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àê·ÿ^=Ñƒ^È–=

Ï‹˙ãˇ^=ÏÂ—Õÿ^=∆›.^=ÔŸß=Ω 
مـن داخـل املجمـع ، مي ومـا يتعلـق بـهتعني املجلة ببحوث الفقـه اإلسـال - ١                   

 .وخارجه
ر يف ـأو قدم للنشـ، رهـأو سبق نش، يكون البحث مستالً من رسالة علمية أالَّ  -  ٢                  

جهة أخر. 
 .أن يكون البحث متسامً بالعمق واألصالة واجلدة -  ٣
 .أن يكون البحث موثقاً  -  ٤
 .ت منهج البحث العلميأن يلتزم الباحث بقواعد ومواصفا -  ٥

 وأن ، أن يكون العزو إىل صفحات املصادر واملراجع يف احلاشـية ال يف اللـب -  ٦                  
 .ترقم حوايش كل صفحة عىل حدة

بيان املراجع العلمية ومؤلفيها يف هناية كل بحث حسب احلروف اهلجائية مع  -  ٧                 
 .وجهة نرشهابيان مكان وزمان طباعتها 

أن يقدم البحث خمرجاً يف صورته النهائية منسوخاً عىل أحد أنظمـة احلاسـب  -  ٨                 
. وإرفـاق نسـخة مطبوعـة منـه، مع إرفاق قرص مطبوع عليه البحث، اآليل

 .ويمكن االستعاضة عن هذا باإلرسال عن طريق الربيد اإللكرتوين
يف  هرـإالًّ إذا أمكن تقسـيمه علميـاً لنشـ، البحث عن مخسني صفحة أالَّ يزيد -  ٩                  

 .عددين
، أن يرفق الباحث ملخصاً لبحثه ال يتجاوز صـفحة واحـدة باللغـة العربيـة -١٠                 

 .ويفضل ترمجته إىل اإلنجليزية
مني ممن ختتارهم هيئة التحرير -١١  .يتم عرض األبحاث عىل حمكَّ
 .ف علمي بالباحث ال يتجاوز مخسة أسطر يف صفحة مستقلةتقديم تعري -١٢
 .خيطر أصحاب األبحاث املقبولة بإجازة بحوثهم للنرش -١٣

ودون ، يعتذر للباحثني الذين مل يوافق عىل نرش بحوثهم دون إبداء األسباب -١٤                  
 .االلتزام بإعادة البحث

 .بعد إرساله للتحكيم ال حيق للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه -١٥
 .يعطى الباحث عرش نسخ من العدد الذي نرش فيه بحثه -١٦

 
 :ISSN ١٣١٩-٩٧٨١: ردمد -هـ ١٨/٦/١٤٢١تاريخ  ٢٧٣٩/٢١: رقم اإليداع
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ÔŸ.^=m_ÍÈk®=
■=ÔŸ.^=Ÿƒ=fl_≈ÿ^=œàêª^=Ô›Ÿ‘W=

 حممد بن عبد الكريم العيسىمعايل الدكتور 
 ١٣ ..............................................................................األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي 

■==Ô›Ÿ‘ÛáÎàÍà¢=ç=ÔŸ.^W=
 صالح بن زابن املرزوقي البقميالدكتور  األستاذ فضيلة

 ١٩  .....................................................................اإلسالمي  للمجمع الفقهياألمني العام 

■=Ô›’-^=qÈwgÿ^W=
 دراسة فقهية -الرضر النفيس وأثره يف مرشوعية العمليات التجميلية  -١

 ٢٥. ........................................................ب اهللاجا عادل موسى عوضدكتور لفضيلة ال
  حقيقتها ومظاهرها وأسباهبا وأدلتهاحتكامت الفقهاء دراسة يف -٢

 ٩١ .................................................................  حممد حممد إبراهيم فايددكتور لفضيلة ال
 حجية قول الصحايب وعالقته بمقاصد الرشيعة -٣

 ١٥٩  .......................................................ني كنانةدكتور أرشف حممود عقلة بلفضيلة ال
 )دراسة نقدية حتليلية(مرويات ابن عمر يف طالق احلائض ودالالهتا الفقهية  -٤

 ٢٥٩ ..............................................................  دكتور خالد محدي عبد الكريملفضيلة ال
   القواعد الفقهية املتعلقة باملسجد احلرام  -٥
 ٣٣٣... .............................................. دكتور غازي بن سعيد بن محود املطريفلفضيلة ال       

 ٣٧٩.............................................املكرمة املجمع بشأن عدوان احلوثيني عىل مكة بيان -٦
 
=
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=

fiÎvàÿ^=‚πàÿ^=!^=fiåf=
 :احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله وصحبه، أما بعد

واد العلمية ملجلة املجمع الفقهي اإلسالمي يف هـذا العـدد فبني يدي رواد امل
 .املبارك جمموعة من البحوث املحكمة، تضاف لرصيدها العلمي املتميز

ــة  ــة يف منظوم والبحــث العلمــي يف املجــال الفقهــي، يعتمــد أصــول األدل
مصادرها النقلية أصالً وتبعاً، كام يعتمد ما تعمله آلة املجتهد يف تلـك األدلـة مـن 
نظر صحيح، بفهم سديد، وقـدرة عـىل املوازنـة والرتجـيح، واجلمـع والتفريـق، 
والتصــحيح والتزييــف، وآلــة املجتهــد يف األول نجــدها يف قواعــد فقهيــة طــال 

، »فقه األولويـات«: احلديث فيها قديامً وحديثاً حتى عقدت يف عدة عبارات، منها
كثري، وتبعاته أكثـر، وال سـيام  ، والفوات فيه»فقه املوازنة بني املصالح واملفاسد«و

من محلة الفقه املجرد ممن اقتحم قضايا األمة، وهو خايل الوفاض مـن الفهـم عـن 
؛ إذ ال بد من توافر آليات الفقيـه لتكتمـل أدوات الوصـف ملسو هيلع هللا ىلصاهللا تعاىل ورسوله 

 .الفقهي
وحاجة األمة إىل الفقيه حاجة مستمرة دائبة، واالجتهاد يف كـل زمـن فـرض 

رنا احلارض آكد ـاألمة عىل اجلملة والكفاية من غري تعيني، وهو يف عص منوط بذمة
وأوجب؛ فإن املستجدات الفقهية ال تفتـأ حتـدث وتعـرض للنـاس يف خاصـتهم 
وعامتهم، األمر الذي يستدعي رضورة حتصيل الكفاية من العلامء القـادرين عـىل 

 .الفتو يف هذه الواقعات التي ال حرص هلا
ملالزمة التي اقتضت اسـتمرار فرضـية االجتهـاد، ينبغـي أن غري أن احلاجة ا

تسد بجهود منهجية مكافئة؛ فإن املجتهدين ال يأتون من فراغ، بل من مؤسسـات 
التعليم التخصيص، يمـرون فيهـا بعمليـة تعليميـة تسـتويف املقـررات الالزمـة يف 

، ومن أخفـق حتصيل املادة الفقهية، ومران ملكة الفقه عىل فهمها واالستنباط منها
 .إال من حفظ جمرد راوح مكانه ومل تغش األمة بإجازته املزورة حكامً 



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ١٦
 الثالثونو اخلامسالعدد  - الثالثون السنة                 

وينبغي أن يستخلص طالب هذه املستويات الفقهية التخصصية، من عمـوم 
 .طالب العلم ممن ظهرت منهم خمايل النجابة والنباهة واحلرص عىل التحصيل

اً مـن معتـاد رعية، ليسـت منصـبـإن رتبة االجتهاد يف طلـب األحكـام الشـ
وظائف الدنيا يكفي يف سد شغورها تعيني من يشغلها سداداً، بل هي درجـة مـن 

روط التـي أرشنـا إليهـا ـالعلم متميزة تتحقق للشخص باسـتيفاء مجلـة مـن الشـ
 .باقتضاب

ويلحظ يف االهتامم اإلسالمي املعارص أن احلديث عن التجديـد واالجتهـاد، 
نقدية، بتسليط الضوء عىل سلبيات الواقع قد استفاض بوجه خاص يف اجلوانب ال

الفقهي يف بعض مؤسسات التعليم والفتو والتأليف، والقصـور الـذي تشـهده 
بعض املعاهد والكليات الرشعية يف املناهج والكفاءات العلمية وتفريطها يف مران 
امللكة الفقهية وقياساهتا، وضعف حركتها اإلبداعية، وعطالتها الفكرية، والرتكيز 

رية التـي تسـتدعي جهـوداً كبـرية حلـل مشـكالهتا، ـىل كثافة املتغـريات العصـع
 .ومواكبتها بشكل صحيح

لكن احلديث عن املسالك العملية للتجديد، وكيفية بنـاء شخصـية املجتهـد، 
يقل يف هذا املضامر، األمر الذي نشأ عنه خلل يف فهم طبيعة هذا املوضوع وإدراك 

مظاهر هذا اخللل ما يالحظ من اقتحام بعـض الـذين أملـوا ومن . حدوده وأبعاده
رصحه بغري ملكة تؤهلهم، إملاماً عاماً بعلوم الرشيعة مليادين االجتهاد، وتسورهم 

وظنهم أهنم هبذا االجرتاء قد سامهوا يف سد هذه احلاجة، ودفعوا عن األمة بعـض 
 .ما لزمها من حرج التقصري يف إقامة فريضة العلم

هذا االختالل أيضاً تتبع األقوال الشاذة املروية عن بعـض أئمـة  ومن مظاهر
مع أن ذلك ال يغـض مـن  –الفقه املتقدمني، واالعتناء بالغرائب التي أغربوا فيها 

واألخذ بام روي عنهم من اآلراء من طرق ضعيفة أو منكـرة،  -إمامتهم وفضلهم
 .ردها املحققون من أصحاهبم لوهيها من جهة النقل
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ص يف الرشيعة من خالل تلقف هذه الشـواذ والغرائـب والروايـات والرتخ
الواهية، واالستناد يف استسـاغة ذلـك إىل التسـاهل يف توصـيف الواقعـات عـىل 

والتيسري ورفع احلرج يف الرشيعة، ال يمكـن أن يبنـي فقهـاً قواعد عموم البلو ،
م عـىل سديداً، يصحح عبادات الناس، ويضبط معـامالهتم ضـبطاً يعبـدهم لـرهب

 .الوجه الرشعي الصحيح
ومن مظاهر هذا االختالل أيضاً ختصيص اجلاليات واألقليات املسلمة التـي 

مبنـي  -فيام يشرتكون فيه مـع غـريهم –تعيش يف بلدان غري مسلمة، بفقه مستقل 
عىل فتاو ترخيصـية حلـل مشـكالهتم، وتسـهيل جمريـات أمـورهم االجتامعيـة 

ظروف احلرجة التي تطرأ عـىل حيـاة املسـلمني فـراد وال مرية يف أن ال. والدينية
ومجاعات، يف زمان من األزمنة، أو مكان من األمكنة، أو حال مـن األحـوال، هلـا 
تأثري يف األحكام من حيث اجلملة، وأهنا سبب جيلب التيسري، ويقتيض الرتخـيص 

رورة ـروع مـن طريـق الضــلرفع احلرج عنهم، بيد أن هناك فرقاً بني التيسري املش
واحلاجة املنزلة منزلتها، والذي يقدر بقدرها، وبني تيسري موهوم جييء من طريـق 
يبطل أحكاماً ثابتة بنص أو إمجاع أو عليه مجهور أهل العلم، بالقدح يف املسـتندات 
التي بنيت عليها، إلحداث أحكام أخر حتل حمل األوىل عىل الدوام، وتوصـيفها 

ر، حتـى جـرت اجلنايـة عـىل قاعـدة ـسهولة واليسـر ال الـاحلق التساهل والتياس
الرشيعة باختالف الفتو واحلكم عنـد االقتضـاء واإلمكـان بـاختالف األزمنـة 
واألمكنة واألحوال والعادات والنيات واألشخاص، وهذه القاعدة تورد تطبيقـاً 

 .ىال ختف دون قيدها االقتضائي واإلمكاين، فحصل من ذلك دواهٍ 
 وباهللا التوفيق،،،

ÈŸ˜à¸\;%]¬’\;Ï�d\Ö’;‹]¬’\;ØŸ¯\ 
;

ÄIÌâË¬’\;€ÁÖ“’\;Åe¡;fld;Å⁄•;
;

;
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;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
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 صالح بن زابن املرزوقي البقميألستاذ الدكتور ل 
 اإلسالمي للمجمع الفقهياألمني العام 
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 أبيض
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ونصيل ونسلم عىل خريته مـن خلقـه، نبينـا حممـد  نحمد اهللا عىل مجيع نعمه،
 :وبعد. وعىل آله وصحبه

فيرس األمانة العامة للمجمع الفقهي اإلسالمي أن ترحب بصاحب الفضيلة 
لرابطـة ) اجلديـد(معايل الشيخ الدكتور حممد بن عبد الكريم العيسى األمني العام 

اهللا أن يوفقـه خلدمـة دينـه، العامل اإلسالمي، وهتنئته هبذا املنصب الرفيع، وتـدعو 
وحتقيق أهداف الرابطة، وتطلعات الشعوب اإلسـالمية، وتشـكره عـىل مبادراتـه 

 .املباركة نحو مزيد من التطوير للمجمع الفقهي اإلسالمي
كام يرس أمانة املجمع أن تقدم خالص الشكر وعاطر الثناء لصاحب الفضـيلة 

الرتكي األمني العام األسبق عىل مـا  معايل الشيخ الدكتور عبد اهللا بن عبد املحسن
قام به من جهود كبرية يف رابطة العامل اإلسالمي عامة واملجمع الفقهي اإلسـالمي 

أسأل اهللا أن يبارك يف عمره وعلمه، وأن يوفقه ملواصلة العطـاء يف خدمـة . خاصة
 .اإلسالم عامة، ويف إثراء املكتبة اإلسالمية بالبحث والتأليف والتحقيق خاصة

كام يرسنا أن نقدم يف هذا العدد إىل الفقهاء  والباحثني وطالب العلم جمموعة 
من األبحاث القيمـة الرصـينة ممـا لـه صـلة بمعاجلـة القضـايا الفقهيـة يف احليـاة 

روعية العمليـات التجميليـة، وحتكـامت ـاملعارصة، كالرضر النفيس وأثره يف مشـ
وأدلتهـا، وحجيـة قـول الصـحايب  الفقهاء دراسة يف حقيقتها ومظاهرها وأسباهبا

ريعة، ومرويـات بـن عمـر يف طـالق احلـائض ودالالهتـا ـوعالقته بمقاصد الشـ
الفقهية، دراسة نقدية حتليلية، والقواعد الفقهية املتعلقة باملسجد احلرام إضـافة إىل 

 .املجمع بشأن عدوان احلوثيني عىل مكة املكرمة نع رالبيان الصاد
اجلميع التعاون معها فيام يمكنهم التعاون فيه، سـواء وأمانة املجمع تأمل من 

أو غري ذلك مما يصب يف أهـداف املجمـع  اقرتاح موضوعات، أو تقديم أبحاث،ب
 .الفقهي
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وال يفوتني أن أشـكر أصـحاب املعـايل والفضـيلة أعضـاء اللجنـة العلميـة 
الت متعـددة مـن أعـامل باملجمع عىل ما يقومون به مـن جهـود مشـكورة يف جمـا

 .املجمع
 .أسأل اهللا أن جيزل مثوبة اجلميع

;;;^IÄIÈ⁄Œe’\;ÈÕÂÜÖ∏\;fld\Ü;fld;/]ê;     
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لْقي أو إصالح تشـوه تُعد العمليات التجميلية التي هتدف إىل عال ج عيب خَ
يمنـع منهـا، أو ريعة اإلسـالمية مـا ـإذ لـيس يف الشـ، روعة وجـائزةـمش، حادث
، حيـث إن يف وتـدعو إليهـا، ي هبـاـبل إن القواعد العامة للرشيعة  تقضـ ،جيرمها

منها رفـع ، عالج تلك التشوهات والعيوب احلاصلة بالبدن حتصيالً ملصالح كثرية
منهـا إزالـة ، كـام أن يف عالجهـا درءاً ملفاسـد كثـرية، احلرج والضيق عن املريض

عن املـريض؛ ألهنـا إذا تركـت تلـك التشـوهات يف  الرضر واألمل واألذ النفيس
وربام جتعل ، وجتعل النفس يف حزن دائم ،فإهنا تدخل اهلم والغم إىل النفس، البدن

 .صاحبها حمالً للسخرية أو االستهزاء مما يعرضه لالضطرابات العصبية والنفسية
دي رر املـاـوعالقته بالضـ ،يـرر النفسـويف هذا البحث أتناول  تعريف الض

وفـق الضـوابط  ،روعية العمليـات التجميليـةـوكونه سائغا رشعاً ملشـ ،واملعنوي
 .املعتربة يف هذا الباب
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إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا مـن رشور أنفسـنا ومـن 
وأشهد أن ال إله  ،فال مضل له ومن يضلل فال هادي لهسيئات أعاملنا من هيده اهللا 

سبحانك ربنـا ال علـم ، إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
ونصـىل ونسـلم عـىل املبعـوث رمحـة  ،لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلـيم احلكـيم

للعاملني، سيد األولني واآلخرين، سيدنا حممد الذي علم األمة األحكام وبـني هلـا 
 .مناهج احلالل واحلرام وعىل آله وصحبه وسلم

 :وبعـد
فالعمليات التجميلية وإن كان ظاهرها يتعلق بالتحسـني والتجميـل إال أهنـا 

اهلدف أو الفائدة التي تعود عىل املريض يمكـن تتوافر فيها الدوافع العالجية؛ ألن 
بل أيضـا مـن الناحيـة ، ليس فقط من الناحية اجلاملية ،ا من وجوه كثريةالنظر إليه

فقد يكون التشوه اجلسامين شديداً بحيث يكون عيباً ينفـر مـن ، النفسية أو املعنوية
لعب فيها أو يكون سبباً يف عدم احلصول عىل عمل أو وظيفة ي، الزواج بالشخص

أو جيعل الشخص املريض حمالً للسخرية أو االستهزاء ، الشكل واملنظر دوراً كبرياً 
وقـد يـؤد ضـعف اإليـامن عنـد  ،بام يعرضه لالضـطرابات العصـبية والنفسـية

 .)١(املريض النفيس إىل االنتحار

مـرة  ١٢- ٣حيث تزيد خطورة االنتحـار يف املـرىض النفسـيني مـن ، املرض النفيس أقو الدوافع نحو االنتحار) ١(
د ذياب البداينة  بحـث ، دراسة من وجهة نظر علم االجتامع: يمة قتل النفس يف املجتمع األردينجر. بعموم الناس

 ).م ١٩٩٥ ،هـ ١٤١٥(   ٥٨٠ص٢ع ،٧مج  -.كلية اآلداب :يف جملة جامعة امللك سعود
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ومـد ، يـرر النفســومن هنا تأيت أمهية هذا املوضوع ببيان املقصـود بالضـ
ي الـذي يبـيح ـرر النفســوضوابط ذلك الض، مبيحاً للعمليات التجميليةاعتباره 

 .إجراء العمليات التجميلية
 :خطة البحث :أوالً 

 .يشتمل البحث متهيدا، وثالثة مباحث، وخامتة 
 .وأقسامها وأمهيتها، ،بالعمليات التجميليةيف التعريف : التمهيد

 .باأللفاظ ذات الصلةوعالقته ، تعريف الرضر النفيس: املبحث األول
 .أثر الرضر النفيس يف مرشوعية العمليات  التجميلية: املبحث الثاين

 .ضوابط الرضر النفيس املبيح للعمليات  التجميلية: املبحث الثالث
 .، وقائمة بأهم املراجع واملصادروالتوصيات ،أهم النتائج: اخلامتة

- :مشكلة البحث :ثانياً 
 :التايل الرئيساؤل تتلخص مشكلة البحث يف التس

، ما موقف الفقه اإلسالمي من الرضر النفيس كمبيح للعمليـات  التجميليـة
 وضوابط هذا الرضر؟

 :األسئلة الفرعية التالية عنالسؤال السابق ينبغي اإلجابة  عنولإلجابة 
 ما املقصود بالعمليات التجميلية؟ -١
 ما أقسام العمليات التجميلية؟ -٢
 العمليات التجميلية؟ما أمهية   -٣
 ما مفهوم الرضر النفيس ؟ -٤
رر ـوالضـ، رر املـادي ـي باأللفاظ ذات الصلة كالضــما عالقة الرضر النفس -٥

 املعنوي؟



   ٣١       دراسة فقهية -الرضر النفيس وأثره يف مرشوعية العمليات التجميلية     
 جامعة أم القر –أستاذ مشارك بكلية الرشيعة  -جامعة األزهر -أستاذ مساعد بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بسوهاج -عادل موسى عوض جاب اهللا. د

 ؟ي يقصد منها إزالة الرضر النفيسما حكم إجراء العمليات التجميلية الت -٦
 ؟التجميليةهل كل رضر نفيس يبيح إجراء العمليات  -٧
 ي الــذي يبــيح إجــراء العمليــاتـرر النفســـرعية للضـــمــا الضــوابط الشــ -٨

 ؟التجميلية
 :الدراسات السابقة: ثالثاً 

لكـن ال توجـد دراسـة ، هناك دراسات عن العمليات التجميلية بصفة عامة
 . العمليات التجميلية أفردت تأثري الرضر النفيس يف مرشوعية

 :منهج البحث: رابعاً 
وذلك باستقراء ، البحث عىل املنهج االستقرائي االستنباطياعتمدت يف هذا 

والقواعد ، ومجع املسائل و النصوص الرشعية ،كتب الفقهاء القدامى واملعارصين
واسـتنباط ، التي تدل أو تـدخل حتـت هـذه الدراسـة، ومقاصد الرشيعة، الفقهية

 .األحكام والضوابط الفقهية منها
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الً   : تعريف العمليات التجميليّة: أوّ
الـذي  ،يعد مصطلح العمليات التجميليّة من املصـطلحات الطبيـة احلديثـة

وحتى يتسـنى لنـا تعريـف ، تناوله الباحثون يف اآلونة األخرية بالبحث والدراسة
ــاتهــذا املصــطلح نعــرف أوالً  ــة، كلمــة العملي ــم نعــرف  ،وكلمــة التجميليّ ث

 بالعمليات التجميليّة
 : تعريف العمليات يف اللغة واالصطالح  -١

  :العمليات يف اللغة)  أ (     
مجلـة أعـامل  :وهـي، أو هـي العمـل نفسـه، وهي نتيجة العمـل، مجع عمليّة

ليّـة جراحيَّـة مَ ـا يقـال عَ ا خاصًّ ثُ أثـرً ـدِ تَّصلة حتُ ة، مُ أو ، أو حسـابية، أو عسـكريَّ
 .)١(إلخ.. مرصفيَّة

 يستخدم للداللة عىل جمموعة من األعامل املرتبـة التـي :فلفظ عملية يف اللغة
 . مقصودة  حتدث آثاراً معينة لتحقيق أهداف

 : العمليات يف االصطالح) ب( 
لكلمة العمليات يف االصطالح عـدة مـدلوالت؛ نظـراً ألن أهـل كـل علـم 

 .ختتلف عن األخرين، يضعون هلا معنى وداللة

هــ ١٤٢٩ -م   ٢٠٠٨األوىل: الطبعة ١٥٥٦ص  ٢د أمحد خمتار عبد احلميد عمر ج: معجم اللغة العربية املعارصة) ١(
 .ط دار الدعوة القاهرة٦٢٨ص٢إبراهيم مصطفى ج :املعجم الوسيط، -ط عامل الكتب بريوت 
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مجلة األعامل  :والتي هي حمل البحث ، فاملقصود بالعمليات يف املجال الطبي 
وإزالة كل ما هو حـادث ، دهااألجل حفظ الصحة واسرتد، التي يقوم هبا الطبيب

 .)١(أو تقليل األعراض، أو ختفيف أمل، وذلك بإصالح عاهة، عليها
 : تعريف التجميل يف اللغة واالصطالح -٢

 : التجميل يف اللغة)  أ (     
نَهُ  يَّ ، أي حسنه وزَ َّلَهُ ـال. هو التحسني والتزيني، ومجَ قَ يُ اء مجـل اهللا  :وَ عَ يفِ الـدُّ

لَيْــك ل هــو، أي جعلــك اهللا مجــيال حســنا، عَ ــظُ يف األشــياء: واجلــامَ لْحَ ، صــفة تُ
 .)٢(النفوس السويةوتستحسنها 

 :التجميل يف االصطالح) ب( 
 :عرف التجميل بعدة تعريفات منها

عمل كل ما من شأنه حتسني اليشء يف مظهـره اخلـارجي بالزيـادة : عرف بأنه
 . )٣(أو االنقاص منه، عليه

 . )٤(ة العيب عنهإزالأو ، كل عمل يف جسم اإلنسان يُعد جتميالً  :وعرف بأنه
أن املعنى االصطالحي للتجميل ال خيرج عن املعنى اللغـوي  :وهبذا يتبني لنا

 .نهيحتسني اليشء وتزي :وهو
 : تعريف العمليات التجميلية -٣

  :عرفت العمليات التجميليّة بتعريفات كثرية أذكر منها

 ، م٢٠٠٥األردن  -عـامن  -الطبعـة األوىل دار البشـري  ٧٩٨عبـد العزيـز اللبـدي  ص : القاموس الطبي العـريب) ١(
 .األوىل ط الرشكة الرشقية للمطبوعات: الطبعة ٤٣ص  ٣املوسوعة الطبية ج

َلَ (، مادة ١٣٦ص ١املعجم الوسيط ج )٢(  ) .مجَ
الثانيـة، : ر والتوزيـع الطبعـةـدار النفائس للطباعة والنش: ـ ط١٢٢حممد رواس قلعجي  ص: معجم لغة الفقهاء) ٣(

 .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨
 .هـ١٤١٩ط ٣٦٩ص  ٢حسن اجلواهري ج: بحوث يف الفقه املعارص) ٤(
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والتـي يكـون الغـرض ، جمموعة العمليات التي تتعلّق بالشكل :عرفت بأهنا
تـؤثر يف القيمـة ، ريـأو مكتسبة يف ظاهر اجلسـم البشـ، منها عالج عيوب طبيعيّة

 .)١(أو االجتامعية للفرد، الشخصية
إمـا عـالج عيـوب  :عبارة عن عمليـات جراحيـة يـراد منهـا :وعرفت بأهنا

و حرائق تتسـبب يف إيـالم أصـحاهبا أ، أو عيوب حادثة من جراء حروب، خلقية
ب من اجلامل أكثر مما هـو وإما حتسني يشء يف اخللقة بحثاً عن جوان، بدنياً أو نفسياً 

 .)٢(موجود
اجلراحـة : وعرفها جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بأهنـا

، اهرةري الظــأو أجزاء من اجلسـم البشـ، التي تعنى بتحسني وتعديل شكل جزء
 .)٣(لل مؤثرأو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خ

 :تـدل عـىل أن العمليـات التجميليّـة، والتعريفات السابقة متقاربة يف معناها
سـواء  ،جمموعة أعامل يقوم هبا طبيب خمتص تعالج العيوب والتشوهات الظـاهرة

لْقية أم طارئةأ يـراد منهـا وذلك هبدف عالج املريض بدنياً ونفسياً، وقد  ،كانت خَ
 .ليبدو بصورة أمجل  ؛حتسني شكل اإلنسان اخلارجي

  :أقسام العمليات التجميليّة :ثانياً 
من خالل تعريف العمليات التجميلية يتبـني أهنـا تنقسـم مـن حيـث الغايـة 

 :واهلدف منها إىل قسمني

هـ ١٤٣٢ ط دار البشاير اإلسالمية الطبعة الرابعة ٥٣٠ يوسف املحمدي ص عيل. د: فقه القضايا الطبية املعارصة) ١(
 .م ٢٠١١ -

، ط البشري ندوة الثقافـة والعلـوم١٧٧عيل داود اجلفال  ص:املسائل الطبية املعارصة وموقف الفقه اإلسالمي منها) ٢(
  .ديب

إىل  ٩هـ، املوافـق ١٤٢٨مجاد اآلخرة  ٢٩إىل  ٢٤الدورة الثامنة عرشة  املنعقدة يف ماليزيا من   -١٧٣القرار رقم ) ٣(
 .م ٢٠٠٧) يوليو(متوز  ١٣
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 :)هبدف التداوي واملعاجلة الطبية(العمليات التجميلية احلاجية   :القسم األول
، والتشــوهات احلادثــة، عــالج العيــوب اخلَلْقيــة :يقصــد هبــذه العمليــات

نيْ ، والنقص ة التي وضـعها وإعادته إىل اهليئة األصلي، الذي يصيب اجلسم )١(والشَ
 .)٢(عليه أحكم احلاكمني

فهذه العمليـات اهلـدف منهـا إعـادة شـكل، أو وظيفـة العضـو إىل وضـعه 
 ؛)٣(ةرورـإال أهنـا تنـزل منزلـة الضـ ةوهذه العمليات وإن كانت حاجيـ الطبيعي،

ـروريات رر والتلـف بـبعض أو بإحـد الضــألهنا مع مرور الوقت توقـع الضـ
 .)٤(اخلمس

وهلـذا  ،لذا فإن اجلراحة التجميلية احلاجية ترقى إىل مقام اجلراحـة العالجيـة
العمـل عـىل ، والتشـوهات احلادثـة ،يرشع للمرىض املصـابني بـالعيوب اخلَلْقيـة

عمـالً ، ي واملعنـويـرر احلسـبناء عىل ما حتويه من الض ؛ا باجلراحة الالزمةإزالته
 .)٥()الرضر يزال( بالقاعدة الرشعية 

نيْ يف اللغة) ١( يْناً : الشَ ينُه شَ شِ هُ يَ قَدْ شانَ يْن، وَ فُ الزَّ الَ وفٌ خِ رُ عْ ورٍ . مَ نْصُ الَ أَبو مَ ـنٌ أَي : قَ يْ نٍ زَ هُ فُـالَ جْ ولُ وَ قُ بُ تَ رَ عَ الْ وَ
نٍ  هُ فُالَ جْ وَ ، وَ نٍ يْ و زَ نٌ ذُ سَ ٍ حَ نيْ و شَ بِيحٌ ذُ ٌ أَي قَ نيْ  ٢٤٤ص  ١٣لسان العرب ج. شَ

نيْ يف االصطالح         َثر املستكره من تغري لون أَو نحول أَو استحشاف وثغرة تبقى وحلمة تزيد: الشَ اإلقناع يف حل . األْ
حاشـية ، بـريوت -دار الفكـر : ط ٧٨ص ١ربيني جـشمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الش -ألفاظ أيب شجاع 

يّ املرصي الشافعي ج -البجريمي عىل اخلطيب  مِ َ ريْ ط دار الفكـر بـريوت ٢٧٨ص ١سليامن بن حممد بن عمر البُجَ
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

رف ط دار النفـائس ـبتصـ ١٨٥حممـد خالـد منصـور ص/ األحكام الطبية املتعلقة بالنساء يف الفقه اإلسالمي  د) ٢(
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة الثانية 

هــ ١٤١٥جـدة الطبعـة الثانيـة - ط مكتبـة الصـحابة١٨٥ار الشـنقيطي صحممد خمتـ/ أحكام اجلراحة الطبية د) ٣(
مسئولية األطباء عن العمليات التعويضية والتجميلية الزنق العذري : حممود حممد عبد العزيز الزيني/د، م١٩٩٤/

 .اإلسكندرية -ةمؤسسة الثقافة اجلامعي -٩٠يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الوضعي ص
الفقـه   مـؤمتربحث مقـدم إىل  ٢٦٦٧رشيفة عىل سليامن احلوشاين ص /د: الضوابط الرشعية للعمليات التجميلية) ٤(

 ٢٥املنعقد بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، خالل الفرتة مـن ، اجلزء الثالث، )قضايا طبية معارصة(الثاين 
 .هـ١٤٣١ربيع الثاين  ٢٧إىل 

 .١٧٩واألشباه والنظائر للسيوطي ص ،٨٥شباه والنظائر البن نجيم صاأل) ٥(
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يف إيـذاء  يتسـببأو تشـوه ، عالج عيـب، فلام كان القصد من هذه العمليات
كانـت إزالـة تلـك ، واإلرضار بـدنيا أو نفسـياً  -رجالً كـان أو امـرأة  -اإلنسان 

أو ، ألن اإلسالم ال يقصـد إىل تعـذيب النـاس ؛العيوب والتشوهات جائزة رشعاً 
تشـعرهم بالنجـاح يف أو ، حرماهنم مما حيقق هلم فائدة تدخل الرسور إىل نفوسـهم

 . )١(واقع حياهتم
ا مـن عـىل غريهـ، كذلك يمكن قياس تلـك اجلراحـات التجميليـة احلاجيـة

رورة ـواحلاجة تنزل منزلـة الضـ ،)٢(رشوعة بجامع وجود احلاجة يف كلٍ اجلراحة امل
 .)٣(عامة كانت أو خاصة

وبناء عىل ما سبق فإنه ال حرج عىل الطبيـب وال عـىل املـريض يف فعـل هـذا 
ويعترب جواز إزالـة العيـوب اخللقيـة يف هـذا النـوع  ،النوع من اجلراحة واإلذن به

وأمـا العيـوب احلادثـة بسـبب احلـروق  ،مبنيا عىل وجود احلاجة الداعية إىل فعله
واحلوادث ونحوها فإنه جتوز إزالتها بدون ذلك الرشط اعتبارا لألصـل املوجـب 

 .)٤(واجلرح ،جلواز مداواة نفس احلرق
التـي بقصـد التـداوي ، ميليـة احلاجيـةلكن ينبغـي يف إجـراء  العمليـة التج

الـذي مل يطلـق العنـان ، والعالج أن تكون يف حـدود تعـاليم اإلسـالم السـمحة
بل جاءت ، كام أنه مل يضيق اخلناق عىل العقل اإلنساين، لفوىض الغرائز والرغبات

وهلـذا ينبغـي  ،ومتناسقة مع الفطرة اإلنسانية يف النفس البرشية ،تعاليمه منسجمة
 :اجلواز يف هذا النوع من  اجلراحة بتوافر الرشوط التاليةتقييد 

بحث مقدم إىل مؤمتر الطـب  ١٢٠٢ص ٢د عيل داود جفال  ج -الضوابط الرشعية والقانونية جلراحات التجميل ) ١(
 ٥-٣ املوافـق -هـ ١٤١٩من حمرم ٩-٧جامعة اإلمارات يف الفرتة  -والقانون الذي نظمته كلية الرشيعة والقانون 

 .م١٩٩٨من مايو 
 .٥٣٢عيل يوسف املحمدي ص . د: فقه القضايا الطبية املعارصة) ٢(
 .١٧٩واألشباه والنظائر للسيوطي ص، ٩١األشباه والنظائر البن نجيم ص) ٣(
 .١٨٧حممد خمتار الشنقيطي ص/ أحكام اجلراحة الطبية د) ٤(
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 ،أن ال يرتتب عىل اجلراحة رضر يربو عىل املصلحة املرجتاة مـن اجلراحـة -١
  .ويقرر هذا األمر أهل االختصاص الثقات

فـإذا أمكـن ، أال يوجد البديل األخف رضراً الذي حيقق الشفاء بإذن اهللا -٢
  .اجلراحة فينبغي املصري إليهاالعالج بوسائل أسهل من 

أن حتقق اجلراحة مصلحة معتربة رشعا، كإعادة الوظيفة وإصالح العيب  -٣
 .وإعادة اخللقة إىل أصله

أن يغلب عىل ظن الطبيب اجلراح نجاح العملية بمعنـى أن تكـون نسـبة  -٤
فإذا غلـب عـىل ظـن الطبيـب ، احتامل نجاح العملية أكرب من نسبة احتامل فشلها

 .)١(ملريض فال ينبغي اإلقدام عىل ذلكأو هالك ا ،اجلراح فشل العملية
 :عمليات جتميلية هبدف الزينة والتجميل املحض:القسم الثاين

والصـورة ، وحتقيـق الشـكل األفضـل، حتسني املظهر :يقصد هبذه العمليات
تسـتلزم فعـل اجلراحـة، فهـي ال ، يةأو حاج، دون وجود دوافع رضورية، األمجل

وإنـام تكـون هبـدف إشـباع رغبـة تعـرتي ، تعالج عيباً يف اإلنسـان يؤذيـه ويؤملـه
 .)٢(بعد تقدمه يف السنأو تكون  بسبب تطلعه لفرتة ثانية  من الشباب  ، اإلنسان

وحتصـيل ، والتجميـل املحـض ،هذه العمليات ملا كان اهلـدف منهـا  الزينـة 
، غـرور  لـد الرجـل أو  املـرأةوإشباع نزعـة  ال، واتباع اهلو، املزيد من احلسن

لكوهنـا  ؛وز فعلهـاـي ال جيـوالت، روعةــة  الغري  مشـرمـور املحـن األمـانت مـك
     تغيـري خللقـة اهللا ، بـل غايـة مـا فيهـا، وال حاجية ،ال تشتمل عىل دوافع رضورية

 ٢٩إىل  ٢٤الدورة الثامنة عرشة املنعقدة يف ماليزيا مـن يف ) ١١/١٨(١٧٣قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم ) ١(
حسـام . عمليات التجميـل وشـفط الـدهون د،.م ٢٠٠٧) يوليو(متوز  ١٣إىل  ٩هـ، املوافق ١٤٢٨مجاد اآلخرة 

 .(www.islamonline.net)  رابط: الدين بن موسى عفانة موقع إسالم أون الين
د عيل داود جفـال   -الضوابط الرشعية والقانونية جلراحات التجميل  ،١٩١أحكام اجلراحة الطبية للشنقيطي ص) ٢(

 .١٢٠٣، ١٢٠٢ص ٢ج
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 جامعة أم القر –أستاذ مشارك بكلية الرشيعة  -جامعة األزهر -أستاذ مساعد بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بسوهاج -عادل موسى عوض جاب اهللا. د

واالستسـالم ، والتـدليس، وشهواهتم ،والعبث هبا حسب أهواء الناس، عز وجل
 .)١(الشيطان وغوائلهحلبائل 

ـنْ ابْـنِ و الدليل عىل حرمة هذا النوع من اجلراحـات التجميليـة  مـا روي عَ
ودٍ  عُ سْ ـالَ   -  -مَ ـنَ اهللاُ« :أنـه قَ عَ تِ  الْ لَ ـامَ شِ تَوْ املُْسْ تِ وَ ـامَ اشِ ـاتِ  )٢(وَ صَ املُْتَنَمِّ  )٣(وَ

اتِ  لِّجَ املُْتَفَ سْ  )٤(وَ لْقَ اهللاِلِلْحُ اتِ خَ َ ريِّ نَ النَّبِيُّ نِ املُْغَ عَ نْ لَ نُ مَ عَ ايلِ الَ أَلْ  .)٥(ملسو هيلع هللا ىلص» مَ
 وعلل ذلك بتغيري خلق اهللا، فهذا احلديث دل عىل لعن من فعل هذه األشياء

وهذه األمور كلها قد شهدت األحاديث بلعـن « :- رمحه اهللا -قال القرطبي 
ألهنـا مـن  :فقيـل ،واختلف يف املعنى الذي هنى ألجلهـا ،فاعلها وأهنا من الكبائر

وهـو  ،من باب تغيري خلق اهللا تعـاىل كـام قـال ابـن مسـعود :وقيل ،باب التدليس
 .)٦(»أصح

، والشك يف أن اجلراحة التجميلية التحسـينية تشـتمل عـىل تغيـري خلـق اهللا
 .وال جيوز فعلها ،تعترب داخلة يف املنهي عنه رشعاً ف، بقصد الزيادة يف احلسن

أحكام جراحة التجميل يف الفقه اإلسالمي للدكتور حممد عثامن شبري ، ١٩٣أحكام اجلراحة الطبية للشنقيطي ص) ١(
ة املتعلقة بالنساء يف الفقه األحكام الطبي، الكويت -م   ط مكتبة الفالح ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الطبعة األوىل ٦، ٥ص 
: رية يف الفقه اإلسالميـاء البشـاجلناية العمد للطبيب عىل األعض، ١٩٨ور صـحممد خالد منص/ د: يـالمـاإلس

 .م ط دار اليرس القاهرة٢٠٠٩  -هـ ١٤٣٠حممد رسي إبراهيم الطبعة الثالثة . د
نحومها من بدهنا حتى يسيل الدم ثم حتشو ذلـك املوضـع هو أن تغرز إبرة ونحوها ىف كفها أو شفتها أو : الواشمة) ٢(

 . بالكحل والنَّورة فيخرض
حممد بن إسـامعيل الصـنعاين : سبل السالم رشح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام. وهى الطالبة لذلك : املستوشمة     

 .بريوت -املكتبة العرصية  -م ١٩٩٢ -هـ١٤٢٢ط  - ٢٥٣ص ٣ج
رشح النـووي عـىل صـحيح . تزيل الشعر من الوجه، واملتنمصة هى التى تطلب فعل ذلك هبـاهى التى : النامصة) ٣(

 .١١١ص ٦ج -حمي الدين أيب زكريا حيي بن رشف النووي : مسلم
أ مفلجات األسنان، بأن تربد ما بني أسناهنا الثنايا والرباعيات، وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها ىف : املتفلجات) ٤(

 .٢٩٢ص ٧ج: رشح النووي عىل صحيح مسلم. لصغر وحسن األسنانالسن إظهاراً ل
نِ ج ، كتاب اللباس، صحيح البخار، أخرجه الشيخان) ٥( سْ اتِ لِلْحُ لِّجَ  ٣١٥٩حديث رقـم   ١٦٤ص  ٧بَاب املُْتَفَ

باب حتريم فعل الواصـلة واملستوصـلة والواشـمة واملستوشـمة ، كتاب اللباس والزينة، صحيح مسلم، واللفظ له
 .٢١٢٥حديث رقم ، النامصة واملتنمصة واملتفلجات واملغريات خلق اهللاو

 م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣دار عامل الكتب، الرياض: ط٣٩٣ص ٥اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ج ) ٦(
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التجميليــة التحســينية تبنــاه جممــع الفقــه والقــول بحرمــة تلــك العمليــات 
) ماليزيـا(اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته الثامنة عرشة يف 

م يف ٢٠٠٧) يوليـو( ١٤ -٩هــ، املوافـق ١٤٢٨مجـاد اآلخـرة  ٢٩إىل  ٢٤من 
  :بشأن عمليات التجميل التحسينية   جاء فيه) ١٨/١١( ١٧٣القرار  رقم 

جراء جراحة التجميل التحسينية التي ال تدخل يف العـالج الطبـي ال جيوز إ(
ة؛ تبعـا للهــو والرغبــات بالتقليــد  ويُقصـد منهــا تغيــري خلقـة اإلنســان الســويّ

مثل عمليات تغيـري شـكل الوجـه للظهـور بمظهـر معـني، أو بقصـد  ،لآلخرين
وتغيـري وتغيري شكل األنف، وتكبري أو تصغري الشفاه،  ،التدليس وتضليل العدالة

 ) .شكل العينني وتكبري الوجنات 
  :أمهية العمليات التجميليّة: ثالثاً 

تلبيـة ، تعترب عمليات التجميـل احلاجيـة  هبـدف التـداوي واملعاجلـة الطبيـة
ومـا صـاحبها مـن كثـرة احلـوادث ، لتطورات احلياة العرصية، رضورية  وعملية

العاهـات والتشـوهات يف واحلروب واحلروق التـي ينـتج عنهـا غالبـا حـدوث  
، وحيرمهم من ممارسـة حيـاهتم الطبيعيـة، مما يؤثر عىل حياهتم املستقبلية، املصابني

هذا فضال عن التشـوهات اخلَلْقيـة ، واالستمتاع هبا كام هو شأن اإلنسان الطبيعي
 .الطبيعية التي يولد هبا بعض الناس

العالجية كام سـبق  وألجل هذا نجد الرشع احلكيم أباح العمليات التجميلية
وذلك بغرض التوسيع عىل املصابني هبـذه العيـوب بـاإلذن هلـم يف إزالتهـا ، بيانه

وختفيفـا لـآلالم احلسـية ، رر عـنهمـألن يف إزالتها رفعـا للضـ ؛باجلراحة الالزمة
 ،كـام أن يف إزالـة تلـك العيـوب، والضغوط النفسية التي يعانون منهـا، واملعنوية

، أو وظيفتـه، وه أو املعيب إىل خلقته السـوية املعهـودة لـهإعادة شكل العضو املش
 .ورغبت فيها، ا الرشيعة اإلسالميةحثت عليه، وكلها مصالح رشعية
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نجد أن األمـر مل يقـف ، لكن نظراً  لتطلع كثري من الناس إىل حتسني أشكاهلم
يف واحلاجة املاسة، بـل تعدتـه  ،بالعمليات التجميلية عند هذا احلد، حد الرضورة

كثري من األحيان إىل إشباع رغبات اإلنسان للظهور بصورة أحسن كتغيـري شـكل 
رة أو تصـغري الثـدي أو تكبـريه أو الرغبـة يف تقليـد مظهـر ـاألنف، أو لون البشـ

، أو اخلوف من املظهر غري املقبـول اجتامعيـاً ، شخص معني من املمثلني واملذيعني
األمـر الـذي  ،حجم هـذه العمليـاتوغري ذلك من الدوافع التي أدت إىل اتساع 

، املسـائل من وغريها، يف  هذه املسألةملسو هيلع هللا ىلص وسنة نبيه  ،يستلزم الرجوع إىل كتاب اهللا
 .)١(الرباين يوضبطها بمقتىض اهلد، وعدم إطالق العنان للرغبات والغرائز

 
 
 
 
 
 
 
 

بحـث مقـدم إىل مـؤمتر الطـب  ٧٢٥ص ١حسن حممد املرزوقـي ج. حكم جراحة التجميل يف الفقه اإلسالمي د) ١(
 ٥-٣املوافق  -هـ ١٤١٩من حمرم ٩-٧جامعة اإلمارات يف الفرتة  -نظمته كلية الرشيعة والقانون والقانون  الذي 

، بحـث منشـور يف موقعـه ١عبد اجلواد خلف ص. د، حكم اجلراحات التجميلية قديامً وحديثاً ، م١٩٩٨من مايو 
ط دار ابن حـزم بـريوت الطبعـة األوىل  ١١صأسامة صباغ : العمليات التجميلية وحكمها يف الرشيعة اإلسالمية

 ١٢ص  -نبيـل إبـراهيم الصـاحي / اجلديد يف جراحات جتميل الوجه والصدر واجلسـم د ، م٢٠٠١ -هـ١٤٢١
 .م٢٠٠٢يوليو  ٢٤٣أخبار اليوم العدد طبعة مطابع دار . كتاب اليوم الطبي
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 :وفيه مطلبان 
 :تعريف الرضر النفيس: املطلب األول
 :الرضر النفيس باأللفاظ ذات الصلةعالقة : املطلب الثاين

 :تعريف الرضر النفيس: املطلب األول
ثـم  ،و كلمة النفس، لبيان معنى الرضر النفيس البد من تعريف كلمة الرضر

 تعريف الرضر النفيس
 :اللغة و االصطالحتعريف الرضر يف : أوالً 

 :تعريف الرضر يف اللغة -١
 َّ ار، الرضر مأخوذ من رضَ َ خـالف  ،وهو بفتح الضاد وتشديدها، ومجعه أَرضْ

ه :يقال، النفع  هـيض، رضَّ ا، رُ َّ راً ، رضُ ةـومض، ورضَ  .)١(أحلق به مكروهاً أو أذيً : رّ
ٌّ (سوء حال وفقر وشدة يف بدن فهو  كل ما كان :قال األزهري ، بالضـم) رضُ

ٌّ (وما كان ضد النفـع فهـو ـنِيَ ﴿ :يف التنزيـل يقـول اهللا تعـاىلو، بفتحهـا )رضَ سَّ مَ
 ُّ وقد أطلق عـىل نقـص يـدخل ، واالسم الرضر، أي املرض)٨٣: األنبياء(﴾ الرضُّ

 .)٢(األعيان

بـريوت  -ط دار إحيـاء الـرتاث العـريب  ٤٣٥ص ٣أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سـيده املـريس ج : املخصص) ١(
 .٥٣٧ص ١املعجم الوسيط ج، م١٩٩٦هـ  ـ ١٤١٧األوىل : الطبعة

 .بريوت -املكتبة العلمية : ط ٣٦٠ص  ٢املصباح املنري للفيومي ج) ٢(
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 :تعريف الرضر يف االصطالح -٢
 عرف الرضر عند الفقهاء القدامى بعدة تعريفات منها

 .)١(مطلقاً إحلاق مفسدة بالغري : عرف بأنه
، رب  فإنـه يسـمى رضراـويكون حسياً كـام يف الضـ، أمل القلب :وعرف بأنه

 .)٢(الشتم واالستخفاف فإنه يسمى رضراويكون معنوياً كام يف 
لَ  :وعرف بأنه يبِ عَ ـرْ يـهِ أَوْ يُ ازِ وَ ـعَ فِيـهِ يُ ي الَ نَفْ ُ الَّذِ َملَ وَ األْ ـوَ نَ هُ هُ ، وَ ـيضُ يْـهِ قِ

عِ   .)٣(النَّفْ
 كام عرف الرضر عند الفقهاء املعارصين بعدة تعريفات منها

ماله أو جسـمه أو عرضـه  كل إيذاء يلحق الشخص سواءً كان يف: عرف بأنه
 .  )٤(أو عاطفته

متقـوم أو جسـم  كل إيذاء يلحق الشخص سواءً أكـان يف مـال :وعرف بأنه
 .)٥(معصوم أو عرض مصون

ري تعدياً أو تعسـفاً الل بمصلحة مرشوعة للنفس أو الغهو اإلخ :وعرف بأنه
 .)٦(أو إمهاالً 

أهنـا وإن  :ومن خالل التعاريف السابقة للفقهاء القدامى واملعارصين  يتبـني
رر ـوعىل هذا فالضـ، اختلفت عباراهتا وألفاظها إال أن معانيها ومضامينها متقاربة

 .كل ما يؤدي إىل إيذاء اإلنسان  سواء كان األذ مادياً أو معنوياً  :يقصد به

 .هـ١٣٥٦األوىل، : مرص الطبعة -ط املكتبة التجارية الكرب  ٤٢١ص  ٦القدير للمناوي ج فيض) ١(
-هــ  ١٤١٨الثالثـة، : ط مؤسسـة الرسـالة الطبعـة ١٠٥ص ٦املحصول يف علم أصول الفقه لإلمام الـرازي ج) ٢(

 .م١٩٩٧
 .ة األوىلدار إحياء الرتاث العريب بريوت، الطبع: ط ٦٥ص١أحكام القرآن البن العريب ج) ٣(
 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣دمشق الطبعة التاسعة  -ط دار الفكر  ٢٣نظرية الضامن  د وهبة الزحييل ص) ٤(
 .ط دار إشبيليا للطباعة والنرش٢٩حممد املدين بوساق ص  د: التعويض عن الرضر يف الفقه اإلسالمي) ٥(
اململكـة العربيـة السـعودية  -عفـان اخلـرب  ط دار عثامن بن  ٩٧ص  ١أمحد موايف ج.الرضر يف الفقه اإلسالمي د ) ٦(

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة األوىل 
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 :تعريف النفس يف اللغة واالصطالح: ثانياً 
 :تعريف النفس يف اللغة -١

 : النفس يف كالم العرب تأيت ملعنيني
تْ نَفْس فالن أَي  :تقول، الروح :أحدمها جَ رَ ه، ويف نفـس فـالن أَن : خَ وحُ رُ

ه :يفعل كذا وكذا أَي وعِ  .يف رُ
وأهلـك ، قتل فـالن نفسـه :تقول، تأيت بمعنى ذات اليشء وحقيقته :والثاين

واجلمـع مـن كـل ذلـك أنفـس  ، أي أوقع اإلهالك بذاتـه كلهـا وحقيقتـه، نفسه
 .)١(ونفوس
 :تعريف النفس يف االصطالح -٢

وذلـك نظـراً  ،اختلف علامء االصـطالح يف تعريـف الـنفس اختالفـاً كبـرياً 
 .الختالف مناهجهم

جسـم لطيـف مشـابك  :عرفهـا بأهنـا -رمحـه اهللا تعـاىل-فاإلمام القرطبـي 
 ،وبه إىل السامء يعرج ،وىف أكفانه يلف ويدرج ،لألجسام املحسوسة جيذب وخيرج

وهـو بعينـني ويـدين وأنـه ذو  ،وهو مما له أول وليس له آخر ،ال يموت وال يفنى
 .)٢(صفة األجسام ال صفة األعراضهذه و ،ريح طيبة وخبيثة

جسم طويل عـريض عميـق ذات : بأهنا -رمحه اهللا تعاىل  -وعرفها ابن حزم 
 .)٣(مرصفة للجسد ،عاقلة مميزة ،مكان

بَّا وحٌ «: أنه قال -رىض اهللا عنهام  -سٍ وقد ورد عن ابْنُ عَ رُ مَ نَفْسٌ وَ  يفِ ابْنِ آدَ

 .٨٦٣ص  ٢املعجم الوسيط ج، ٢٣١ص ٧لسان العرب ج) ١(
هـ ١٣٨٤الثانية، : القاهرة الطبعة -دار الكتب املرصية : ط٢٦٢، ٢٦١ص  ١٥اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ج) ٢(

 .م ١٩٦٤ -
 .جدة. ط  رشكة مكتبات عكاظ .  ٢٠٢ص  ٥واألهواء والنحل ألبى حممد بن حزم  جالفصل يف امللل ) ٣(
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 ، سِ مْ اعِ الشَّ عَ ثْلُ شُ امَ مِ يْنَهُ َـا بَ ي هبِ تـِ وحُ الَّ الـرُّ ، وَ يِيـزُ التَّمْ ـلُ وَ قْ عَ َـا الْ تِي هبِ النَّفْسُ الَّ فَ
بَضَ اهللاَُّ نَفْ  بْدُ قَ عَ ا نَامَ الْ إِذَ ، فَ يكُ رِ التَّحْ هُ النَّفَسُ وَ وحَ بِضْ رُ قْ ْ يَ ملَ هُ وَ  .)١(»سَ

 :تعريف الرضر النفيس :ثالثاً 
يمكن تعريـف ، والنفس، من خالل ما سبق  ذكره من تعريف كلٍ من الرضر

، األذ الذ يصيب املرضور يف شعوره وأحاسيسـه :الرضر النفيس يف بحثنا بأنه
 . أو احلادثة، واملعاناة الناجتة عن إصابته اخلَلْقية، بسبب اآلالم

الرضر النفيس  يتعلق بأحاسيس وشـعور  :ومن خالل هذا التعريف يتبني أن
، نتيجة وجـود عيـب، أو األسى يف قلبه، أو مهاً ، أو حزنا، ويسبب له أملا، املرضور

لْقي  .أو حادث، أو مرض خَ
 :عالقة الرضر النفيس باأللفاظ ذات الصلة: املطلب الثاين
 :عالقة الرضر النفيس بالرضر املادي :الفرع األول

 :املادي لغة واصطالحاً تعريف : الً أو   
 :تعريف املادي لغة -١

يَّة ة ومادِّ وحيّ أو املعنويّ و: اسم منسوب إىل مادّ  .)٢(هو مقابل للرُّ
 :تعريف املادي  يف االصطالح -٢

ثة، مل يوجـد هلـا تعريـف يف االصـطالح ويمكـن ، نظراً ألن كلمة املادي حمُدَ
دون حاجـة إىل ، اإلنسـان وحيسـهالـذي يـراه ، يء املحسـوسـالش :تعريفها بأهنا

 .البحث يف هواجس النفس، وما تنطوي عليه من مشاعر

 . ٢٦١ص  ١٥اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ج) ١(
عبد الرمحن بن الكامل جـالل الـدين : الدر املنثور. السيوطي أخرجه ابن املنذر وابن أيب حاتم عن ابن عباس : قال      

 .١٩٩٣، بريوت - دار الفكر: ط ٢٣٠ص  ٧السيوطي ج
يب ج: يـزيلعـال الـوق       رِ مجـال الـدين : ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمرشي. داـقلت غَ

 .الرياض -دار ابن خزيمة : هـ١٤١٤، األوىل: الطبعة٢٠٥ص  ٣أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي ج 
م  ٢٠٠٨ -هــ  ١٤٢٩األوىل : الطبعة٢٠٧٨ص  ٢د أمحد خمتار عبد احلميد عمر ج: معجم اللغة العربية املعارصة) ٢(

 .عامل الكتب: ط
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 :تعريف الرضر املادي: ثانياً      
رف الرضر  املادي بعدة تعريفات منها  :عُ

 .)١(أو جسده، األذ الذ يصيب اإلنسان يف ماله: عرف بأنه
أو ، أو احلقـوق، إحلاق األذ  بالغري مطلقـاً سـواء يف األمـوال :وعرف بأنه

 .)٢(األشخاص
أن هـذا النـوع مـن :  رر املـادي يتبـنيـومن خالل ما سبق من تعاريف للض

 :الرضر يتعلق بجانبني من كيان اإلنسان أال ومها
 :الرضر اجلسدي )أ ( 

فيرتتـب ، من جـراح، ما يصيب اإلنسان  يف جسمه :يقصد بالرضر اجلسدي
 .)٣(ضعف يف كسبه ونحو ذلكأو ، أو عجز عن العمل، عليه  تشويه فيه

، أو سـالمة جسـده يعـد رضراً جسـدياً ، فكل ما يصيب اإلنسـان يف  حياتـه
أو ، أو اليد وغـري ذلـك، أو العني، وإبانة عضو من أعضائه كالسن، كإزهاق روح

أو تشـويه ، أو الشم  ونحـو ذلـك، تعطيل معنى من املعاين كتعطيل حاسة السمع
 .)٤(عن العمل والكسبداث  عاهة تعطل أو إح، اجلسد
 :الرضر املايل )ب(

فيسـبب لـه خسـارة ماليـة يف ، كل أذ يصيب اإلنسان: يقصد بالرضر املايل
أو عـن زوال بعـض ، أو نقـص منافعهـا، سواء كانت ناجتـة عـن نقصـها، أمواله

عن كل ما يرتتب عليه نقص يف قيمتها عام كانت عليه قبـل ، ونحو ذلك، أوصافها
 .)٥(فويت منفعة من منافعه عىل مالكهأو ت، كإتالف املالوذلك ، حدوث الرضر

 .م٢٠٠٠ط دار الفكر العريب  ٣٨الشيخ عيل اخلفيف ص : الضامن يف الفقه اإلسالمي) ١(
 .١٧٩د نزيه محاد ص : معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء) ٢(
 .٣٨الشيخ عيل اخلفيف ص   :الضامن يف الفقه اإلسالمي) ٣(
 .٣٩حممد املدين بوساق ص  د: التعويض عن الرضر يف الفقه اإلسالمي) ٤(
 .٣٨الشيخ عيل اخلفيف ص :  الضامن يف الفقه اإلسالمي) ٥(
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 :العالقة بني الرضر النفيس و الرضر املادي: ثالثاً  
والرضر املادي يتبني أن هنـاك أوجـه ، بإمعان النظر يف تعريف الرضر النفيس

 .اتفاق واختالف بينهام
 .وجه االتفاق بني الرضر النفيس و الرضر املادي -١

، والرضر املـادي يعتـربان  أذً يصـيب اإلنسـان، الرضر النفيسأن كالً من 
 سواء كان ذلك األذ جسدياً أو نفسياً 

 .وجه االختالف بني الرضر النفيس و الرضر املادي -٢
أو ظـاهر لـه مـادة يف ، أو مشـاهد، أن الرضر املادي يقع عـىل يشء حمسـوس) أ ( 

حيث ، وغري حمسوس، فهو  رضر غري مادي، بخالف الرضر النفيس، اخلارج
ولكـن سـببه يشء ، رور نفسـهـال يشعر به إال املض، يسبب أملاً وحزناً داخلياً 

لْقي، حيث قد يسببه حادث طارئ، مادي حمسوس  .أو تشوه خَ
محلـه العاطفـة ي فـرر النفســأما الضـ، أن الرضر املادي حمله اجلسم واملال) ب(

 .واملشاعر اإلنسانية
 :الرضر النفيس بالرضر املعنويعالقة : الفرع الثاين

 :تعريف املعنوي لغة واصطالحاً : أوالً  
 :تعريف املعنوي لغة -١

يف أصل وضعه يطلـق عـىل  »املعنوي«ولفظ  ، املعنوي يطلق يف مقابل املادي 
 :أصولٌ ثالثة هي »عنى«وللفعل ، )١(وداللتهأي فحواه ومضمونه  ؛حقيقة اليشء

ل  د للشـ :األوّ صْ نِيـت بـاألمر يء ـالقَ صٍ عليه،ومنـه عُ ـرْ بـانكامشٍ فيـه وحِ
 .وباحلاجة

عبـد املجيـد . د، والتعويض عن األرضار املعنويـة يف الفقـه اإلسـالمي، ١٩٢ص  ٧لسان العرب البن منظور ج) ١(
 .العدد الثاين  األردن، ٣١علوم الرشيعة والقانون املجلد ، بحث يف جملة دراسات ٣٩٩الصالحني ص
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، ومنه قوهلم :الثاين  لّ ضوع وذُ ع: دالٌّ عىل خُ نَا يَعنو، إذا خضَ  .عَ
ه  :الثالــث نْيانــه، ظهــورُ يشء وبــروزُ نوانــه، وعُ نْيــان الكِتــاب، وعُ ، ومنــه عُ

تم :وتفسريه عندنا ء، أنّه البارز منه إذا خُ عنى اليشَّ  .ومن هذا الباب مَ
ز ويَظهـر يف : والذي يدلُّ عليه قياسُ اللُّغة أنَّ املعنـى هـو ـد الـذي يَـربُ صْ القَ

ء إذا بُحث عنه ْ عر؛ أي الـذي يـربز مـن : يقال. اليشَّ عنَى الكالمِ ومعنى الشِّ هذا مَ
نه اللَّفظ  .)١(مكنون ما تضمَّ

 :املعنوي يف االصطالحتعريف  - ٢
وهـو مـا ، ال خيرج  املعنى  االصطالحي للفظ املعنوي عـن املعنـى اللغـوي

 ما يقابل اليشء املادي املحسوس   :ويُطلق يف الغالب عىل ، نسب إىل املعنى
 :تعريف الرضر املعنوي: ثانياً 

وإنـام ، رر املعنـوي ـمل يتعرض الفقهـاء القـدامى   يف كتـبهم  لتعريـف  الضـ
 :ومن تعريفاهتم ما ييل، رض لتعريفه الفقهاء املعارصونتع

أو  سـان يف عرضـهكـل أذ يصـيب اإلن :رر املعنـوي بأنـهـعرف الضـ -١
 .)٢(عاطفته أو شعوره

أو  ،أو اعتبـاره، أو رشفـه ،أذ يصيب الشخص يف نفسـيته: وعرف بأنه -٢
روع وقـع ـأو عمل غري مشـ ،أو إتالف ،مشاعره ومعتقداته الناجم عن أي اعتداء

 .)٣(عليه
 ،أمل لذلكـفيت،  وهيا فيهـم فيحدث تشـالذي يصيب اجلس:  رف بأنهـوع -٣

 .١٤٨: ١٤٦ص  ٤مقاييس اللغة البن فارس ج) ١(
 .٢٩حممد املدين بوساق ص  د: التعويض عن الرضر يف الفقه اإلسالمي) ٢(
موقع فضـيلة الـدكتور عـىل حميـي  د عىل حميي الدين القره داغي: التعريف بالتعويض عن الرضر املعنوي وحكمه) ٣(

 www.qaradaghi.com الدين القره داغي عىل شبكة األنرتنت رابط  
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وباجلملـة ، أو عاطفتـه، أو عرضه، أو يف اعتباره، أو قد يصيب الشخص يف رشفه
 .)١(األمل واحلزن الذي يصيب اإلنسانفهو  عبارة عن 

رر املعنـوي ـوأن الضـ، ومن خالهلا هذه التعريفات يتبني أهنا متقاربة  املعنـى
 .يتمثل يف األذ واملضايقة النفسية للشخص يف عرضه أو عواطفه او شعوره 

 :العالقة بني الرضر النفيس و الرضر املعنوي: ثالثاً   
رر املعنـوي يتبـني أن العالقـة ـوالض، بإمعان النظر يف تعريف الرضر النفيس

 .املعنوي أعم من الرضر النفيسرر ـن الضأأي ، بينهام هي عالقة اجلزء بالكل
رور يف شعوره ـاألذ الذ يصيب املض :رر النفيس كام سبق ذكره هوـفالض 

 .أو احلادثة، واملعاناة الناجتة عن إصابته اخلَلْقية، بسبب اآلالم، وأحاسيسه
أو ، أو كرامتـه، كل أذ يصيب اإلنسان يف عرضـه :رر املعنوي فهوـأما الض

أو عمل غـري  ،أو إتالف ،نتيجة  اعتداء، أو مركزه االجتامعي، أو مشاعره، سمعته
 .  مرشوع وقع عليه

 
 
 
 
 
 
 

 .٥٤، ٥٣وهبة الزحييل ص : نظرية الضامن) ١(
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اآلالم اجلسدية واملعاناة الصحية من أكثر الـدواعي التـي تـدفع املـريض إىل 
اجلسـم إىل وضـعه  الطبيعـي مـن وذلك بغية إعـادة  ، إجراء العمليات التجميلية

لْقيـة، الناحية الوظيفية أو غـري ، أو حـروق، فيام لوكان قد تعرض إىل تشوهيات خَ
أعاقـت  -مثالً  - فيام لوكان قد تعرض  إىل كسور، أو إعادة تأهيله خارجيا، ذلك

 .حركته أو فاعليته 
يف نفـس  معنوية قـد تـرتك أثـراً عميقـاً  اً وأرضار، نفسية ياً دواعغري أن هناك 

فتتـداخل معـه العقـد ، وقد يشتد أمله حتى يثقـل عليـه، فيتأمل ملا وقع فيه، املريض
وما يستتبعها من وصـفه ، بسب شعوره بالنقص نتيجة اإلعاقة التي حلقته، النفسية
أو ما يالقيـه مـن إحراجـات  ،ونظرات العطف التي تالحقه يف كل مكان ،باملعاق

إذا مـا جـر هـذا ، رة يف نفـس املـريضـاألمل واحلس وتتزايد حدة، يف حياته اليومية
فحال ذلـك التشـويه ، أو وظيفة كان للشكل شأن فيه، احلرمان من عمل، التشويه

 .)١(ون االستمرار يف عمله أو وظيفتهد
والتـي  ، واآلالم النفسية التي يعاين منها املريض، لكن هل مثل هذه األرضار

إجـراء العمليـات تبـيح ، أو ال يصـحبها ،أو إعاقات جسـدية، ربام يصحبها آالم
 .   ؟التجميلية أم ال

بترصف ط مركـز ٤٢حممد احلسيني ص -عمليات التجميل اجلراحية ومرشوعيتها اجلزائية بني الرشيعة والقانون ) ١(
د حممـد عبـد الغفـار العـامر  -رر اجلـاميل ـالتعويض عن الض، م٢٠٠٧الفقهية دمشق بن إدريس احليل للدراسات ا

عـام  ١ملحـق  ٤١اجلامعة األردنيـة املجلـد -علوم الرشيعة والقانون  -بترصف بحث يف جملة دراسات  ٤٦٨ص
 .م٢٠١٤
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ي، أو ـيمكن القول بأن الفقهاء القدامى ربام مل يذكروا مسـألة العيـب النفسـ
لكـنهم حتـدثوا عـن مسـألة  العيـوب   ،الرضر النفيس رصاحة يف مسائل التجميل

فـإن تلـك وقطعـاً ، والتي تبيح عمليات التجميل، واألرضار التي تصيب األبدان
 .العيوب واألرضار تشتمل غالباً عىل رضر حيس ورضر نفيس

ال جيوز للمرأة تغيري يشء من خلقتها التـي «: -رمحه اهللا-قال اإلمام الطربي 
ويسـتثنى . ..ساً للحسن ال للزوج وال لغريهخلقها اهللا عليها بزيادة أو نقص، التام

زائدة أو طويلة تعيقهـا يف  من ذلك ما حيصل به الرضر واألذية كمن يكون هلا سن
األكل، أو أصبع زائدة تؤذهيـا أو تؤملهـا فيجـوز ذلـك، والرجـل يف هـذا األخـري 

 .)١(»كاملرأة 
استثنى من عدم جواز تغري اخللقة ما حيصل بـه : -رمحه اهللا-فاإلمام الطربي 

كمن يكون هلـا سـن زائـدة أو طويلـة تعيقهـا يف األكـل أو غـريه  :الرضر واألذية
، ر األمل بـاألمل املـاديـغري أنه يبدو من كالمه أنه حصـ، فيجوز هلا خلعها أو نزعها

املتمثـل يف ، يـرر النفسـرر باألذ أو الضـولكن أر توسيع مفهوم األمل أو الض
ا قبي، عدم انتظام األسنان ـا لوجـه ذلـك الشـخص، وشذوذها، مما يعطي منظـرً حً

وبالتايل فإنـه جيـوز للمـرأة ، والرجل واملرأة يف ذلك سواء، فيؤثر ذلك عىل نفسيته
إلزالـة املنظـر غـري اجلميـل، ، أو الرجل  قلع السن الزائدة أو غريها من الزوائـد 

بذلك يشء من التحسـني  أو األمل املعنوي وإن حصل ،الذ يسبب الرضر النفيس
 .)٢(والتجميل

ر ـللطباعة والنشدار املعرفة  ١٣١ص  ٤شهاب الدين ابن حجر العسقالين ج: فتح الباري رشح صحيح البخاري) ١(
 .لبنان الطبعة الثانية -بريوت 

 -رف ـبتصـ ٤٠٩ص ٣د عبـد الكـريم زيـدان ج -املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة اإلسـالمية ) ٢(
 .بريوت -مؤسسة الرسالة  -م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الطبعة الثالثة 
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ـا يفِ «: رمحه اهللا-وقال العالمة النفراوي  ـةُ مَ الَ نَّ إزَ لَـيْهِ ـبُ عَ يَجِ اءُ فَ ا النِّسَ أَمَّ وَ
َا َالٌ هلَ تِهِ مجَ الَ ْيَةٌ ، إزَ َا حلِ يَةِ إنْ نَبَتَ هلَ رُ اللِّحْ عْ وْ شَ لَ اءُ ، وَ قَ إِبْ َالٌ  وَ ائِهِ مجَ قَ ا يفِ بَ  .)١( »مَ

أن املـرأة إذا كـان يف   :-اهللا تعاىل رمحه  -فالظاهر من كالم العالمة النفراوي 
وهذا التشوية ال يطـاق احتاملـه  ملـا ، أو ينقصه، أو غريه يشء يشوه مجاهلا، وجهها

ألهنـا  ؛ه جيوز هلا إزالته بـل جيـب إزالتـهفإن، يسببه من أذ مادي أو نفيس  للمرأة
وال ، ولـو أد ذلـك إىل يشء مـن التحسـني والتجميـل، ترفع الرضر عن نفسها

، بل هو إزالـة للعيـب ؛أو الرضر يف هذه احلالة تغيريا خللق اهللا، عترب إزالة العيبي
أما قصد التجميل واحلسن فجاء تبعا وليس مقصـودا ، ورجوع باخللقة إىل أصلها

 .لذاته
حتصيل اجلامل وإزالة اهليئات  القبيحـة يف  :قال الدكتور حممد سليامن األشقر 

وهو مـن مجلـة ، يف حتصيله باألدوية املباحة وقد أذن، البدن غرض صحيح كذلك
ينَةَ اهللاِ﴿: ما يدخل يف قوله تعاىل مَ زِ رَّ نْ حَ لْ مَ ـنَ قُ الطَّيِّبَـاتِ مِ بَـادِهِ وَ جَ لِعِ رَ  الَّتِي أَخْ

قِ  زْ   ).٣٢: األعراف( )٢(﴾الرِّ
ي مسـوغ ـرر النَّفســأما الفقهاء املعارصون فقد اختلفوا يف مسألة اعتبار الضَّ 

ر ـويمكن حصـ ،وإجراء العمليات التجميلية، إلزالة التشوهات اجلسديةرشعي 
 :هذا االختالف يف قولني

 :القول األول
ـ ذهب ي مسـوغا ـرر النَّفســعامة أهل العلم من املعارصين  إىل اعتبـار الضَّ

بقصـد  ،وإجراء العمليات التجميلية احلاجيـة، رشعيا إلزالة التشوهات اجلسدية

 ٣٠٦ص  ٢ج - محد بن غانم بن سامل شهاب الدين النفراويأ  -الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين ) ١(
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥. بريوت -دار الفكر : ط

 -هــ ١٤٢٢. بـريوت -دار الرسالة : ط ١٣٥ص - حممد سليامن األشقر/ د   -أبحاث اجتهادية يف الفقه الطبي  ) ٢(
 .م٢٠٠١
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رع احلنيـف عنـدما ـألن الشـ ؛بأي وسيلة من الوسائل اجلائزة، التداوي والعالج
وإنام جـاء شـامالً ، جاء برفع الرضر مل يكن مقترصاً فيه عىل الرضر احليس فحسب

قد يكون متسبباً يف حصـول ، أو عضو منه، وذلك أن تشوه اجلسم، للرضر النفيس
التشـوه والتجميـل  وهذا بطبيعة حاله يُعدُّ مسوغاً إلزاله هـذا، هذا الرضر النفيس

 .)١(بأي وسيلة من الوسائل املرشوعةهلذا اجلسم  
للعمليـات التجميليـة  مسـوغاً رشعيـاً ي ـرر النفســوقد دل عىل اعتبار الض

، وقـرارات املجـامع، ونصوص كالم الفقهاء، والقواعد الفقهية، واملعقول، السنة
 :والفتاو الفقهية، والندوات
 :السنة :أوال

مَ ما رو عن  -١ وْ هُ يَ نْفُ دَ قُطِعَ أَ عَ ةَ بْنَ أَسْ فَجَ رْ هُ عَ دَّ ةَ أَنَّ جَ فَ َنِ بْنِ طَرَ محْ بْدِ الرَّ عَ
الَبِ  هُ النَّبِيُ  )٢(الْكُ رَ أَمَ يْهِ فَ لَ نْتَنَ عَ أَ قٍ فَ رِ نْ وَ ا مِ نْفً َذَ أَ بٍ  ملسو هيلع هللا ىلص  فَاختَّ هَ نْ ذَ ا مِ نْفً َذَ أَ  . )٣(فَاختَّ

ريعة ـرسالة دكتوراه مقدمة اىل كلية الشـ ١٠٩الفوزان ص صالح بن حممد . د: اجلراحة التجميلية دراسـة فقـهـية) ١(
عمليات التجميـل دوافعهـا ، ١٨٥حممد خمتار الشنقيطي ص/ أحكام اجلراحة الطبية د، هـ١٤٢٧جامعة الرياض 

جامعـة سـامراء العـرق   -كليـة الرتبيـة  -بحث يف جملة رس من رأ  ٥٠ص  ٢د حاتم أمحد عباس ج: وضوابطها
حسـان / د : رعـاجلراحة التجميلية بني رغبة جاحمة وضابط الش، م٢٠١١السنة السابعة أبريل  ٢٥العدد  ٧املجلد 

 ٢٤بحث مقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي بجدة يف  الدورة الثامنة عرشة  املنعقدة يف ماليزيا مـن  ١٣شمس باشا ص
حـات التجميـل اجلراحيـة بـني جرا، م ٢٠٠٧) يوليـو(متـوز  ١٣إىل  ٩هــ، املوافـق ١٤٢٨مجاد اآلخرة  ٢٩إىل 

رة  ـبحث مقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي بجدة يف  الدورة الثامنة عش ٦عبلة جواد اهلراش ص/د: الرشيعة والطب
العمليـات ، م ٢٠٠٧) يوليـو(متـوز  ١٣إىل  ٩هـ، املوافـق ١٤٢٨مجاد اآلخرة  ٢٩إىل  ٢٤املنعقدة يف ماليزيا من 

، )قضايا طبيـة معـارصة(بحث مقدم إىل ملؤمتر الفقه  الثاين  ٢٧٤٤مد الشطريي ص إبراهيم بن أمحد حم: التجميلية
 .هـ١٤٣١ربيع الثاين  ٢٧إىل  ٢٥املنعقد بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، خالل الفرتة من ، اجلزء الثالث

الَب) ٢( رب بني : بالضم والتخفيف: الكُ ام العَ ة والكوفة اسم ماءٍ وكان به يومٌ معروف من أيّ  .البَرصْ
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، بريوت -ط املكتبة العلمية  ٣٤٨ص٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ج      

 ٤٢٣٤حـديث رقـم ١٤٨ص٤كتاب اخلاتم، باب ما جاء يف ربط األسـنان بالـذهب ج، أخرجه أبو داود يف سننه) ٣(
كتـاب اللبـاس، بـاب مـا جـاء يف شـد األسـنان ، مذي يف سـننهدار الكتاب العريب ـ بريوت، والرت: ط، واللفظ له

حديث حسن غريب، وقد رو عن غري واحد من أهل العلم أهنـم : ، وقال عنه١٧٧٠رقم  ٢٤٠ص ٤بالذهب ج
كتاب ، النسائي يف سننه، بريوت -ط دار إحياء الرتاث العريب . شدوا أسناهنم بالذهب، وىف هذا احلديث حجة هلم

ط مكتـب املطبوعـات  ٥١٦١حـديث رقـم  ١٦٣ص   ٨أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب؟ ج  الزينة، باب من
مؤسسة  :ط٢٠٢٨٣حديث رقم  ٢٣ص  ٥ج: أمحد يف املسند، ١٩٨٦ - ١٤٠٦، حلب الطبعة الثانية - اإلسالمية

: مـذي، واأللباين يف صحيح وضعيف سـنن الرت٢٥٤ص ١وحسنه أيضاً النووي يف املجموع ج .  القاهرة - قرطبة
 ).١٧٧٠(رقم  ٢٧٠ص  ٤ج
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 :وجه الداللة من احلديث
لعرفجـة الـذ  قطعـت أنفـه يف غـزوة مـن ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث  أجاز النبي 

ل حرمــة جتمــل الرجــال بــه مــع أن األصــ، الغــزوات أن يتخــذ أنفــاً مــن ذهــب
وهـي ترجـع إىل ، )٢(رورةـله استعامل الذهب حلالـة الضـإال أنه أجاز  ،)١(باإلمجاع

 .وتأثريها عىل اجلانب النفيس، الناحية اجلاملية
كـان النبـي «  :يف تعليقه عىل هذا احلديث  -رمحه اهللا تعاىل  -ريب قال ابن الع

ثم استثنى منه جواز االنتفـاع بـه عنـد ... قد حرم استعامل الذهب عىل الناسملسو هيلع هللا ىلص 
 .)٣(»احلاجة عىل طريق التداوي حلديث عرفجة هذا

اعترب اجلانب النفيس عنـد عرفجـة  ملسو هيلع هللا ىلصفالظاهر من هذا احلديث هو أن النبي 
- -ألن املتعارف عليه عند األطباء أن اجلزء الظاهر من األنف مهمتـه مجاليـة  ؛

ط دار  ١٧٤ص٢٦االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار  ج«يف  -رمحه اهللاُ  -قال ابنُ عبدِ الربِ ) ١(
ةِ ا«: م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤األوىل : الطبعة، دمشق -قتيبة  نْ أَئِمَّ ا مِ دً لَمُ أَحَ بِ فَالَ أَعْ هَ تُّمُ بِالذَّ ا التَّخَ أَمَّ ـازَ وَ  أَجَ تْـوَ فَ لْ

الِ  جَ لِكَ لِلرِّ يُّ ، »ذَ وِ لِمٍ ج  -رمحهُ اهللاُ  -وقال النَّوَ سْ حِ  صحيح مُ ْ  -دار الكتـاب العـريب بـريوت : ط ٧٠ص٦يفِ رشَ
ْ «:  م  ١٩٨٧ -  هـ  ١٤٠٧لبنان  ىلَ حتَ وا عَ َعُ أَمجْ اءِ وَ بِ لِلنِّسَ هَ مِ الذَّ اتَ ةِ خَ احَ ىلَ إِبَ ونَ عَ لِمُ َعَ املُْسْ ـالِ إِالَّ أَمجْ جَ ىلَ الرِّ هِ عَ يمِ رِ

هُ  احَ هُ أَبَ مٍ أَنَّ زْ دِ بْنِ حَ َمَّ رَ بْنِ حمُ مَ رِ بْنِ عُ نْ أَيبِ بَكْ كِيَ عَ ا حُ امٌ ، مَ رَ وهٌ الَ حَ رُ كْ هُ مَ نْ بَعْضٍ أَنَّ عَ نِ ، وَ ـاطِالَ نِ بَ الَ انِ الـنَّقْ ذَ هَ وَ
تِي ذَ  ادِيثِ الَّ َحَ هِ األْ َذِ وجٌ هبِ ْجُ امَ حمَ ائِلُهُ قَ هوَ يمِ رِ ْ ىلَ حتَ هُ عَ بْلَ نْ قَ َاعِ مَ عَ إِمجْ لِمٌ مَ سْ ا مُ هَ رَ  .»كَ

-هــ١٤٠٢الطبعة الثانية  -عالء الدين أبى بكر بن مسعود الكاساين /للعالمة: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع) ٢(
عيـار امل، »فيـه رضورة فسـقط اعتبـار حرمتـه«: وجاء فيـه ١٣٢ص ٥ج -بريوت -دار الكتاب العريب -م ١٩٨٢

ص  ٦ي ج ـأمحد بن حييى بن حممد الونرشيس -املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقية واألندلس واملغرب 
وأما املضطر الختـاذ أنـف مـن «: هـ وجاء فيه١٤٠١ط وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للملكة املغربية  ٣٣١

 -احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشـافعي ، »عدـسة بن ـرفجـديث عـائز، حلـنانه به فجـدمها أو ربط أسـأح
ط دار الكتـب  ٤٧٩ص ٢ري البغـدادي، الشـهري باملـاوردي جـأبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البصـ

يَ «: م وجاء فيه١٩٩٩-هـ  ١٤١٩األوىل، : لبنان الطبعة -العلمية، بريوت  اعِ ةٍ دَ ورَ ُ بُ لِرضَ هَ لَ الذَّ مِ تُعْ إِنِ اسْ ازَ فَ ةٍ جَ
 َ بِ يفِ اجلْ الَ كُ مَ الْ وْ هُ يَ يبَتْ أَنْفُ َنِ بن طرفة أن عرفجة بن أسعد أُصِ محْ بْدِ الرَّ ةِ عَ ايَ وَ ، لِرِ يْهِ لَ مْ عَ ْرُ ْ حيَ ملَ ـنْ وَ ا مِ َذَ أَنْفً اختَّ لِيَّةِ فَ اهِ

ولُ اهللاَِّ  سُ هُ رَ رَ أَمَ يْهِ فَ لَ تَنَ عَ أَنْ قٍ فَ رِ ـنْ ملسو هيلع هللا ىلص وَ ـا مِ ذَ أَنْفً تَّخِ ـبٍ أَنْ يَ هَ ط دار الفكـر ٦٠٧ص ٢ج: املغنـى البـن قدامـة، »ذَ
وأما الذهب فيباح منه ما دعت الرضورة إليه كاألنف يف حـق «: هـ وجاء فيه -١٤٠٥بريوت، الطبعة األوىل سنـة 

 .»من قطع أنفه
 .دار الكتب العلمية بريوت: ط٢٧٠ص  ٧القايض أبو بكر بن العريب ج: عارضة األحوذي) ٣(
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ره ، ولو ذهب هذا اجلزء لبقيـت وظيفـة األنـف، )١(حتسنيه بدرجة أساسية ـأَمُ ملسو هيلع هللا ىلص فَ
وإنام ملا يسببه ذهاب األنـف مـن رضر ، باختاذ أنف صناعي مل يكن لناحية وظيفية

والذي يـؤثر عـىل الشـكل العـام  ،نتيجة التشوه غري املرغوب الذي أصابه، نفيس
وإزالة هذا النوع من التشوه من الرضورات الالزمة حرصـاً عـىل الـنفس ، للوجه

٢(وتترضر من املنظر القبيح، البرشية التي تتأذ(. 
ودٍ -٢ ــعُ سْ ــنِ مَ ــنْ ابْ ــا روي عَ ــالَ   -  -م ــه قَ ــنَ اهللاُ« :أن عَ تِ لَ ــامَ اشِ وَ  الْ

تِ  امَ شِ تَوْ املُْسْ سْ وَ ات ِ لِلْحُ لِّجَ املُْتَفَ اتِ وَ صَ املُْتَنَمِّ لْقَ اهللاِوَ اتِ خَ َ ريِّ ـنُ نِ املُْغَ عَ ـايلِ الَ أَلْ  مَ
نَ النَّبِيُّ  عَ نْ لَ  .)٣(ملسو هيلع هللا ىلص»مَ

 :وجه الداللة من احلديث
يف هذا احلديث إشارة إىل أن التغيري املحـرم هـو املفعـول لطلـب احلسـن  

و عيـب يف السـن ونحـوه فإنـه لـيس أ، فقط، أما لو كـان القصـد منـه عـالج داء
 .)٤(بمحرم

ومن خالل هذا احلديث يتبني أنـه إذا كانـت إزالـة العيـوب اخلَلْقيـة سـوف 
أو الـداء فـال بـأس يف ، ورفع األذ الذ يسببه العيـب، تؤد إىل ختفيف اآلالم

، بإزالة ما طرأ عليها مـن مـرض، حيث إن فيه ردَّ اخللقة إىل ما كانت عليه، )٥(ذلك

ط طـالس سـوريا الطبعـة ١٩٥نقوال أبو طارة ص. د، د عصام شعبان: التجميلية للفم والوجه والفكنياجلراحة ) ١(
 .م١٩٩٤األوىل 

املفصـل يف ، م١٩٩٠مكتبة النهضة املرصية ١٣٢د شوقي الساهي ص: الفكر اإلسالمي والقضايا الطبية املعارصة) ٢(
صالح بن حممـد الفـوزان . د: ميلية دراسـة فقـهـيةاجلراحة التج، ٤٠٩ص ٣د عبد الكريم زيدان ج: أحكام املرأة

 .١١٠ص 
 .سبق خترجيه) ٣(
: ط ٢٤٤ص ٦حممد بن عيل بن حممد الشـوكاين ج: نيل األوطار، ١١٣ص ٦ج: رشح النووي عىل صحيح مسلم) ٤(

 .إدارة الطباعة املنريية
 .بترصف ٣٩٣ص ٥ج -للقرطبى : اجلامع ألحكام القرآن) ٥(
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رورة ـنفسياً؛ ألن إزالة العيوب اخلَلْقية ينطوي بالضـ مرضر سواء أكان حسياً أ أو
 .عىل عالج لصاحبها من األمراض والعقد النفسية

 :املعقول: ثانياً 
ملسو هيلع هللا ىلص فـإذا كـان هديـه ، ملسو هيلع هللا ىلصن رفع الرضر املعنوي أثر معروف من هدي النبي إ

يكــون حمــالً  حتــى ال، وتغيــري االســم القبـيح، اختيـار االســم احلســن للمولـود
، وغـري الطارئـة، فإن إزالة التشوهات والعيوب الطارئـة، )١(للسخرية واالستهزاء

ي إىل وقـوع ـسـائغ مـن بـاب أوىل؛ ألن تركهـا يفضـ، واحلاجية، الرضورية منها
 .صاحبها يف احلرج واألذ النفيس

 :القواعد الفقهية: ثالثاً 
رر ـالضـ( القاعدة الفقهيـة عمال ب، ملا كان الرضر يف الرشع يُزال إذا وقع -١

ي ـفإن إجراء بعض العمليات التجميلية  للمـريض إذا حلقـه رضر نفسـ، )٢()يزال
وربام سـخريتهم وتنـدرهم ، ظاهر بسبب التشوهات التي جتعله حمط أنظار الناس

 .)٣(من باب إزالة الرضر النفيس عنه يُعد، أو تنفري الناس منه، به
تلحق املريض بسـبب التشـوهات أو العيـوب ن اآلالم النفسية التي قد إ -٢

مما جيعـل إجـراء ، اخلَلْقية تنزل منزلة احلاجة التي تبيح إجراء العمليات التجميلية

بريوت . املختار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار البن عابدين ط دار الفكر للطباعة والنرشجاء يف حاشية رد ) ١(
وجـاء يف املجمـوع ، »وكان رسول اهللا يغري االسـم القبـيح إىل احلسـن«: ٤١٨ص  ٦م ج٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١: سنة

بِيحِ «: ٤٣٧ص ٨للنووي ج قَ مِ الْ سْ يِريُ االِ غْ نَّةُ تَ   - ٥٢ودود بأحكـام املولـود البـن القـيم صوجاء يف حتفة املـ، »السُّ
وهذا باب عجيب من أبواب الدين وهو العدول عن االسم الذي تستقبحه العقول وتنفـر منـه النفـوس إىل «: ٥٣

وجاء يف املوسوعة الفقهيـة ، »شديد االعتناء بذلكملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي ، االسم الذي هو أحسن منه والنفوس إليه أميل
ُوزُ «:  ٣٣٧ص  ١١ج نِ جيَ َسَ بِيحِ إِىلَ احلْ قَ مِ الْ سْ يِريُ االِ غْ نُّ تَ سَ يُ ، وَ ينُهُ سِ ْ نُّ حتَ سَ يُ ا وَ ومً مُ مِ عُ سْ يِريُ االِ غْ  .»تَ

 .١٧٩واألشباه والنظائر للسيوطي ص، ٨٥األشباه والنظائر البن نجيم ص) ٢(
بحـث مقـدم ملـؤمتر  ٥٣صعياض بـن نـامي السـلمي : أثر القواعد الفقهية يف بيان أحكام  اجلراحات التجميلية) ٣(

ينـاير  ١٦-١٥هــ املوافـق ١٤٢٩حمـرم  ٧- ٦الريـاض مـن   -تطبيق القواعد الفقهية عىل اجلراحات التجميليـة 
بحـث مقـدم إىل جممـع  ١٣د حسان شمس باشـا ص: اجلراحة التجميلية بني رغبة جاحمة وضابط الرشع،م٢٠٠٨

هـ، املوافـق ١٤٢٨مجاد اآلخرة  ٢٩إىل  ٢٤دة يف ماليزيا من الفقه اإلسالمي بجدة يف  الدورة الثامنة عرشة  املنعق
 .م ٢٠٠٧) يوليو(متوز  ١٣إىل  ٩
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ــة ، مثــل هــذه العمليــات حاجــة ملحــة واحلاجــة إذا اشــتدت فإهنــا تنــزل منزل
زلة الرضورة عامـة كانـت أو احلاجة تنزل من(عمال بالقاعدة الفقهية ، )١(رورةـالض

 .)٢()ةخاص
ريعة اإلسـالمية تبـيح إجـراء العمليـات التجميليـة ـالقواعد العامة للش -٣

ب جلـ(طبقـا لقاعـدة  ، لوجود الرضر النفيس، بقصد التداوي والعالج، احلاجية
فإنه مما الشك فيه أن إزالة التشوهات والعيوب بالبدن  ،)٣()املصالح ودرء املفاسد 

رفع احلرج والضيق عن املريض؛ ألن تـرك هـذه   :منها، فيه حتصيل  ملصالح كثرية
التشوهات يف بدن اإلنسان يؤثر عىل نفسيته ويقلـل مـن شـأهنا ويضـعفها، ومـن 

كـام أن يف إزالتهـا درءاً  ملفاسـد ، استعادة الشـكل واملنظـر احلسـن :املصالح أيضا
 فـإذا تركـت هـذه، ي عن املـريضـإزالة الرضر واألمل واألذ النفس :منها، كثرية

التشوهات يف البدن فإهنا تدخل اهلم والغم إىل الـنفس، وجتعـل الـنفس يف حـزن 
 .  دائم؛ ألن النفس دائامً تنزع إىل الكامل

َلْـبِ « قال العز بن عبد السالم ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ـعَ جلِ ضِ عِ وُ ْ الرشَّ إِنَّ الطِّبَّ كَ فَ
فَ  ءِ مَ رْ لِدَ ، وَ افِيَةِ عَ الْ ةِ وَ مَ الَ الِحِ السَّ صَ ـنَ مَ كَ ـا أَمْ ءِ مَ رْ دَ لـِ ، وَ امِ ـقَ َسْ األْ بِ وَ اطـِ دِ املَْعَ اسِ

لِكَ  نْ ذَ بُهُ مِ لْ نَ جَ كَ ا أَمْ َلْبِ مَ جلِ ، وَ لِكَ نْ ذَ هُ مِ ؤُ رْ لْـبُ . دَ يـعِ أَوْ جَ َمِ ءُ اجلْ رْ رَ دَ ـذَّ إِنْ تَعَ فَ
لَ ا مِ ـتُعْ تَـتْ اُسْ اوَ فَ إِنْ تَ ، وَ َ ُـريِّ تَـبُ ختُ تْ الرُّ اوَ إِنْ تَسَ يعِ فَ َمِ هِ اجلْ انـِ فَ رْ دَ عِ نـْ ـيحُ عِ جِ ْ لرتَّ

لِ بِهِ  َهْ نْدَ اجلْ قُّفُ عِ التَّوَ ـلَّ . وَ ـإِنَّ كُ ، فَ ـعَ الطِّـبَّ ضَ ي وَ وَ الَّـذِ عَ هُ ْ عَ الرشَّ ضَ ي وَ اَلَّذِ وَ
مْ  هِ دِ اسِ فَ ءِ مَ رْ دَ الِحَ العباد وَ صَ َلْبِ مَ وعٌ جلِ ضُ وْ امَ مَ نْهُ دٍ مِ احِ  .)٤(»وَ

 .١٨٥حممد خمتار الشنقيطي ص/ أحكام اجلراحة الطبية د) ١(
 . ١٧٩واألشباه والنظائر للسيوطي ص، ٩١األشباه والنظائر البن نجيم ص) ٢(
ط مكتبة الكليات  ٢٧١ص ١الدين عبد العزيز بن عبد السالم ج أبو حممد عز -قواعد األحكام يف مصالح األنام ) ٣(

 .م ١٩٩١ -هـ  ١٤١٤القاهرة سنة  -األزهرية 
 .٦،  ٥ص ١قواعد األحكام يف مصالح األنام ـ أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ج) ٤(
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 :نصوص كالم الفقهاء: رابعاً   
نصوص  كثرية يف مسـائل فقهيـة متعـددة تـدل  -رمحهم اهللا تعاىل  - للفقهاء

نيْ والتشـوه الظـاهر قـد ، عىل مراعاة اجلانب التجمييل لإلنسان وأن ما يسبب الشَ
وه من الرضر املبيح للرتخص وإن هـذا عائـدُّ إىل تـأثري التشـوه عـىل الناحيـة ، عدَّ

نيْ بحقيقته مسبب ل، النفسية لإلنسان ومـن ، )١(يـي ال احلســرر النفســلضـفالشَ
 :املسائل التي نص عليها الفقهاء عىل ذلك ما يىل

نيْ فـاحشٍ   -١ أجاز مجهور الفقهاء التيمم إذا خيش باستعامل املاء حصول شَ
 .)٢(أو بطء الربء يف إباحة التيمم، معتربين ذلك مثل املرض، يف عضو ظاهر

ولَ « :جاء يف املجموع صُ افَ حُ ي أَوْ خَ وَ الَّـذِ هُ رٍ وَ وٍ ظَاهِ ضْ ىلَ عُ شٍ عَ ٍ فَاحِ نيْ شَ
نِّفُ  هُ املُْصَ رَ كَ ي ذَ فُ الَّذِ الَ ِ اخلْ وصُ وَ رِ النُّصُ وَ هِ الصُّ ذِ ي هَ الِبًا فَفِ نَةِ غَ ِهْ الِ املْ و يفِ حَ بْدُ يَ

هُ  حُّ ِ أَصَ لَنيْ وْ ةِ قَ لَ أَ ا أَنَّ يفِ املَْسْ نْهَ يحُ مِ حِ قٍ الصَّ ثُ طُرُ لُهُ ثَالَ اصِ حَ الَ وَ مِ وَ ازُ التَّيَمُّ وَ امَ جَ
ءِ  لَامَ عُ ثَرُ الْ أَكْ د وَ اوُ دَ َدُ وَ أَمحْ الِكٌ وَ مَ ةَ وَ نِيفَ الَ أَبُو حَ بِهِ قَ يْهِ وَ لَ ةَ عَ ادَ  .)٣(»إعَ

ـنيْ ـأجاز بعض الفقهاء عدم نزع اجلبـرية إذا خشـ -٢ ي بنزعهـا حصـول شَ
 .فاحشٍ يف عضو ظاهر

 :تصارجاء يف كفاية األخيار يف حل غاية االخ
ـ«  ة إِالَّ بِضَ ريَ َبـِ إِن مل يقدر عىل نـزع اجلْ ض ـوَ رَ ـة يفِ املْـَ مَ دّ ـور املُْتَقَ ُمُ ر مـن األْ رَ

و ظَـا ضْ نيْ فَاحش يفِ عُ ول شَ صُ ته أَو حُ و أَو منفعَ ضْ ات النَّفس أَو الْعُ هر كخوف فَوَ
ة َبِريَ لف نزع اجلْ  .)٤(»فَالَ يُكَ

حـاتم . د -ل دوافعهـا وضـوابطها عمليات التجميـ، ١١٠صالح بن حممد الفوزان ص . د  -اجلراحة التجميلية ) ١(
 .٥٠ص  ٢أمحد عباس ج

دار احيـاء : ط٢٧ص  ١عيل بن أيب بكـر بـن عبـد اجلليـل الفرغـاين املرغينـاين ج: -اهلداية يف رشح بداية املبتدي ) ٢(
الفـروع ، ٩٣ص  ١مغنـي املحتـاج ج، وما بعدها ٩٦ص  ١مواهب اجلليل للشنقيطي ج، بريوت -الرتاث العريب 

 .٣٤٦ص ١املحىل البن حزم ج ، هـ١٤١٨دار الكتب العلمية بريوت : ط١٨١ص  ١ج البن مفلح 
 .ط دار الفكر٢٨٥ص٢بن رشف النووي ج حييى :املجموع رشح املهذب) ٣(
أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز بن معىل احلسـيني احلصـني، تقـي : كفاية األخيار يف حل غاية االختصار) ٤(

 .١٩٩٤األوىل، : دمشق الطبعة -دار اخلري : ط ٦٢ص ١الدين الشافعي ج
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التعـدي عـىل اجلانـب اجلـاميل  يف ذهب مجهور الفقهـاء إىل القـول بـأن   -٣
 .)١(اإلنسان معترب يف إجياب الضامن

 :جاء يف تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق
َـاالً « الَ مجَ لِ أَوْ أَزَ ـامَ ـىلَ الْكَ ـةٍ عَ عَ نْفَ ـنْسَ مَ تَ جِ ا فَـوَّ نَّهُ إذَ اءِ أَ ضَ َعْ لُ يفِ األْ َصْ األْ

ىلَ الْ  يِّ عَ مِ دَ ا يفِ اآلْ ودً صُ قْ لِ مَ امَ ةِ كَ يَ لُّ الدِّ ِبُ كُ  .)٢(»جيَ
ألن ذلــك مــن التجمــل وإزالــة  ؛)٣(أجــاز بعــض الفقهــاء قطــع الســلعة -٤
نيْ   .)٤(الشَ

  :جاء يف مغني املحتاج
وملستقل  بأمر نفسه وهو احلر البالغ العاقـل كـام قـال البغـوي و املـاوردي « 

لْعة  منهوغريمه ألن له غرضا  ؛وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه.. .ا ولو سفيها  قطع سِ
نيْ   .)٥(»يف إزالة الشَ

 :جممعية وتوصيات وفتاو قرارات: خامساً 
صدرت عدة قرارات جممعية وتوصيات وفتاو بجـواز بعـض اإلجـراءات 

  :الطِّبية إزالةً للحرج والرضر النَّفيس خاصة فيام يتعلق بجراحة التَّجميل، منها
بشــأن ) ١/٤(  ٢٦ :رقـم الـدويل ما جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي -١

جيوز نقل العضو مـن مكـان «:  االنتفاع بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كان أو ميتاً 

 .٣٨٣ص ٨املبدع ج ، ٧٨ص  ٤مغني املحتاج ج ، ٤٦١ص ٣حاشية الدسوقي ج، ٨٣ص  ٢٦املبسوط ج) ١(
املطبعـة  ١٢٩ص ٦عثامن بن عيل بـن حمجـن البـارعي، فخـر الـدين الزيلعـي ج: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق) ٢(

 .هـ ١٣١٣األوىل، : القاهرة الطبعةبوالق،  -الكرب األمريية 
بكرس السني وحكي فتحها مع سكون الالم وفتحها خراج كهيئة الغدة خيرج بني اجللد واللحم يكون من : السلعة) ٣(

 .٢٠٠ص  ٤مغني املحتاج ج . احلمصة إىل البطيخة
املكتبة التجاريـة الكـرب : ط١٩٤ص  ٩أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي ج : حتفة املحتاج يف رشح املنهاج) ٤(

شمس الدين حممـد بـن أيب العبـاس أمحـد بـن محـزة : هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، م ١٩٨٣ -هـ  ١٣٥٧بمرص 
املبـدع رشح ، م١٩٨٤ -هــ١٤٠٤ -األخـرية : دار الفكر، بريوت الطبعـة: ط  ٣٢ص  ٨شهاب الدين الرميل ج 

 .١٥٦ص ٥اإلنصاف ج، ٢١١ص  ٤املقنع ج
 .٢٠٠ص  ٤ي املحتاج ج مغن) ٥(
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من جسم اإلنسان إىل مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع املتوقع 
رط أن يكون ذلـك إلجيـاد ـمن هذه العملية أرجح من الرضر املرتتب عليها، وبش

عادة شكله أو وظيفته املعهودة له، أو إلصالح عيب أو إلزالـة عضو مفقود، أو إل
 .)١(»هـا. للشخص أذ نفسياً أو عضوياً دمامة تسبب 

املنعقـدة يف  »ت الطبيـةندوة الرؤية اإلسالمية لـبعض املامرسـا«توصية   -٢
ــاريخ  ــل  ١٨ -هـــ١٤٠٧شــعبان  ٢٠الكويــت بت م، حيــث جــاء يف ١٩٨٧إبري

 :توصيات الندوة
التي يكون اهلدف منهـا عـالج املـرض اخللقـي واحلـادث بعـد اجلراحات «

 الوالدة إلعادة شكل أو وظيفة العضو السوية املعهودة لـه جـائزة رشعـاً، ويـر
األكثرية أنه يعترب يف حكم هذا العالج إصالح عيب أو دمامـة تسـبب للشـخص 

 .)٢(»أهـ. أذ عضوياً أو نفسياً 
والتـي نظمتهـا ) بني الرشع والطبالعمليات التجميلية (ندوة «توصية   -٣

ــومي الســبت واألحــد ــاض ي ــة الري ــة العامــة للشــؤون الصــحية بمنطق            املديري
هـــ بمركــز امللــك فهــد الثقــايف بالريــاض حيــث جــاء يف ١٢/١١/١٤٢٧-١١

 :توصياهتا
اجلراحات التجميلية التي هتدف إىل عالج العيوب وإزالة التشوهات ورفع «

رشعـاً؛ ألهنـا مـن التـداوي ي من اجلراحـات اجلـائزة ـلنفسي أو اـرر احلسـالض
 .»املرشوع

ما حكـم اإلسـالم  فقد ورد يف السؤال ٥٤٠٨فتو اللجنة الدائمة رقم  -٤
يريـد  فيوجـد شـاب يف مقتبـل العمـر ،يف عمليات اجلراحة التي جتر للتجميـل

بمنظمة املؤمتر اإلسـالمي ىف مـؤمتره الرابـع املنعقـد ىف جـدة باململكـة العربيـة  الدويل قرار جممع الفقه اإلسالمي) ١(
 .)٨٩ص  ١، ج٤ع (م جملة املجمع ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨مجاد اآلخر  ١٨-١٣السعودية ىف الفرتة من 

 .م١٩٩٥الطبعة الثانية  ٧٥٦ص) ٢(
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عـن الـزواج، وهـو إذا  اً إصالح عيب يف وجهه، وهذا جيعله كثري االنطواء معرض
يء فسـوف تتحسـن حالتـه ـعمل العملية اجلراحيـة إلصـالح أنفـه بعـض الشـ

النفسية، ويستطيع  مواجهة املجتمع بدون انطواء، ويستطيع القيام بالدعوة إىل اهللا 
عز وجل بنفسـية أفضـل، ويسـارع إىل الـزواج إن شـاء اهللا، فهـل إجـراء عمليـة 

ا أم حـالالً؟جراحية لتصغري األنف عن حجمه امل مـع مراعـاة  ولود به يعترب حرامً
 .احلالة النفسية السابق رشحها

رر ـعمليـة التجميـل ضـإذا كان الواقع كام ذكر ومل خيش من إجراء  :اإلجابة
 .هجاز إجراؤها ل

 .)١(وباهللا التوفيق، وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
 :القول الثاين

ر اإلنسـان النفســاملعارصين إىل أن جمرد تضذهب بعض أهل العلم من  ي ـرّ
يكفي السـتباحة أي فعـل حمـرم بنظرته الدونية لنفسه يف أمور اجلامل وأوصافه ال 

 .)٢(عليه
 :واستدلوا عىل ما ذهبوا إليه بام ييل

ا من ذهـب حلاجتـه للشـم أو  -  -ما  ذكر من أن عرفجة   -١ مل يتخذ أنفً
وإنام اختذه لتحسني املنظر وهذا يدل  ،ألهنام حاصالن بدون وجود الربوز ؛التنفس

ـا لوجـود  ؛هذا غري صحيح، عىل مراعاة احلالة النفسيّة ألنّ عرفجة مل يرتكب حمرمً

 .١٠١ص ٢٤ج ٥٤٠٨نة الدائمة رقم فتو اللج) ١(
ورقة علميّة مقدمـة لنـدوة  ١١هاين بن عبد اهللا بن حممد اجلبري  ص  / د -الضوابط الرشعيّة للعمليات التجميليّة ) ٢(

التي نظمتها املديرية العامـة للشـؤون الصـحية بمنطقـة الريـاض يـومي ) العمليات التجميليّة بني الرشع والطب(
، بمركـز امللـك فهـد الثقـايف بالريـاض م٢٠٠٦/ ١٢/  ٣ - ٢هــ املوافـق١٢/١١/١٤٢٧-١١السبت واألحد 

بحث يف جملة احلقوق كليـة  ٢٤٦أم كلثوم صبيح ص / د -عمليات  التجميل يف الفقه اإلسالمي والقانون بعنوان 
 .م٢٠١٠سنة   ٧،  ٦العدد  ٢العراق املجلد  -القانون اجلامعة املستنرصية 
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وهـذا احلـديث يـدل عـىل جـواز إصـالح  ،بل فعله مبـاح أصـالً  ،الرضر النفيس
ي هـو املعيـار يف ـرر النفســوال يدل عـىل أن الضـ ،العيوب بالعمليات التجميليّة

غري ثابت أصالً، فمن أيـن أخـذ أنـه أصـابه  -  -مع أن رضر عرفجة ،اإلباحة
 .رضر نفيس سعى إلزالته هبذا األنف؟

د فيهـا عـىل التـزام -٢ دّ أن سرية نبينا عليه الصالة والسالم تشهد بمواقف شَ
 :التكاليف الرشعية رغم ما يشوهبا من رضر نفيس منها ما ييل

أَةٌ إِىلَ  :عن أسامء بنت أيب بكر ريض اهللا عنهام قالت يما رو) أ (  ـرَ ـاءَتِ امْ جَ
ولَ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص النَّبِىِّ  سُ ا رَ الَتْ يَ قَ ا فَ هَ رُ ـعْ قَ شَ ـرَّ تَمَ ـبَةٌ فَ صْ ا حَ تْهَ ـابَ ـا أَصَ يِّسً رَ نَةً عُ  إِنَّ ىلِ ابْ

الَ  قَ لُهُ فَ أَصِ نَ اهللاُ« :أَفَ عَ لَةَ  الَ اصِ وَ لَةَ لْ صِ تَوْ املُْسْ  .)١(»وَ
اءَ « :عن أم سلمة ريض اهللا عنها قالت يما رو) ب( ولِ اهللاِجَ سُ أَةٌ إِىلَ رَ رَ  تْ امْ

ولَ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص  سُ ا رَ الَتْ يَ قَ تَكْ فَ ا أَفَ يْنَهَ تْ عَ تَكَ دْ اشْ قَ ا وَ هَ جُ وْ ا زَ نْهَ َ عَ يفِّ نَتِي تُوُ ا ؟  إِنَّ ابْ لُهَ حُ
ولُ اهللاِ سُ الَ رَ قَ رَّ «:ملسو هيلع هللا ىلص فَ ثًاالَ مَ ِ أَوْ ثَالَ  .)٢(»تَنيْ

ا قـد - ٣ أن الرضر النفيس واحلزن من األمور التي ال تنضبط، فام حيزن أحـدً
ال حيزن غريه، ومقدار احلزن ووقت حتققه وطريقـة زوالـه متفاوتـة بـني النـاس، 

اومثل هذه األمور غري املنضبط  .)٣(ة ال يعلّق الرشع عليها أحكامً
 :ييل ويمكن اإلجابة عن ما سبق بام

، ؛ صحيح مسلم٥٩٤١رقم  ١٦٦ص ٧صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب وصل الشعر  ج، أخرجه الشيخان) ١(
 .واللفظ ملسلم  ٢١٢٢رقم  ١٦٧٦ص ٣باب حتريم فعل الواصلة واملستوصلة ج، كتاب اللباس والزينة

بَعَ ، صحيح البخاري، كتاب الطالق، أخرجه الشيخان) ٢( ا أَرْ هَ جُ وْ ا زَ نْهَ ىفَّ عَ ِدُّ املُْتَوَ شْ بَاب حتُ عَ رٍ وَ هُ ا جـةَ أَشْ  ٥٩ص ٧رً
باب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة وحتريمه يف غـري ، واللفظ له؛ صحيح مسلم كتاب الطالق ٥٣٣٦حديث رقم 

 .١٤٨٨حديث رقم ١١٢٢ص ٢ذلك إال ثالثة أيام ج 
عمليات  التجميل يف ،١٣: ١١هاين بن عبد اهللا بن حممد اجلبري  ص  / د -الضوابط الرشعيّة للعمليات التجميليّة ) ٣(

 .٢٤٦أم كلثوم صبيح ص / د -الفقه اإلسالمي والقانون 
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أمر عرفجة بأن يصنع أنفاً من ذهب إلزالة العيب املتمثل   ملسو هيلع هللا ىلصأن الرسول  -١
ومـع ذلـك ، مع مالحظة أن الذهب حمرم عىل الرجال، بالنقص يف الشكل اجلاميل

بوضع أنف من الذهب رعاية  لنفسـية عرفجـة ودفعـاً للحـرج  ملسو هيلع هللا ىلصأمره الرسول 
فالعلة التـي دعـت عرفجـة ، واألمل النفيس الذي خيلقه بشاعة الوجه بدون األنف

وهـذا ، لوضع أنف من ذهب هي بشاعة املنظر نتيجة لدمامة شكل العضو املبتـور
ي يعيـد العضـو إىل الفطـرة يعني أن الشـارع يبـيح للمكلـف إزالـة العيـب الـذ

سـواء أكانـت هـذه ، و يراعي األمل النفيس الذي يرتكه فيه بشاعة اخللقـة، السليمة
لْقية بزيادة أو نقصانك مالبشاعة نتيجة حادث أ وأن العالج التجمـييل إذا ، انت خَ

حتـى ولـو ، رورةـفإنه جيوز للحاجة أو الضـ، انحرص يف املحرم كالذهب للرجال
 .جمرد إزالة الرضر واألمل النفيس عن املريض ،كانت احلاجة أو الرضورة هي

وهذا مـا ، أن اجلانب النفيس ال يقل أمهية عن اجلانب اجلسدي للمريض -٢
وقد ، أكده علامء النفس الذين يرون أن التأثري النفيس يؤدي إىل اإلحباط واالهنيار

 .  )١(النتحار إن مل تكن له ثقة باهللابل ويفكر أحيانا يف ا، ينطوي صاحبه عىل نفسه
ميلـه وجت، املرأة من وصل شـعرهاملسو هيلع هللا ىلص  أن العلة التي من أجلها منع النبي -٣

هي التلبيس والتدليس والغـش ، -ريض اهللا عنها -يف حديث أسامء بنت أبى بكر 
سـامه زوراً ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ألن النبـي )٢(ان فيه تغيري خللق اهللا أومل يكنسواءً ك، والغرر مطلقاً 

ـنْ «عـن الغـش بقولـه ملسو هيلع هللا ىلص وقد هنى النبي ، )٣(ملا فيه من الغش والتدليس ـنَا ومَ شَّ غَ
نَّا لَيْسَ مِ  .)٤(»فَ

ر ـط دار الغـرب للنشـ ٨:٧د عبد الرمحن طالـب ص  -حكم الرشع احلنيف يف اجلراحة التجميلية وزع األعضاء ) ١(
 . م ٢٠٠١والتوزيع وهران اجلزائر 

املعيـار ، ٣١٥ص  ١٣الـذخرية للقـرايف ج ، ٣٧٣ص  ٦جحاشية رد املحتار عىل الدر املختار البن عابـدين انظر ) ٢(
 ١١ي جـأمحد بن حييـى بـن حممـد الونرشيسـ: املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقية واألندلس واملغرب

،  ١٣٢ص ٣املجمـوع للنـووي ج، هــ١٤٠١وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية للملكـة املغربيـة : ط١٤٦ص
 .٨١ص ١ع جكشاف القنا، ٧٠ص ١املغنى ج

 . ٣٧٤ص ١٠فتح الباري ج) ٣(
حـديث ٩٩ص ١باب قول النبي صىل اهللا تعاىل عليه وسلم من غشنا فلـيس منـا ج ، كتاب اإليامن، أخرجه مسلم) ٤(

 .-  -عن أيب هريرة  ١٠١رقم
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املـرأة مـن االكتحـال هـي أهنـا ملسو هيلع هللا ىلص كام أن العلة التي من أجلهـا منـع النبـي 
واحلادة ممنوعة من الكحل إال يف حال الرضورة، فإذا أرادت أن ، مازالت يف عدهتا

ا تكتحـل بـه لـيالً ومتسـحه وليس من قبيل التـزيّن، فإهنـ، تستخدمه عىل أنه دواء
ا ةَ ، )١(هنارً لَمَ ـولُ اهللاِأهنا قا-ريض اهللا عنها-بدليل  حديث  أُمُّ سَ سُ َّ رَ ىلَ لَ عَ  لت  دَخَ
لْتُ ملسو هيلع هللا ىلص  عَ دْ جَ قَ ةَ وَ لَمَ َ أَبُو سَ ىفِّ نيَ تُوُ الَ حِ قَ ا فَ ً ربِ يْنِي صَ ىلَ عَ ةَ «عَ ـلَمَ ـا أُمَّ سَ ا يَ ـذَ ا هَ . »مَ

لْتُ إِنَّامَ  قُ يْسَ فِيهِ طِ فَ ولَ اهللاِ لَ سُ ا رَ ٌ يَ ربِ وَ صَ الَ . يبٌ  هُ هَ «قَ جْ بُّ الْوَ لِيـهِ  )٢(إِنَّهُ يَشُ عَ ْ فَالَ جتَ
يْ  ارِ إِالَّ بِاللَّ ينَهُ بِالنَّهَ عِ نْزِ تَ  .)٣(».... لِ وَ

 :معلقا عىل هذا احلديث -رمحه اهللا تعاىل  -قال ابن عبد الرب 
يء يزينهـا ـيف حديث أم سلمة هذا دليل عىل أن املرأة املحد ال تكتحـل بشـ« 

 .)٤(»جعلته ليال ومسحته بالنهار ن اضطرت إىل يشء من ذلكفإ، ويشبها

ريي أبو ال: النجم الوهاج يف رشح املنهاج انظر )١( مِ بقاء الشافعي ج كامل الدين، حممد بن موسى بن عيسى بن عيل الدَّ
حميـي : التهذيب يف فقه اإلمـام الشـافعي، م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥األوىل، : الطبعة) جدة(دار املنهاج : ط١٦٢ص  ٨

دار الكتـب العلميـة : ط ٢٦٤ص ٦السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بـن الفـراء البغـوي الشـافعي ج 
عبـد الـرمحن بـن : عىل الروض املربع رشح زاد املستقنع حاشية ابن القاسم، م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨األوىل، : الطبعة

 .هـ ١٣٩٧ -األوىل : الطبعة٨٢ص  ٧حممد بن قاسم العاصمي احلنبيل النجدي ج 
 .أبيض الوجه، إذا كان أسود الشعر: ورجل مشبوب، وحيسنه، ويلونه، يوقده: يشب الوجه أي) ٢(

  -بـريوت  -دمشـق  -املكتب اإلسـالمي : ط٣١٠ص  ٩جاحلسني بن مسعود البغوي : لإلمام البغو -رشح السنة 
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية : الطبعة

هَ ج ، كتاب الطالق، أخرجه أبو داود يف سننه) ٣( تـِ دَّ ةُ يف عِ تَـدَّ تَنِبُـهُ املُْعْ ْ يامَ جتَ  ٢٣٠٧حـديث رقـم  ٢٦٠ص  ٢بـاب فـِ
ص   ٣لحـادة أن متتشـط بالسـدرجبـاب الرخصـة ل، كتـاب الطـالق، والنسـائي يف السـنن الكـرب، واللفـظ لـه

ـلِ ج ،كتاب العدد، والبيهقي يف السنن الكرب، ٥٧٣١حديث رقم  ٢٩٤ حْ كُ طَرُّ إِىلَ الْ ةِ تَضْ تَدَّ   ٤٤٠ص  ٧باب املُْعْ
هـ  ١٣٤٤ -األوىل : الطبعة: ط جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد ١٥٩٤٦حديث رقم 

ص  ٥صحيح وضعيف سنن أيب داود ج. وضعفه األلباين، ٣٣٠ص ١بلوغ املرام ج. واسناده جيد  :قال ابن حجر.
خرجه أيضاً الشافعي ويف إسناده املغرية بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن أ«: وقال الشوكاين، ٣٠٥

وأعـل بـام يف : قـال احلـافظ موىل هلا عن أم سلمة وقد أعله عبد احلق واملنذري بجهالـة حـال املغـرية ومـن فوقـه
نيـل األوطـار  »احلديث وقد تقدم وقد حسن إسناد حديثها املذكور يف الباب احلافظ يف بلوغ املـرام ...الصحيحني 

 .٣٥٢، ٣٥١ص  ١ج
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبـد الـرب بـن عاصـم النمـري : التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد) ٤(

 .مؤسسة القرطبة: ط ٣٦٣ص  ٢٤ي ج القرطب
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ال ، أن األخذ بالدوافع واألسباب النفسية كمبـيح للعمليـات التجميليـة -٤
ي املعتـرب ـولكن الرضر النفس، يعني أن يفتح الباب عىل مرصعيه لكل رضر نفيس

وذلـك ، وتعـارف بيـنهم أنـه رضر، هو الذي تتفق  كلمة الناس عىل أنـه حاصـل
 .فهذا هو املسوغ لإلقدام عىل العمليات التجميلية ، بحسب كل حالة عىل حدة

األصل أن السؤال واخلطاب يميض عىل ما عم « :قال الكرخي رمحه اهللا تعاىل
 عىل مـا تعـارف واألصل أن جواب السؤال يميض... ،وغلب ال عىل ما شذ وندر

 .)١(»كل قوم يف مكاهنم
 :الرتجيح يف املسألة

يل واهللا أعلـم  تبـنيومناقشتها،  ،وأدلتها ،خالل عرض األقوال يف املسألةمن 
ي ـرر النفسـفإزالة الض، وسالمتها من املعارض ،رجحان القول األول لقوة أدلته

 ،يـرر النفسـسائغ معترب ملرشوعية العمليات التجميلية التي يقصد منها رفع الض
وفق ضـوابط معتـربة  ،الوسائل اجلائزةوذلك بأي وسيلة من ، فضالً عن التداوي

ي إىل وقـوع صـاحبها يف ـيفضـ، ألن ترك هذه األرضار دون عالج ؛يف هذا الباب
وإن ، )٢(فهي تعد مـن قبيـل العمليـات العالجيـة احلاجيـة، احلرج واألذ النفيس

 .حصل بذلك يشء من التحسني والتجميل تبعاً 
ميلية إلزالة الرضر النفيس  عـن ووجه احلاجة الداعية إىل إجراء العملية التج

 ،إذا كـان مريضـاً بعيـب أو تشـوه اإلنسـانأن ،وبياهنـا، املريض واضحة وظاهرة
فـإن هـذه  ،يسبب له رضراً نفساً، وال يمكن عالجـه إال بـإجراء عمليـة جتميليـة

فتسـتثنى مـن  ،العملية تعترب يف حقه حاجة معتربة رشعا، موجبـة لفعـل اجلراحـة

 .ط مكتبة اخلانجي بالقاهرة ٨٥أصول الكرخي مع تأسيس النظر للدبويس ص) ١(
 .وصف اجلراحة بكوهنا حاجية هو بالنسبة لدواعيها املوجبة لفعلها) ٢(
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ألنه لو مل يتم له ذلك فسوف يصيبه من احلرج واملشقة والعنت   ؛نصوص التحريم
 .والضيق ما يصعب احتامله ويشق الصرب عليه

وأما احلاجيات فمعناها أنـه  مفتقـر إليهـا مـن « :رمحه اهللا تعاىلقال الشاطبي 
حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقـة بفـوت 

 .)١(»مل تراع دخل عىل املكلفني عىل اجلملة احلرج واملشقةفإذا  ،املطلوب
موافـق  ،يـرر النفسـوعىل هذا يتبني  أن إجراء العملية التجميلية إلزالة الض

ملقاصد الرشيعة العامة، التي حتث عىل كل ما فيه مصلحة حلفـظ صـحة اإلنسـان 
 ،نفسـياً  مألن الرضر سواءً أكان ماديـا ً أ ؛وإبعاد املشاق واألرضار عنه، وسالمتها

، وما كان كذلك فهو شـاق عـىل النـاس وحمـرج هلـم، ال خيلو من األذ والفساد
ـنْ ﴿ :احلرج مرفوع يف الرشيعة لقـول اهللا تعـاىلو ينِ مِ مْ يفِ الـدِّ ـيْكُ لَ عَـلَ عَ ـا جَ مَ وَ

جٍ  رَ  ).٧٨: احلج( ﴾حَ
يقول  الدكتور حممد خمتار الشنقيطي بعد أن حتدث عـن اجلراحـة التجميليـة 

 : التي وجدت فيها احلاجة، املشتملة عىل الرضر احليس واملعنوي
مـا ثبـت يف  ،وال يُشكل عىل القول بجـواز فعـل هـذا النـوع مـن اجلراحـة«

 : وذلك ملا يأيت... من حتريم تغيري خلقة اهللا تعاىل النصوص الرشعية
فأوجبت  ،أن هذا النوع من اجلراحة وجدت فيه احلاجة املوجبة للتغيري :الً أو

 .استثناءه من النصوص املوجبة للتحريم
ألن األصـل فيـه أن  ،أن هذا النوع ال يشتمل عىل تغيـري اخللقـة قصـداً  :ثانياً 

 . يقصد  منه  إزالة الرضر، والتجميل واحلسن جاء تبعاً 

بعـة األوىل الط: الطبعـة ٢١ص  ٢إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشـاطبي ج : املوافقات) ١(
 .دار ابن عفان: م١٩٩٧/ هـ١٤١٧
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والعيوب الطارئـة ال يمكـن أن يصـدق عليـه أنـه أن إزالة التشوهات  :ثالثاً 
 اجلراحـة ولـيس وذلك ألن خلقة العضو هي املقصودة من فعـل ،تغيري خللقة اهللا
 .املقصود إزالتها

أن إزالة تشوهات احلـروق واحلـوادث يعتـرب منـدرجاً حتـت األصـل  :رابعاً 
ج املوجب جلواز معاجلتهـا، فالشـخص مـثال إذا احـرتق ظهـره أذن لـه يف العـال

ألنه مل يرد نص يسـتثني األثـر مـن احلكـم  ؛وذلك بإزالة الرضر وأثره ،والتداوي
ويـؤذن لـه  ،املوجب جلواز مداواة تلك احلروق فيستصحب حكمـه عـىل اآلثـار

 .)١(»بإزالتها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .بترصف ١٨٧،  ١٨٦حممد خمتار الشنقيطي ص/ أحكام اجلراحة الطبية د) ١(
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وأنه يبـيح إجـراء بعـض ، النفيس له اعتبار يف الرشعيمكن القول بأن الرضر 
لكـن لـيس معنـى هـذا أن يفـتح ، كام رجحنا القول بـذلك، العمليات التجميلية

ولكـن البـدَّ ، يـالباب عىل مرصاعيه إلجراء العمليات التجميلية لكل رضر نفس
ي حتـى يكـون مبيحـاً إلجـراء بعـض ـرر النفســمن ضوابط رشعية لذلك الضـ

  :ومن أهم هذه الضوابط ما ييل، التجميليةالعمليات 
 :أن يكون الرضر النفيس سببه تشوه أو عيب :الضابط األول

إذا كانت الغاية من عملية التجميل إصـالح تشـوه أو وجـود عيـب يسـبب 
فإنه جيوز له إجـراء  ،للشخص أملا نفسياً، أو يعرضه للسخرية واالستهزاء واحلرج

ألن الغرض منهـا حينئـذ هـو إعـادة العضـو إىل شـكله أو خلقتـه  ؛هذه اجلراحة
 . وإزالة ما أصابه من رضر وأمل نفيس، املعهودة

 والذي أجـاز فيـه النبـي، الذ سبق -  -ويدل عىل ذلك حديث عرفجة 
ويف ، أن يتخذ أنفاً من ذهـب عالجـاً للتشـوه الـذي أصـابه -  -لعرفجة ملسو هيلع هللا ىلص 

الذي يتمثـل يف ظهـور الوجـه يف شـكل غـري   رفع للرضر النفيس، عالج التشوه
ممـا يسـبب للشـخص األذ واألمل ، وجيلـب األنظـار، مما يلفت االنتباه، متناسق
مـن قواعـد وما ينـدرج حتتهـا  )١()الرضر يزال(ال بالقاعدة الرشعية وعم، النفيس

ألن الغرض من التجميل يف هـذه احلالـة هـو العـالج  ؛جاز جتميل العضو املشوه
 .وإزالة األذ النفيس

 . ١٧٩واألشباه والنظائر للسيوطي ص، ٨٥األشباه والنظائر البن نجيم ص) ١(
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وهذا ما أخذت به اللجنة الدائمـة لإلفتـاء يف اململكـة العربيـة السـعودية يف 
 )١(.التي سبق  ذكرها ٥٤٠٨ها رقم افتو

ر لعضو ليس فيه تشوه بدعو وجـود  أما إذا كانت العمليات التجميلية جتُ
ر النَّفيس لْقة، أو لعدم بلوغ األهداف املنشـودة يف احليـاة  الرضَّ ضا عن اخلِ لعدم الرِّ

، أو توهم هـذا الشـخص وجـود تشـوه غـري ملحـوظ، بسبب عدم اكتامل اجلامل
فهذه العمليـات ال جيـوز ، ويريد تعديل ما يراه تشوهياً وال ير  ذلك عامة الناس

رورة أو احلاجـة ـألهنا من باب تغيري خلق اهللا املحرم، لعدم وجود الضـ ؛إجراؤها
وعالجـه ، مـن األوهـام والوسـاوس اً ويعد هذا العمـل رضبـ، الداعية إىل فعلها

ـورة ،غرس اإليامن يف القلوب ضا بام قسـمه اهللا مـن اجلـامل والصُّ فاملظـاهر  ،والرِّ
لة، وإنَّام يدرك ذلك بتوفيـق اهللا ليست هي الوسيلة لبلوغ األهداف والغايات النَّبي

 .)٢(التخلق باآلداب ومكارم األخالقتعاىل ثمَّ بالتزام رشعه و
عي الرضر النفيس يف هذه احلالة بالصـرب واحتسـاب ، كام ينبغي تذكري من يدّ

لْقـة، األجر من اهللا وأن ذلـك مـن دالئـل ، وأن هللا حكمة يف تفاوت النـاس يف اخلِ
 .باخلَلْق والتصويرربوبية اهللا وتفرده 

 :رمحه اهللا تعاىل -قال ابن العريب 
إن اهللا سبحانه خلق الصور فأحسنها يف ترتيب اهليئة األصلية ثـم فـاوت يف (

هبا فهو اجلامل بينهام فجعلها مراتب فمن أراد أن يغري خلق اهللا فيها ويبطل حكمته 
 .)٣()ملعون ألنه أتى ممنوعا

 ٦١،٦٢انظر ص ) ١(
 يدشـفيقة الشـهاو -ريعة والواقـع ـالش عمليات جتميل الوجه بنيو ،١٩٨أحكام اجلراحة الطبية للشنقيطي ص ) ٢(

املنعقـد بجامعـة ، اجلزء الثالـث، )قضايا طبية معارصة(بحث مقدم إىل ملؤمتر الفقه  الثاين  ٣٠٧٤رضوان حممد ص
القواعد والضوابط احلاكمـة و، هـ١٤٣١ربيع الثاين  ٢٧إىل  ٢٥اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، خالل الفرتة من 

قضـايا (بحث مقدم إىل ملؤمتر الفقـه  الثـاين  ٢٨٢٨حنان بنت حممد بن حسني جستنيه ص. د -لعمليات التَّجميل 
ربيـع  ٢٧إىل  ٢٥املنعقد بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، خالل الفرتة مـن ، اجلزء الثالث، )طبية معارصة

 .هـ١٤٣١الثاين 
 .دار الكتب العلمية بريوت: ط٢٦٣ص  ٧عريب جالقايض حممد بن عبد اهللا أبو بكر بن ال: عارضة األحوذي) ٣(
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عـن بعـض العمليـات التجميليـة  - رمحه اهللا -وقد سئل الشيخ ابن عثيمني 
فـام حكـم هـذه  ،إلـخ... شفط الدهون، تصغري أو تكبري الثديني  ،كتعديل األنف

أما موضـع « :فأجاب ؟ وفقك اهللا وجزاك خرياً ونفع بكالعمليات؟ وما الضابط
 :والنـوع الثـاين . إزالة عيب :النوع األول :فالتجميل نوعان ،التجميل الذي ذكر

فلـو كـان اإلنسـان أنفـه مـائالً  -إزالـة العيـب  -أما األول فجائز . زيادة حتسني 
األنف ليس طبيعيـاً بـل هـو  ،ألن هذا إزالة عيب ؛فيجوز أن يقوم بعملية لتعديله

لو أراد اإلنسـان  ،احلول عيب بال شك ،كذلك رجل أحول ،مائل فرييد أن يعدله
لـو قطـع . ن هذا إزالة عيـبأل ،مانع فيجوز، وال ،أن يعمل عملية لتعديل العيب

 ،ألن هـذا إزالـة عيـب ؛أنف اإلنسان حلادث هل جيوز أن يركب أنفاً بدله؟ جيـوز
قطـع أنـف أحـد  ،وقد وقعت هذه احلادثة يف عهد النبي عليـه الصـالة والسـالم

ركبـه عـىل  ،فالرجل جعل عليـه أنفـاً مـن فضـة ،الصحابة يف حرب من احلروب
فأذن له النبي صـىل اهللا  ،صار هلا رائحة كرهية ،الفضة تنتن ،فأنتنت الفضة ،األنف

 :إذاً هـذا نقـول ،عليه وعىل آله وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب فاختذ أنفاً من ذهـب
 ،رمتـكـذلك لـو أن الشـفة انشـ. هـذا جـائز ،؟ إزالة عيبجتميل أو إزالة عيب

فهـو زيـادة  :الثـاينأمـا النـوع .فيجوز أن نصل بعضها ببعض ألن هذا إزالة عيب
وهلذا لعن النبي صـىل اهللا عليـه وعـىل آلـه وسـلم  ؛هذا هو الذي ال جيوز ،حتسني

لعـن  ،أن تربد أسناهنا حتى تتفلج وتتوسـع للحسـن :بمعنى ،املتفلجات للحسن
ولعن الواصـلة التـي تصـل شـعرها  ،الرسول صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم ذلك

 .)١(ىانته »القصري بشعر وما أشبه ذلك
 :وقد سئل الدكتور أمحد احلجي الكردي عن فتو مماثلة حيث جاء فيها

 .السؤال السابع  ٥٠  رقم حممد بن صالح العثيمني: حمارضة اللقاء الشهري) ١(
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عندي بنت عمي أنفها كبري، وهي تعـاين نفسـيا مـن شـكل أنفهـا : يا شيخ(
الكبري، حيث إهنا يف بعض األحيان ال ختلع نقاهبا خجال من أنفها، فهـل تسـتطيع 

 .)عمل عمليه تصغري ألنفها؟
 :فأجاب

املـراد جتميلهـا يف شـكل مقبـول أصـالً وليسـت شـاذة فإذا كانت األعضاء 
أما إذا كانـت شـاذة شـذوذاً بينـاً،  .شذوذاً بيناً فال جيوز جتميلها بعمليات جراحية

وكان باإلمكان إجراء جراحة تذهب عنها هذا املنظر غري العـادي واملحـرج أمـام 
الحتياطـات رط اختـاذ اـالناس، وكانت العملية مأمونة، فال مانع من إجرائها بشـ

 .)١(واهللا تعاىل أعلم   .املناسبة لئال يتسبب عن ذلك رضر
ي ـرر النفســأن ال يرتتب عىل إجراء العملية رضر مماثل للض :الضابط الثاين

  :أو أكثر منه
أن تكـون املنفعـة ، يشرتط إلجراء العمليات التجميلية إلزالة الرضر النفيس

ترتـب عـىل إجـراء العمليـة  التجميليـة  أمـا إذا، املرجوة أكثر من الرضر املحتمل
رر الواقـع عـىل املـريض قبـل ـرضر مماثل أو أكرب من الضـ، إلزالة الرضر النفيس

إذا تعــارض «حــرم عــىل الطبيــب إجراؤهــا، عمــالً بالقاعــدة الفقهيــة ، إجرائهــا
ألن مبنى الرشيعة عىل جلـب  ؛)٢(روعي أعظمها رضرا بارتكاب أخفهاممفسدتان 

فإذا وقع تعارض بني مفسـدتني فإننـا ننظـر إىل أهيـام أشـد ، املصالح ودرء املفاسد
ال يـؤد  فدرء املفاسد مرشوط بـأن، فنقدمهام يف الرعاية عىل التي هي أخف منها

  .)٣(إىل مثلها او أعظم منها

 .الرشعية عىل شبكة االنرتنتموقع شبكة الفتاو ، د أمحد احلجي الكردي: عملية جتميل األنف) ١(
 .١٧٨و األشباه والنظائر  للسيوطي ص ،  ٩٨األشباه والنظائر  البن نجيم  ص) ٢(
 .١٦٦القواعد الفقهية للندوي ص ) ٣(
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العمليــات واشــرتاط عــدم ترتــب رضر مماثــل أو أكثــر منــه جلــواز إجــراء 
 :يف كتبهم ومنها ما ييل التجميلية هو ما أكده الفقهاء

ويف الفتـاو إذا أراد أن يقطـع أصـبعا زائـدة أو « :جاء يف فتاوي قاضـيخان
إن كان الغالب عىل مـن قطـع مثـل ذلـك  :- رمحه اهللا -قال أبو النرص ، شيئا آخر

 ،الغالـب هـو النجـاةوإن كـان . ألنه تعريض النفس للهالك ،اهلالك فإنه ال يفعل
 .)١(»فهو يف سعة من ذلك

، «: وجاء يف هناية املطلب يف دراية املذهب ـلعة خـوفٌ إذا مل يكن يف قطـع السِّ
، فال حرج عليـه يف ذلـك نيْ ها إلزالة شَ ولـو كـان يف قطعهـا . فأراد صاحبها قطعَ

، فال حيل لإلنسـان أن يقطعهـا مـن نفسـه؛ فـ نيْ ف، وليس يف بقائها إال الشَ إن ختوّ
نيْ  ض للخوف ال يعادل الشَ  .)٢(»التعرّ

ْ «: وجاء يف العزيز رشح الوجيز ةً إِنْ ملَ ـلْعَ هِ سِ سِ نْ نَفْ طَعَ مِ قْ اقِلِ أَنْ يَ ُوزُ لِلْعَ جيَ وَ
 ِ نيْ ُزْ لِلشَّ ْ جيَ طَرٌ ملَ انَ خَ ، وإنْ كَ ٍ نيْ ةِ شَ الَ زَ طَرٌ إلِ ن فِيها خَ  .)٣(»يَكُ

لإلفتـاء يف اململكـة العربيـة السـعودية يف وهذا ما أخذت به اللجنة الدائمـة 
 .٩٢٠٤ها رقمافتو

ألن  ؛أن زوجته تريد عمليـة جتميـل بالوجـه والصـدر( :فقد ورد يف السؤال
فهـل  ،وتريد تصغريه بطرق سهلة وصل إليها الطب احلديث ،أنفها كبري وعريض

نفسـية ؟ علام أن عـدم عملهـا قـد يـؤدي إىل مضـايقة هذه العملية هبا شك أو إثم
 .)لربوز هذا العيب يف وجهها

ر املحميـة الطبعـة الثانيـة ـط املطبعـة األمرييـة ببـوالق مصـ ٤١٠ص ٣حممود األرزجندي ج: فتاوي قاضيخان) ١(
 .هـ١٣١٠

 ١٧عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممـد اجلـويني امللقـب بإمـام احلـرمني ج: يف دراية املذهب هناية املطلب) ٢(
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨األوىل، : دار املنهاج الطبعة: ط ٣٥٠ص

 ١١عبد الكريم بن حممد بن عبـد الكـريم، أبـو القاسـم الرافعـي ج: العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري) ٣(
 .لبنان -تب العلمية، بريوت دار الك: ط ٢٩٩ص
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إذا كان الواقع كام ذكر، ورجـي نجـاح العمليـة ومل : (وكانت إجابتها كالتايل
جاز إجراؤهـا حتقيقـا للمصـلحة املنشـودة،  -ينشأ عنها مرضة راجحة أو مساوية

 .)١(وباهللا التوفيق، وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم). وإال فال جيوز
 :أن ال يرتتب عىل إزالة الرضر النفيس غش أو تدليس :الثالثالضابط 

كمـن جتـر ، إذا  كان القصد من العالج التجمييل هو غش اآلخرين املحرم
عملية جتميلية  لتظهرها بمظهر الكامل مع عدم وجود الكامل فيها، ألجل أن توقع 

، وال جيـوز فعلـه فإن هذا العمل يُعد حمرماً ومنهياً عنه رشعـاً ، اخلاطب يف خطبتها
 ؛حتى وإن قصدت عالج عيب أو مرض يؤذهيا ويمنع اخلطـاب مـن الـزواج هبـا

بـدليل  ؛رعـوال شك أن الغش ممنـوع يف الشـ، ألنه حيمل معنى التزوير والتدليس
نَّا« :ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي  لَيْسَ مِ نَا فَ شَّ نْ غَ  .)٢(»ومَ

مل جيز ملن ملسو هيلع هللا ىلص حتى إنه ، يف حماربة هذا النوع من التدليسملسو هيلع هللا ىلص ولقد شدد النبي 
ولو كانت عروساً سـتزف إىل ، تساقط شعرها نتيجة املرض أن توصله  بشعر آخر

 .)٣(زوجها
أن جارية من األنصار تزوجت، وأهنـا مرضـت : فعن عائشة، ريض اهللا عنها

 الواصـلة لعـن اهللا«: فقـالملسو هيلع هللا ىلص فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي 
 .)٤(»واملستوصلة

 .٦٠-٥٩ص ٢٥ج٩٢٠٤فتو اللجنة الدائمة رقم ) ١(
 .سبق خترجيه) ٢(
بحث مقدم إىل مـؤمتر  ١٢٠٧ص ٢عيل داود جفال  ج. د -الضوابط الرشعية والقانونية جلراحات التجميل انظر ) ٣(

املوافق  -هـ ١٤١٩من حمرم ٩-٧لفرتة جامعة اإلمارات يف ا -الطب والقانون  الذي نظمته كلية الرشيعة والقانون 
 .م١٩٩٨من مايو  ٥-٣

، واللفظ لـه)  ٥٩٣٤( رقم  ١٦٥ص ٧باب وصل الشعر  ج، كتاب اللباس، صحيح البخاري، أخرجه الشيخان) ٤(
 ).٢١٢٣(رقم  ١٦٧٧ص ٣باب حتريم فعل الواصلة واملستوصلة ج، كتاب اللباس والزينة، صحيح مسلم
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الَـتْ  ، قَ ــرٍ ءَ بِنْــتِ أَيبِ بَكْ ــامَ ـنْ أَسْ أَةٌ إِىلَ النَّبِــيِّ : وعَ ــرَ ــاءَتِ امْ ــتْ ملسو هيلع هللا ىلص جَ الَ قَ : ، فَ
ا الَ يَ قَ ، فَ لُهُ أَصِ ا أَفَ هَ رُ عْ قَ شَ رَّ تَمَ بَةٌ فَ صْ ا حَ تْهَ ابَ ا أَصَ يِّسً رَ نَةً عُ ولَ اهللاِ إِنَّ يلِ ابْ سُ ـنَ «: رَ عَ لَ

ا وَ لَةَ اهللاُ الْ صِ تَوْ املُْسْ لَةَ وَ  .)١(»صِ
إنام ورد الوعيد الشـديد يف هـذه األشـياء ملـا فيهـا مـن الغـش : قال اخلطايب

إىل اسـتجازة غريهـا مـن أنـواع واخلداع، ولو رخص يف يشء منها لكـان وسـيلة 
 .)٢(الغش

وقد ذكر بعض أهل العلم أن إعامل هذا الضابط إنام يكون يف املوضـع الـذي 
والتدليس مثل الرجل أو املرأة قبل اخلطبة إذا أجريت هلـم عمليـة  يمنع فيه الغش

وكذلك فـال ، أمالو كانت آثار العملية دائمة فإنه ال تدليس هنا، جتميليه غري دائمة
فإنـه ال تغـش  ،)٣(زوجـة عمليـة جتميليـة مباحـة رشعـاً تدليس لو أجرت امرأة مت

ألن إخفـاء  ؛غـري ممنـوع بل غاية عملها هو التجمل يف نفسـها وهـو، أحدا ًبذلك
أما إذا مل يرتبط هبا حق للغـري فـال وجـه ، احلقيقة إنام يمنع إذا ارتبط هبا حق للغري

 .)٤(ألنه يعترب أمراً شخصياً ، حلقيقةلتحريم إخفاء ا
رر ـعىل املريض إجـراء تلـك العمليـة إلزالـة الضـ أن يتعني :الضابط الرابع

 :النفيس
التـي ، إذا رأ الطبيب أنه ال يوجد طريق آخر للعالج من األرضار النفسـية

لْقية أو حادثـة حلقـت بـه إال إجـراء ، أصابت املريض نتيجة عيب أو تشوهات خَ

 .سبق خترجيه) ١(
 .٣٨٠ص  ١٠الباري جفتح ) ٢(
كإزالة الكلف يف الوجه وغريه؛ ألن هذا رد ملا خلق اهللا وليس تغيريا خللق ، كأن تكون اجلراحة إلزالة عيب طارئ) ٣(

أحكام » وأما األدوية التي تزيل الكلف وحتسن الوجه للزوج فال أر به بأسا«: -رمحه اهللا  -قال ابن اجلوزي . اهللا 
 .١٦٠النساء البن اجلوزي ص

عمليـات  التجميـل يف ، ١٨هاين بن عبد اهللا بـن حممـد اجلبـري  ص  / د -الضوابط الرشعيّة للعمليات التجميليّة ) ٤(
 .٢٤١أم كلثوم صبيح ص / د -الفقه اإلسالمي والقانون 
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أو غلب عىل ظنـه ذلـك، فإنـه جيـوز لـه عـالج املـريض  ،تلك العملية التجميلية
رورة ـفالضـ، جلراحة الطبيةألن مشقة الرضر النفيس هنا ال تندفع إال با ؛باجلراحة

ريعة ـوالشـ، رورة أجلأتـه إىل العـالج باجلراحـةـأو احلاجة التي تنزل منزلـة الضـ
 .اإلسالمية جاءت بام يدفع األرضار وحيقق املصالح واحلاجيات

بـاللجوء إىل طبيـب ، وعىل هذا فـإن أمكـن معاجلـة تلـك األرضار النفسـية
فـال جيـوز العـالج باجلراحـة ، اجلراحيـةي دون احلاجة إىل إجـراء العمليـة ـنفس

إذا وجـدت ، واإلجـارة عليهـا، ألن الفقهاء نصوا عىل جواز اجلراحـة ؛التجميلية
بحيث ال توجد وسيلة أخر تقوم مقـام تلـك العمليـة يف ، احلاجة الداعية لذلك

 . سد احلاجة أو دفع الرضورة
 :-رمحه اهللا تعاىل  - قال البهويت

حُّ « يَصِ تَـانٍ وَ خلِِ هِ وَ ـريِ صِ لِتَقْ هُ  وَ ـذُ رِ  املَْطْلُوبِ أَوْ املُْبَاحِ أَخْ عَ َلْقِ الشَّ هُ حلِ ارُ تِئْجَ اسْ
يْهِ  ةِ إلَ اجَ هِ لِلْحَ دِ سَ نْ جَ ءٍ مِ ْ قَطْعِ يشَ هِ ، وَ لـِ ـوِ أَكْ ـهِ لِنَحْ كَ مَ  ،أَيْ إىلَ قَطْعِ لـِ َنَّ ذَ ـةٌ ألِ عَ نْفَ

ةٌ  ودَ صُ قْ ةٌ مَ بَاحَ  .)١(»مُ
ذكر يتبني أن أساس إذن املريض للطبيـب باجلراحـة التجميليـة   وبناء عىل ما

ألن اجلراحـة  ؛إنام هو مسيس حاجته إىل اجلراحـة، إلزالة الرضر احليس أو النفيس
 مـا« :رعية التي تقولـعمال بالقاعدة الش، )٢(موجب لعدم جوازها -يف األصل  -

 .)٣(»جاز لعذر بطل بزواله
   

 .لبنان -م دار الكتب العلمية بريوت  ١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨الطبعة االوىل  ١٥ص٧كشاف القناع ج) ١(
 .١٨٨،  ١٨٧د حممد رسي إبراهيم ص: اجلناية العمد للطبيب عىل األعضاء البرشية يف الفقه اإلسالميانظر ) ٢(
 . ١٦١واألشباه والنظائر للسيوطي ص، ٨٦األشباه والنظائر البن نجيم ص) ٣(
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 :احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وبعد

اسة يمكـن أن أخـرج بـبعض النتـائج فمن خالل ما سبق ذكره من هذه الدر
 :التوصيات من أمهها ما يىلو

 . أهم النتائج  :أوالً 
جمموعة أعامل يقـوم هبـا طبيـب خمـتص تعـالج  :اجلراحة التجميلية هي -١

لْقية أم طارئةسواء ، والتشوهات الظاهرة، العيوب وذلك هبدف عـالج ، كانت خَ
ليبـدو  ؛املريض بدنياً ونفسياً، وقـد يـراد منهـا حتسـني شـكل اإلنسـان اخلـارجي

 .بصورة أمجل
أو تشـوه ، العمليات التجميلية العالجية التي يقصد منهـا عـالج عيـب -٢

ألن  ؛جائزة رشعاً ، بدنيا أو نفسياً  -رجالً كان أو امرأة  -يف إيذاء اإلنسان  بيتسب
أو حرمـاهنم ممـا حيقـق هلـم فائـدة تـدخل ، اإلسالم ال يقصد إىل تعـذيب النـاس

لكـن تلـك اإلباحـة يف ، وتشعرهم بالنجاح يف واقع حياهتم، الرسور إىل نفوسهم
 .نطاق حدود تعاليم اإلسالم السمحة

وحتقيـق ، حتسـني املظهـرالعمليات التجميلية التحسينية التي يقصد منها  -٣
حمرمة رشعا؛ لكوهنـا ال تشـتمل عـىل دوافـع  ،والصورة األمجل، الشكل األفضل

، بـل غايـة مـا فيهـا تغيـري خللقـة اهللا، وال حاجية تستلزم فعل اجلراحة، رضورية
واالستسـالم حلبائـل ، والتـدليس، وشـهواهتم، والعبث هبا حسب أهواء النـاس

 .الشيطان وغوائله
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لتطــورات احليــاة ، لتجميــل تعتــرب تلبيــة رضوريــة  وعمليــةعمليــات ا - ٤
وما صاحبها من كثرة احلوادث واحلـروب واحلـروق التـي ينـتج عنهـا ، العرصية

، مما يؤثر عىل حيـاهتم املسـتقبلية، غالبا حدوث  العاهات والتشوهات يف املصابني
 .وحيرمهم من ممارسة حياهتم الطبيعية

ــ – ٥ ـــالض ــوـرر النفس ــاألذ  :ي ه ــيب املض ــذ يص ــعوره ـال رور يف ش
 . أو احلادثة، واملعانة الناجتة عن إصابته اخلَلْقية، بسبب اآلالم، وأحاسيسه

وذلك ، ي سائغ معترب ملرشوعية العمليات التجميليةـرر النفسـإزالة الض -٦
ي إىل ـيفضـ، ألن ترك هذه األرضار دون عـالج  ؛بأي وسيلة من الوسائل اجلائزة

، فهي تعد من قبيل العمليات العالجيـة، احلرج واألذ النفيس وقوع صاحبها يف
وإن حصل بـذلك يشء مـن التحسـني والتجميـل تبعـا، وذلـك وفـق الضـوابط 

  :ومن أهم هذه الضوابط ما ييل ،الرشعية املعتربة يف هذا الباب
 .أن يكون الرضر النفيس سببه تشوه أو عيب) أ ( 
 . رضر مماثل للرضر النفيس أو أكثر منهأن ال يرتتب عىل إجراء العملية ) ب(
 .أن ال يرتتب عىل إزالة الرضر النفيس غش أو تدليس )ج ( 
 .عىل املريض إجراء تلك العملية إلزالة الرضر النفيس أن يتعني )د ( 

 :التوصيات :ثانياً 
وعـدم ، رع اهللا عـز وجـلـإعالم الناس بشـ ،جيب عىل العلامء املختصني -١

أو حتصيل املزيد مـن احلسـن ، هذه العمليات ملجرد هو  النفسالتوسع  يف مثل 
 .بدعو وجود الرضر النفيس ، للوصول إىل الشكل املرغوب

رعية املبيحـة ـينبغي عىل األطبـاء واجلـراحني االلتـزام بالضـوابط الشـ - ٢
وعدم االنسياق وراء إجرائها ملجـرد ، إلجراء العمليات التجميلية للرضر النفيس

 .دون مراعاة أو اعتبار للحكم الرشعي، املاديالكسب 
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العذر ملا عساه أن يبـدو فيـه  فيهوىف هناية هذا البحث فإين  أستميح كل ناظر 
أعملت قلمي وبذلت قصـار جهـدي وغايـة  أينفحسبي ، من قصور أو تقصري

فإن أكن قد وفقت فذلك فضل اهللا، وإن كانـت  ،وسعى يف حتري احلق والصواب
وصـل ... واهللا أسأل أن يعفو عن زاليت ويقيلني من عثرايت.فر اهللا األخر فاستغ

 .اللهم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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 القرآن الكريم  -١
: م ط٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ طبعة  حممد سليامن األشقر. د ، أبحاث اجتهادية يف الفقه الطبي -٢

 . بريوت -دار الرسالة 
عياض بن نامي السلمي بحـث ، أثر القواعد الفقهية يف بيان أحكام اجلراحات التجميلية -٣

حمـرم  ٧- ٦الرياض من   -مقدم ملؤمتر تطبيق القواعد الفقهية عىل اجلراحات التجميلية 
 .م٢٠٠٨يناير  ١٦-١٥هـ املوافق ١٤٢٩

 م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥نقيطي الطبعة الثانيةـار الشـد خمتـحمم. د، ةـة الطبيـحراـام اجلـأحك -٤
 .جدة –مكتبة الصحابة  ط

حممد خالد منصور الطبعة الثانيـة . د، األحكام الطبية املتعلقة بالنساء يف الفقه اإلسالمي -٥
 .األردن -دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع  :م ط١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

دار إحياء : أبو بكر حممد بن عبداهللا املعروف بابن العريب الطبعة األوىل ط، القرآنأحكام  -٦
 .الرتاث العريب بريوت

هـ ١٤٠٩حممد عثامن شبري  الطبعة األوىل. د، أحكام جراحة التجميل يف الفقه اإلسالمي -٧
 .ط مكتبة الفالح ـ الكويت م١٩٨٩  -

: الطبعة، دمشق -االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار  ط دار قتيبة  -٨
 .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤األوىل 

جالل الدين عبد الرمحن / تأليف اإلمام  :األشباه و النظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية -٩
 .لبنان - دار الكتب العلمية بريوت :السيوطي ط

زين العابدين بن إبراهيم بن / للعالمة : األشباه والنظائر عىل مذهب أبى حنيفة النعامن -١٠
مؤسسـة احللبـي  - م١٩٦٨هـ ١٣٨٧طبعة  - عبد العزيز حممد الوكيل/ حتقيق -نجيم 

 .ورشكاه
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: ربيني طـشمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشـ -اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع  -١١
 .وتبري -دار الفكر 

لإلمام عالء : اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل -١٢
ط دار إحيـاء  - بـن أمحـد املـرداوي السـعدي احلنـبيلالدين أبى احلسن عىل بن سليامن 

 .الرتاث العريب
هـ ط دار الـذخائر،  ١٤١٩حسن بن حممد تقي اجلواهري ط : بحوث يف الفقه املعارص -١٣

 .بريوت
 -عالء الدين أبى بكر بن مسعود الكاساين /للعالمة: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع -١٤

 .بريوت -دار الكتاب العريب –م ١٩٨٢-هـ١٤٠٢الطبعة الثانية 
عثامن بن عيل بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعـي : تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق -١٥

  .بوالق، القاهرة -طبعة الكرب األمريية هـ امل ١٣١٣األوىل، : الطبعة
 -هـ ١٣٥٧أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي طبعة  : حتفة املحتاج يف رشح املنهاج -١٦

 .م ط املكتبة التجارية الكرب بمرص ١٩٨٣
هـ ١٤٢٨حممد املدين بوساق الطبعة الثانية  د: التعويض عن الرضر يف الفقه اإلسالمي -١٧

 .ر إشبيليا للطباعة والنرشم ط دا٢٠٠٧ -
د عىل حميي الدين القره داغي املوقـع : التعريف بالتعويض عن الرضر املعنوي وحكمه -١٨

 .د عىل حميي الدين القره داغي عىل شبكة األنرتنت. اإللكرتوين الرسمي لفضيلة 
التعويض عن الرضر اجلاميل ـ د حممد عبد الغفار العامر بترصف بحث يف جملة دراسات  -١٩

  .م٢٠١٤عام  ١ملحق  ٤١علوم الرشيعة والقانون ـ اجلامعة األردنية املجلد -
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبـد  :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد -٢٠

 .مؤسسة القرطبة :القرطبي طالرب بن عاصم النمري 
أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي : التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي -٢١

 .دار الكتب العلمية  بريوت: م ط ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨األوىل، : الشافعي الطبعة
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الثانيـة  :اجلامع ألحكام القرآن ألبى عبداهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطبـي الطبعـة -٢٢
 .القاهرة - دار الكتب املرصية: م ط ٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

كتاب  -نبيل إبراهيم الصاحي / اجلديد يف جراحات جتميل الوجه والصدر واجلسم د  -٢٣
 .م٢٠٠٢يوليو  ٢٤٣طبعة مطابع دار أخبار اليوم العدد . اليوم الطبي

اهلراش بحـث مقـدم عبلة جواد /د: جراحات التجميل اجلراحية بني الرشيعة والطب -٢٤
إىل  ٢٤رة  املنعقدة يف ماليزيـا مـن ـإىل جممع الفقه اإلسالمي بجدة يف  الدورة الثامنة عش

 .م ٢٠٠٧) يوليو(متوز  ١٣إىل  ٩هـ، املوافق ١٤٢٨مجاد اآلخرة  ٢٩
حسان شمس باشابحث مقـدم / د  :اجلراحة التجميلية بني رغبة جاحمة وضابط الرشع -٢٥

إىل  ٢٤رة  املنعقدة يف ماليزيـا مـن ـإىل جممع الفقه اإلسالمي بجدة يف  الدورة الثامنة عش
 م  ٢٠٠٧) يوليو(متوز  ١٣إىل  ٩هـ، املوافق ١٤٢٨مجاد اآلخرة  ٢٩

صالح بن حممد الفوزان رسالة دكتـوراه مقدمـة . د: اجلراحة التجميلية دراسـة فقـهـية -٢٦
 .هـ١٤٢٧اىل كلية الرشيعة جامعة الرياض 

 نقـوال أبـو طـارة ط. د، د عصـام شـعبان :اجلراحة التجميلية للفم والوجـه والفكـني -٢٧
 .م١٩٩٤طالس سوريا الطبعة األوىل 

د حممد رسي إبـراهيم : اجلناية العمد للطبيب عىل األعضاء البرشية يف الفقه اإلسالمي -٢٨
 .م ط دار اليرس القاهرة٢٠٠٩  -هـ ١٤٣٠الطبعة الثالثة 

عبد الرمحن بن حممد بن قاسم  :حاشية ابن القاسم عىل الروض املربع رشح زاد املستقنع -٢٩
 .هـ ١٣٩٧ -األوىل  :العاصمي احلنبيل النجدي الطبعة

يّ املص -٣٠ مِ َ ريْ ري الشـافعي ـحاشية البجريمي عىل اخلطيب ـ سليامن بن حممد بن عمر البُجَ
  .م ط دار الفكر بريوت١٩٩٥ -ـ ه١٤١٥طبعة 

عيسـى  –حاشية الدسوقي  عىل الرشح الكبري للدردير طبعة دار إحياء الكتب العربيـة  -٣١
 .البايب احللبي ورشكاه

: حاشية رد املختار عىل الدر املختـار رشح تنـوير األبصـار البـن عابـدين  طبعـة سـنة -٣٢
 بريوت. م ط دار الفكر للطباعة والنرش٢٠٠٠هـ  ـ ١٤٢١
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احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ـ أبو احلسن عيل بن حممد بـن حممـد بـن   -٣٣
لبنـان  - وردي ط دار الكتـب العلميـة، بـريوتحبيب البرصي البغدادي، الشهري باملـا

  .م١٩٩٩-هـ  ١٤١٩األوىل، : الطبعة
 عبد اجلواد خلف بحث منشور يف موقعه. د ،حكم اجلراحات التجميلية قديامً وحديثاً  -٣٤
الطبعـة األوىل  أسـامة صـباغ : ريعة اإلسـالميةـالعمليات التجميلية وحكمها يف الشـ -٣٥

 . بريوتم ط دار ابن حزم ٢٠٠١ -هـ١٤٢١
د عبـد الـرمحن طالـب ط  -ع األعضاء رحكم الرشع احلنيف يف اجلراحة التجميلية وز -٣٦

 .م٢٠٠١رش والتوزيع وهران اجلزائر دار الغرب للن
حسـن حممـد املرزوقـي بحـث مقـدم إىل . حكم جراحة التجميل يف الفقه اإلسالمي د -٣٧

جامعة اإلمـارات يف الفـرتة  - نلذي نظمته كلية الرشيعة والقانومؤمتر الطب والقانون ا
 .م ١٩٩٨من مايو  ٥-٣املوافق  -هـ ١٤١٩من حمرم ٩-٧

دار الغرب  - م١٩٩٤ريس القرايف الطبعة األوىل لشهاب الدين أمحد بن إد: الذخــرية -٣٨
 .بريوت - اإلسالمي

حممد بن إسامعيل الصنعاين طبعـة : سبل السالم رشح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام -٣٩
 .بريوت –املكتبة العرصية  –م ١٩٩٢ -هـ١٤٢٢

ط دار  - حممد بن يزيد القزويني ابن ماجـه احلافظ أبى عبداهللا/ تأليف: سنن ابن ماجه -٤٠
 .بريوت -الفكر 

: لإلمام احلافظ أبى داود سليامن بن األشـعث السجسـتاين األزوي  ط: سنن أبى داود -٤١
 .بريوت -دار الكتاب العريب 

لإلمام احلافظ أبى بكر أمحد بن احلسني بن عـىل البيهقـي ط مكتبـة دار  -سنن البيهقي  -٤٢
 .هـ١٤١٤ ،الباز   مكة املكرمة

حلافظ أبى عيسـى حممـد بـن عيسـى بـن لإلمام ا: سنن الرتمذي وهو اجلامع الصحيح -٤٣
 .بريوت -دار إحياء الرتاث العريب سورة الرتمذي ط 

https://www.abjjad.com/author/2801500422/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA
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٤٤- لإلمام أبى عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن عىل بن بحر النسائي : سنن النسائي الصغر
  .ط دار املطبوعات اإلسالمية حلب ١٩٨٦ - ١٤٠٦ ،الطبعة الثانية

لِمٍ  -٤٥ سْ حِ  صحيح مُ ْ  - ـ هـ ١٤٠٧أيب زكريا حيي بن رشف النووي  طبعـة حمي الدين  :رشَ
 .لبنان  - دار الكتاب العريب بريوت: م ط ١٩٨٧

لإلمام أبى عبداهللا حممد بن إسامعيل بـن املغـرية البخـاري، الطبعـة : صحيح البخاري -٤٦
 .دار طوق النجاة:   هـ ط ١٤٢٢األوىل

 –دار إحيـاء الـرتاث العـريب : اإلمام أبو احلسني مسلم بن احلجـاج ط: صحيح مسلم -٤٧
 بريوت

م ط دار  ١٩٩٧ -هــ ١٤١٨أمحـد مـوايف الطبعـة األوىل .الرضر يف الفقه اإلسالمي د  -٤٨
 . اململكة العربية السعودية -اخلرب -عثامن ابن عفان 

م ط دار الفكـر العـريب ٢٠٠٠الشيخ عيل اخلفيـف طبعـة   :الضامن يف الفقه اإلسالمي -٤٩
 .القاهرة -  لتوزيعللطباعة والنرش وا

هاين بن عبد اهللا بـن حممـد اجلبـري  ورقـة / د -الضوابط الرشعيّة للعمليات التجميليّة  -٥٠
والتـي نظمتهـا املديريـة ) رع والطـبـالعمليات التجميليّة بني الش(علميّة مقدمة لندوة 

هـ ١٢/١١/١٤٢٧-١١العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض يومي السبت واألحد 
 .بمركز امللك فهد الثقايف بالرياضم  م٢٠٠٦/ ١٢/  ٣ - ٢املوافق

رشيفة عىل سليامن احلوشاين بحث مقدم إىل /د :الضوابط الرشعية للعمليات التجميلية -٥١
املنعقد بجامعة اإلمـام حممـد بـن ، اجلزء الثالث) قضايا طبية معارصة(ملؤمتر الفقه  الثاين 

 .هـ١٤٣١ربيع الثاين  ٢٧إىل  ٢٥سعود اإلسالمية، خالل الفرتة من 
عيل داود جفال  بحث مقـدم إىل  .د - عية والقانونية جلراحات التجميلالضوابط الرش -٥٢

جامعة اإلمارات يف الفـرتة  - نلذي نظمته كلية الرشيعة والقانومؤمتر الطب والقانون  ا
 .م١٩٩٨من مايو  ٥-٣املوافق  -هـ ١٤١٩من حمرم ٩-٧

 .دار الكتب العلمية بريوت: القايض أبو بكر بن العريب: عارضة األحوذي -٥٣
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عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم، أبو : العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري -٥٤
 .لبنان -العلمية، بريوت  دار الكتب: القاسم الرافعي ط

أم كلثوم صـبيح  بحـث يف جملـة / د -عمليات  التجميل يف الفقه اإلسالمي والقانون  -٥٥
 .م٢٠١٠سنة  ٧ ، ٦العدد  ٢احلقوق كلية القانون اجلامعة املستنرصية ـ العراق املجلد 

حممـد  -ريعة والقـانون ـروعيتها اجلزائيـة بـني الشــعمليات التجميل اجلراحية ومش -٥٦
 .م٢٠٠٧يل للدراسات الفقهية دمشق احلسيني ط مركز بن إدريس احل

 -د حاتم أمحد عباس بحث يف جملة رس من رأ  :عمليات التجميل دوافعها وضوابطها -٥٧
 .م٢٠١١السنة السابعة أبريل  ٢٥العدد  ٧ق  املجلد اكلية الرتبية ـ جامعة سامراء العر

ؤمتر الفقه  الثاين مإبراهيم بن أمحد حممد الشطريي بحث مقدم إىل  :العمليات التجميلية -٥٨
املنعقد بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية، ، اجلزء الثالث ،)قضايا طبية معارصة(

 .هـ١٤٣١ربيع الثاين  ٢٧إىل  ٢٥خالل الفرتة من 
دشفيقة الشهاو رضـوان حممـد بحـث  - جتميل الوجه بني الرشيعة والواقععمليات  -٥٩

املنعقد بجامعة اإلمـام ، اجلزء الثالث ،)قضايا طبية معارصة(ؤمتر الفقه  الثاين ممقدم إىل 
 .هـ١٤٣١ربيع الثاين  ٢٧إىل  ٢٥حممد بن سعود اإلسالمية، خالل الفرتة من 

مرييـة بعـة األهــ ط املط١٣١٠حممود األرزجنـدي الطبعـة الثانيـة : فتاوي قاضيخان -٦٠
 .ببوالق مرص املحمية

شهاب الـدين ابـن حجـر العسـقالين دار املعرفـة  :فتح الباري رشح صحيح البخاري -٦١
 .الطبعة الثانية لبنان  -رش بريوت للطباعة والن

 .دار الكتب العلمية بريوت: هـ ط١٤١٨الفروع البن مفلح  طبعة   -٦٢
. ط  رشكـة مكتبـات عكـاظ . حـزم   الفصل يف امللل واألهواء والنحل ألبى حممد بن -٦٣

 جدة
هــ ـ  ١٤٣٢عـيل يوسـف املحمـدي الطبعـة الرابعـة. د :فقه القضايا الطبية املعارصة  -٦٤

 .م ط دار البشاير اإلسالمية الطبعة الرابعة ٢٠١١



   ٨٧       دراسة فقهية -الرضر النفيس وأثره يف مرشوعية العمليات التجميلية     
 جامعة أم القر –أستاذ مشارك بكلية الرشيعة  -جامعة األزهر -أستاذ مساعد بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بسوهاج -عادل موسى عوض جاب اهللا. د

م مكتبـة ١٩٩٠طبعـة د شـوقي السـاهي  :الفكر اإلسالمي والقضايا الطبية املعـارصة -٦٥
 .النهضة املرصية

أمحد بن غانم بن سامل شهاب الدين   -لفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين ا -٦٦
 . بريوت -دار الفكر: م ط١٩٩٥ -هـ ١٤١٥طبعة  النفراوي

 هــ ١٣٥٦األوىل، : عبد الرؤوف املناوي الطبعة: رح اجلامع الصغريـر شـديـفيض الق -٦٧
مرص - ط املكتبة التجارية الكرب. 

 -م  ط دار البشـري ٢٠٠٥وىل عبد العزيز اللبـدي  الطبعـة األ :القاموس الطبي العريب -٦٨
 . األردن - عامن

قواعد األحكام يف مصالح األنام ـ أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم طبعـة  -٦٩
 .القاهرة - م ط مكتبة الكليات األزهرية ١٩٩١ -هـ  ١٤١٤سنة 

  .للندويالقواعد الفقهية  -٧٠
حنان بنت حممد بن حسني جستنيه . د -القواعد والضوابط احلاكمة لعمليات التَّجميل  -٧١

املنعقـد بجامعـة ، اجلزء الثالث ،)قضايا طبية معارصة(ؤمتر الفقه  الثاين مبحث مقدم إىل 
  .هـ١٤٣١ربيع الثاين  ٢٧إىل  ٢٥اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، خالل الفرتة من 

 - ـ هـ ١٤١٨كشاف القناع للشيخ منصور بن يـونس البهـويت احلنـبيل  الطبعـة االوىل  -٧٢
 .لبنان -م دار الكتب العلمية بريوت  ١٩٩٧

أبو بكر بن حممد بن عبد املـؤمن بـن حريـز بـن : كفاية األخيار يف حل غاية االختصار -٧٣
 - دار اخلـري: ط١٩٩٤األوىل، : لطبعـةمعىل احلسيني احلصني، تقـي الـدين الشـافعي ا

 .دمشق
أبو الفضل حممد بن مكرم بن عىل بن منظور الطبعة األوىل ط دار صـادر : لسان العرب -٧٤

  .بريوت
أليب إسحـاق برهـان الديـن إبراهـيم بن حممد عبداهللا بـن حممـد : املبدع يف رشح املقنع -٧٥

 .م١٩٨٠ - هـ١٣٩٩ -دمشق  -املكتب اإلسالمي  -بن مفلـح 
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 ـهـ١٤٢١شمس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل الرسخيس الطبعة األوىل، ، املبسوط -٧٦
 .م ط دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان٢٠٠٠ -

 .بن رشف النووي ط دار الفكر بريوت: املجموع رشح املهذب -٧٧
: فخر الدين حممد بن عمر بن احلسـني الـرازي الطبعـة: املحصول يف علم أصول الفقه -٧٨

 .بريوت، م ط مؤسسة الرسالة١٩٩٧-هـ  ١٤١٨الثالثة، 
 ،بـريوت -ط دار اآلفاق اجلديدة -أبو حممد عىل بن أمحد بن سعيد بن حزم : املحلــى -٧٩

 .دار الرتاث
 -هــ  ١٤١٧األوىل : أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املـريس الطبعـة :املخصص -٨٠

 .بريوت -لعريب م ط دار إحياء الرتاث ا١٩٩٦
عيل داود اجلفـال  ط البشـري . د :املسائل الطبية املعارصة وموقف الفقه اإلسالمي منها -٨١

   .ديب ،ندوة الثقافة والعلوم
 .  القاهرة.ط مؤسسة قرطبة -اإلمام أمحد بن حممد الشيباين : مسند اإلمام أمحد بن حنبل -٨٢
ريعة ـوالتجميليـة الزنـق العـذري يف الشـمسئولية األطباء عن العمليـات التعويضـية  -٨٣

حممـود حممـد عبـد العزيـز الزينـي ط مؤسسـة الثقافـة /اإلسالمية والقانون الوضعي د
 .اإلسكندرية -اجلامعية

 .بريوت -املكتبة العلمية  :أمحد بن حممد بن عيل الفيومي املقري ط ،املصباح املنري -٨٤
م  ٠٠٨األوىل: تـار عبـد احلميـد عمـر الطبعـةد أمحد خم: معجم اللغة العربية املعارصة -٨٥

 .هـ ط عامل الكتب بريوت ١٤٢٩
 -هـ  ١٤٢٩األوىل : د أمحد خمتار عبد احلميد عمر الطبعة: معجم اللغة العربية املعارصة -٨٦

 .القاهرة - عامل الكتب: م ط ٢٠٠٨
ط ٢٠٠٨ – ١٤٢٩د نزيه محـاد طبعـة   :معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء -٨٧

 الدار الشامية -دار القلم 
جممع اللغة العربية، أخرجه إبراهيم مصطفى وآخرون ط دار الـدعوة  ،املعجم الوسيط -٨٨

 .القاهرة بدون تاريخ



   ٨٩       دراسة فقهية -الرضر النفيس وأثره يف مرشوعية العمليات التجميلية     
 جامعة أم القر –أستاذ مشارك بكلية الرشيعة  -جامعة األزهر -أستاذ مساعد بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بسوهاج -عادل موسى عوض جاب اهللا. د

دار  :م ط ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الثانية، : حممد رواس قلعجي  الطبعة :معجم لغة الفقهاء -٨٩
 .األردن -نرش والتوزيع النفائس للطباعة وال

أمحـد بـن  -املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقية واألندلس واملغرب  -٩٠
لشؤون اإلسالمية للملكة هـ  ط وزارة األوقاف وا١٤٠١حييى بن حممد الونرشييس طبعة

 .املغربية
  .هـ١٤٠٥ط دار الفكر بريوت، الطبعة األوىل سنـة : املغنى البن قدامة -٩١
 - ي اخلطيـبربينـحممد الش/ وهو رشح اإلمام : مغنى املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج -٩٢

م ط دار ١٩٩٤ -هــ ١٤١٥الطبعـة األوىل  - املنهاج أليب زكريا حييى النـووي عىل متن
 .الكتب العلمية بريوت

 - د الكريم زيدانـد عب –املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة اإلسالمية  -٩٣
  .بريوت –مؤسسة الرسالة  -م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الطبعة الثالثة 

أبو احلسني أمحد بن فارس بـن زكريـا القزوينـي الـرازي  ط دار الفكـر ، مقاييس اللغة -٩٤
 .بريوت

 أمحد بن أمحد الشنقيطي ط دار الكتب العلمية بريوت، مواهب اجلليل من أدلة خليل -٩٥
إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمـي الغرنـاطي الشـهري : املوافقات يف أصول الرشيعة -٩٦

 .دار ابن عفان : م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة األوىل  :بالشاطبي الطبعة
 .م  ط الرشكة الرشقية للمطبوعات١٩٩١األوىل: املوسوعة الطبية الطبعة -٩٧
ريي كامل الدين، حممد : النجم الوهاج يف رشح املنهاج -٩٨ مِ بن موسى بن عيسى بن عيل الدَّ

 .)جدة(م ط دار املنهاج ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥األوىل، : أبو البقاء الشافعي الطبعة
شـعبان  ٢٠املنعقدة بتاريخ السـبت  -ندوة الرؤية اإلسالمية لبعض املامرسات الطبية   -٩٩

  .م١٩٩٥الطبعة الثانية  -بدولة الكويت  –م ١٩٨٧إبريل  ١٨املوافق  -هـ١٤٠٧
 -م ط دار الفكـر ٢٠١٢ -هــ ١٤٣٣وهبة الزحييل الطبعة التاسـعة  :نظرية الضامن -١٠٠

 .دمشق
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شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب  :هناية املحتاج إىل رشح املنهاج -١٠١
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ -األخرية : دار الفكر، بريوت الطبعة: الدين الرميل  ط

عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسـف بـن حممـد اجلـويني : هناية املطلب يف دراية املذهب -١٢٠
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨األوىل، : دار املنهاج الطبعة: ط ٣٥٠امللقب بإمام احلرمني    ص 

 -هـ ١٣٩٩ ،بريوت -النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ط املكتبة العلمية  -١٠٣
 .م١٩٧٩

 .إدارة الطباعة املنريية: حممد بن عيل بن حممد الشوكاين ط :طارنيل األو  -١٠٤
: عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين ط :-اهلداية يف رشح بداية املبتدي  -١٠٥

 .وتبري -دار احياء الرتاث العريب 
 



   ٩١       حتكامت الفقهاء دراسة يف حقيقتها ومظاهرها وأسباهبا وأدلتها    
 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الرشيعة يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الرشيعة يف كلية دار العلوم  -فايد حممد حممد إبراهيم . د

 

 

 

 حتكمات الفقهاء
 دراسة يف حقيقتها ومظاهرها وأسبابها وأدلتها

 
 إعـــداد

 حممد حممد إبراهيم فايد. د  
 القاهرةجامعة  -مدرس بقسم الرشيعة يف كلية دار العلوم 

 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الرشيعة يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية 
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   ٩٣       حتكامت الفقهاء دراسة يف حقيقتها ومظاهرها وأسباهبا وأدلتها    
 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الرشيعة يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الرشيعة يف كلية دار العلوم  -فايد حممد حممد إبراهيم . د

Ô‹Ñ—‹=
 .احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد 

حـني كنـت أطـالع  دفعني إىل البحث يف هذا املوضوع والكتابة فيـه أننـيفقد 
أصـحاهبا بنقـل آراء فقهـاء  الكتـب التـي عنـيال سيام  ،يةهفقاملصنفات البعض 

، واملجمـوع للنـووي، وبعـض كتـب املغني البن قدامةاملذاهب واملقارنة بينها؛ ك
 أصـحاب هـذهوجدت أقواال لـبعض الفقهـاء، نقلهـا  -وغريها رشوح احلديث 

، ويف )وهـو مـن الـتحكامت(، أو )وهـذا حتكـم :(بقـوهلم، ثم أتبعوها اتاملصنف
ال (، أو )وهذا حتكم ال دليل عليه:(فيقولون يزيدون عىل هذاليست قليلة  مواضع

وأمثاهلـا مـن  )حتكـم ال مسـتند عليـه(، أو )وجـه لـه حتكم ال(، أو )حجة لقائله
 .العبارات

مرات، وظللت أقلـب النظـر فيهـا ويف السـياقات  اتالعبار تلكفاستوقفتني 
 التي جاءت هذه العبارة وشبيهاهتا وصفا هلـا؛ كـي األقوالالتي جاءت فيها، ويف 

أو املصـنفني وكي أقف أيضا عـىل مـد اتفـاق أصل إىل ما يقصده املصنف منها، 
لــة مصــطلح الــتحكم الــذي دال عــىل -عــىل اخــتالف مــذاهبهم  - هماخــتالف

  .يستخدمونه
أن هذه العبـارة يقوهلـا املصـنف، ثـم ال  - املواضع بعضيف  -لكنني وجدت 

 : يف مجلة أمور، منها يدفعني ذلك إىل البحث، فيعقب
هـذا : مجلتني، مهـا، فتكون هذه العبارة مكونة من هل هذا من باب تعدد اخلرب

قول حتكـم، هذا ال: فيكون تقدير الكالم. وهذا القول ال دليل عليه . القول حتكم 
: قصود من قوهلمغري امل) حتكم(، فيكون املقصود من قوله وهو أيضا ال دليل عليه

 .)ال دليل عليه(
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         :أم أن هذا من باب عطف البيـان، أو التفسـري، ويكـون املقصـود مـن قـوهلم
أقوال ) التحكامت(ـ، فيكون املقصود ب)حتكم(تفسري مصطلح  هو) ال دليل عليه(

 .دليلا قوم هبيالتي ال الفقهاء 
أن يكون هذا األمر حمل بحث؛ ألصـل مـن خاللـه إىل فكان من دواعي ذلك 

هـل : ، ومنهـااإلجابة عن أسئلة كثرية، تشكل اإلجابة عنها جزئيات هذا البحـث
أن الـتحكامت صـنف مـن التحكامت هي أقوال الفقهاء التي ال دليـل عليهـا، أم 

  .؟ ي ال دليل عليهاتالواآلراء أقوال الفقهاء وآرائهم خيتلف عن األقوال 
، فـام التـي ال دليـل عليهـا وآراؤهـموإذا مل تكن التحكامت هي أقوال الفقهاء 

القاسم املشرتك بينهام، الذي جيعل املصنفني جيمعـون بيـنهام يف وصـف قـول مـن 
 .الفقهاء ؟ أقوال

ما سبق يعود إىل العبارة نفسها، غري أن هناك جانبا آخر من العبارة قـد يكـون 
أكثر أمهية من اجلانب السابق، بل هو بالفعل كذلك، هذا اجلانب هو ما يرجـع إىل 

يف  -أو التي يغلب عىل ظنـي أهنـا ثوابـت  -مصادمة هذه العبارة لبعض الثوابت 
، ويف منـاهجهم يف اسـتنباط األحكـام شخصيات الفقهـاء الـذين يعتـد بـآرائهم

 .، وحتريرهاالفقهية
بقـول ال دليـل إذ إنه من املقرر الثابت لد هؤالء الفقهاء وأمثاهلم أنه ال يعتد 

قيمة إال إذا  -أي رأي، سواء كان فقهيا أو غري فقهي  -عليه، وأنه ال تكون للرأي 
مـا، قـد يكـون بـدهيا، أو نصـيا، أو  صاحبه مسـتندا يف القـول بـه إىل دليـلكان 

هـو إىل أن يكون دليل الفقيـه  -إذا كان الرأي فقهيا  -اجتهاديا، حتى يصل األمر 
 .لنظر إىل مقاصدها العليا الكليةلرشيعة، أو ااستلهام الروح العامة ل

وملا كان هذا ثابتا مقررا لد الفقهاء كافة، مع ما عـرف عـن مجـيعهم مـن ذم 
بالرأي أو اهلو، وكانت هذه اآلراء واألقوال املوصوفة بكوهنـا حتكـامت، القول 

 بـل، تـاريخ الفقـهيف منسوبة إىل فقهاء كبار، هلم شـأن ومكانـة  - وال دليل عليها
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كـان ال بـد  ،ملا كان ذلك كذلك -إىل مذهب بكامل علامئه  ايصل األمر إىل نسبته
الثوابـت لـد يتناسـب مـع  وجـهأو عـىل  مقبول، من فهم هذه العبارة عىل وجه

 . معرفة املراد بكون هذه األقوال ال دليل عليها كذلك و الفقهاء، هؤالء
هـل : لة التـي منهـابعض األسـئ - وجيب أن تطرأ عليه -وطرأت عىل الذهن 

أن هذه األقوال ال يسـتند أصـحاهبا إىل أي دليـل ) ال دليل عليه:(املقصود بقوهلم
ال دليـل : (تقـدير الكـالم حينئـذيكـون و ،من أي نوع، أم أن هناك وصفا مقدرا

  .عىل هذا القول ؟  - أو غري نيصهذا الدليل ، نصيا كان )معترباأو (معتدا به 
اسـتند إليـه الفقيـه د مـن العبـارة اإلشـارة إىل أن الـدليل الـذي أم أن املقصو

 . املصنف الذي نقل رأيه فحسب  دصاحب الرأي ليس معتدا به عن
مل يسـتأهل أن  وعلـامء مذهبـهأم أن الدليل لكونه ضعيفا جدا يف نظر املصنف 

 . يذكره عىل أنه دليل ؟ 
 ؟ أو اطلع عليه ومل يعرف له دليال  أم أن املصنف نقل الرأي،

 أنه مل ينقل الرأي عىل وجهه الصحيح ؟   أم
ومهام يكن من أمر فإن الصفحات اآلتيـة ستتضـمن عرضـا ودراسـة لـبعض 

ممـا ، إهنا حتكم ال دليل عليه، أو مـا يشـببها مـن العبـارات: التي قيل فيها األقوال
عـن األسـئلة التـي سـبق التوصل إىل اإلجابة  -وتوفيقه بإذن اهللا -رتتب عليه يس

وضع لبنـة يف بنـاء  -كام أسلفت  -متثل اإلجابة عن كل سؤال منها ذكرها، والتي 
 . بإمتام اإلجابة عن هذه األسئلة جمتمعة  يكتمل، الذي هذا البحث

ما سبق يمثل جانبا من جوانب أمهية دراسة هذا املوضوع، وثمة جانـب آخـر 
بيان ما إذا كانت األقوال واآلراء املوصوفة بكوهنا حتكام صـاحلة للعمـل يتمثل يف 

 . أو ال هبا، واعتبارها اختيارا فقهيا يقىض به، أو يفتى به 
مباحـث، يتقـدمها متهيـد،  أربعةإىل  قسمت البحثحتقيقا لألهداف السابقة و

 .  وتعقبها خامتة 
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  . يف اللغة واالصطالح »التحكم«بيان املقصود بمصطلح  فيهالتمهيد 
 . بني حتكامت الرشيعة وحتكامت الفقهاء : املبحث األول
  . العباداتيف أبواب الفقهاء حتكامت من : املبحث الثاين

 . العبادات أبواب غري يف الفقهاء كامت حتمن : املبحث الثالث
 اســتخالص، وتضــمن اوأســباهب حتكــامت الفقهــاءصــور : املبحــث الرابــع

والسـامت العامـة لألقـوال التحكميـة األسباب التي أدت بالفقهاء إىل الـتحكم، 
واجلمع بني ما تشـابه مـن األقـوال املوصـوفة بكوهنـا واملظاهر التي تكون عليها، 

 . حتكام حتت أصناف متيزها 
وتأيت اخلامتة لرتصد النتائج التي متخضت عنها هـذه الدراسـة ومـا متليـه مـن 

    . توصيات 
 .  أسأل التوفيق والسداد واهللاَ
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 : التحكامت يف اللغة: أوال
مَ (م مصدر للفعل اخلاميس كُّ حَ التَّ  كَّ َ ، )ح، ك، م(، وهو مـأخوذ مـن اجلـذر )حتَ

رف، واإلتقـان، والـتمكن، ـوهذه املادة يف اللغة تدور حول معاين الضبط، والتص
ـمَ يف أمـوره : يقـال .الفصـل بـني طـرفني، واإللـزام القضاء وو واالستبداد، كَّ َ حتَ

هِ : ويقال. ضبطها وأحكمها : الشخصية ِ ريْ ورِ غَ مُ يفِ أُمُ كَّ ـ: يتَحَ تَصَ ـامَ ـيَ ـا كَ فُ فِيهَ رَّ
يدُ  رِ يُ اءُ وَ مَ يف األمر: ويقال. يَشَ كَّ َ تَبَدّ : حتَ ـم بـاألمر . ، وتعنتاسْ ى بـه ـقضـ: وحكَ

ا إِنَّ اهللاَ﴿عز وجل -هوفصل، ومنه قول إِذَ ـا وَ لِهَ انَـاتِ إِىلَ أَهْ َمَ وا األْ دُّ مْ أَنْ تُـؤَ كُ رُ أْمُ  يَ
 ْ َ النَّاسِ أَنْ حتَ تُمْ بَنيْ مْ كَ لِ إِنَّ اهللاَحَ دْ وا بِالْعَ مُ هِ إِنَّ اهللاَ نِعِـكُ ـمْ بـِ عِظُكُ ا امَّ يَ يعً ـمِ ـانَ سَ  كَ

ا ريً
مُ يفِ . )٥٨: النساء( ﴾بَصِ كُّ ءِ فالتَّحَ ْ فُ : اليشَّ ُّ  . فيه بيشء من االستبداد التَّرصَ

ميّ (و َكُّ ـم، وهـو): حتَ ـذ وفـق اإلرادة واهلـو : اسم منسوب إىل حتكُّ . مـا اختُّ
، أي: يقال ميّ  .  )١(ال يستند إىل عقل أو منطق، وفيه معنى االستبداد: قراره حتكّ

 :  التحكامت يف االصطالح: ثانيا
؛ وربام كان ذلـك ألن كلمـة »حتكامت«مل أقف عىل تعريف اصطالحي لكلمة 

أو اللغويـة فحسـب،  هتاكان املصنفون يستخدموهنا وهم يستدعون دالال )حتكم(
األمـر لكـن  ،ويكتفـون بـذلك )ال دليل عليه:( يتكئون يف بيان معناها عىل قوهلم

موضـع  الفقهيـةوضع تعريف هلذه الكلمة؛ لتتبـني اآلراء واألقـوال اآلن يستلزم 
  .الدراسة

استقراء املواضع التي إال بعد  -كمصطلح  - التحكامتومل يكن ممكنا تعريف 
وردت فيها الكلمة يف املصنفات الفقهية، ودراسـتها دراسـة حتليليـة كاشـفة عـن 

 .»ح، ك، م«مادة  ٥٣٨، ١/٥٣٧: ، ومعجم اللغة العربية املعارص »ح، ك، م«مادة : لسان العرب: انظر) ١(
                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٩٨
 اخلامس والثالثونالعدد  - الثالثونالسنة                          

؛ معنـى واحـد يف اسـتخدامهاإىل أي مـد اتفقـوا عـىل بيان و مراد املصنفني هبا،
إن صـح -هي مسكوك فقهي مصطلحا موضوعا ابتداء، وإنام   تكنألهنا ملوذلك 
دون االتفاق عىل داللـة  درج املهتمون باملقارنات الفقهية عىل استخدامه -التعبري 

 .لهاصطالحية 
يف خمتلـف ) حتكـامت(ومن خالل مدارستي لألقـوال التـي وصـفت بكوهنـا 

أسـتطيع  -األبواب الفقهية، وعند كثري من املصنفني الذين أطلقوا هـذا الوصـف 
مـا ال يلزمـه بغـري دليـل  كلفَ امل إلزام الفقيهِ  : يطلق ويراد بهإن التحكم : أن أقول

تعبديـة أو توقيفيـة بغـري دليـل قـول فقهـي يف مسـائل : أو بتعبري آخر هو .  معترب
 .معترب

والعبارتان السـابقتان، يف كـل واحـدة مـنهام تنبيـه زائـد عـىل خصيصـة مـن 
وأخرص مـن هـاتني العبـارتني أن  -إن صح التعبري  -خصائص القول التحكمي 

 -فقـط  - بالتنبيـه. قول فقهي بغري دليل معترب عند املخالف : إنه: يقال يف تعريفه
كونه ال يقوم عىل دليل معتـرب؛ ألهنـا ال تنفـك عنـه : فيه، وهيعىل أهم خصيصة 

  .بحال 
لقدرته عـىل اسـتنباط األحكـام، ولثقـة  ؛بام له من مكانة عند العامة -فالفقيه 

قد يقـول بـرأي يلـزم فيـه املكلفـني هيئـة  -العامة فيه، ويف ملكة االستنباط عنده 
ا معينـا يف أحـد التكـاليف، وهـذا أو حـد ،أو اختيارا معينامعينة، أو عددا معينا، 

يَ يف نفسـه، إال أن  ـوِ اإللزام يف أغلب األحيان يكون صاحبه مستندا فيه لـدليل قَ
السيام املعنيني بالتصـنيف واملقارنـة بـني  -غريه من أهل العلم من فقهاء املذاهب 

 .ال يعتدون بدليله  -اآلراء الفقهية 
أن ما  :أيالدليل إما أال يكون معتربا عىل اإلطالق عند املصنف وعند غريه، و

؛ كنص متفق عىل نسـخه؛ ألن ال يصلح أن يكون دليال أصال عىل القولدل به استُ 
 ، أو كادعـاء النسـخ بغـري برهـان،النص املنسوخ ال يعمل به بحال من األحـوال
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ل عىل تقصري من قبل الفقيـه يف ، وهذا يدواالستناد إىل ذلك يف القول برأي فقهي
  .ملا يقول به حتري الدليل الصحيح 

املصنف ومذهبه، لكنه معترب عند من قال بـه  ددليل معتربا عنالوإما أال يكون 
، وإذا كان دليال نصيا فإنـه عندئـذ ، ويف الغالب يكون دليال اجتهاديامذهبه أهلو

أو يف صحة تنزيله  ،الزيادات فيه يكون خمتلفا يف صحته باجلملة أو يف صحة بعض
  . ، أو يف بعض ألفاظهعىل احلوادث

وبدهي أن عدم االعتداد بالدليل هنا ليس املقصود منه عـدم االعتـداد بـدليل 
فليس هو من قبيل اعرتاض بعض أهل العلم عىل احتجاج املالكية بعمل  -إمجايل 

األحكـام الفقهيـة بـدليل أهل املدينة مثال، أو اعـرتاض الظاهريـة عـىل اسـتنباط 
، استدل به الفقيه عـىل )اجتهادي(إنام هو جمرد اعرتاض عىل دليل عقيل  -القياس 

تعبديـة أو يف مسألة فقهيـة، يغلـب أن تكـون  أو وضع تقدير ما، اإللزام بيشء ما،
 . ، ال يثبت فيها اإللزام أو التقدير إال بنصتوقيفية
وقد يكون يف غريها، لكـن األغلـب أن  ،يف مسائل توقيفيةقد يكون تحكم وال

تحكامت يف أبواب توجد التحكامت يف املسائل التعبدية أو التوقيفية؛ لذلك تكثر ال
رورة أن الـتحكامت يف األبـواب الفقهيـة ـ، لكـن ال يعنـي ذلـك بالضـالعبادات

 . األخر قليلة، بل األمر نسبي 
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سبق أن حتكامت الفقهاء تنطوي عىل إلزام وتكليـف أو تقـدير أو تعيـني بغـري 

حتكـامت (: فيقـال ،ريعةـإىل الشـمضـافة  تـأيتقـد دليل معترب، لكـن الـتحكامت 
زم هبـا لالتي ت، املحضة التعبديةواألمور التوقيفية ، وهذا التعبري يقصد به )الرشيعة
بـأي شـكل مـن أشـكال  ، وال جمال لتدخل العقل فيهااملكلفني الرشيعة نصوصُ 

 بتغـري األحـوال واألزمنـة - ، أو يف حال االختيـاريف الغالب -ري، وال تتأثر يالتغ
 . ، وال يقاس عليهاواألماكن

تعبري رشعي خـاص، ال يتضـمن بعـض  -هبذا املعنى  - »حتكامت الرشيعة«و
املعاين اللغوية التي ال تتناسـب وحـق الشـارع احلكـيم، كقـوهلم يف بيـان املعنـى 

إنه ما اختـذ وفـق اإلرادة واهلـو، أو إنـه ال يسـتند إىل : »حتكمي«اللغوي لكلمة 
           هللاأقـواهلم وآرائهـم، أمـا رشيعـة ار وـعقل أو منطق، وهي صـفات تليـق بالبشـ

 .    ذلك تنزهيا تاما عن وأحكامه فهي منزهة  -عز وجل-
عن بعض أحكام إجابته وذلك عند غري مرة؛ الرازي هذا التعبري استخدم قد و

الرشيعة اإلسالمية التي قد تبدو يف ظاهرهـا غـري متسـقة مـع مـا يقتضـيه النظـر 
السـؤال «:يف مسألة من مسائل اجلنايـات عـىل مـا دون الـنفس حيث قال ؛العقيل
، وهـو يف كفـارة رة جعل بدالً عن صيام ستني يوماً إعتاق الرقبة الواحدة تا: الثاين

، وذلك يدل عـىل أن املسـاواة غـري رة جعل بدالً عن صيام أيام قالئلالظهار، وتا
إذا : السؤال الثالـث. هن املساواة إنام حتصل بوضع الرشع وحكمأ: جوابه. معتربة 

، فـإن رفـع احلـاجز بيـنهام )١(رشانأوجب فيه : أحدث يف رأس إنسان موضحتني
صــار الواجــب أرش موضــحة واحــدة، فههنــا ازدادت اجلنايــة، وقــل العقــاب، 

إذا : أرشـت احلـرب والنـار: يقـال. التحـريش واإلفسـاد واإلغـراء : اللغة عىل عدة معان، منها يطلق األرش يف) ١(
 .ولكن مسعودا جناها وجندبا ... وما كنت ممن أرش احلرب بينهم : قال. أوقدهتام
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السـؤال . رع وحتكامتـهـإن ذلك من تعبـدات الشـ: وجوابه. فاملساواة غري معتربة
أكثر كل واحد من األعضاء ديـة كاملـة، ثـم إذا أنه جيب يف مقابلة تفويت : الرابع

 نـع القـول مـن رعايـة ألعضاء، وجبت ديـة واحـدة، وذلـك يمقتله وفوت كل ا
 . )١(»واهللا أعلم. أنه من باب حتكامت الرشيعة: جوابه املامثلة

، ولو كـان للعقـل دخـل من صور حتكامت الرشيعةذكرها الرازي صور  تلك
عـىل كأن جتمع مجيع ديات األعضـاء د يف العقوبة يف مقابل زيادة اجلناية، ي، لزهافي

؛ ألنه عطل مجيع األعضاء التي جيب بتعطيل كل منها عىل حـدة خطأغريه تل من ق
أو أقل، وكذلك لو كان للعقل فيها دخل جلعل عتق الرقبة نظـري صـيام عـدد دية 

  . من باب فقهي إىل آخرتلف خي المن األيام 
تفريقها بـني بـول الصـبي والصـبية فـيام ك هذه الصور كثري يف الرشيعة؛غري و

حكمهـا يف مرابض اإلبـل وحكم الصالة يف بني  اوتفريقهيرتتب عليهام من آثار، 
، واخـتالف األحكـام عـىل واألنثى يف املـرياث وتفريقه بني الذكرمرابض الغنم، 

أو مـن  ،الـذكورة واألنوثـةمن حيث  ؛الفعل نفسه مع اختالف األحوال أو النوع
حـد، لكـن العقوبـة عـىل ، فالفعل وامثال كالعقوبة عىل الزنا ؛حيث احلرية والرق

التي تتنصف  -وكتنصيف العقوبة عن العقوبة عىل غري املحصن،  املحصن ختتلف
وغريهـا  .، وكجعل شهادة ثنتني من النساء تعدل شهادة رجل واحـدعىل العبد -

 . كثري
املنصـوص عليهـا،  ، واملواقيـتاملقـادير، واألعـدادك أقسام عامةومنها أيضا 

هـو  ،ليشء أو رشطا فيه بوضع الرشيعةكل ما جعل سببا ف ؛واألسباب والرشوط
األمـور التـي فرقـت بينهـا : ومنها، كذلك من هذا الباب ، والرخصمن حتكامهتا

، - الفقهيـةوعىل هذا ألفـت كتـب الفـروق  - تبدو يف ظاهرها متشاهبةالرشيعة و
وعـىل هـذا ألفـت  - واألمور التي مجعت بينها الرشيعة، وتبدو يف ظاهرها خمتلفة

      .   كتب األشباه والنظائر

 .١٤/١٩٠: التفسري الكبري) ١(
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فهذه الصور وأمثاهلا تدل عىل أن حتكامت الرشيعة هي األمور التعبدية التـي ال 
األزمنـة بتغـري يف الغالـب جمال لتدخل العقل فيها، وال تثبت إال بنص، وال تتغري 

ـمْ ﴿عز وجل-ه حوال واألمكنة، وهي داخلة يف قولواأل هُ عَـلُ وَ فْ ـامَّ يَ ـأَلُ عَ الَ يُسْ
أَلُونَ   ).٢٣: األنبياء( ﴾يُسْ

وال فرق يف ذلك بني أن تكون حتكامت الرشيعة معقولة املعنى أو غري معقولـة 
 وحتكـامت تعبـدات إىل تنقسـم رعيةـالش األحكام«:الغزايلويف هذا يقول  املعنى،
 تعقـل مـا وإىل احلـج، يف اجلمـرات عىل األحجار كرمي؛ معانيها تعقل ال جامدة
 وأن االسـتنجاء، يف األحجار استعامل من يعقل كام منها، الرشع ومقاصد معانيها

 توقيـف، احلـج يف الرمـي أن كـام توقيف وهذا وفاقاهتم، حاجاهتم إزالة املقصود
 وهذا التوقيف، ذلك من الرشع مقصود فهم به يقرتن ال جمرد توقيف ذلك ولكن
 - التوقيـف نـوعي أحـد وهو - النوع هذا فيسمى معقول، مقصود فهم به يقرتن
ا  وإن التوقيـف، باسم اآلخر اسم وخيصص املعقول، املعنى من فيه انقدح ملا قياسً

ا، التوقيف اسم كان  . )١(»فقط توقيف هو بام االسم هذا خصص ولكن عامًّ
وهذا يشري إىل أن وكالم الغزايل يدل عىل أن كل حكم ثبت بالنص فهو حتكم، 

وهـي بالفعـل كـذلك، لكـن هنـاك مسـاحة مـن أحكام الرشيعة كلها حتكـامت، 
ال ينكـر  وتطبيقهـا،يف فهم النصـوص  -سمحت به الرشيعة -االجتهاد البرشي 

وليس ألحـد مـن ، فيها جمتهد عىل آخر، وتكون األقوال فيها قائمة عىل غلبة الظن
البرش أن يلزم غريه بيشء مل تأت به النصـوص، سـواء أخـذ هـذا اإللـزام صـورة 

 أو التخصيص أو التعمـيم  التكليف أو اإلسقاط أو التحديد أو التقدير أو التعيني
 .أو غريها 

امت الرشيعة حتكامت الفقهاء؛ حيـث كوالوجوه السابقة هي التي ختالف هبا حت
امت الفقهاء هـي أقـوال ال يُسـتند فيهـا إىل دليـل معتـرب، كحتسبق يف التعريف أن 

، كام هو احلال يف أمور التكليف أو اإلسقاط أو إال بالدليل أي قولحيث ال يصح 
 .    التعيني أو التقدير أو االشرتاط

 . ٣٢ص : ومعقولية املعنىالطهارات بني التعبد : ، وانظر١٠٤، ١٠٣ص : للغزايل القياس أساس) ١(
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ويف الصفحات اآلتية سأعرض بعض املسائل الفقهية التي تتضمن أقـواال       
 : وصفت بكوهنا حتكام؛ ألقف من خالل ذلك عىل أمور منها

  . داللة مصطلح التحكم التي سبق أن ذكرهتا عىلد يالتأك -١
  . األسباب التي تؤدي إىل التحكم -٢
  .اء الفقه تمظاهر حتكام -٣
   . مد قوة الدليل الذي قام عليه القول املوصوف بكونه حتكام  -٤
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يتضمن هذا املبحث دراسة لعدد من األقوال املوصوفة بكوهنا حتكام يف بعـض 
املسائل الفقهية يف أبواب العبادات، هبدف البحث عن مد صحة دعـو كوهنـا 

فـيام تستند إىل دليل معترب، والوقوف عىل مظهر التحكم وسببه يف كل مسألة، وال 
      :  ييل تفصيل القول يف ذلك

 غسل املستيقظ من نومه يديه قبل إدخاهلام يف اإلناء للوضوء يف : املسألة األوىل
ةَ  رَ يْ رَ ولَ اهللاَِّ  -  -رو أبو هُ سُ الَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ رَ تَيْقَظَ إ«: قَ ا اسْ ؛ ذَ هِ مِ نْ نَوْ مْ مِ كُ دُ أَحَ

هُ  ـدُ اتَتْ يَ ي أَيْنَ بَ رِ دْ مْ الَ يَ كُ دَ إِنَّ أَحَ ا؛ فَ ا ثَالَثً هَ لَ غْسِ تَّى يَ اءِ حَ نَ هُ يفِ اإلِ دَ غْمِسْ يَ  )١(»فَالَ يَ
بْـلَ أَنْ «:ويف لفظ عند مسلم اتٍ قَ ـرَّ ثَ مَ هِ ثَـالَ ـدِ ـىلَ يَ غْ عَ رِ يُفْ لْ مْ فَ كُ دُ تَيْقَظَ أَحَ ا اسْ إِذَ

هُ  دُ اتَتْ يَ ي فِيمَ بَ رِ دْ هُ الَ يَ إِنَّ ، فَ ائِهِ هُ يفِ إِنَ دَ لَ يَ خِ  . )٢(»يُدْ
محل أكثر الفقهاء األمر الوارد يف احلديث عىل الندب، ومحله بعضهم عـىل وقد 

ن أن يكون وروده ا، واشرتط الشافعية يف صفة املاء الذي تغسل به اليد)٣(الوجوب
 . )٤(الطهارةبه صبا مهراقا؛ لتتحقق 

كتاب الطهارة، بـاب : ، صحيح مسلم)١٦٢(كتاب الوضوء، باب االستجامر وترا : صحيح البخاري: متفق عليه) ١(
 .واللفظ له) ٢٧٨(كراهة غمس املتوضئ وغريه يده 

 ).٢٧٨(كتاب الطهارة، باب كراهة غمس املتوضئ وغريه يده : صحيح مسلم) ٢(
 .كون األمر معقول املعنى أو حمموال عىل التعبد عىل خالف بينهم يف ) ٣(
وهذا الرشط هو الزم تفريقهم بني ورود املاء عىل النجاسة وورد النجاسة عىل املاء؛ إذ ال تتحقق الطهارة عنـدهم  )٤(

إال بورود املاء عىل النجاسة، وهذا يقتيض بالرضورة أن يصب املاء عىل النجاسـة، وأن يكـون كثـريا بحيـث يزيـل 
نها، أما ورود النجاسة عىل املاء القليل، فإهنا تفسده، وإن مل تتغري أوصافه، ومتنع من الطهارة به، ويستدلون عـىل عي

ولَ اهللاَِّ  «:املذكور؛ حيث قالوا تفريقهم هذا بأحاديث، منها حديث أيب هريرة  سُ ـىلَ  أال تر أَنَّ رَ ـافَ عَ ملََّـا خَ
نْ نَ  ظِ مِ تَيْقِ ـةٌ النَّائِمِ املُْسْ اسَ هِ نَجَ دِ ونَ يفِ يَ وئِهِ أَنْ تَكُ ضُ نْهُ إِىلَ وَ ائِمِ مِ قَ ، الْ هِ مِ هِ  -وْ ـدِ ـىلَ يَ نَـاءِ عَ ِ ـنَ اإلْ حِ املَْـاءِ مِ هُ بِطَـرْ ـرَ أَمَ

لِكَ  نْ ذَ َاهُ عَ ، بَلْ هنَ ا فِيهِ لَهَ سِ اءِ لِيَغْ نَ ِ هِ يفِ اإلْ دِ الِ يَ خَ هُ بِإِدْ رْ أْمُ ْ يَ ملَ ا، وَ لَهَ سِ لَّ .. لِيَغْ دَ ىلَ فَ دَتْ عَ رَ ا وَ ةَ إِذَ اسَ ىلَ أَنَّ النَّجَ لِكَ عَ نَا ذَ
هُ  ْ ريِّ ْ تُغَ إِنْ ملَ ةِ بِهِ وَ ارَ نَ الطَّهَ تْ مِ نَعَ مَ هُ وَ تْ دَ لِيلِ أَفْسَ قَ ـةِ الَ .. املَْاءِ الْ اسَ ـىلَ النَّجَ ودَ املَْـاءِ عَ رُ ـىلَ أَنَّ وُ ـا عَ كَ أَيْضً لـِ نَـا ذَ لَّ دَ وَ

هُ بِوُ ـتَضُ  أَنَّ ، وَ هُ ْ تَ رُّ ا ملَ يْهَ لَ ودِهِ عَ رُ عَ وُ هُ مَ تْ دَ وْ أَفْسَ َا لَ َهنَّ ؛ ألِ هُ ةٍ لَ دَ سِ فْ ُ مُ ريْ يَ غَ هِ َا وَ رٌ هلَ طَهِّ ا مُ يْهَ لَ ودِهِ عَ ا يفِ رُ ةٌ أَبَدً ارَ حَّ طَهَ   =صِ
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حتكم ال دليـل  -ورشطهم أن يكون ورود املاء صبا مهراقا  «:قال ابن عبد الرب
 .)١(»عليه

يـرد هبـا وجيل أن ابن عبد الرب إنام وصف قوهلم بالتحكم لكون هذه الصفة مل 
إنام هو النظر إىل تغري أوصاف  ،عند علامء املالكية - ربواملعت -نص، وألن األصل 

أو عدم تغريهـا، وال فـارق عنـدهم بـني ) اللون، والطعم، والرائحة(املاء الثالثة 
أو  بقـدر، وال أن يكـون وروده وردو املاء عىل النجاسة أو ورود النجاسة عىل املاء

 .يكون صبا أن أو يف إناء، 
إنـام  ،أن اشرتاطهم هذه الصـفة يف الطهـارة بينواغري أن بعض علامء الشافعية 

 أي أنـهمر بإزالـة عـني النجاسـة، هو لتزول عني النجاسة، فهو من مقتضيات األ
ـاهُ «:العراقيقال ؛ من قبيل ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب عندهم كَ ا حَ أي (مَ

افِعِيِّ ) ابن عبد الرب ابِ الشَّ حَ نْ أَصْ مْ  ،عَ ـنْهُ اهُ عَ كَ امَ حَ يْسَ كَ مْ يفِ  ،لَ هُ دَ نـْ قَ عِ الَ فَـرْ وَ
بًّا ونَ صَ َ أَنْ يَكُ ةِ بَنيْ اسَ ىلَ النَّجَ ودِ املَْاءِ عَ رُ رُ املْـَ ،وُ مُ غْ يْثُ يَ ونَ يفِ إنَاءٍ بِحَ َ أَنْ يَكُ بَنيْ اءُ وَ

ا يلُهَ زِ يُ ةَ وَ اسَ مْ . النَّجَ يْنِيَّةً  ،نَعَ ةُ عَ اسَ انَتْ النَّجَ تْ يفِ إنَـاءٍ  ،إنْ كَ ـعَ ضِ وُ اءُ  ،وَ ـبَّ املْـَ صُ وَ
ا يْهَ لَ ةِ يفِ إنَاءٍ  ،عَ اسَ ُ النَّجَ نيْ عَ لِيلُ وَ قَ عَ املَْاءُ الْ تَمَ اجْ سَ املَْ  - وَ نَجَّ بُ تَ رْ الثَّـوْ ْ يَطْهُ ملَ . اءُ وَ

بْ يفِ إنَاءٍ  كُ ْ يَسْ وْ ملَ لِكَ لَ ذَ كَ يْنِيَّـ ،وَ ةٍ عَ اسَ ىلَ نَجَ بًّا عَ بَّ املَْاءَ صَ صَ ـا ،ةٍ وَ نْهَ ـلَ عَ صَ انْفَ  ،وَ
 َ نيْ لْ الْعَ زِ ْ يُ ملَ ـرُ  - وَ بَ الَ يَطْهُ الثَّوْ ، وَ سُ تَنَجَّ إِنَّ املَْاءَ يَ مِ  ؛فَ ـدَ ا بِعَ نـَ ـمْ هُ هُ مُ كْ لَـيْسَ حُ فَ

ا يفِ إنَاءٍ  دً ارِ نِ املَْاءِ وَ وْ ةِ بِكَ ارَ اَهللاَُّ ،الطَّهَ ةِ وَ اسَ َ النَّجَ نيْ لْ عَ زِ ْ يُ نِ املَْاءِ ملَ وْ لَمبَلْ لِكَ  . )٢( أَعْ
بـل فيـه معهـم، املالكيـة فـق تَّ وهذا يشري إىل أهنم يشرتطون هذه الصفة ألمر يَ 

وهو إزالة عني النجاسة، واألدلة عىل وجوب إزالـة عـني النجاسـة  الفقهاء كافة،
 . حمل خالف بني الفقهاء كافة  تليس

يَاءِ = َشْ نَ األْ ءٍ مِ ْ ، وكـذلك أَمـره  ملسو هيلع هللا ىلصهنيه : ومنها.  »يشَ نَـاءِ ِ لْـبِ يفِ اإلْ كَ ـوغِ الْ لُ ، وحـديث وُ ائِمِ لِ يفِ املَْاءِ الدَّ بَوْ نِ الْ  ملسو هيلع هللا ىلصعَ
 ِّ ايبِ رَ َعْ لِ األْ ىلَ بَوْ بِّ عَ  . ٤٧ /٢: ، وطرح التثريب٢٣٧، ٢٣٥، ١٨/٢٣٤: التمهيد: انظر. »بِالصَّ

  ١٨/٢٣٧: التمهيد) ١(
  ٢/٤٨: طرح التثريب) ٢(
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ويستفاد مما سبق أن القول بالتحكم سببه اختالف بـني نظـرة علـامء املـذهبني 
وليس لكون قـول الشـافعية وما يتحقق به احلكم، لألدلة وارتضاؤهم لدالالهتا، 

 .ال دليل عليه كام ذكر ابن عبد الرب 
 .ماهية طهارة األذنني يف الوضوء: الثانيةسألة امل

بَّـاس، ملا )١(األذنني املسحذهب مجهور الفقهاء إىل أن طهارة  نْ ابْنِ عَ يَ عَ وِ يفِ  رُ
وءِ النَّبِيِّ  ضُ ةِ وُ فَ ـالَفَ ... «:ملسو هيلع هللا ىلصصِ خَ ، وَ ِ تَنيْ ـبَّابَ ـامَ بِالسَّ هُ لَ اخِ يْـهِ دَ نَ أُذُ ـهِ وَ أْسِ حَ بِرَ سَ فَمَ

امَ  بَـاطِنَهُ ا وَ َ مهُ رَ حَ ظَاهِ سَ ، فَمَ يْهِ نَ رِ أُذُ يْهِ إِىلَ ظَاهِ امَ َ ـةَ   )٣( )٢(»..بِإِهبْ امَ أَنَّ «وحلـديث أَيبِ أُمَ
ولَ اهللاَِّ  سُ ثًـا،  ملسو هيلع هللا ىلصرَ يْـهِ ثَالَ اعَ ذِرَ ثًـا، وَ ـهُ ثَالَ هَ جْ ـرَ وَ طَهَّ ثًـا، وَ يْـهِ ثَالَ فَّ لَ كَ سَ أَ، فَغَ ضَّ تَوَ

الَ  قَ ، وَ يْهِ نَ أُذُ هِ وَ أْسِ حَ بِرَ سَ مَ أْسِ : وَ نْ الرَّ نَانِ مِ ُذُ كٍ . )٥()٤(»األْ الـِ وملا روي عن أَنَسِ بْنِ مَ
الَ  ولُ اهللاَِّ : قَ سُ الَ رَ أْس «:ملسو هيلع هللا ىلصقَ نْ الرَّ نَانِ مِ ُذُ   .)٧()٦(»األْ

وذهـب آخـرون إىل أنـه . )٩(فذهبوا إىل أهنام يغسالن مع الوجه  )٨(وقد شذ قوم«
يمسح باطنهام مع الرأس ويغسل ظاهرمها مع الوجه؛ وذلك لـرتدد هـذا العضـو 

  .»سجزءا من الوجه أو جزءا من الرأبني أن يكون 

 كوهنام مستقلتني أو تابعتني، فاحلنفية يرون أهنام تابعتان للرأس، وأهنام يمسحان معه، وال جيدد عىل خالف بينهم يف) ١(
 .هلام املاء، والشافعية وبعض أصحاب مالك يرون أهنام مستقلتان فيجدد هلام املاء

 .٣٦٧ /٣: باب ما جاء يف مسح األذنني، وصححه ابن حبان -كتاب الطهارة : سنن ابن ماجه) ٢(
 .٣/٣٦٠: أحكام القرآن للجصاص: انظر )٣(
هُ «و) ٤( لُ وْ أْسِ ] ملسو هيلع هللا ىلص[قَ نْ الرَّ نَانِ مِ ُذُ تَانِ .. األْ ابِعَ ُامَ تَ ، أَوْ أَهنَّ أْسِ نْ الرَّ ِ مِ نَنيْ ُذُ عَ األْ ضِ وْ نَا مَ يفَ رِ عْ هُ تَ ادُ رَ ونَ مُ كُ نْ أَنْ يَ ْلُو مِ الَ خيَ

ائِزٍ أَنْ  ُ جَ ريْ غَ ، وَ هُ عَ تَانِ مَ وحَ ْسُ هُ ممَ مُ النَّبِيِّ لَ الَ كَ ةِ، وَ دَ اهَ لُومٌ بِاملُْشَ عْ ٌ مَ لِكَ بَنيِّ َنَّ ذَ ؛ ألِ ِ نَنيْ ُذُ عَ األْ ضِ وْ نَا مَ يفَ رِ عْ هُ تَ ادُ رَ ونَ مُ كُ  يَ
ةِ ملسو هيلع هللا ىلص  ائِدَ فَ نْ الْ ْلُو مِ  .٣/٣٦٠: اجلصاص. »الَ خيَ

د أكثر أهل العلم من والعمل عىل هذا عن«: قال الرتمذي. باب ما جاء أن األذنني من الرأس: سنن الرتمذي) ٥(
 .٥٣ /١: سنن الرتمذي. »ومن بعدهمملسو هيلع هللا ىلص أصحاب النبي 

هذا حديث ليس إسناده بذاك : قال الرتمذي عن حديث أنس. باب ما جاء أن األذنني من الرأس: سنن الرتمذي)٦(
 .القائم

 .٣/٣٦٠: أحكام القرآن للجصاص: انظر )٧(
 .٤/٣٧: التمهيد: انظر. ب الزهريابن عبد الرب أن القائل بذلك هو ابن شها ذكر) ٨(
وحجة ابن شهاب يف أهنام من الوجه؛ ألن ما مل ينبت عليه الشعر فهو من الوجه ال من الرأس، «: قال ابن عبد الرب) ٩(

  =ويمكن أن حيتج له بحديث ابن أيب مليكة. إذا أدركته املواجهة، ومل يكن قفا، واهللا قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا
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والقول األخري نقله ابن عبد الرب عن الشعبي، واحلسن بن صـالح، وإسـحاق 
، وهـو »وعن الشافعي -  -وحكيا هذا القول عن أيب هريرة «:قال. بن راهويه 

 .  )١(خالف املشهور عنه
تعضده لغة، ، ال فإنه حتكموأما من قال بالفرق، فال معنى له؛ «:قال ابن العريب

وهذا ال معنى له مع اشتهار اآلثار يف ذلك «:وقال ابن رشد. »وال تشهد له رشيعة
 . )٢(»باملسح واشتهار العمل به

أنه كـان  عليه السالمهذا قول ترده اآلثار الثابتة عن النبي «:وقال ابن عبد الرب
يمسح ظهور أذنيه وبطوهنام من حديث عيل وعـثامن وابـن عبـاس والربيـع بنـت 

الِحٍ «:وقال اجلصاص. )٣(»معوذ، وغريهم ؛ ... وأما قول احلسن بن صَ ـهُ هَ لَ جْ فَالَ وَ
هِ ...  جْ نْ الْوَ هُ مِ ضُ بَعْ أْسِ وَ نْ الرَّ هُ مِ ضُ ا بَعْ وً ضْ دْ عُ ْ نَجِ َنَّا ملَ  . )٤(»ألِ

هل مها من الرأس أو مـن : أال يشتغل هبام -كام يقول ابن العريب -والصحيح «
مسحهام؛ فبني مسح الرأس، وأهنام يمسـحان  ملسو هيلع هللا ىلصالوجه، وأن يعتمد عىل أن النبي 

كام يمسح الرأس، ومها مضافان إليه رشعا؛ ألنه قال فـإذا مسـح رأسـه خرجـت 
 .»خطايا رأسه حتى خترج من أذنيه

كم يف هذه املسألة هو التفريـق يف احلكـم بـني ومهام يكن من أمر، فمظهر التح
جزئي العضو الواحد بغري وجه معترب، وسببه هو إعـامل العقـل واللغـة يف حتديـد 
نسبة األذنني إىل الوجه أو إىل الرأس مع ورود األدلة بعدم مراعاة ذلـك؛ حيـث مل 

بني جزئي العضو يف صفة الطهارة، بل رصحت بعض النصـوص  ملسو هيلع هللا ىلصيفرق النبي 
 .   ما أقبل منهام وما أدبر، وال جمال للخالف بعد هذا الترصيح  ملسو هيلع هللا ىلص بمسحه

ثم أدخل يده، فأخذ ماء، فمسح به رأسه «: قال. ثالثا ثالثاملسو هيلع هللا ىلص  عثامن بن عفان، فذكر صفة وضوء رسول اهللا أنه رأ=
أنه كان يقول يف سـجوده سـجد ملسو هيلع هللا ىلص ومن احلجة له أيضا ما صح عن رسول اهللا . وأذنيه؛ فغسل ظهورمها وبطوهنام

الم حمتمـل للتأويـل يمكـن فيـه وهـذا كـ. ، فأضـاف السـمع إىل الوجـه»رهـوجهي للذي خلقه فشق سمعه وبص
 .٤٠/ ٤: التمهيد. »االعرتاض

 .  ٣/٣٦٠: ، وأحكام القرآن للجصاص ٤/٣٧: التمهيد: انظر) ١(
 .١٥/ ١: بداية املجتهد) ٢(
 ٤/٤٠: التمهيد) ٣(
 . ٣/٣٦٣: أحكام القرآن) ٤(
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  .يف انتقاض الوضوء بلمس املرأة: الثالثة سألة امل
أكثر الفقهاء عىل القول بانتقاض الوضوء بلمس املرأة، إال أنـه عنـد الشـافعية 

، أمـا عنـد غـريهم فهـو سـبب )١(عىل التعبـد، فـاللمس يف نفسـه حـدث عنـدهم
 . للحدث؛ لذلك يعلقون األمر عىل التعمد أو وجدان الشهوة أو اللذة

والذين أوجبوا الوضوء بلمس املرأة مل يفرقوا بني ملسها بجزء من اجلسـد دون 
، فلـم خيـص عضـوا دون »أو المسـتم النسـاء«:-عـز وجـل- آخر؛ لعموم قوله

 . )٢(عضو
األوزاعي أن اللمـس النـاقض هـو مـا يكـون  ونقل املاوردي وابن قدامة عن

ـيُّ «:بأعضاء الوضوء خاصة، فقـال املـاوردي اعِ زَ َوْ ـالَ األْ ضُ : قَ ـنْقُ ـةُ الَ تَ سَ مَ املُْالَ
وءِ  ضُ اءِ الْوُ ضَ دِ أَعْ ونَ بِأَحَ وءَ إِالَّ أَنْ يَكُ ضُ  . )٣(»الْوُ

ـاىلَ «:ويف تعليقه قال املاوردي لِهِ تَعَ وْ ومِ قَ مُ أٌ لِعُ طَ ا خَ ذَ ، : وهَ ـاءَ ـتُمُ النِّسَ سْ مَ أَوْ الَ
أَةٍ  رَ امْ لٍ وَ جُ َ رَ ةٌ بَنيْ سَ مَ الَ َا مُ َهنَّ ألِ ؛ وَ قْ رِّ فَ ْ يُ ملَ ـامَ )٤(وَ ـوءُ ،كَ ضُ َا الْوُ نْتَقِضَ هبِ بَ أَنْ يَ جَ ، فَوَ

وءِ  ضُ اءِ الْوُ ضَ دِ أَعْ انَتْ بِأَحَ وْ كَ  . )٥( لَ
ال يـنقض اللمـس إال بأحـد أعضـاء : حكي عن األوزاعي «:وقال ابن قدامة

 . )٦(»ال يصار إليه حتكموالتخصيص بغري دليل ... الوضوء 
أ م يدل عىل أن التحكم قد يكون خطـووصف القول مرة باخلطأ ومرة بالتحك

لكنه قد ال يكون كذلك، إذا كان الوصـف بـالتحكم مـن قبيـل  -وهو الغالب  -
 . عدم الرضا عن دليل املخالف فحسب

بغري شهوة، متعمدا كـان أو غـري بقطع النظر عن كونه بشهوة أو  -غري املحارم - لذلك يوجبون الوضوء من مس )١(
 .متعمد، بعضو أصيل أو بعضو زائد 

 .٢١٩/ ١: املغني: انظر) ٢(
 .٢١٩/ ١: املغني: ، وانظر١/١٨٧: احلاوي) ٣(
 .عىل مذهبه الشافعي : أي) ٤(
 . ١/١٨٧: احلاوي) ٥(
 . ٢١٩/ ١: املغني) ٦(
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أن ابن قدامة قد أوجز احلديث عـن سـبب : غري أن ما يعنيني باألصالة هنا هو
التحكم يف هذه املسألة بعبارة حمكمة، ووضع أساسا ينبني عليه عدد غري قليل من 

 . كم ، وإن مل توصف بهاألقوال التي هي من قبيل التح
ما الذي محل األوزاعـي عـىل هـذا التخصـيص : وليس من الفضول أن يُسأل

الغريب؛ وذلك ألنه ال يتصور أن يقول بذلك من غري أن يكون قد انقدح يف ذهنه 
 يشء ؟  

وتأيت غرابة هذا التخصيص من حماولتنا تصور وقوع مالمسة بني رجل وامرأة 
ويف أي حال تكون مثل هذه  -ومها من أعضاء الوضوء  -باألذن أو بالرأس مثال 

 . املالمسة ؟ 
لكن إذا نظرنا إىل ختصيص أعضاء الوضوء بتعليق احلكم عـىل املالمسـة هبـا، 
لوجدنا أن املالمسة يف غالب األحوال ال تكون إال هبذه األعضاء، أي باأليدي أو 

غالبا من الرجـل، ومـا باألرجل أو بالوجه، أو بالرأس، وهي األجزاء التي تظهر 
عدا ذلك فهو عورة أو قريب منها، والغالب أيضا أن تكـون العـورات مسـتورة، 
فال حتدث منها مالمسة إال بحائـل، وإذا حـدثت املالمسـة منهـا، فإهنـا تكـون يف 
أحوال أقرب إىل الفحش والفسوق، وهو أمر غالبا ما يؤدي إىل االغتسال ولـيس 

كأنه حيمل املالمسة عىل أن الغالب فيهـا أن تكـون الوضوء فقط، واألوزاعي هبذا 
 . باجلوارح واألعضاء الظاهرة التي ال تغطى، وهي أعضاء الوضوء

لكن يبقى أن هذا التخصيص مل يرد به نص، فال يكـون معتـربا، ويكـون مـن 
 ). بتعبري املاوردي(، الذي يقصد به اخلطأ)بتعبري ابن قدامة(قبيل التحكم
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يف عدد ما يقضيه املسلم مـن األيـام يف مقابـل مـا أفطـره مـن أيـام : الرابعةسألة امل
 :)١(رمضان

عـز - ؛ لقولـه)٢( يوم يف قـول عامـة الفقهـاء -الواجب يف القضاء عن كل يوم 
رَ ﴿:وجل  امٍ أُخَ يَّ نْ أَ ةٌ مِ عِدَّ وملا جاء يف بعض روايات حـديث املفطـر ، )البقرة(﴾ فَ

رْ اهللاَ«: ملسو هيلع هللا ىلصيف رمضان؛ حيث قال له النبي  فِ ـتَغْ اسْ ، وَ انَهُ كَ ا مَ مً وْ مْ يَ صُ فـدل . )٤( )٣( »وَ
وألن القضاء يكون عىل حسـب «عىل أن الواجب يف القضاء صيام يوم مكان يوم، 

األداء بدليل سائر العبادات، وألن القضاء ال خيتلف بالعذر وعدمه بدليل الصالة 
 .  )٥(»واحلج

يصـوم ثالثـة آالف : )٧(ووكيـع )٦(إبـراهيمقال «:ونقل ابن قدامة عن أمحد قوله
وحكي عـن . )٨(من أفطر يوما متعمدا يصوم شهرا: وقال سعيد بن املسيب... يوم 

ر يومـا؛ ألن رمضـان جيـزئ عـن مجيـع ـحيل مكان كل يوم اثنا عش: ربيعة أنه قال
 . )١٠(ونقل ذلك عنهم أيضا غري واحد من أهل العلم. )٩(»السنة

ألن «فعليه القضـاء؛  -بينهم فيام يفطر به وما ال يفطر عىل خالف  -اتفق الفقهاء كافة عىل أن من أفطر يف رمضان ) ١(
، واختلفوا فيام يوجب الكفارة مع »الصوم كان ثابتا يف الذمة، فال تربأ منه إال بأدائه ومل يؤده، فبقي عىل ما كان عليه

 .القضاء، وتفصيل ذلك يف مواضعه من كتب الفقه 
: ، واملجمـوع٣/٢٢: ، واملغنـي٣/١٦٦: يـة العلـامء، وحل٤/٧٠: رشح صـحيح البخـاري البـن بطـال: انظر) ٢(

 . ١/٣١٥: ، وموسوعة مسائل اجلمهور٦/٣٤٠
، قــال ابــن    )٤/٢٢٦: (، وســنن البيهقــي الكــرب)٢/١٩٠: (، وســنن الــدارقطني)٢/٣١٤: (ســنن أيب داود) ٣(

بن القـيم عـىل سـنن أيب حاشية ا. »قد طعن فيها غري واحد من احلفاظ -وهي األمر بالصوم  -هذه الزيادة « :القيم
أيب عبد اهللا، شمس الدين حممد بن أيب بكر ابن أيوب بن سعد، الزرعي، الدمشـقي، املعـروف بـابن : داود، تأليف
 .    ٧/١٩): م١٩٩٥/هـ١٤١٥(، الطبعة الثانية )بريوت(دار الكتب العلمية ) هـ٧٥١ت(قيم اجلوزية 

 . ٣/٢٣: ، واملغني٣/٤٢٥: احلاوي: انظر) ٤(
 .   ٣/٢٢: ملغنيا) ٥(
، وحليـة ٣/٤٣٥: ، واحلـاوي٧/١٧٢: ، والتمهيـد٣/١٢٨: اإلرشاف: ، وانظر٢/٣٤٧: مصنف ابن أيب شيبة) ٦(

 . ٦/٣٤٠: ، واملجموع٣/٢٢: ، واملغني٣/١٦٦: العلامء
 . ٣/٢٢: املغني: انظر) ٧(
عليـه صـيام شـهر، : مدا، قالرو معمر، عن قتادة، عن سعيد بن املسيب أنه سأله عن رجل أكل يف رمضان عا«) ٨(

، ٤/١٩٧: مصـنف عبـد الـرزاق. »صـيام شـهر: فعددت أياما، فقـال: صيام شهر، قال: يومني، قال: قلت: قال
: ، واملجموع٣/٢٢: ، واملغني٣/١٦٦: ، و حلية العلامء٣١٥، ٣/٣١٤: ، واالستذكار٣/١٢٨: اإلرشاف: وانظر

٦/٣٤٠    . 
ونقـل ابـن قدامـة مثـل .  »وكان الشافعي يعجب من هذا، ويتنقص فيه ربيعة«:قال ابن عبد الرب.  ٣/٢٢: املغني) ٩(

 . ٣/٢٢: ، و املغني٣/٣١٤: االستذكار: انظر. ذلك عن أمحد يف قول إبراهيم ووكيع 
 .   ٣/٣١٤: ، واالستذكار٣/١٢٨: ، واإلرشاف٤/١٩٨: مصنف عبد الرزاق: انظر) ١٠(
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ال دليل عليـه، والتقـدير ال يصـار إليـه إال  حتكموما ذكروه «:وقال ابن قدامة
 .)١(»وقول ربيعة يبطل باملعذور. بنص أو إمجاع، وليس معهم واحد منهام 

كام تر  -أقاويل التابعني باحلجاز والعراق يف هذا الباب «:وقال ابن عبد الرب
يـل عليهـا، وال ال وجه هلا عند أهل الفقه والنظر،  ومجاعـة أهـل األثـر، وال دل -

 .)٢(»يلتفت إليها ملخالفتها للسنة يف ذلك
وعىل الرغم من ذلك فقد ذكر بعض أهل العلم وجوها لتلـك األقـوال، فقـد 

وأظنه ذهب إىل التتابع يف الشهر أال خيلطه بفطـر، «:قال ابن عبد الرب يف قول سعيد
فـرض  -تعاىل  -من أفسده بفطر يوم أو أكثر قضاه كله نسقا؛ ألن اهللا : كأنه يقول

فإذا ختلله فطر لزمه يف القضـاء التتـابع، كمـن قـدر  -وهو متتابع  -شهر رمضان 
 . )٣(»صوم شهر رمضان متتابعا
وهذا ال وجه له، إال أن يكون كالما خرج عىل التغليظ «:وقال يف رأي النخعي

مـن «:ريض اهللا عـنهموعن ابـن مسـعود وعـيل  ملسو هيلع هللا ىلصوالغضب؛ ملا روي عن النبي 
 .  )٤(»رمضان عامدا، مل يكفره صيام الدهرأفطر يف 

غري أنه قد نقل عن إبراهيم وسعيد أهنام يتفقان مع عامة الفقهاء يف إجياب يـوم 
 .   )٥(واحد مكان الذي أفطره

رَ «:أما حديث هْ ـامَ الـدَّ لَـوْ صَ ، وَ هِ قْضِ ْ يَ ا، ملَ دً مَّ تَعَ ان مُ ضَ مَ نْ رَ ا مِ مً وْ طَرَ يَ نْ أَفْ ، »مَ
الذي استند إليه من أراد التغليظ عىل املفطر متعمـدا، فهـو حـديث مل يصـح عنـد 

وعـىل فـرض . )٦(»ليس يصح هذا احلديث«:أهل العلم، وقد ذكر ألمحد، فقال فيه
 . التقديرات املذكورة وال غريهاصحته فإنه ليس فيه ما يدل عىل

 . ٣/١٣١: املغني) ١(
 . ٧/١٧٢: التمهيد) ٢(
 .  ٣/٣١٥: االستذكار) ٣(
رِ « :نصه) ٤( هْ يَامُ الدَّ هِ صِ ْزِ ْ جيُ ةٍ ملَ صَ خْ ِ رُ ريْ نْ غَ انَ مِ ضَ مَ نْ رَ ا مِ مً وْ طَرَ يَ نْ أَفْ ، وقد روي مرفوعا وموقوفا، قال ابن بطال، »مَ

، ٣/٣١٥: ، واالسـتذكار٤/٧٠: رشح صـحيح البخـاري. »وهو حديث ضعيف ال حيـتج بمثلـه«:وابن عبد الرب
 . ٦/٣٤١: املجموع. »رواه أبو داود والرتمذي، والنسائي، وابن ماجه بإسناد غريب«:ال النوويوق

 .  ٤/١٩٠: صحيح البخاري، مع فتح الباري البن حجر) ٥(
 . ٣/٢٣: املغني) ٦(
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ال جمـال للـرأي  صورة من صور القول بالرأي فيامفالتحكم يف هذه املسألة هو 
أن  -كائنـا مـن كـان  -، مما يتصل بالعبادات واألوقات فيها، وال جيوز ألحـد فيه

إىل يضع مقادير من عند نفسه، ولو كان غرضـه التغلـيظ، أو سـد الـذرائع أو مـا 
 . -سبحانه وتعاىل-وتكاليفه منه  -عز وجل-ذلك، فليس أحرص عىل رشع اهللا 

 .ة إذا حاضت بأن ترضب فسطاطها يف بيتها إلزام املعتكف: اخلامسةسألة امل
ال خالف بني الفقهاء يف أن املرأة إذا اعتكفت يف املسجد فحاضت، فإهنا خترج 

ـلُّ «:ملسو هيلع هللا ىلصمنه إىل بيتها؛ ألن احليض حدث يمنع اللبث يف املسجد؛ لقول النبي  الَ أُحِ
نُبٍ  الَ جُ ، وَ َائِضٍ دَ حلِ جِ فإذا طهرت عادت فأمتت اعتكافهـا، وقضـت مـا  ...» املَْسْ

 .)١(فاهتا
             رب املعتكفــة خباءهــاـواســتحب احلنابلــة إذا كــان للمســجد رحبــة أن تضــ

لم الزمـان؛ وذلـك حلـديث يف رحبته، إذا أمنت عىل نفسها، وس -مدة حيضها  -
ةَ  ائِشَ الَتْ -ريض اهللا عنها- عَ ا حِ «:، قَ اتُ إذَ تَكِفَ نَّ املُْعْ ـولُ اهللاَِّ كُ سُ ـرَ رَ ، أَمَ ـنَ  ملسو هيلع هللا ىلصضْ

نَ  رْ تَّى يَطْهُ ؛ حَ دِ جِ بَةِ املَْسْ حْ بِيَةَ يفِ رَ َخْ بْنَ األْ ِ أَنْ يَرضْ ، وَ دِ جِ نْ املَْسْ نَّ مِ هِ اجِ رَ  . )٢(»بِإِخْ
ـتْ «:ونقل عن النخعي أنه قال تْ قَضَ ـرَ ا طَهُ ـإِذَ ا، فَ هَ ارِ ا يفِ دَ طَاطَهَ بُ فُسْ ِ تَرضْ

امَ  َيَّ   .)٣(»تِلْكَ األْ
يمَ «:قال ابن قدامة اهِ رَ لُ إبْ وْ قَ مٌ وَ كُّ َ يْهِ  حتَ لَ لِيلَ عَ ؛ وذلك ألنه يلزمها بيشء )٤(»الَ دَ

املعتكفـات  ملسو هيلع هللا ىلصبيشء مل تأت به النصوص، إال أن يكـون رأ أن أمـر رسـول اهللا 
ال خيتص برحبـة املسـجد،  -، ريض اهللا عنهايف حديث عائشة  -رب األخبية ـبض

 . أو أن رضب األخبية أمر الزم للنساء حال اعتكافهن إذا كن خارج املسجد 
رب األخبيـة يف رحبـة ـاملعتكفـات بضـ ملسو هيلع هللا ىلصلكن املفهوم من أمـر رسـول اهللا 

أنه من متطلبات سرت املرأة حال كوهنا خارج  -وهو ليس عىل الوجوب  -املسجد 

 . ٦/٥٢٠: ، واملجموع٢/٢٢٢: ، واملنتقى٢٠٦، ١٥١ /٣: املغني: انظر) ١(
 .  ٢٠٦ /٣: املغني: انظر) ٢(
 .  ٦/٥٢٠: ، واملجموع٢/٢٢٢: املنتقى: ، وانظر٢٠٦ /٣: املغني) ٣(
 .٢٠٦ /٣: املغني) ٤(
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أهنا حتتاج بني احلني واحلني إىل تغيري حاهلا من حيث بيت اهللا وخارج بيتها؛ السيام 
اجللوس والنوم واالضجاع مما يعتاده كل إنسان، وبعض هذه األحـوال ال يـؤمن 

رب األخبيـة لـذلك، وألن املسـجد ـمعه كشف يشء من عورهتا، فكان األمر بض
رأة بـني يطرقه كل املسلمني، أما املرأة يف بيتها فإهنا تكون بني حمارمهـا، وحـال املـ

حمارمها ليس كحاهلا خارج بيتها ولو كانت يف املسجد أو يف رحبته، وليس ثمة مـا 
        .و املرأة لرضب خبائها يف بيتهايدع

كام أن املرأة حال خروجها من معتكفها حليض ال تسمى معتكفـة بـدليل أهنـا 
 .م، كام لو أفطرت يف رمضان حليضتقيض هذه األيا

قول النخعـي حتكـم وتكليـف بـام ال يقـوم بـه دليـل،  ومهام يكن من أمر فإن
 .هو مسلك يف النظر جانبه الصوابوالتكليف ال يكون إال بترشيع، و

أو بعـد عـدد مـن أشـواط  ةلعمـرلطـواف المن جامع قبـل : السادسةسألة امل
  .الطواف

            اتفق مجهـور الفقهـاء عـىل أن مـن أحـرم بـالعمرة، ثـم جـامع قبـل الطـواف 
أوالسعي فقد أفسد عمرته، لكنه يتمها، وعليه هدي، وعمرة أخـر مكـان التـي 

 . )١(أفسدها
اعتمـر مـع أصـحابه، ومل حيلـوا  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبى «:وحجتهم حديث ابن أبى أوىف

أليب موســى  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ولقــول النبــى )٢(»حتــى طــافوا، وســعوا بــني الصــفا واملــروة
فوجب االقتداء بسنته »، )٣( )طف بالبيت، وبني الصفا واملروة، وأحل(«:األشعر

الِدٍ ) ١( يلَ بْنِ أَيبِ خَ عِ امَ نْ إِسْ الَ ، احلديث أخرجه البيهقي عَ ىفَ : قَ بْدَ اهللاِ بْنَ أَيبِ أَوْ تُ عَ عْ مِ ولُ ، سَ قُ ـولِ «:يَ سُ عَ رَ ا مَ نَ رْ تَمَ اعْ
وَ ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  املَْرْ ا وَ فَ مَّ أَتَى الصَّ ، ثُ امِ نْدَ املَْقَ ِ عِ تَنيْ عَ كْ ىلَّ رَ صَ ا، وَ بْعً بَيْتِ سَ ـهُ فَطَافَ بِالْ أْسَ لَـقَ رَ ـمَّ حَ ا ثُ ـبْعً امَ سَ يْنَهُ ى بَ عَ . »ةَ فَسَ

كتاب احلج، باب ما يفعل املعتمر بعد الصفا واملروة : السنن الكرب . 
 .  ٤/٤٤٨:رشح صحيح البخاري البن بطال: انظر) ٢(
ى« احلديث) ٣( نْ أَيبِ مُوسَ الَ -  -عَ ولِ اهللاِ : ، قَ سُ ىلَ رَ مْتُ عَ يخٌ ملسو هيلع هللا ىلص قَدِ نـِ وَ مُ هُ ـالَ يلِ وَ قَ ، فَ ـاءِ بَطْحَ ؟«: بِالْ ـتَ جْ جَ » أَحَ

لْتُ  قُ الَ : فَ قَ ، فَ مْ ؟«: نَعَ لَلْتَ لْتُ » بِمَ أَهْ الَ قُ لِ النَّبِيِّ : قَ الَ إِهْ لٍ كَ الَ ، بِإِهْ بَّيْكَ الَ ملسو هيلع هللا ىلصلَ بَيْتِ «: ، قَ ، طُفْ بِالْ نْتَ سَ دْ أَحْ قَ     =فَ
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الذين تلقوا عنـه  ،وقد فهم الصحابة) . خذوا عنى مناسككم:(واتباع أمره، وقال
ال يقـرب امرأتـه حتـى : هذا املعنى، فقال جـابر وابـن عمـر - السنة قوال وعمال

 ملسو هيلع هللا ىلصوإن كـان  ملسو هيلع هللا ىلصواحتج ابن عمر ىف ذلك بفعل النبـى . يطوف بني الصفا واملروة
ذلك أنه مل يُدخل بـني الطـواف والسـعى عمـال، وال أباحـه ، فمعنى )١(غري معتمر

للمعتمرين الذين أمرهم باإلحالل حتى وصلوا سعيهم بطوافهم، وكذلك حلـوا 
 .)٢(»بمسيس النساء والطيب وغري ذلك

ووافق أبو حنيفة مجهور الفقهاء فيام ذهبوا إليـه، إذا كـان اجلـامع قبـل الشـوط 
يتم عمرتـه، : ذا جامع بعد الشوط الرابع، فقالالرابع من الطواف، وخالفهم فيام إ

 . )٣(»وهذا حتكم، ال دليل عليه إال الدعو«:قال ابن بطال. وعليه دم 
أن حكـم األكثـر : ، هـوممبني عىل أصل عندهوأتباع مذهبه وقول أيب حنيفة 

فـيام إذا بقـي ثلثـا جسـد وتلـف  -عىل سبيل املثال  -بذلك  ونحكم الكل، يقول
إن : ومن ذلك أيضا قوهلم .باقيه، فإنه يغسل، وال يغسل إذا بقي األقل من اجلسد 

وفرق بينهام احلاكم، فإن التفريق يقع، وقـد إذا وقع من كال الزوجني ثالثا، اللعان 
  .أساء 

لَّ  = أَحِ ةِ، وَ وَ املَْرْ ا وَ فَ بِالصَّ الَ » وَ لَلْـتُ  فَطُفْتُ : قَ مَّ أَهْ ، ثُ أْيسِ لَتْ رَ فَ يْسٍ فَ نِي قَ نْ بَ أَةً مِ رَ يْتُ امْ مَّ أَتَ ةِ، ثُ وَ املَْرْ ا وَ فَ بِالصَّ بَيْتِ وَ بِالْ
الَ  َجِّ قَ رَ : بِاحلْ مَ ةِ عُ فَ الَ انَ يفِ خِ تَّى كَ ، حَ تِي بِهِ النَّاسَ نْتُ أُفْ لٌ -  -فَكُ جُ هُ رَ الَ لَ قَ ى، أَوْ : ، فَ وسَ ا مُ ا أَبَ ـنَ يَ : يَ بْدَ اهللاِ بْ ا عَ

الَ  قَ ، فَ كَ دَ كِ بَعْ نِنيَ يفِ النُّسُ مِ ريُ املُْؤْ ثَ أَمِ دَ ا أَحْ ي مَ رِ إِنَّكَ الَ تَدْ ، فَ تْيَاكَ كَ بَعْضَ فُ دَ يْ وَ ، رُ يْسٍ نَّـا «: قَ ـنْ كُ ، مَ َا النَّاسُ ا أَهيُّ يَ
ا نِنيَ قَ مِ ريَ املُْؤْ إِنَّ أَمِ ، فَ يَتَّئِدْ لْ تْيَا فَ تَيْنَاهُ فُ فْ واأَ تَمُّ ائْ بِهِ فَ ، فَ مْ يْكُ لَ الَ » دِمٌ عَ رُ : ، قَ مَ مَ عُ دِ قَ الَ -  -فَ قَ ، فَ هُ لِكَ لَ تُ ذَ رْ كَ إِنْ «، فَذَ

ـولِ اهللاِ  سُ نَّةِ رَ ذْ بِسُ إِنْ نَأْخُ ، وَ مِ رُ بِالتَّامَ أْمُ إِنَّ كِتَابَ اهللاِ يَ ذْ بِكِتَابِ اهللاِ فَ ـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلصنَأْخُ سُ ـإِنَّ رَ ِـلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص، فَ ْ حيَ لَـغَ  ملَ تَّـى بَ حَ
هُ  لَّ ِ يُ حمَ َدْ : مسلم كتاب احلج، باب متى حيل املعتمر، وصحيح: صحيح البخاري -واللفظ ملسلم  -متفق عليه . » اهلْ

  .كتاب احلج، باب يف نسخ التحلل من اإلحرام واألمر بالتامم
لٍ طَ ) ١( جُ نْ رَ نَاهُ عَ أَلْ ابِرٍ سَ نْ جَ ا يف سنن البيهقي عن سفيان عن عمرو عَ ـفَ َ الصَّ طُـفْ بَـنيْ ْ يَ ملَ بَيْتِ وَ ةِ يفِ ، افَ بِالْ وَ املَْـرْ وَ

الَ  ؟ قَ هُ أَتَ رَ أْيتِ امْ ةٍ أَيَ رَ مْ رَ ، »الَ «:عُ مَ وا ابْنَ عُ أَلُ سَ الَ ،  -  -وَ قَ رَ : فَ مَ ولُ اهللاِ «:ابْنُ عُ سُ مَ رَ ا  ملسو هيلع هللا ىلصقَدِ ـبْعً بَيْـتِ سَ فَطَافَ بِالْ
 ِ تَنيْ عَ كْ امِ رَ لْفَ املَْقَ ىلَّ خَ صَ ا وَ ، وَ ـبْعً ةِ سَ وَ املَْـرْ ا وَ ـفَ َ الصَّ طَـافَ بَـنيْ ـنَةٌ ﴿وَ سَ ةٌ حَ ـوَ ـولِ اهللاَِّ أُسْ سُ ـمْ يفِ رَ ـانَ لَكُ ـدْ كَ ﴾ لَقَ

 .  ريه ال جيزئ عنه كتاب احلج، باب وجوب الطواف بني الصفا واملروة وأن غ: السنن الكرب )٢١: األحزاب(
 .  ٤/٤٤٩:رشح صحيح البخاري البن بطال) ٢(
 . املرجع السابق) ٣(
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هُ ...  «:ويف ذلك يقول الكاساين ارُ دَ قْ ا مِ أَمَّ ارُ املَْ  ،وَ دَ ِقْ املْ ثَـرُ فَ وضُ منـه هـو أَكْ ـرُ فْ
اطِ  وَ َشْ عِ  -األْ ابـِ طِ الرَّ ـوْ ثَـرُ الشَّ أَكْ اطٍ وَ ـوَ ةُ أَشْ ثَ ـبٌ  -وهو ثَالَ اجِ لُ فَوَ ـامَ كْ ِ ـا اإلْ أَمَّ  ،فَ

ضٍ  رْ يْسَ بِفَ لَ ـهُ  ،وَ مُ لْزَ امِ الَ يَ ـَ متْ ِ افِ قبـل اإلْ ثَرِ الطَّـوَ أَكْ يَـانِ بـِ تْ ِ دَ اإلْ عَ بَعْ امَ حتى لو جَ
نَةُ  بَدَ اةُ وَ  ،الْ هُ الشَّ مُ لْزَ نَا  -إِنَّامَ تَ دَ نـْ ا عِ ـذَ هَ ـافِعِيُّ  -وَ ةُ  :وقـال الشَّ ـبْعَ ضُ هـو سَ ـرْ فَ الْ

اطٍ  وَ َا  ،أَشْ وهنَ لَّلُ بِامَ دُ تَحَ هِ . الَ يَ لـِ وْ هُ قَ جْ أْيِ  :وَ الرَّ فُ بـِ ـرَ اتِ الَ تُعْ بَـادَ عِ ـادِيرَ الْ قَ أَنَّ مَ
ادِ  تِهَ جْ االِ قِيفِ  ،وَ فُ بِالتَّوْ رَ إِنَّامَ تُعْ ولُ اهللاَِّ  ،وَ سُ رَ اطٍ  ملسو هيلع هللا ىلصوَ وَ ةَ أَشْ بْعَ تَـدُّ  ،طَافَ سَ عْ فَالَ يُ

َا  وهنَ اىلَ . بِامَ دُ له تَعَ وْ نَا قَ لَ تِيقِ ﴿:وَ وا بِالْبَيْتِ الْعَ فُ لْيَطَّوَّ ـرُ  )٢٩: سورة احلج(﴾ وَ َمْ األْ وَ
تَض قْ ارَ ـِاملُْطْلَقُ الَ يَ رَ بَتَ  إالَّ  ،ي التَّكْ اطِ ثَ وَ َشْ ثَرِ األْ ةِ إىلَ أَكْ دَ احِ وَ ةِ الْ ةَ عىل املَْرَّ ادَ يَ أَنَّ الزِّ

َاعُ  مجْ ِ رَ وهو اإلْ لِيلٍ آخَ اطِ  ،بِدَ وَ َشْ ثَرِ األْ ةِ عىل أَكْ ادَ يَ َاعَ يف الزِّ الَ إمجْ ثَرِ  ،وَ أَكْ َنَّهُ أتى بـِ ألِ وَ
افِ  لِّ فِيامَ  ،الطَّوَ امَ الْكُ قَ ومُ مَ قُ ثَرُ يَ َكْ األْ جِّ وَ ـَ لُّلُ يف بَابِ احلْ عُ بِهِ التَّحَ قَ ا مل  ؛ يَ بْحِ إذَ الـذَّ كَ

ةِ  بَعَ َرْ وقِ األْ رُ عُ فِ قَطْعَ الْ تَوْ رَ  ،يَسْ دْ قَ وضُ هذا الْ رُ إِنَّامَ كان املَْفْ دْ أتـى  ،وَ قَ فإذا أتى بِهِ فَ
وضِ  رُ رِ املَْفْ دْ قَ لُّلُ  ،بِالْ عُ بِهِ التَّحَ يَقَ بَدَ  ،فَ هُ الْ مُ لْزَ دَ ذلـكفَالَ يَ عِ بَعْ امَ ادَ  ؛نَةُ بِاجلِْ َنَّ مـا زَ ألِ

ضٍ  رْ يْسَ بِفَ لَ بٌ وَ اجِ وَ وَ ةِ فَهُ بْعَ َامِ السَّ نَـةِ  ،عليه إىلَ متَ بَدَ ونَ الْ ـاةَ دُ هِ الشَّ كـِ ْ ـبُ بِرتَ يَجِ فَ
لَمُ  اىلَ أَعْ اَهللاَُّ تَعَ رِ وَ امَ يِ اجلِْ مْ رَ  .)١(»كَ

الرابـع حـدا يفصـل بـني  ويأيت التحكم يف هذا القول من كونه جعل الشـوط
العمرة التي يتمها صاحبها، وال يأيت بـأخر مكاهنـا، وبـني العمـرة التـي يتمهـا 

. وال يستند أبو حنيفـة يف هـذا التحديـد إىل نـص. صاحبها، ويأيت بأخر مكاهنا 
، يف أبواب العبادات أوىل من إعـامل القواعـد العقليـة والتأويـل ملسو هيلع هللا ىلصواعتبار فعله 

  . ين حجة للشافعي وهو ما ذكره الكاسا
وبعض املبادئ األصولية التي يستند إليها أبو حنيفـة وأصـحابه أدت هبـم إىل 
القول ببعض اآلراء التي خالفوا هبا مجهور الفقهاء، واعتـربت حجـتهم يف القـول 

إن الزيادة عىل النص املتواتر تعـد : قوهلم: هبا من الضعف بمكان، ومن أمثلة ذلك
أن األكثر يعطى حكم : ه، وهيستندون إليها يف مسألتنا هذنسخا، والقاعدة التي ي

 . الكل

 .  ٢/١٣٢: بدائع الصنائع) ١(
                                                           



   ١١٧       حتكامت الفقهاء دراسة يف حقيقتها ومظاهرها وأسباهبا وأدلتها    
 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الرشيعة يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الرشيعة يف كلية دار العلوم  -فايد حممد حممد إبراهيم . د

   . فالتحكم يف هذه املسألة هو قول بالرأي يف مسألة توقيفية 
 . )١(ما جيب عىل احلاج برتك املبيت بمنى: السابعةسألة امل 

اختلف الفقهاء فيام جيب عىل احلـاج برتكـه املبيـت بمنـى ليـايل منـى كلهـا أو 
إن كان يأيت منـى، فريمـي اجلـامر، : أبو حنيفة وأبو يوسف وحممدقال «فـ بعضها، 

من ترك املبيت ليلة مـن ليـايل منـى : قال مالك«، و»ثم يبيت بمكة، فال يشء عليه
، وعن الشـافعي »وكذلك عنده لو ترك املبيت الليايل كلها عليه دم. بمنى فعليه دم

. عليـه درهـم: والثـاين. دعليـه مـ: ثالثـة أقاويـل، أحـدها«:يف ترك ليلة واحـدة
فـإن تـرك ليلتـني فكـذلك عـىل هـذه الثالثـة األقاويـل، . عليه ثلث دم: والثالث

وأما إن ترك ذلك ثـالث ليـال . ثلثا دم : واآلخر. درمهان: واآلخر. مدان: أحدها
 . )٢(، وهو قول عطاء»إن عليه دما: فلم خيتلف قوله

توافـق مـذهب احلنفيـة، وذكر ابن قدامة عن أمحـد ثـالث روايـات، إحـداها 
أنه يطعم اليشء اليسري ومل حيدده، والثالثة أنه جيب عليـه دم بـرتك مبيـت : والثانية

ال يشء عليـه، وقـد أسـاء، وهـو قـول : عـن أمحـد«:الليايل مجيعهن؛ حيـث قـال
: يطعم شيئا وخففه، ثـم قـال: وعنه. أصحاب الرأي؛ ألن الرشع مل يرد فيه بيشء 

دم بمـرة، : ثم قـال. عليه دم وضحك : وقال إبراهيم. هليس علي: قد قال بعضهم
نعـم، يطعـم شـيئا ثمـرا أو : قـال. ليس إال أن يطعم شـيئا : قلت. ثم شدد بمرة 

، وال تقدير فيـهفعىل هذا أي يشء تصدق به أجزأه وال فرق بني ليلة وأكثر، . نحوه
أو نسـيه يف الليايل الثالث دم؛ لقول ابن عباس مـن تـرك مـن نسـكه شـيئا  :وعنه

  »فليهرق دما

بمنى مـن شـعائر احلـج  -غري الذين رخص هلم ليايل منى  -أمجع الفقهاء عىل أن املبيت للحاج «:قال ابن عبد الرب) ١(
 .٢٦٣/ ١٧: التمهيد. »قياسا عىل سائر شعائر احلج ونسكهونسكه، والنظر يوجب عىل كل مسقط لنسكه دما 

، ورشح السـنة  :، واملغنـي٢١٥/ ٢: األم: ، وانظـر٢٦٢، ٢٦١/ ١٧: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسـانيد) ٢(
 . ٢٢٦/ ٧: للبغوي
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وهذا ال نظري له؛ فإننا ال نعلم يف ترك «:وقال ابن قدامة فيام ذهب إليه الشافعي
  »فإجيابه بغري نص حتكم ال وجه لهيشء من املناسك درمها وال نصف درهم، 

التقدير بغري نص يف يشء غري متفـق واإلجياب فالتحكم هنا سببه ومظهره هو 
فيـه نـص  ؛ حيث إنه مل يرد-إجياب الدم برتك املبيت بمنىوهو -الفقهاء عليه بني 

 .خاص كام ذكر ابن قدامة
لكن ال يتصور أن يقول الشافعي بذلك دون أن يكون له مسـتند ولـو مل يكـن 
نصيا، ومستند الشافعي ومن تابعه هو املستند نفسـه الـذي ذكـره ابـن بطـال ملـن 

 )١(وعلـتهم«:الرمي؛ حيث قـالأوجبوا الطعام يف ترك عدد من اجلمرات السبع يف 
ـي إمجاع اجلميع أنَّ عىل كل تارك رمى اجلمرات الثالث ىف أيام الرمى حتى تنقضـ

ـا، كـان الواجـب أن يكـون لـرتك رمـى مـا دون مجيـع  ا، فلام كان ذلـك إمجاعً دمً
ا إىل القيمة؛ إذ كان غـري  اجلمرات الثالث من الدم بقسطه، وأن يكون ذلك مردودً

ا، وجعلوا ما يعطى كـل مسـكني مـن ممكن نسك بعض ا لدم، فجعلوا ذلك طعامً
 .)٢(»ذلك قوت يومه

 . هذا بأن قدر الطعام بالدراهموزاد الشافعي عىل
فمبيت ليايل منى جمتمعة نسك واحد، وليست كل ليلة نسكا مسـتقال، والـدم  

الواجب برتك الليايل الثالث ال يمكن أن يتجزأ؛ لذا فإنه خيرج بقيمـة ثلـث الـدم 
عن كل يوم، وهو اجتهاد من الشافعي فيام ال نص فيه، لكن هذه املسـألة وأمثاهلـا 

فيهـا أهنـا توقيفيـة، وأن جمـال من مسائل العبادات، ومسـائل العبـادات الغالـب 
 .جدا، وأمورها جيب أن ينص عليهااالجتهاد فيها قليل 

د من طعام، وىف حصـات«:وهم الشافعي، وأبو ثور؛ حيث قاال) ١( ان، وإن بقيـت إن بقيت عليه حصاة فعليه مُ ـدَّ ني مُ
إن ترك أقل من نصف مجيع اجلمـرات «:وكذلك أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد؛ حيث قالوا. »ثالث فأكثر فعليه دم

ا، فيطعم ما شاء وجيزئه، وإن كان ترك أكثـر  الثالث، فعليه ىف كل حصاة نصف صاع من طعام إال أن يبلغ ذلك دمً
 ٤١٧/ ٤: رشح صحيح البخاري البن بطال.  »من نصف مجيع اجلمرات الثالث فعليه دم

 . ٤١٧/ ٤: رشح صحيح البخاري البن بطال) ٢(

                                                           



   ١١٩       حتكامت الفقهاء دراسة يف حقيقتها ومظاهرها وأسباهبا وأدلتها    
 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الرشيعة يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الرشيعة يف كلية دار العلوم  -فايد حممد حممد إبراهيم . د

والشافعي بمسلكه هذا وقف بني مـن يقولـون بوجـوب دم كامـل عـن تـرك 
ودليلـه . ثالثإن الدم جيب برتك املبيت بـال: املبيت ليلة واحدة، وبني من يقولون

ن نسـكه شـيئا أو نسـيه مـن تـرك مـ«:-ريض اهللا عنـه-س يف ذلك قول ابن عبـا
، وهو الدليل الذي استدل به من أوجب الدم يف ترك املبيت كله، ومـنهم »فليهرق

احلنابلة، فقول الشافعي هو تطبيق لقول ابن عباس بنوع اجتهاد، واالجتهـاد فـيام 
  .ال نص فيه ال إنكار فيه عىل املجتهد 

  



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ١٢٠
 اخلامس والثالثونالعدد  - الثالثونالسنة                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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 . حد الصغر الذي تثبت به حرمة الرضاع يف : املسألة األوىل

، واختلفـوا يف )١(ذهب مجهور الفقهاء إىل أن احلرمة ال تثبت بالرضاع يف الكـرب
ما كان من رضـاع يف : فقال أبو حنيفة«حد الصغر الذي ينتهي إليه ثبوت احلرمة؛ 

فهـو حيـرم، وبعـد ذلـك ال  -وقد فطم أو مل يفطم  -بستة أشهر احلولني وبعدمها 
ما دام جيتزئ بـاللبن ومل يفطـم فهـو : وقال زفر بن اهلذيل. حيرم، فطم أو مل يفطم 

وقال أبو يوسف وحممد والثوري واحلسـن بـن . رضاع وإن أتى عليه ثالث سنني 
عتـرب الفطـام، وإنـام حيرم يف احلولني، وال حيرم بعـدمها، وال ي: )٢(صالح والشافعي

قليل الرضاع وكثـريه حمـرم يف احلـولني : وقال ابن وهب عن مالك. يعترب الوقت 
: وقال ابن القاسـم عـن مالـك. وما كان بعد احلولني فإنه ال حيرم قليله وال كثريه 

الرضاع حوالن وشهر أو شهران بعد ذلك، وال ينظر إىل إرضاع أمه إياه، إنام ينظر 
 . )٣(»ر أو شهرينإىل احلولني وشه

ومع إقرار أكثر أهل العلم  بأنه ليس يف تقدير ذلـك نـص قـاطع، وأن املسـألة 
مع إقرارهم بذلك كله،  -اجتهادية، مما يدل عىل أن األمر مما يسوغ فيه االختالف 

 فقد وصف بعض علامء املذهب ما ذهب إليه غريهم من علامء املـذاهب األخـر
ينترص ملا ذهب إليه مالـك يف روايـة ابـن القاسـم  - بكونه حتكام؛ فقال ابن العريب

 . والليث وعطاء وداود وابن حزم  -ريض اهللا عنها  -وخالف يف ذلك عائشة ) ١(
هذا عن ابن مسعود، وابن عباس، وعن الشعبى، وابن شربمة، وهو قـول األوزاعـى، وأمحـد، وإسـحاق،  يورو) ٢(

 .  ٧/١٩٨: رشح صحيح البخاري البن بطال: انظر. وأبى ثور 
: ، وأحكام القرآن للكيا اهلرايس١/٣٨٩: أحكام القرآن البن العريب: ، وانظر٢/١١٤: أحكام القرآن للجصاص) ٣(

: ، ورشح الزرقاين عـىل املوطـأ ١٤٦/ ٩: ، وفتح الباري١٩٨/ ٧: يح البخاري البن بطال، ورشح صح١/١٤٢
٣١١، ٣/٣١٠. 
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ا «:-عنه، بعد ذكره اآلراء السابقة عن أهل املذاهب  ذَ هَ هُ وَ لُّ مٌ  كُ كُّ َ ـانَ ...  حتَ ـوْ كَ ولَ
ا ذَ ـاىلَ  )١(هَ ـهُ اهللاَُّ تَعَ فَ قَ ا أَوْ ، ملَـَ تْ ـدَ جِ ُ إنْ وُ تَربَ الَ تُعْ ، وَ يْهِ لَ ةُ عَ ادَ يَ وزُ الزِّ ُ تًا الَ جتَ قَّ ؤَ ا مُ دًّ حَ

ةِ  ادَ رَ ِ ىلَ اإلْ ةِ  )٢(عَ يعَ ِ تَةِ يفِ الرشَّ قَّ ادِ املُْؤَ دَ َعْ ائِرِ األْ سَ ـدِ ... كَ نْ أَمَ بَ مِ رُ ا قَ يحُ أَنَّ مَ حِ الصَّ وَ
رْ  طَامِ عُ فِ يرٍ الْ دِ قْ ِ تَ ريْ نْ غَ نْهُ مِ جَ عَ رَ ، خَ نْهُ دَ مِ ا بَعُ مَ قَ بِهِ وَ   .)٣(»فًا حلَِ

بعد ذكره اآلراء السابقة، ينترص ملا ذهب إليـه الشـافعي  -يـوقال الكيا اهلراس
كـأن التقـدير بسـتة أشـهر، : أما الشـافعي فإنـه يـر«:وغريه يف التقدير باحلولني

، وهـو مثـل تقـدير أيب ذلك حتكم ال مسـتند لـهوكالتقدير بسنة، والتقدير بشهر، 
ال يـدفع املـال إىل الـذي مل يـؤنس : حنيفة يف بلوغ الغالم بثامن عرشة سنة، وقولـه

، وال مستند يف مثل ذلـك إال وكل ذلك حتكمرشده، إال بعد مخس وعرشين سنة، 
ـنَّ ﴿: والتوقيف قوله تعاىلالتوقيف،  هُ دَ الَ عْنَ أَوْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ ِ  وَ لَنيْ ـامِ ِ كَ لَنيْ ـوْ حَ

ةَ  اعَ ضَ تِمَّ الرَّ ادَ أَنْ يُ ونص عىل أن احلولني إمتام الرضـاعة،  ).٢٣٣: البقرة(﴾ ملَِنْ أَرَ
فالتقـدير ... ولفظ اإلمتام، يمنع إمكان الزيادة عليه يف احلكم املتعلق بام قبل الـتامم

ال «: م قـالوقـد رو جـابر أن النبـي عليـه السـال. لستة أشهر بعده، ال وجه لـه
واألصـل كتـاب اهللا . »ال رضـاع بعـد فصـال«: ويف روايـة. »رضاع بعد احلولني

 . )٤( »تعاىل، الدال عىل متام الرضاع يف احلولني
ــه  ــه قول ــار إلي ــف أش ــاحلولني توقي ــد ب ــر أن التحدي ــرايس ي ــا اهل فالكي

ِ تعاىل﴿ لَنيْ امِ ِ كَ لَنيْ وْ نَّ حَ هُ دَ الَ عْنَ أَوْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ كام  -غري أنه لو كان توقيفا . ﴾وَ
ملا كان ألحد أن ينقص عنهام حلظة، كام أنـه لـيس ألحـد أن يزيـد علـيهام  -أشار 

حلظة، وهذا ما يتناىف مع أعراف الناس يف كل زمان ومكـان، إضـافة إىل أنـه نقـل 
عن السلف يف ذلك ما يدل عىل اتساع األمر وعدم التحديـد فيـه، وهـو مـا ذكـره 

 .شهد به عىل عدم التوقيفاجلصاص، واست

 .يشري إىل قول الشافعي ومن وافقه يف التحديد باحلولني ) ١(
االً ﴿: يف قوله تعاىل) ٢( ا فِصَ ادَ إِنْ أَرَ  )٢٣٣:البقرة( ﴾اآلية... فَ
 .  ١/٣٨٩: أحكام القرآن) ٣(
 . ١٤٣، ١٤٢/ ١: القرآن للكيا اهلراسىأحكام ) ٤(
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يصف أقوال بعض أصحاب املـذاهب األخـر  -وهو مالكي  -فابن العريب 
يصـف أقـوال بعـض املـذاهب  -وهـو شـافعي  -بكوهنا حتكام، والكيا اهلـرايس 

 . األخر بكوهنا حتكام 
إذ ليس ذلك مـن  -وبقطع النظر عن بيان الراجح من أقوال الفقهاء يف املسألة 

يف التعامـل مـع هـذه  -من وجهة نظري  -فإن النهج األقوم  -)١(ةأهداف الدراس
ملـا كانـت أحـوال «:حيـث قـال )٢(املسألة وأمثاهلا هو ما نبه إليه اجلصاص احلنفي

الصبيان ختتلف يف احلاجة إىل الرضاع؛ فمـنهم مـن يسـتغني عنـه قبـل احلـولني، 
ىل نفـي الرضـاع واتفـق اجلميـع عـ. ومنهم من ال يستغني عنه بعد كامل احلولني 

ومل يكن احلـوالن حـدا للصـغري؛ إذ ال يمتنـع ... للكبري وثبوت الرضاع للصغري 
علمنا أن احلولني ليس بتوقيف ملدة  -أحد أن يسميه صغريا وإن أتى عليه حوالن 

الرضاعة ما أنبت «:، وقال»الرضاعة من املجاعة«:ملا قال الرضاع، أال تر أنه 
، فقد اعتـرب معنـى ختتلـف فيـه أحـوال الصـغار، وإن كـان »اللحم وأنشز العظم

ثـم . األغلب أهنم قد يستغنون عنه بميض احلولني، فسقط اعتبار احلولني يف ذلك 
مقدار الزيادة عليهام طريقه االجتهاد؛ ألنه حتديد بني احلال التي يكتفى فيها باللبن 

يكتفـى فيهـا بالطعـام  يف غذائه وينبت عليه حلمه وبـني االنتقـال إىل احلـال التـي
ويستغنى عن اللبن، وكان عند أيب حنيفـة أنـه سـتة أشـهر بعـد احلـولني، وذلـك 
   اجتهاد يف التقدير، واملقـادير التـي طريقهـا االجتهـاد ال يتوجـه عـىل القائـل هبـا 

وما جر جمر ذلك ليس ألحد مطالبة من غلب عىل ظنـه يشء مـن ...  )٣( سؤال
اللة عليه، فهذا أصل صحيح يف هذا البـاب جيـري مسـائله هذه املقادير بإقامة الد

 . )٤(»فيه عىل منهاج واحد

ـا «وعىل الرغم من ذلك فإنني أميل إىل ترجيح ما رجحه ابن العريب من ) ١( مَ قَ بِهِ وَ ا حلَِ فً رْ امِ عُ طَ فِ دِ الْ نْ أَمَ بَ مِ ا قَرُ أَنَّ مَ
يرٍ  دِ قْ ِ تَ ريْ نْ غَ نْهُ مِ جَ عَ رَ نْهُ خَ دَ مِ  . ١/٣٨٩: أحكام القرآن البن العريب: انظر. »بَعُ

وإن كان اجلصاص قد ذكر ما ذكر لرتجيح ما ذهب إليه أبو حنيفة من اعتبار ستة أشهر بعد احلولني، وكـان األوىل ) ٢(
 . أال يرجح تقديرا عىل آخر  -وهو يضع هذا األساس يف النظر إىل التقديرات االجتهادية  -به 

 .»قاديرها توقيف، وتقدير متعة النساء بعد الطالقنحو تقويم املستهلكات وأروش اجلنايات التي مل يرد بم«) ٣(
 .١١٦، ١١٥/ ١: أحكام القرآن للجصاص) ٤(
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ومهام يكن من أمر، فـإن الوصـف بـالتحكم يف هـذه املسـألة هـو شـكل مـن 
أشكال عدم الرضا عن دليل املخالف، والقول بضعفه، يف مقابل ما يستند إليه من 

فوه بكونه حتكام يف القول بخالفه  صَ  . وَ
ــان األ ــذه وك ــالتحكم يف ه ــالفيهم ب ــوال خم ــفوا أق ــذين وص ــالعلامء ال        وىل ب

َطَّـأ  -الوجـوهوهي حمتملة كل هذه -املسألة  أن يردوهـا إىل االجتهـاد الـذي ال خيُ
قويل صواب حيتمل اخلطأ، وقـول غـريي : قائله، وأن جيعلوها من قبيل ما قيل فيه

 تقدير ، كان التعبري بلفظ حتتو عىلإال أن املسألة ملا كانت . خطأ حيتمل الصواب 
 .  حتكم

حوال فـال ينكـر فيـه أحـد وما كان مرد االجتهاد فيه إىل مراعاة األعراف واأل
 . عىل غريه

فالفطام ربام تؤخره بعض النساء عند اشتداد احلر خوفـا عـىل الصـغري، وربـام 
مل يتعود  تؤخره بعض النساء شفقة بالصغري، وربام تؤخره بعض النساء ألن الطفل

االغتذاء بغري اللبن بصورة جتعله يستغني عنه، وربام تؤخره بعـض النسـاء ملـرض 
، وأكثرها أحوال تدل عىل أن اللبن هو األساس يف إنبات اللحم وإنشـاز )١(بالطفل

مِ «العظم، وهي علة معتربة يف إثبات احلرمة،  نْبِتًا لِلَّحْ ونَ مُ ةً أَنْ يَكُ ادَ الِ عَ نْ املُْحَ مِ وَ
ةَ إ ـادَ عَ  الْ ـرَ ـاىلَ مـا أَجْ َنَّ اهللاََّ تَعَ ةٍ ألِ ةٍ لَطِيفَ اعَ ِ بِسَ لَنيْ َوْ دَ احلْ نْبُتُ بَعْ ِ ثُمَّ الَ يَ لَنيْ َوْ ىلَ احلْ

ةٍ ) بتغيري(بتغري  َ تَربَ عْ ةٍ مُ دَّ دَ مُ اءِ إالَّ بَعْ غِذَ  . )٢(»الْ
قائمـة كام أننا نحتاج إىل هذه اآلراء املتعددة حني نريد احلكم بصـحة أوضـاع 

 .بالفعل، أو نمنع من زجيات لالحتياط يف أمر الفروج 
  .يف املدة التي يمكن للزوج أن ينفي الولد فيها: املسألة الثانية

ذهب احلنابلة إىل أن الرجل إذا ولدت امرأته ولدا فسكت عن نفيه مع إمكانـه  
 . فالنفي عندهم عىل الفور. لزمه نسبه، ومل يكن له نفيه بعد ذلك 

 . ٦/ ٤: بدائع الصنائع: انظر. وإىل بعض هذه األحوال أشار الكاساين) ١(
 . ٦/ ٤: بدائع الصنائع) ٢(
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 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الرشيعة يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الرشيعة يف كلية دار العلوم  -فايد حممد حممد إبراهيم . د

يقدر احلنابلة يف ذلك مدة حمددة، إال أبا بكر من أصحاب اإلمام أمحد، فإنه ومل 
 .  )٣)(٢(»، بل هو عىل ما جرت به العادة)١(ال يتقدر ذلك بثالث«:قال

وخالفهم أهل املذاهب يف ذلك، فجعلوا املدة التي يمكـن لـه أن ينفـى الولـد 
لـه تـأخري : أبو حنيفةقال « فـفيها بعد الوالدة مقدرة، لكنهم اختلفوا يف تقديرها، 

نفيه يوما ويومني؛ استحسانا؛ ألن النفـي عقيـب الـوالدة يشـق، فقـدر بـاليومني 
يتقدر بمدة النفاس؛ ألهنا جارية جمر الـوالدة يف : وقال أبو يوسف وحممد .لقلته

وحكي عن عطاء وجماهد أن له نفيه ما مل يعرتف به، فكان له نفيـه كحالـة . احلكم 
 . )٤(»الوالدة

األيام الثالثـة آخـر حـد القلـة : وذهب املالكية إىل تقديرها بثالثة أيام، وقالوا
كافية إلنعام النظر وإعامل الفكر والتدبر يف األمـر، فقـد «وأول حد الكثرة، وهي 

يكون يف الرتيث أمن من الندم، ومدة الـثالث حكمهـا شـائع يف خيـار البيـع وىف 
ـامٍ ﴿قوله تعاىل اختبار املرصاة، وقد جاء يف تأويل  ـةَ أَيَّ ثَ مْ ثَالَ كُ ارِ َتَّعُوا يفِ دَ الَ متَ قَ ﴾ فَ

 . )٥( يف آية الناقة من وعيدهم بالعذاب» قريب«أهنا توضيح ملبهم ) ٦٥: هود(
إن ذلك يكون عىل الفور ال عىل الرتاخي؛ ألنه خيـار لـدفع : أما احلنابلة فقالوا

عـام، خـرج ] الولد للفراش: [ملسو هيلع هللا ىلصرضر متحقق، كخيار الشفعة، وألن قول النبي 
 .)٦( منه ما اتفقنا عليه مع السنة الثابتة، فام عداه يبقى عىل عموم احلديث

ورد ابن قدامة مجيع األقوال عدا ما ذهب إليه احلنابلـة، إال أنـه وصـف قـول 
ما ذكره «:صاحبي أيب حنيفة وقول عطاء وجماهد بكوهنام حتكام ال دليل عليه، فقال

 . وذكره الثالث للرد عىل املالكية وأيب حنيفة ) ١(
 .  ٤٧ /٩: املغني) ٢(
إن كان ليال فحتى يصبح وينترش الناس وإن كان جائعا أو ظمآن فحتى يأكل أو يرشب أو ينام : ومثل لذلك بقوله) ٣(

إن كان ناعسا أو يلبس ثيابه ويرسج دابته ويركب ويصيل إن حرضته الصالة وحيرز ماله إن كان غري حمـرز وأشـباه 
 .  ٤ /١٧: ، واملجموع٤٧ /٩: املغني: انظر. ذلك من أشغاله فإن أخره بعد هذا كله مل يكن له نفيه

 .  ٤٧ /٩: املغني) ٤(
  . ١٧/٤١٨: املجموع) ٥(
 .  ٤٧ /٩: املغني: انظر) ٦(
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 حتكـمأبو حنيفة يبطل بخيار الرد بالعيب واألخذ بالشفعة، وتقديره بمدة النفاس 
 .  )١(»ال دليل عليه، وما قاله عطاء يبطل أيضا بام ذكرناه

ويبدو يل أن الذي دفع ابن قدامة وغريه إىل أن يصفوا هـذين القـولني بكـوهنام 
س، ولـيس يف ذلـك هو طول املدة، إضافة إىل جعلها مقرتنـة بمـدة النفـا -حتكام 

وال وجه لتعليق احلكم عىل مدة النفاس؛ ألهنا ال تأثري هلا . نص، وال وجه للجمع 
 . يف املسألة، ال من قريب وال من بعيد 

ــا  ــي أيض ــوص، ه ــن نص ــتفادان م ــام مس ــة فه ــومني أو ثالث ــدير بي ــا التق                    أم
س بمعناه الواسع؛ حيـث إن ال تتعلق باملسألة؛ فهو من باب القيا -عند التحقيق-

 . الثالثة األيام تقدير شائع يف اخليارات، ويف اإلمهال
 .عدم وجود نص يقوم هبذا التحديدفوصف األقوال بالتحكم يف هذه املسألة ل

غري أن األقوال األخر التي فيها حتديد بيومني أو ثالثة حري هبا أن توصـف 
 . بكوهنا حتكام أيضا، ألنه مل يرد هبا نص 

واألوىل يف هذه املسألة أن يؤخذ بقول أيب بكر صاحب أمحـد، وهـو أن األمـر 
  .)٢(راجع إىل ما جرت به العادة، لكن ليس باألمثلة التي ذكرت

هذا باإلضافة إىل أن احلمل يمتد أجله لشهور، وال يطرأ عىل ذهـن الـزوج أن 
 .ينفى الولد بعد والدته، وقد سكت هذه الشهور راضيا بحمل زوجته 

ومهام يكن من أمر فالتحكم يف املسألة قد أخذ صورة التقدير بغري نـص، غـري 
أنه مل يرد نص يف تقدير ذلك، وهذا جيعـل أوجـه األقـوال يف املسـألة قـول عطـاء 

أن نفيه غري مقيـد بـزمن، ال سـيام إذا  : ، أي)أن له أن ينفيه ما مل يعرتف به(وجماهد 
بنـاء عـىل إجـراء التحاليـل وقـول أهـل   بان بعد فرتة أنه ال يمكن لـه أن ينجـب

فليس أقو من تـرك  -ولو كان دليله القياس  -أما أي تقدير آخر . االختصاص 
   .األمر عىل غري تقييد 

 .  ٤١٨ /١٧: املجموع : ، وانظر٤٧ /٩: املغني) ١(
  .برأي أهل التخصص من األطباء  -ال يف تقدير املدة  -ويستأنس يف النفي ) ٢(

                                                           



   ١٢٧       حتكامت الفقهاء دراسة يف حقيقتها ومظاهرها وأسباهبا وأدلتها    
 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الرشيعة يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الرشيعة يف كلية دار العلوم  -فايد حممد حممد إبراهيم . د

 .الرجعة بلفظ اإلمساك: املسألة الثالثة
اتفق مجهور الفقهاء عىل القول بصحة مراجعة الزوج مطلقتـه الرجعيـة بلفـظ 

وفٍ ﴿: -وجل عز  -لقوله ؛)١(اإلمساك ـرُ عْ نَّ بِمَ وهُ ـكُ سِ أَمْ ، )٢٣١: البقـرة(﴾ ...فَ
ـــانٍ ﴿:  -عـــز وجـــل  -وقولـــه  سَ يحٌ بِإِحْ ــــرِ وفٍ أَوْ تَسْ ـــرُ عْ ـــاكٌ بِمَ سَ إِمْ            ﴾ ...فَ

 . )٢( )٢٢٩: البقرة(
ـونُ رجعـةً «:أنـه قـال )٣(ونقل ابن العـريب عـن أيب مظفـر الطـربي َنَّ  ؛الَ يَكُ ألِ

طْ  ةَ الْوَ تِبَاحَ ـهُ اسْ لُ وْ ـا قَ َ مهُ ، وَ ِ ظَـنيْ ونُ إالَّ بِلَفْ عْـت: (ءِ الَ تَكُ اجَ دْت(، أَوْ )رَ دَ ـامَ )رَ ، كَ
هُ  لُ وْ ا قَ َ مهُ ِ وَ ظَنيْ احُ بِلَفْ ونُ النِّكَ ت: (يَكُ جْ وَّ ت(، أَوْ )زَ حْ  . )٤(»)نَكَ

ففيـه ) أمسـكتك: (وإن قـال«:، فقـال)٥(وذكر النـووي أن يف املسـألة وجهـني
أنه يصـح؛ ألنـه ورد بـه  -قول أبى سعيد اإلصطخر  وهو -: أحدمها: وجهان

أنه ال يصح؛ : )٦(والثانى. »فأمسكوهن بمعروف«: -عز وجل- القرآن، وهو قوله
 .)٧(»ألن الرجعة رد، واإلمساك يستعمل يف البقاء واالستدامة دون الرد

مِ «:)٨(قال ابن العريب فيام نقل عن أيب مظفر  ـالَ كِيـكِ الْكَ ـنْ رَ ا مِ ـذَ هَ ي الَ وَ الَّـذِ
امِ  مَ ِ لِكَ اإلْ بِ ذَ نْصِ لِيقُ بِمَ ِ  )٩(يَ نيْ هَ جْ نْ وَ ا: مِ َ مهُ دُ مٌ : أَحَ كُّ َ هُ حتَ والثاين أنه لو صـح أن .أَنَّ

ال خالف بني الفقهاء يف صحة رجوع املطلقة طالقا رجعيا لزوجها بالقول، إنام اخلالف يف صحة رجوعها بالفعل ) ١(
، ٢٨١، ٤/٢٨٠: أحكام القـرآن البـن العـريب: انظر. وهو للشافعي، وأيب ثور، وأيب قالبة  -كالوطء واملبارشة  -

 : .واملجموع
 . ٧/٥٠٣: رشح صحيح البخاري البن بطال: انظر) ٢(
 . مل أقف عىل ترمجته ) ٣(
 .٢٨٢، ٢٨١ /٤: أحكام القرآن) ٤(
 .  ٢٦٧/ ١٧: املجموع: انظر. والوجهان كالمها أثبتهام النووي يف الرجعة بلفظ النكاح ) ٥(
 .ومل يسم النووي صاحب هذا الوجه ومل أقف عليه ) ٦(
 . ٢٦٧/ ١٧: املجموع رشح املهذب) ٧(
 .الوجه الثاين عند الشافعية وقوله ينسحب بداهة عىل ) ٨(
ألن سياق الكالم عند ابن العريب يدل عىل أن قول أيب مظفر أحد قـولني للشـافعي يف -رمحه اهللا  -يقصد الشافعي ) ٩(

ةِ «:املسألة؛ حيث قال لَّقَ طَ لِ لِلْمُ جُ لِ الرَّ ِ يفِ قَوْ لَنيْ وْ افِعِيِّ قَ رِ أَنَّ لِلشَّ َمْ يبِ األْ جِ نْ عَ مِ يَّةِ وَ عِ جْ ـونُ : الرَّ كُ ـلْ يَ ا، هَ تهَ كْ سَ أَمْ
ةً أَمْ الَ ؟ عَ جْ    . ٢٨٢، ٤/٢٨١: أحكام القرآن. ، غري أين مل أقف عىل أن للشافعي قولني يف املسألة »رَ
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ىلَ  يقف ىلَ [عَ هُ عَ قُوفُ انَ وُ ِ لَكَ ظَنيْ فْ ـا ] لَ َ مهُ ، وَ آنِ ـرْ قُ ظَيْ الْ فْ دْت(لَ دَ ت(وَ ) رَ ـكْ سَ ، )أَمْ
ـظِ  فْ ـنْ لَ ىلَ مِ نَا أَوْ ا هُ هَ ةِ، وَ رَ بَقَ ةِ الْ ورَ ا يفِ سُ اءَ انِ جَ عْـت(اللَّذَ اجَ ـأْتِ يفِ ) رَ ْ يَ ي ملَ الَّـذِ

نَّةِ  اءَ يفِ السُّ يْدَ أَنَّهُ جَ ، بَ آنِ رْ قُ لِ النَّبِيِّ الْ وْ رَ  ملسو هيلع هللا ىلصيفِ قَ مَ ا«:لِعُ هَ عْ اجِ َ لْريُ هُ فَ رْ ـاءَ يفِ »مُ امَ جَ ، كَ
ةِ  وبَ هُ أْنِ املَْوْ وَ يفِ شَ هُ ، وَ احِ الِثٌ يفِ النِّكَ ظٌ ثَ فْ نَّةِ لَ يُّ : السُّ ـهُ النَّبـِ الَ لَ ، : ملسو هيلع هللا ىلصإذْ قَ ـبْ هَ اذْ

آنِ  رْ قُ نْ الْ عَك مِ ا بِامَ مَ تهَ لَكْ دْ مَ قَ احَ  ؛فَ رَ النِّكَ كَ لِيكِ  فَذَ ظِ التَّمْ  .)١(»بِلَفْ
وربام ير من يريد التامس دليل لقول أيب مظفر، أن قوله يأيت متسقا مـع نظـرة 

من وجه؛ بنـاء عـىل  )٢(استدامة من وجه وإنشاء«علامء الشافعية للرجعة، وهي أهنا 
بخالف األمـر عنـد غـريهم مـن الفقهـاء  »أن امللك قائم من وجه، زائل من وجه

 دون -؛ ولذلك فإن الشافعية يشـرتطون )٣(ن امللك قائم من كل وجهالذين يرون أ
إنشاء النكاح من كل وجه ال جيـوز إال بـالقول، «أن تكون بالقول؛ ألن  -غريهم 

وأشـهدوا : -عـز وجـل- ولقولـه -، وبناء عىل ذلـك )٥) (٤(»كذا إنشاؤه من وجهف
 . )٦(فهم يشرتطون اإلشهاد عىل الرجعة -عدل منكم ذوي 

، )٧(يف الظـاهر هتدل عليه، ولفظ اإلمساك ال يناسبهبذا يستلزم ألفاظا واإلنشاء 
ت ، وهذا كالم يكون له وجه لوال أن النصـوص جـاء)رد(و) راجع(وإنام يناسبه 

ف الـنص بخالفه؛ فاستعملت اإلمساك يف الرجعـة، وال يصـح االجتهـاد بخـال
 .الثابت

 . ٢٨٢ /٤: أحكام القرآن البن العريب) ١(
 .إنشاء نكاح : أي)  ٢(
 .١٨١/ ٣: بدائع الصنائع: انظر)  ٣(
ـال مهر يف الرجعة، وال يشرتط فيها رضـا املـرأة؛ ألهنـا مـن رشائـط ابتـداء «مردود عليها؛ فـوحججهم يف ذلك ) ٤(

العقد، ال من رشط البقاء، وكذا إعالمها بالرجعة ليس برشط، حتى لو مل يعلمها بالرجعة جازت؛ ألن الرجعة حقه 
/ ٣: بـدائع الصـنائع. »عـالم الغـريعىل اخللوص؛ لكونه ترصفا يف ملكه باالستيفاء واالستدامة، فال يشرتط فيـه إ

١٨١ . 
 .١٨١/ ٣: بدائع الصنائع: انظر)  ٥(
 .ولذلك فإن وطء هذه املرأة ال جيوز قبل مراجعتها عند الشافعية، وال يعد وطؤها رجوعا كذلك عندهم ) ٦(
 .وهو معنى كالم النووي السابق عند ذكره وجه هذا القول) ٧(

                                                           



   ١٢٩       حتكامت الفقهاء دراسة يف حقيقتها ومظاهرها وأسباهبا وأدلتها    
 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الرشيعة يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الرشيعة يف كلية دار العلوم  -فايد حممد حممد إبراهيم . د

د الـذي يصـادم الـنص، وهـو ويتضح مما سبق أن سبب التحكم هو االجتهـا
 . سبب يضاف إىل أسباب التحكم 

 وكام يكون اإللزام بام ال يأيت به نص شكال من أشكال حتكـم الفقهـاء، يكـون  
شـكال مـن أشـكال حتكـامت  -ترك ما دلت النصـوص عـىل صـحته  -كذلك-

 .الفقهاء أيضا، ال سيام إذا مل تكن حجتهم قوية يف الرتك 
  .التأقيت يف الشفعة :رابعةال سألةامل

اختلف الفقهاء يف الشفعة، أهي عىل الفور أم عـىل الرتاخـي ؟ وهـل يف ذلـك 
توقيت أم ال ؟ فذهب أبو حنيفة، واألوزاعي، وابن شربمة، وعثامن البتي، وأمحـد 

إىل أن حـق الشـفعة عـىل  - )١(يف أصح الروايتني عنـه، والشـافعي يف أحـد قوليـه
 . )٣(ة يعلم بالبيع، وإال بطلت، إن طالب هبا ساع)٢(الفور

        :ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا : أنـه قـال --عن عمـر  يواستدلوا عىل ذلك بام رو
الشفعة كنشـطة العقـال، إن قيـدت،  :، ويف لفظه أنه قال)٤(»الشفعة كحل العقال«

ألنه خيار لدفع الرضر عن املال؛ فكان عـىل «وإن تركت؛ فاللوم عىل من تركها، و
الرد بالعيب؛ وألن إثباته عىل الرتاخي يرض املشرتي؛ لكونه ال يستقر الفور كخيار 

ملكه عىل البيع، ويمنعه من الترصف بعامرة؛ خشـية أخـذه منـه، وال ينـدفع عنـه 
الرضر بدفع قيمته؛ ألن خسارهتا يف الغالب أكثر من قيمتها، مع تعب قلبـه وبدنـه 

 .)٥(»فيها

أن حـق الشـفعة ممتـد عـىل : ، اثنان منها املذكوران يف املتن، والثالـثقوالنوال وليس للشافعي يف املسألة ثالثة أق) ١(
، ٧/٢٤٠: احلـاوي: انظـر. وقد ذكرها مجيعا املاوردي، ونبه عىل وجه كل قول فيهـا . الرتاخي من غري تقدير بمدة

٢٤١. 
بِهِ «:قال املاوردي) ٢( ءِ ، وَ الَ مْ ِ اإلْ ، وَ يدِ َدِ هُ يفِ اجلْ لُ وْ وَ قَ هُ تْيَا وَ فُ عُ الْ قَ قَّ : تَ أَنَّ حَ ، وَ انِ املَْكِنَةِ مَ اءِ زَ ضَ طَلَتْ بِانْقِ دْ بَ ةَ قَ عَ فْ أَنَّ الشُّ

رِ  وْ فَ ىلَ الْ ا عَ بِهَ لَ  ٧/٢٤٠: احلاوي. »طَ
 . ١٨٧، ٥/١٨٦: املغني: انظر) ٣(
بـاب الشـفعة كتـاب البيـوع، : ، والسـنن الصـغر)٢٥٠٠(كتاب البيوع، باب طلـب الشـفعة : سنن ابن ماجه) ٤(

يثُ  «:قال البيهقي) . ٢١٤٧( دِ حَ الِ «: وَ قَ عِ لِّ الْ حَ ةُ كَ عَ فْ ، » الشُّ ِّ ينِ بَـيْلَامَ ـنِ الْ نِ ابْ ، عَ يُّ ِ بَرصْ ثِ الْ َارِ دُ بْنُ احلْ َمَّ دُ بِهِ حمُ رِ نْفَ يَ
لُّ  رَ كُ اظٍ أُخَ فَ بِأَلْ ا، وَ فُوعً رْ نْهُ مَ َ اهللاَُّ عَ يضِ رَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ نْ أَبِيهِ ةٌ عَ رَ نْكَ ا مُ  .  ٣١٦ /٢: السنن الصغر. »هَ

 . ٧/٢٤٠: احلاوي: ، وانظر١٨٧ /٥: املغني) ٥(
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 اخلامس والثالثونالعدد  - الثالثونالسنة                          

أن «، وأمحـد يف الروايـة الثانيـة إىل )١(وذهب مالك، والشـافعي يف أحـد قوليـه
ى، مـن عفـو أو ـالشفعة عىل الرتاخي، ال تسقط ما مل يوجد منه ما يدل عىل الرضـ

: وعنـه. )٢(ي سـنةـتنقطـع بمضـ: ، إال أن مالكا قال... مطالبة بقسمة ونحو ذلك 
رر يف تراخيـه، فلـم يسـقط ـبميض مدة يعلم أنه تارك هلا؛ ألن هـذا اخليـار ال ضـ

أن النفـع للمشـرتي باسـتغالل : ررـوبيان عدم الضـ. ري؛ كحق القصاص بالتأخ
وحكـي عـن ابـن أيب . املبيع، وإن أحدث فيه عامرة من غراس أو بناء، فله قيمتـه 

ـد -وهو قول الشافعي -أن اخليار مقدر بثالثة أيام : ليىل والثوري ؛ ألن الثالث حُ
 .)٣(»هبا خيار الرشط، فصلحت حدا هلذا اخليار

، واألصل املقيس عليـه حتكم ال دليل عليهالتحديد بثالثة أيام «:ابن قدامةقال 
 . )٤(»ممنوع، ثم هو باطل بخيار الرد بالعيب

وبقطع النظر عن االستدالل بالقياس يف املسـألة يبقـى أن ينظـر يف النصـوص 
الشـفعة «:ملسو هيلع هللا ىلصفقـول النبـي . الواردة يف الشـفعة؛ لـيعلم هـل فيهـا تأقيـت أم ال؟ 

ال يدل عـىل التأقيـت، وإنـام ينبـه إىل املسـارعة إىل املطالبـة بحـق  »العقالكنشطة 
أمـا تقـدير املـدة .  ملسو هيلع هللا ىلصالشفعة، ولو كان يف األمر تأقيت ما تـرك بيانـه رسـول اهللا 

إىل الظروف واألحوال، وليس فيه نـص قـاطع، واالجتهـاد  -يف نظري  -فراجع 
وإذا كان التحديـد مـن ابـن أيب فيام ال نص قاطعا فيه سائغ، ال ينكر عىل صاحبه، 

ليىل والثوري والشافعي بثالث حتكام، فإن مد توقيت حـق الشـفعة إىل سـنة عنـد 
املالكية مثله يف االتصاف هبذا الوصـف، بـل هـو أشـد منـه، حيـث جيعلهـا عـىل 

 . الرتاخي باملخالفة لظاهر احلديث 
 أن عـىل -بـال ريـب- الف من األئمة أصحاب املذاهب يدلووجود هذا اخل

املسألة اجتهادية، وال إنكار يف املسائل االجتهادية، وأن اعرتاض ابـن قدامـة، إنـام 

 .سبق أهنا ثالثة أقوال للشافعي ) ١(
 .  ٧/٢٤١: احلاوي: انظر. يف رواية ابن وهب عنه ) ٢(
 . ١٨٧ /٥: املغني) ٣(
 .املرجع السابق) ٤(

                                                           



   ١٣١       حتكامت الفقهاء دراسة يف حقيقتها ومظاهرها وأسباهبا وأدلتها    
 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الرشيعة يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الرشيعة يف كلية دار العلوم  -فايد حممد حممد إبراهيم . د

هو انتصار ملذهب احلنابلة يف املسألة، وعدم رضا بدليل املخالف، كـام يـدل أيضـا 
لـيس خطـأ، ولـو  -عىل أن وصف القول برتاخي الشفعة وتأقيتهـا بكونـه حتكـام 

ـنٍّ منـه علـيهم، بـل  قصد به ابن قدامة ختطئة أصحاب هذا َ القول، لكان يف هذا جتَ
ربام كانت ختطئته قوهلم هي التحكم بعينه، لكونه ينقل املسألة من كوهنا اجتهاديـة 

 . إىل كوهنا ليست حمال لالجتهاد 
 : تعقيب

إن األمد الذي يثبت فيه حق الشفعة حيتاج إىل حتديـد يف زمننـا، حتـى ال يقـع 
عى عدم العلم  ريك أو ـعلـم الشـبالبيع؛ فيجب أن حيـدد بـالنظر إىل التنازع، ويُدّ

إن كـان يعلـم فاملـدة كـذا، : بأن يقال -وبخاصة عند التقنني- اجلار أو عدم علمه
وإن كان ال يعلم فاملدة كذا، وهذا أفضل يف اتقاء املنازعـات واخلصـومات، وهـو 

 . مقصد من املقاصد التي تراعيها الرشيعة يف أبواب كثرية 
أن هذا األمر ليس من أمور العبادات املحضة التي تبنى عـىل التوقيـف ال سيام 

وعدم االجتهاد، وإنام هو من قبيل املعامالت التي تبنى عىل حتقيق مصالح العبـاد، 
والنص الذي جاء يف املسألة ليس قاطعا يف التحديد، لكنه دل عىل أهنا عىل الفـور، 

احب الشفعة إىل بعض الوقت ليدبر والفور يف أمور املعامالت نسبي، إذ حيتاج ص
 .املال الذي يستطيع به أن حيوز العني املبيعة املشرتكة بينه وبني البائع 

وتقدير حق الشفعة بثالثة أيام بعد املكنة مما حيقـق مصـلحة الطـرفني؛ وذلـك 
ظِّ لِ «ألن  ـَ سِ احلْ ـتِامَ َا يفِ الْ يعِ هبِ فِ اقِ الشَّ تِفَ رْ ةٌ الِ وعَ ضُ وْ ةَ مَ عَ فْ ـذِ أَوِ الشُّ َخْ ـهِ يفِ األْ سِ نَفْ

ـ ةِ لِيُصْ كَ ـارَ وءِ املُْشَ ، أَوْ يفِ سُ رُّ يُقَ ةِ فَ كَ ارَ نِ املُْشَ سْ ي يفِ حُ ِ رتَ بَارِ املُْشْ جْ ِ إلِ ، وَ كِ ْ فَ ـالرتَّ . رَ
 ِ ـرتَ َّ بِاملُْشْ ـىلَ التَّأْبِيـدِ أَرضَ عِـلَ عَ ـوْ جُ لَ ، وَ يعِ فِ ىلَ الشَّ اقَ عَ رُ ضَ وْ فَ يَ فِيهِ الْ وعِ لَوْ رُ ي؛ فَ

هِ، ريِ ي بِتَأْخِ ِ رتَ ُّ املُْشْ تَرضَ الَ يُسْ ، وَ ظِّهِ سِ حَ تِامَ يعُ إِىلَ الْ فِ َا الشَّ لُ هبِ صَّ تَوَ ةٍ يَ دَّ تِيجَ إِىلَ مُ  فَاحْ
امٍ  ةِ أَيَّ ثَ ا بِثَالَ هَ يرِ دِ قْ ورِ يفِ تَ ُمُ ىلَ األْ انَ أَوْ  .)١(»فَكَ

 . ٢٤١، ٧/٢٤٠: احلاوي يف فقه الشافعي) ١(
                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ١٣٢
 اخلامس والثالثونالعدد  - الثالثونالسنة                          

 :  تقدير أكثر مدة إجارة العني: املسألة اخلامسة
الفقهاء كافة عىل أنه ال تتقدر أكثر مدة إجارة العني، بل جيوز إجارة العني اتفق 

قول اهللا تعاىل إخبارا عن شـعيب عليـه «املدة التي تبقى فيها وإن طالت؛ وذلك لـ
كَ ﴿ :السالم أنه قال دِ نـْ ـنْ عِ مِ ا فَ ــرً شْ ـتَ عَ َمْ ـإِنْ أَمتْ ـجٍ فَ جَ َ حِ ينِ ينِ ثَامَ رَ أْجُ ﴾ ...أَنْ تَ

ورشع من قبلنا رشع لنا ما مل يقم عىل نسخه دليل؛ وألن ما جاز  ،)٢٧: القصص(
بْـدَ . )١( »العقد عليه سنة جاز أكثر منها كـالبيع والنكـاح واملسـاقاة يَ أَنَّ عَ وِ وملـا رُ

فٍ  وْ َنِ بْنَ عَ محْ ا --الرَّ ضً  أَرْ ارَ ْ تَكَ ملَ نُهُ  ، وَ الَ ابْ ، قَ اتَ تَّى مَ هِ حَ لْ بِيَدِ زَ تُ : تَ نـْ ا كُ مَ
ـيَ  قِ ءٍ بَ ْ اءِ يشَ ضَ نَا بِقَ رَ أَمَ تِهِ وَ وْ نْدَ مَ ا عِ هَ رَ كَ تَّى ذَ هِ حَ ثَتْ بِيَدِ كَ ا مَ نْ طُولِ مَ هُ مِ ا إِالَّ لَ اهَ أَرَ
ثَـرَ  ةِ إِىلَ أَكْ ـارَ جَ ِ و يفِ اإلْ عُ دْ تَدْ ةَ قَ ورَ ُ َنَّ الرضَّ ألِ قٍ ؛ وَ رِ بٍ أَوْ وَ هَ نْ ذَ ا مِ ائِهَ نْ كِرَ يْهِ مِ لَ عَ

نَةٍ الَ  نْ سَ يَّ مِ بِنَاءِ  سِ الْ سِ وَ رْ غَ ـامَ امَ يفِ الْ ةِ كَ ورَ ُ لِ الرضَّ َجْ نَةِ ألِ ىلَ السَّ ادَ عَ تْ فِيامَ زَ حَّ ، فَصَ
 ْ ا ملَ ٍ ثُـمَّ ملَـَّ نيْ ىلَ عَ دٌ عَ قْ بَيْعَ عَ امَ أَنَّ الْ ةٍ كَ عَ نْفَ ىلَ مَ دٌ عَ قْ ةَ عَ ارَ جَ ِ َنَّ اإلْ ألِ نَةِ وَ تْ يفِ السَّ حَّ  صَ

يُوعُ ا رْ بُ دَّ تَقَ يُوعُ املَْنَافِعِ تَ رُ بُ دَّ تَقَ لِكَ الَ تَ ذَ يَانِ فَكَ َعْ     .)٢(»ألْ
لـه  :أن أصحاب الشافعي اختلفوا يف مذهبه؛ فمنهم من قـال«ونقل ابن قدامة

ال جيـوز أكثـر : الثـاين -وهو الصحيح  -كقول سائر أهل العلم : قوالن، أحدمها
أهنـا ال : ن قال له قول ثالـثومنهم م. من سنة؛ ألن احلاجة ال تدعو إىل أكثر منها 

جتوز أكثر من ثالثني سـنة؛ ألن الغالـب أن األعيـان ال تبقـى أكثـر منهـا وتتغـري 
 .)٣(»األسعار واألجر

، ولـيس ذلـك أوىل مـن حتكـم ال دليـل عليـهوالتقدير بسنة وثالثني «:ثم قال
 . )٤(»التقدير بزيادة عليه أو نقصان منه

 .  ٥/٣٢٥: املغني: انظر) ١(
 .  ٤٠٦ /٧: احلاوي: انظر) ٢(
 .  ٤٨٣، ١٨/٤٨٢: عمدة القاري: وانظر.  ٣٢٥، ٥/٣٢٤: املغني) ٣(
  . ٥/٣٢٤: املغني) ٤(

                                                           



   ١٣٣       حتكامت الفقهاء دراسة يف حقيقتها ومظاهرها وأسباهبا وأدلتها    
 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الرشيعة يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الرشيعة يف كلية دار العلوم  -فايد حممد حممد إبراهيم . د

الشافعي، إال أنه ليس عىل الوجـه املـذكور  والتقدير بسنة أو بثالثني ثابت عن
بـل هـو حممـول عـىل أحـد ، )١(من كونه حتديدا وإلزاما فيام مل يرد نص بالتقدير فيه

ىلَ «:وجهني ذكرمها املاوردي؛ حيث قال ا عَ دًّ ثِنيَ حَ لُ الثَّالَ ْعَ ابِنَا جيَ حَ انَ بَعْضُ أَصْ كَ
ظِهِ  فْ رِ لَ ـَّ) الشافعي: أي(ظَاهِ نَعُ ممِ مْ يَ ـطْرُ وَ نيَ شَ ثـِ أَنَّ الثَّالَ الً بـِ الَ ـتِدْ ـا؛ اسْ يْهَ لَ ادَ عَ ا زَ

ابِنَا إِىلَ أَنَّ  ـحَ ـائِرُ أَصْ ـبَ سَ هَ ذَ اقِـدِ ، وَ عَ ِ الْ ـريْ يْـهِ لِغَ لَ ادَ عَ ا زَ انَ مَ الِبِ فَكَ غَ رِ يفِ الْ مْ عُ الْ
ا عَ  نْهَ ثَرَ مِ ىلَ أَكْ ةُ عَ ارَ جَ ِ وزُ اإلْ ُ جتَ ، وَ دٍّ يْسَ بِحَ ثِنيَ لَ انِ الثَّالَ اقِـدَ ـاءُ املُْتَعَ ـا يَشَ ـدْ . ىلَ مَ قَ وَ

ـافِعِيِّ  ـنْ نَـصِّ الشَّ مْ عَ ـُ هلَ ، وَ اتِ بَيِّنـَ الْ ، وَ وَ عْ لِكَ يفِ كِتَابِ الدَّ ىلَ ذَ افِعِيُّ عَ نَصَّ الشَّ
ابَانِ  وَ ا : جَ َ مهُ دُ يـدِ : أَحَ دِ يـقِ التَّحْ ـىلَ طَرِ ريِ الَ عَ ثـِ يـقِ التَّكْ ـىلَ طَرِ كَ عَ لـِ ـرَ ذَ كَ نَّهُ ذَ .  أَ
الثَّاينِ  لُـوا : وَ عَ جَ ، وَ ازِ ـوَ ا لِلْجَ ـدًّ نيَ حَ ثـِ ونَ الثَّالَ ـا دُ لُـوا مَ عَ مٍ جَ ـوْ ـىلَ قَ ا عَ دًّ هُ رَ الَ نَّهُ قَ أَ

ادِ  سَ فَ الْ نْعِ وَ ا لِلْمَ دًّ ثِنيَ حَ  .)٢(»الثَّالَ
فالوصف بالتحكم ناشئ من فهم قول الشافعي عىل الظاهر من كونـه تقـديرا 

ملـا  -كام ذكر املاوردي  -حد الوجهني املذكورين سلفا ملزما، ولو فهم قوله عىل أ
 . وصف بكونه حتكام

لكن اعتذار املاوردي أو توجيهه ما ذهب إليه الشافعي بتلك الوجـوه احـتامل 
لـو كـان املقصـود و، ، الغرض منه محل قول الشافعي عىل وجه مقبولوتأولبعيد 

أن يكون عىل وجه التكثري أو ردا عىل فتو لنقل ذلـك يف سـياقه،  بكالم الشافعي
واألوىل أن نحكم عىل مثل هذه األقوال بأهنا اجتهـاد جانـب صـاحبه الصـواب، 

 . إمام املذهب ا ذهب إليه وأال نغايل يف التامس التأويالت هلذه األقوال انتصارا مل
عـن الشـافعي يـدل وهذا املسلك الذي سلكه املـاوردي لالعتـذار عـام نقـل 

أن التحديد يف هذه املسألة هو مـن قبيـل الـتحكم ب يقرونضمنيا عىل أن الشافعية 
 . الفقهي 

 . وفهم هذا بعض الشافعية أيضا ) ١(
  . ٤٠٦/ ٧: احلاوي) ٢(

                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ١٣٤
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 . ما جيب عىل املحارب إذا قدر عليه : ادسةسالسألة امل
هـل هـي عـىل «اختلف الفقهاء يف العقوبات التي نصت عليهـا آيـة احلرابـة، 

 ؟ )١(»التخيري أو مرتبة عىل قدر جناية املحارب
فيهم عىل اإلطالق، وسواء قتـل أو  )٢(اإلمام خمري«فذهب بعض الفقهاء إىل أن 

إن قتـل فـال بـد مـن قتلـه، ولـيس «: وقال مالك. »مل يقتل، أخذ املال أو مل يأخذه
وأما إن أخذ املـال . وإنام التخيري يف قتله أو صلبه ،لإلمام ختيري يف قطعه وال يف نفيه

. فال ختيري يف نفيه، وإنام التخيري يف قتلـه أو صـلبه أو قطعـه مـن خـالف ،ومل يقتل
 .»فاإلمام عنده خمري يف قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه ،وأما إذا أخاف السبيل فقط

وذهب الشافعي وأبو حنيفة ومجاعة من العلامء إىل أن هذه العقوبة هي مرتبـة «
يه، فال يقتل من املحاربني إال مـن قتـل، عىل اجلنايات املعلوم من الرشع ترتيبها عل

 . )٣(»وال يقطع إال من أخذ املال، وال ينفي إال من مل يأخذ املال وال قتل
ُمْ «:قال ابن العريب هلُ وْ ا قَ أَمَّ قَطْعَ : وَ ، وَ تْلَ قَ ابِلُ الْ قَ تْلَ يُ قَ ابِلُ السّ  إنَّ الْ قَ يَدِ يُ ةَ ـَالْ قَ ، رِ

طْ  قَ ابِلُ وَ قَ لِ يُ جْ مْ ، املَْالَ عَ الرِّ نْهُ مٌ مِ كُّ َ وَ حتَ هُ ـ فَ السّ ـاصِ وَ جٌ لِلْقِصَ زْ مَ ـةِ ـَوَ ابَ رَ ةِ بِاحلِْ قَ ، رِ
هِ  رِ بْحِ أَمْ قُ هِ وَ شِ حْ ةِ لِفُ يعَ ِ ودِ الرشَّ دُ ِيعِ حُ نْ مجَ جٌ عَ ارِ هِ خَ سِ دٌ بِنَفْ رِ نْفَ مٌ مُ كْ وَ حُ هُ  . )٤(»وَ

ذات -هـي محـل عقوبـة احلرابـة  -كام ذكرهـا ابـن العـريب-فصورة التحكم 
عىل عقوبات أخر، كـان قـد رتـب العقـاب فيهـا عـىل جـرم  -األوجه املتعددة

يف اآلية للتخيري أو للتفصيل عىل حسـب جنايـاهتم ومالـك محـل الـبعض مـن  »أو«هل حرف : وسبب اخلالف«) ١(
 .  ٢/٤٥٥: بداية املجتهد. »املحاربني عىل التفصيل والبعض عىل التخيري

ومعنى التخيري عنده أن األمر راجع يف ذلك إىل اجتهاد اإلمام فـإن كـان املحـارب ممـن لـه الـرأي «:قال ابن رشد) ٢(
وإن كان ال رأي له وإنام هو ذو قوة وبأس قطعـه . اد قتله أو صلبه؛ ألن القطع ال يرفع رضرهوالتدبري فوجه االجته

: بدايـة املجتهـد. »من خالف وإن كان ليس فيه يشء من هاتني الصفتني أخذ بأيرس ذلك فيه، وهو الرضب والنفي
٤٥٥/ ٢ . 

: ، وأحكام القرآن للكيا اهلـرايس٣١٤، ١/٣١٣: أحكام القرآن للشافعي: ، وانظر٤٥٦، ٢/٤٥٥: بداية املجتهد) ٣(
، ورشح صحيح ١٣٨، ١٣٧/ ٣: ، وأحكام القرآن البن العريب٥٥، ٤/٥٤: ، وأحكام القرآن للجصاص٢/١٨٨

 .٤١٩، ٨/٤١٨: البخاري البن بطال
 .١٣٦، ٣/١٣٥: أحكام القرآن البن العريب) ٤(

                                                           



   ١٣٥       حتكامت الفقهاء دراسة يف حقيقتها ومظاهرها وأسباهبا وأدلتها    
 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الرشيعة يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الرشيعة يف كلية دار العلوم  -فايد حممد حممد إبراهيم . د

تقسـيم اجلريمـة الكليـة : تتضمنه يف الغالـب جريمـة احلرابـة، أو بعبـارة أخـر          
ل، والسـلب، كالقتـ -إىل جـرائم جزئيـة  -يف األرض وهي احلرابـة واإلفسـاد-

وختصيص كل جريمة جزئية بعقوبـة مـن بـني العقوبـات  -الغريوالزنا، وإرهاب 
 . التي عددهتا اآلية 

وهو شكل من أشكال التخصيص بغـري خمصـص معتـرب؛ ألن جـرائم القتـل 
والرسقة والزنا رتبت  الرشيعة عليها عقوبات مستقلة ببيـان ال لـبس فيـه، وهـذا 

األمـر يتعلـق  دأب النصوص يف األمـور التـي حتتـاج إىل تفصـيل وإحكـام، ألن
اءُ «:بإزهاق النفوس وإتالف األعضاء، أما احلرابة فتقديم آيتها بقوله تعاىل زَ امَ جَ إِنَّ

ا ادً ضِ فَسَ َرْ نَ يفِ األْ وْ عَ يَسْ ولَهُ وَ سُ رَ بُونَ اهللاََّ وَ َارِ ينَ حيُ دليل عـىل  -  )٣٣:املائدة( »الَّذِ
 .ما، حتى لو تشاهبت معهائم بأمر بذلك جريمة تنامز عن غريها من اجلراأن املراد 

ُمْ «:وقد رد ابن العريب عىل حجتهم العقلية يف ذلك فقال هلُ وْ ا قَ  : أَمَّ وَّ يْف يُسَ كَ
هُ  نـْ تْ مِ ـدَ جِ ـدْ وُ قَ ، وَ تُلْ قْ ْ يَ ملَ بِيلَ وَ افَ السَّ نْ أَخَ َ مَ بَنيْ ، وَ تَلَ قَ بِيلَ وَ افَ السَّ نْ أَخَ َ مَ بَنيْ

يَ الْ  هِ ى، وَ ظْمَ عُ ةُ الْ ادَ يَ نَاالزِّ لْ تْلُ ؟ قُ ِ يفِ : قَ تَنيْ يمَ رِ ـَ اءِ اجلْ ـتِوَ ـنْ اسْ عُ مِ نـَ مْ ي يَ ـا الَّـذِ مَ وَ
لْـتُمْ  ـالً فَعَ قْ لِكَ ؟ أَعَ لْتُمْ ذَ َ أَحَ

ملِ  ؟ وَ رَ ُخْ نْ األْ شَ مِ ا أَفْحَ َ امهُ دَ انَتْ إحْ إِنْ كَ ةِ وَ وبَ قُ عُ الْ
ـ ـهُ يفِ هَ الَ لَ ـَ لُ فَالَ جمَ قْ عَ ا الْ ا ؟ أَمَّ عً ْ لِكَ أَمْ رشَ ـذَ ـىلَ الشّ تُمْ عَ لْ ـوَّ إِنْ عَ ا، وَ ـأَيْنَ ـَذَ عِ فَ رْ

ـ كَ يفِ الشّ لـِ نَا ذَ دْ ـاهَ دْ شَ ؟ بَلْ قَ عُ ْ عِ ـَالرشَّ ـ ؛رْ ـةِ الْكَ وبَ قُ عُ لِ كَ اتـِ قَ ـةَ الْ وبَ قُ ـإِنَّ عُ ، فَ افِرِ
شُ  ا أَفْحَ َ امهُ دَ إِحْ هُ . وَ لُ وْ ا قَ أَمَّ اطُ : وَ قَ ُزْ إسْ ْ جيَ امَ ملَ هُ مُ كْ  حُ تَوَ وْ اسْ افَ لَ نْ أَخَ مَّ تْلِ عَ قَ الْ

قَ  ُزْ إسْ ْ جيَ امَ ملَ ، كَ تُلْ قْ ْ يَ ملَ بِيلَ وَ تَلَ السَّ قَ افَ وَ نْ أَخَ مَّ نَا . اطُهُ عَ لْ مْ : قُ نْكُ لَةٌ مِ فْ هِ غَ ذِ إِنَّ  ؛هَ فَ
 َ ُـزْ خمُ لَمْ جيَ ، فَ يْهِ لَ تْلِ عَ قَ ِ الْ نيُّ ىلَ تَعَ ةُ عَ ُمَّ تْ األْ َعَ ، أَمجْ تُلُ قْ يَ ِيفُ وَ ي خيُ تُـهُ الَّذِ فَ ا . الَ ـا إذَ أَمَّ

تْـلِ  قَ هُ إىلَ الْ ادُ تِهَ اهُ اجْ ادٍ، فَمنْ أَدَّ تِهَ َلُّ اجْ حمَ ا وَ ْتَلَفٌ فِيهَ ةٌ خمُ لَ أَ سْ يَ مَ تُلْ فَهِ قْ ْ يَ ملَ افَ وَ أَخَ
طَهُ  قَ اطِهِ أَسْ قَ هُ إىلَ إسْ ادُ تِهَ اهُ اجْ نْ أَدَّ مَ مَ بِهِ ، وَ كَ  .)١(»حَ

 . ٣/١٣٥: أحكام القرآن البن العريب) ١(
                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ١٣٦
 اخلامس والثالثونالعدد  - الثالثونالسنة                          

قة فيها جيتمع معها اإلكراه والتخويـف فالرس -وإن تضمنت رسقة -فاحلرابة 
بإزهاق النفس، والزنا يف احلرابة جيتمع معـه اإلكـراه وربـام اخلطـف، ال سـيام إذا 

ر مـن ـكانت مثل هذه اجلرائم تقع خارج املرص، حيث ال مغيث، أو داخـل املصـ
ال يردعهم رادع، وال يقف أمامهم إال هالك ال حمالـة، ) بلطجية(عتاة يف اإلجرام 

 .     هذا هو الغالب يف أحوال املحاربني و
نظرا ألن املحـاربني  ؛وإنام كان التخيري يف العقوبات املرتتبة عىل جريمة احلرابة

ليسوا عىل وزان واحد يف اإلجرام وإرادة الفساد، فمنهم من يكتفي بالرسقة فقـط 
مع اإلكراه، ومنهم من يكتفي بالزنا فقط مع اإلكراه، ومنهم من يقتل، ومنهم مـن 

رقة، إنـام يراقـب فقـط، وهـذا الخـتالف ـيكون ردءا ال يشارك يف القتل وال الس
عدد أشكال العقوبات من باب املناسبة بني عظم اجلـرم ومـا طبائع الناس، فكان ت

 . يرتتب عليه من عقوبة 
غري أن الشافعي جعل هذه الفروق حاكمة يف اختصاص كـل جريمـة بعقوبـة 

 . مما ذكر 
وهناك وجه آخر يدل عىل أن هذه العقوبة مستقلة بنفسها ال حتمل عىل غريهـا 

 . )١(قبل القدرة عليه فإنه ال يعاقب من العقوبات، وهي أن املحارب إذا تاب من
هو التخصيص بغـري خمصـص ومظهره ومهام يكن، فإن التحكم هنا كان سببه 

وهـو شـكل مـن . معترب، ال سيام عند ابن العريب الذي وصف الرأي بكونه حتكام 
 .أشكال عدم الرضا عن دليل املخالف 

 

 . ٤/٥٢: القرآن للجصاصأحكام : انظر) ١(
                                                           



   ١٣٧       حتكامت الفقهاء دراسة يف حقيقتها ومظاهرها وأسباهبا وأدلتها    
 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الرشيعة يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الرشيعة يف كلية دار العلوم  -فايد حممد حممد إبراهيم . د

ر والسـفر، وادعـاء النسـخ يف ـالتفريق بني التنـاجي يف احلضـ: بعةالساسألة امل
 . احلديث 

إذا كـانوا ثالثـة؛ فـال «:ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا : قال --عن عبد اهللا بن عمر 
           :العراقـيقـال  .)٢(»فـإن ذلـك حيزنـه«:ويف روايـة ،)١(»يتناجى اثنان دون الثالـث

هُ « رُ ، : ظَاهِ رِ فَ السَّ ِ وَ َرضَ َ احلْ لِكَ بَنيْ قَ يفِ ذَ ورُ أَنَّهُ الَ فَرْ هُ ُمْ الَ اجلْ بِهِ قَ  . )٣(»وَ
رِ «و فَ يصَ بِالسَّ صِ لِهِ التَّخْ دَ نَقْ ِّ بَعْ يبِ رَ عَ الَ ابْنُ الْ َافُ  -قَ يْثُ خيَ ـةٍ  -حَ َاعَ ـنْ مجَ    :-عَ

ـبَ « جَ ، فَوَ ِ نيْ عَ ضِ ودٌ يفِ املَْوْ جُ وْ لِكَ مَ ذَ ، وَ نُ ُزْ لَّةُ احلْ عِ الْ نَى، وَ املَْعْ ظِ وَ امُّ اللَّفْ ٌ عَ ربَ ا خَ ذَ هَ
ا ِيعً يُ مجَ امَ النَّهْ هُ مَّ عُ  .)٤(»أَنْ يَ

ةَ «:عن اخلطايب قوله العراقيونقل  رَ يْ رَ عْت ابْنَ أَيبِ هُ مِ بَيْـدِ  )٥(سَ ـنْ أَيبِ عُ ْكِي عَ حيَ
يْه بَوَ رْ الَ  )٦(بْنِ حَ نَّهُ قَ بَهُ : أَ ـاحِ لُ فِيـهِ صَ جُ نُ الرَّ أْمَ ي الَ يَ عِ الَّذِ ضِ ، يفِ املَْوْ رِ فَ ا يفِ السَّ ذَ هَ

ةِ، فَالَ بَأْسَ بِهِ  رَ عِامَ اينِ الْ رَ َ ظَهْ بَنيْ ِ وَ َرضَ ا يفِ احلْ أَمَّ ، فَ هِ سِ ىلَ نَفْ  . )٧(»عَ
قـد  حكاية القايض عياض قول من زعم أن هـذا احلكـم العراقيوكذلك نقل 

قِيـلَ «:سقط بفشو اإلسالم؛ حيث قال يَـاضٌ وَ ـايضِ عِ قَ الَ الْ لِ : قَ ا يفِ أَوَّ ـذَ ـانَ هَ كَ
لُـهُ  عَ فْ ـانَ يَ ا كَ لِكَ مَ ذَ ، وَ مُ ُكْ ا احلْ ذَ طَ هَ قَ ، سَ نَ النَّاسُ أَمِ ، وَ مُ الَ سْ ِ ا اإلْ لَامَّ فَشَ ، فَ مِ الَ سْ ِ اإلْ

كتـاب االسـتئذان، بـاب ال يتنـاجى اثنـان دون الثالـث ، : صـحيح البخـاري -واللفظ للبخـاري  -متفق عليه ) ١(
 .كتاب السالم، باب حتريم مناجاة االثنني دون الثالث بغري رضاه : وصحيح مسلم

 . غري رضاه كتاب السالم، باب حتريم مناجاة االثنني دون الثالث ب: صحيح مسلم) ٢(
 . ٥٢٥/ ٥: املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ، وانظر١٤٣ /٨: طرح التثريب) ٣(
 .  ٨٥ /١١: فتح الباري: وانظر ١٤٣ /٨: طرح التثريب) ٤(
أبو عيل احلسن بن احلسني بن أيب هريرة الفقيه الشافعي؛ أخذ الفقه عن أيب العباس ابن رسيـج «: ابن أيب هريرة هو) ٥(

إسحاق املروزي، ورشح خمترص املزين، وعلق عنه الرشح أبو عـيل الطـربي، ولـه مسـائل يف الفـروع، ودرس وأيب 
ببغداد وخترج عليه خلق كثري، وانتهت إليه إمامة العراقيني، وكان معظامً عنـد السـالطني والرعايـا إىل أن تـويف يف 

 .   ١٢/٤٠: سري أعالم النبالء: ، وانظر٢/٧٥: انوفيات األعي. »رجب سنة مخس وأربعني وثلثامئة، رمحه اهللا تعاىل
بَيد ابن حربويـه البغـدادي الشـافعي، قـايض مصـ: ابن حربويه هو)  ٦( قـال فيـه . ر ـعيل بْن احلسني بْن حرب أَبُو عُ

الَقَ « :، ونقل عن ابن زوالق قوله فيه فقال»وهو صاحب وجه يف املذهب عديم النظري«:الذهبي وْ الَ ابْنُ زُ ـانَ : قَ كَ
يْفاً، فِ اقِالً، عَ يْحاً، عَ ، فَصِ يْثِ احلَدِ آنِ وَ رْ لْمِ القُ فاً بِعِ ارِ ، عَ يَاسِ القِ ، وَ اينِ املَعَ ، وَ تِالَفِ املِاً بِاالخْ حاً،  عَ ـمْ ، سَ َقِّ احلْ االً بـِ ـوَّ قَ

باً، تويف سنة  صِّ تَعَ  .  ٣٢٩، ٣٢٨ /١١: ، وسري أعالم النبالء٣/١٨: تذكرة احلفاظ: انظر. ه ٣١٩مُ
  .وحكى هذا القول أيضا القايض عياض، لكنه مل يسم قائله . ١٤٣ /٨: طرح التثريب) ٧(
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نِنيَ  مِ ةِ املُْؤْ َ رضْ ونَ بِحَ الَ اهللاُ. املُْنَافِقُ ـاىلَ قَ نَ :  تَعَ ـزُ ـيْطَانِ لِيَحْ ـنَ الشَّ  مِ ـوَ ﴿إِنَّـامَ النَّجْ
نُوا﴾ ينَ آمَ يَة )١٠: املجادلة( الَّذِ  .)١( »اآلْ

يُّ « طُبـِ رْ قُ بَّـاسِ الْ عَ الَ أَبُو الْ قَ يْـهِ : وَ لَ لِيـلَ عَ ـيصٌ الَ دَ ْصِ ختَ ، وَ ـمٌ كُّ َ كَ حتَ لـِ ـلُّ ذَ ، كُ
ورُ  هُ ُمْ يْهِ اجلْ ارَ إلَ ا صَ يحُ مَ حِ الصَّ لَمُ  وَ اَهللاَُّ أَعْ  .)٢(»وَ

، وال دليل عليهام؛ بل حتكم -يف رأي أيب العباس القرطبي  -فالقوالن كالمها 
إن دعو كون النهي خاصا بحال السفر خيالف ظاهر احلديث، الذي مل يتقيد فيـه 

 .    النهي بحال دون حال 
لكن ذكر ابن عبد الرب أن يف بعض طرق احلديث زيادة، ربام تكون هي الـدليل 
الذي استدل به من فرق يف النهي بني حال السفر وحال احلرض، هذه الزيـادة فـيام 

ـرَ  مَ بْدِ اهللاَِّ بْنِ عُ نْ عَ َّ عَ اينِ َيَشَ ٍ اجلْ املِ يقِ أَيبِ سَ نْ طَرِ يَّ --أخرجه أمحد مِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبـِ
الَ  امَ «:قَ بِهِ احِ نَانِ دُونَ صَ ى اثْ تَنَاجَ ةٍ، أَنْ يَ ضٍ فَالَ ونُونَ بِأَرْ ، يَكُ رٍ ةِ نَفَ ثَ ِلُّ لِثَالَ  . )٣(»الَ حيَ

، «لكن هذه الرواية يف سندها ابن هليعـة، وهـو ضـعيف،  هِ بُوتـِ يرِ ثُ ـدِ قْ ـىلَ تَ عَ وَ
لَّتَيِ ال  عِ دَ لَّقُ بِإِحْ تَعَ ةِ يَ الَ فَ ضِ الْ هُ بِأَرْ يِيدُ تَقْ يِ فَ مـن أجـل «: ملسو هيلع هللا ىلصقولـه : ، وهي)٤(»نَّهْ

 .    ، فرتجح هبا عدم التقييد بحال السفر »أن حيزنه
ومهام يكن من أمر، فوصف القول األول يف هذه املسألة بكونه حتكام، ربام هـو 

 . من قبيل عدم االعتداد بدليل قائله 

 .  ١٤٣ /٨: طرح التثريب) ١(
 .  ٤/٦٤٧: رشح الزرقاين: ، وانظر٥/٥٢٥: املفهم) ٢(
صحيح لغريه إال حديث اإلمـارة فحسـن، وهـذا إسـناد  «:قال املحقق) . ٦٦٤٧( ٢٧٧ /١١: مسند اإلمام أمحد) ٣(

هـو ابـن موسـى : حسـن. سييء احلفظ، وباقي رجاله ثقات رجـال الصـحيح -وهو عبد اهللا-ابن هليعة . ضعيف
تـابعي : »التقريـب«هو سفيان بن هاينء املرصي املعافري، قال احلافظ ابن حجـر يف : األشيب، وأبو سامل اجليشاين

رواه أمحد، وفيه ابن هليعة، وهو : ، وقال٦٤-٨/٦٣ »املجمع«وأورده بتاممه اهليثمي يف . حبة له ص: خمرضم، ويقال
 .   ٢٧٨، ٢٧٧ /١١: املسند بتحقيق األرناؤوط. »لني، وبقية رجاله رجال الصحيح

  . ٨٤ /١١: فتح الباري) ٤(
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ال شك  -وهو دعو نسخ حكم التناجي بفشو اإلسالم  -لكن القول اآلخر 
القائم عـىل الـدعو؛ وذلـك ألن  بيل التحكم، الذي هو بمعنى اخلطأيف أنه من ق

 .النسخ ال يصار إليه إال بدليل، وال دليل للقائل به يف هذه املسألة 
  .قوال مل توصف بكوهنا حتكام رصاحةأ: تعقيب   

نقل عن بعض الفقهاء أقـوال مل توصـف بكونـه حتكـام، إال أهنـا مـن أوضـح 
ما نقل أن أحد أمراء األندلس كان قد وقع عـىل  مظاهر التحكم، ومن أمثلة ذلك 

جارية له يف يوم من رمضان ثم ندم، فبعث يف حييى بن حييي وأصـحابه، فسـأهلم، 
فلـام قـال ذلـك . متتـابعني شهرين  -أكرمه اهللا  -يصوم األمري : فبادر حييى وقال

فلام خرجوا سألوه، مل خصه بذلك دون غريه مما هو فيه، ختـري . سكت القوم: حييى
فحمـل . لو فتحنا له هذا الباب وطىء كل يوم وأعتـق: من الطعام والعتق؟ فقال

 .)١(عىل األصعب عليه لئال يعود
دهم إمـا عـىل وتعيني الصيام يف الكفارة عىل خالف قويل الفقهاء فيها؛ فهي عن

يُّ «:الرتتيب، وإما عىل التخيري، فقد قال ابن رشد رِ الثَّوْ ةَ وَ نِيفَ أَبُو حَ افِعِيُّ وَ الَ الشَّ قَ
وفِيِّنيَ  ائِرُ الْكُ سَ ـتَطِعْ : وَ ْ يَسْ ـإِنْ ملَ ، فَ ـيَامُ دْ فَالصِّ ـِ ْ جيَ ـإِنْ ملَ ، فَ الً تْقُ أَوَّ عِ ـالْ ، فَ بَـةٌ تَّ رَ يَ مُ هِ

امُ  طْعَ ِ الَ مَ . فَاإلْ قَ يِريِ : الِكٌ وَ ىلَ التَّخْ يَ عَ كَ أَنَّـهُ . هِ لـِ ـعَ ذَ ـمِ مَ اسِ قَ هُ ابْـنُ الْ نـْ  عَ وَ رَ وَ
يَامِ  نَ الصِّ مِ تْقِ وَ عِ نَ الْ ثَرُ مِ امُ أَكْ طْعَ ِ بُّ اإلْ تَحَ  . )٢(»يُسْ

ـام «:وقال ابن جزي طْعَ ِ ا اإلْ ن إِالَّ أَن أفضـلهَ يامَ ِ يِري ككفارات اإلْ ي عىل التَّخْ هِ وَ
اميفِ  اقاً هلَ ار وفَ تِيب ككفارات الظِّهَ ْ قيل عىل الرتَّ ور، وَ هُ  . )٣(»املَْشْ

أراد أن يلـزم األمـري بالصـيام يف كفـارة اجلـامع يف هنـار  -رمحـه اهللا  -فيحيى 
رمضان، عىل الرغم من كون التكفري بالصيام يف الرتتيب يأيت آخرا، وعـىل الـرغم 

مـر وجيعلوهنـا عـىل التخيـري، وحـني يوسـعون األ -وحييى منهم-من أن املالكية 

 .  ٣/٣٨٨: ترتيب املدارك وتقريب املسالك: انظر) ١(
 .  ٢/٦٧: بداية املجتهد) ٢(
  . ٨٤: القوانني الفقهية) ٣(
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استحبوا تقديم يشء فيها، استحبوا تقديم الطعـام، لكـن حييـى رأ أن األمـري ال 
يصعب عليه أن يعتق رقبة كل يوم، ولن يكون يف ذلك رادع له عن تكـرار الفعـل 
نفسه، فرأ أن مـا يردعـه هـو أن يلزمـه بالصـيام دون االختيـارات األخـر يف 

 . التكفري
ي رشع الكفـارة هبـذا هـو احلكـيم الـذ -عـز وجـل- غاب عنـه أن اهللا وربام

ر، وأن بعضـهم يسـتطيع ـيعلـم التفـاوت بـني البشـ -عز وجـل-و الرتتيب، وه
التكفري بالعتق بال عناء أو مشقة، وبعضهم ال جيد رقبـة يعتقهـا وال ثمنهـا، لكنـه 

ر ـهبذا التفاوت احلاصل بني البش -عز وجل-ومع علم اهللا ... يقو عىل الصيام 
إال أنه جعل الرتتيب يف التكفري عىل نسق واحد للجميع، ال فـارق فيـه بـني غنـي 

 . وفقري، أو مسوس وأمري 
وربام خفي عليه أيضا أن عتق عبد قد يكون أفضل من إلزام حر بالصيام، مـن 

شـغوال بخدمـة وحده، بعد أن كان م -عز وجل-جهة أن العبد سيُخىلّ لعبادة اهللا 
 .  -عز وجل-سيده، فتمنعه خدمة سيده من الزيادة يف عبادة اهللا 

بأن املعترب يف الكفارة هو االسـتطاعة يف  -بنظر بعيد  -غري أنه قد حيتج ليحيى 
ر ؛ يدل عىل ذلك سـؤال من جهة أخر واملقصد من الكفارة من جهة جانب املكفِّ

لتكفري بام هو مطلـوب، أمـا  املقصـد يف كل مرة عن استطاعة األعرايب ا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
من الكفارة فهو زجر الفاعل لالنتهاك قبل غريه، وهو حاصل باألصعب بالنسـبة 

 .له 
ثم إن مصلحة انزجار األمري مصلحة عامة؛ ففيها وجه تعدية باعتبـار منصـب 
اإلمامة؛ حتى ال يتجارس عىل ارتكاب املنهيات فيتساهل يف ذلك، وربام جره ذلك 

 . ول فيام يتعد رضره عىل الرعية إىل الدخ
بل إن بعض أصحاب كتب الـرتاجم قـد أبعـد يف النظـر وأغـرب، فتـأول أن 

 .  األمري كان مستغرق الذمة 
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وكل هذه التأويالت واالستدالالت ال تقو يف مقابل ظاهر النص الـوارد يف 
 . ذلك 

ومهام يكن من أمر، وبقطع النظر عن بيـان الـراجح مـن األقـوال يف املسـألة، 
فالذي يعنيني هو أن هذه املسألة تبني فيها شكل آخر من أشكال الـتحكم؛ حيـث 
د الرشع االختيارات فيـه، وجعلهـا كلهـا عـىل وزان واحـد،  يأيت الفقيه إىل ما عدّ

ها يستلزم بالرضورة تأخري وتقديم بعض. فيتحكم هو يف تقديم بعضها عىل بعض 
فعينـه الفقيـه . أراد واحدا من بني املتعدد غـري معـني  بعضها اآلخر، والشارع 

اإللـزام بمعـني فـيام : وقدمه عىل غريه، ويمكن صياغة ذلك بعبارة خمترصة فنقول
 .  )١(ثبت فيه التخيري

  

وهذه املسألة مل يقف األمر عند ما قال به الفقهاء املتقدمون فيها، بل إن بعض متأخري املالكية أحدثوا قوال جديدا ) ١(
طعـام أفضـل، يكون اإل) أو املسغبة(إن الواجب يف هذه الكفارة خيتلف باختالف وقتها؛ ففي الشدة : فيها ، فقالوا

ويف غريها يكون العتق، ويف غريها يكون الصوم، أي عـىل حسـب اخـتالف األحـوال، وهـم بـذلك ينظـرون إىل 
 .  ١/٢٠١: الشامل: انظر. املصلحة املرتتبة عىل الكفارة ليس يف حق املكفر 
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من خالل دراسة املسائل السابقة والنظر يف غريهـا ممـا سأشـري إليـه ومل يكـن 
يمكنني أن أرصد املظاهر والوجـوه التـي تكـون  -موضع تفصيل يف هذا البحث 

عليها حتكامت الفقهـاء، وكـذلك األسـباب التـي أدت هبـم إىل الـتحكم بـالقول 
 .  الفقهي 

 : والوجوه التي يكون عليها التحكم فمنها ما ييلأما املظاهر 
 . بغري نص أو دليل معترب والتحديد وضع التقديرات والتأقيت  •

؛ ألن املقـادير واملواقيـت مجيعهـا مـن وهو أوضح مظهر من مظاهر الـتحكم
ريعة اإلسـالمية، ال سـيام يف أبـواب العبـادات ـاألشياء التوقيفية والتعبدية يف الش

وأبواب احلدود والكفارات، والتقدير والتأقيـت يف هـذه األبـواب القائمـة عـىل 
أي فقيـه  -ال يكون إال بنص الشـارع، والفقيـه  -كام هو مقرر معلوم  -التوقيف 

؛ )١(ال جيوز له أن يفتئت بوضع مقادير أو مواقيت من عنده يلزم هبا املكلفـني-كان 
ألن وظيفة الفقيه هي بيان األحكام الظـاهرة يف النصـوص، واسـتنباط األحكـام 

هو ما يـدل ، وزائدين عن جمرد نقل الظاهر حتتاج إىل إمعان نظر وإعامل عقلالتي 
وهُ «: -عز وجل-قوله  عليه دُّ لَوْ رَ وا بِهِ وَ اعُ فِ أَذَ وْ نِ أَوِ اخلَْ َمْ نَ األْ رٌ مِ مْ أَمْ هُ اءَ ا جَ إِذَ وَ

ـلُ اهللاَِّ إِ  الَ فَضْ لَـوْ مْ وَ ـنْهُ هُ مِ ـتَنْبِطُونَ ينَ يَسْ هُ الَّذِ لِمَ مْ لَعَ نْهُ رِ مِ َمْ إِىلَ أُويلِ األْ ولِ وَ سُ ىلَ الرَّ
لِيالً  يْطَانَ إِالَّ قَ تُمُ الشَّ بَعْ تَّ تُهُ الَ َ محْ رَ مْ وَ يْكُ لَ حتتـاج ، فبعض األحكام  )٨٣:النساء( »عَ

أو مـن  الفقيـه من وضـعبحال من األحوال ولن تكون  إىل سرب أغوار النصوص،
 . إنشائه 

ر إىل املرجحـات املعلومـة لـد قد تتعدد املقادير يف املسألة، وتكون وظيفة الفقيه عندئذ االختيار والرتجيح بالنظ) ١(
أهل التخصص، أو رد كل تقدير إىل ما يناسبه، لكنه ال خيرج عن هذه املقادير املذكورة؛ وذلك كـاختالف الفقهـاء 

 . يف عدد الشهود إذا كانوا رجاال ونساء وارتباطه باألبواب الفقهية 
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يف  -عـز وجـل-وباجلملة فإن وظيفة الفقيـه هـي حتصـيل الظـن بحكـم اهللا 
 .املسائل بإعامل أدوات االستنباط 

 :مما سبق ذكره يف املسائل التي تعرضت هلا بالدراسة ما ييل ومن أمثلة ذلك
: إن الشفعة مؤقتة بثالثة أيام، وذكرت أن قول مالك: الشافعيقول : أوال -

وإن مل يوصف بـه؛ ألن كلـيهام تقـدير بغـري إن الشفعة مؤقتة بسنة هو أيضا حتكم 
وليس يعني وصف القولني بكوهنام حتكام أهنام غري مقبولني وأهنام ال يعمـل . نص 

يـرد فيـه نـص، فأعمـل هبام كام أسلفت؛ ألن ما قاال بـه هـو نـوع اجتهـاد فـيام مل 
وهـو أصـل يف - وأعمل مالك مراعـاة املصـلحة -وهو حجة-الشافعي القياس 
 . االستنباط أيضا 

وكالمهـا املالكية والشافعية يف مسألة حد الصـغر يف الرضـاع،  قوال: ثانيا -
اجتهاد يف فهم النصوص وطريقة اجلمع بينهـا، طاملـا أنـه مل يـأت نـص قـاطع يف 

 . لفقهاء املسألة ليقطع خالف ا
أنـه ال ، العـني يف مسألة أكثر مدة إجـارةاملنقوالن عنه الشافعي  قوال: ثالثا -

وهو أيضا اجتهاد لتحقيق مصـلحة تتعلـق . جتوز أكثر من سنة، أو من ثالثني سنة 
 . يتمتع بمنفعة تلك العني بحق صاحب العني وباملستأجر نفسه الذي 

يف مسألة قضاء األيام التي أفطرها املكلف عمـدا  ربيعة وغريهقول : رابعا -
 . ، وهي أقوال ال تستند إىل دليل، وفيها إجياب رشع بام مل يرد به نص يف رمضان

قول أيب حنيفة بأن اجلامع إذا كان بعد الشوط الرابع مـن أشـواط : خامسا -
فيـة؛ ، وهو حتديد مبنى عىل قاعدة عقلية عند احلنالطواف ال يؤثر يف صحة العمرة

خذوا عنى «: ملسو هيلع هللا ىلصخيالف املفهوم من جمموع النصوص الواردة يف املسألة ومن قوله 
 .»مناسككم

ما نقله ابن قدامة عمن مل يسمه من الفقهاء يف مسألة تقـدير أكثـرة : سادسا -
ةِ «:مدة عقد املساقاة؛ حيث قال نْ املُْدَّ يْهِ مِ لَ انِ عَ قَ تَّفِ ا يَ ُوزُ مَ ةِ، بَلْ جيَ ثَرُ املُْدَّ رُ أَكْ دَّ تَقَ الَ تَ
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إِنْ طَالَتْ  ا وَ رُ فِيهَ جَ ى الشَّ بْقَ تِي يَ دْ قِيلَ . الَّ قَ ـنَةً : وَ ثِنيَ سَ نْ ثَالَ ثَرُ مِ ُوزُ أَكْ ا . الَ جيَ ـذَ هَ وَ
مٌ  كُّ َ يْهِ إالَّ حتَ ارُ إلَ قِيتٌ الَ يُصَ تَوْ َاعٍ ، وَ  .)١(» بِنَصٍّ أَوْ إمجْ
 .بغري نص أو دليل معتربأو هيئة معينة اشرتاط يشء زائد  •

 :ومن أمثلة ذلك ما ييل
اشرتاط الشافعية أن يكون ورود املاء صبا مهراقا عند غسـل اليـدين : أوال -

 .وقد سبق تفصيل الكالم يف املسألة ناءعند االستيقاظ قبل إدخاهلام يف اإل
، الَ «: يف صالة النساء عـىل اجلنـازةقول الشافعي : ثانيا - اتٍ دَ ـرَ فْ ـلِّنيَ مُ  يُصَ

ا ضً نَّ بَعْ هُ ضُ بِقُ بَعْ قِيَـاسُ «:، إذا مل يكن إال نساء وصبيان؛ حيث قال ابن قدامـة»يَسْ
عٍ  ـلُّ نَـوْ ـيلِّ كُ يُصَ ، وَ ـرَ خَ ِ اآلْ ـنيْ نْسَ ـدُ اجلِْ مَّ أَحَ ـؤُ حُّ أَنْ يَ بِ أَنَّهُ الَ يَصِ هَ مْ  املَْذْ ـهِ سِ َنْفُ ألَ

نَّ  طِهِ سَ نَّ يفِ وَ تُهُ امَ ةً إمَ َاعَ اءُ مجَ يلِّ النِّسَ يُصَ ، وَ مْ نْهُ مْ مِ هُ امُ إِمَ هِ . وَ بـِ ، وَ َـدُ يْـهِ أَمحْ لَ نَصَّ عَ
ةَ  نِيفَ الَ أَبُو حَ افِعِيُّ . قَ الَ الشَّ قَ إِنْ : وَ ـا، وَ ضً نَّ بَعْ ـهُ ضُ ـبِقُ بَعْ ، الَ يَسْ اتٍ دَ ـرَ فْ لِّنيَ مُ يُصَ

 َ لَّنيْ ازَ  صَ ةً جَ َاعَ ـا . مجَ مَ ، وَ ـالِ جَ الرِّ ـةً كَ َاعَ ـلِّنيَ مجَ يُصَ ، فَ ـةِ عَ َامَ ـلِ اجلْ نْ أَهْ ُنَّ مِ نَا، أَهنَّ لَ وَ
ا،  ضً نَّ بَعْ هُ ضُ بِقُ بَعْ ، الَ يَسْ اتٍ دَ رِ نْفَ ِنَّ مُ هنِ وْ نْ كَ وهُ مِ رُ كَ مٌ ذَ كُّ َ نَصٍّ  حتَ يْهِ إالَّ بـِ ارُ إلَ الَ يُصَ

ىلَّ  قَدْ صَ ، وَ َاعٍ اجُ النَّبِيِّ  أَوْ إمجْ وَ قَّاصٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأَزْ دِ بْنِ أَيبِ وَ عْ ىلَ سَ  .)٢(»عَ
شرتاط بعضـهم وقـوف املصـلني صـفا واحـدا إذا ومن ذلك أيضا ا :ثالثا -

قـال .  وأن يقـف اإلمـام وسـطهم كانوا مجيعا عـراة مل جيـدوا مـا يسـرت عـوراهتم
فـإن كـان معهـم مكـتس يصـلح لإلمامـة ... وإن اجتمع مجاعة عراة «:الشريازي

 .  ٥/٣٠١: املغني) ١(
َ سَ .  ٢/٣٦١: املغني) ٢( يفِّ َا ملََّا تُوُ ، أَهنَّ ةَ ائِشَ نْ عَ ثُ عَ َدِّ ، حيُ ِ بَريْ بْدِ اهللاِ بْنِ الزُّ بَّادِ بْنِ عَ نْ عَ دُ بْـنُ واحلديث ما رواه مسلم عَ عْ

اجُ النَّبِيِّ  وَ لَ أَزْ سَ قَّاصٍ أَرْ يْهِ،ملسو هيلع هللا ىلص أَيبِ وَ لَ لِّنيَ عَ يُصَ ، فَ دِ جِ تِهِ يفِ املَْسْ نَازَ وا بِجَ رُّ مُ نَّ  أَنْ يَ هِ ـرِ جَ ـىلَ حُ هِ عَ قِـفَ بـِ وُ لُـوا فَ عَ فَ فَ
ابُ  نَّ أَنَّ النَّاسَ عَ هُ بَلَغَ ، فَ دِ اعِ انَ إِىلَ املَْقَ ي كَ ذِ َنَائِزِ الَّ نْ بَابِ اجلْ جَ بِهِ مِ رِ يْهِ أُخْ لَ لِّنيَ عَ وايُصَ الُ قَ ، وَ لِكَ َنَـائِزُ : وا ذَ انَتِ اجلْ ا كَ مَ

بَلَغَ ذَ  ، فَ دَ جِ ا املَْسْ َ لُ هبِ خَ دْ الَتْ يُ قَ ، فَ ةَ ائِشَ ـرَّ : لِكَ عَ مَ يْنَـا أَنْ يُ لَ ـابُوا عَ ، عَ هِ مْ بـِ ـُ لْمَ هلَ ا الَ عِ يبُوا مَ عِ عَ النَّاسَ إِىلَ أَنْ يَ َ ا أَرسْ مَ
 ، دِ جِ ةٍ يفِ املَْسْ نَازَ ولُ اهللاِ «بِجَ سُ ىلَّ رَ ا صَ مَ دِ ملسو هيلع هللا ىلص وَ جِ فِ املَْسْ وْ اءَ إِالَّ يفِ جَ يْضَ يْلِ ابْنِ بَ هَ ىلَ سُ كتـاب : مسـلم صـحيح. » عَ

 . باب الصالة عىل اجلنازة يف املسجد  -اجلنائز 
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فاألفضل أن يصلوا مجاعة؛ ألهنم يمكـنهم اجلمـع بـني فضـيلة اجلامعـة وفضـيلة 
املوقف بأن يقدموه، فإن مل يكن فيهم مكـتس وأرادوا اجلامعـة اسـتحب أن يقـف 

عـورة  اإلمام وسطهم ويكون املأمومون صفاً واحداً؛ حتـى ال ينظـر بعضـهم إىل
 .)١(»بعض، فإن مل يكن إال صفني صلوا وغضوا األبصار

 .بغري نص أو دليل معترب  التفريق يف احلكم بني جزئي اليشء الواحد •
يعة ظاهر األذن وباطنها يف احلكم، وقـد سـبق التفريق بني طب :تهومن أمثل -

  .تفصيل الكالم يف ذلك 
بغري نـص أو دليـل التفريق يف احلكم بني األمور التي هي من جنس واحد  •

 .معترب 
ما نقله ابن املنذر عن أصحاب الرأي مـن تفـريقهم يف حكـم : ن أمثلتهوم -

سجود السهو برتك التكبريات يف صالة العيد وحكمه برتك التكبـري والتسـبيح يف 
مـن  مهـا، وكالالصلوات؛ حيث أوجبوه يف ترك األول، واستحبوه يف ترك الثـاين

فِ «:ابن املنذرقال .  السنن ـالُوا )٢(يهِ وَ ، قَ أْيِ ابُ الـرَّ ـحَ هُ أَصْ الَ ، قَ سٌ امِ لٌ خَ نْ : قَوْ يمَ فـِ
ـوعِ  كُ ريِ الرُّ بـِ ـنْ تَكْ ا عَ هَ نْ سَ الُوا فِيمَ قَ ، وَ وِ هْ ودُ السَّ جُ يْهِ سُ لَ يْنِ عَ عِيدَ بِريِ الْ نْ تَكْ ا عَ هَ سَ

ودِ  جُ السُّ نُوتِ : وَ قُ ةِ الْ لَ نْزِ يْنِ بِمَ عِيدَ بِريُ الْ تَكْ ، وَ يْهِ لَ وَ عَ هْ يْـهِ  الَ سَ لَ ، فَعَ دِ هُّ التَّشَ رِ وَ تْ وِ يفِ الْ
الُوا قَ ، وَ وٌ هْ لِكَ سَ يًا: يفِ ذَ اهِ دَ سَ هُّ كَ التَّشَ رَ نْ تَ ا : فِيمَ تَ دَ ـجْ يْهِ سَ لَ ونَ عَ نُ أَنْ يَكُ سِ تَحْ نَسْ

رٍ  الَ أَبُو بَكْ وِ قَ هْ ا : السَّ ذَ هَ مٌ وَ كُّ َ مْ  )٣(حتَ هُ فَ ـالَ ـوْ خَ ، لَ هِ فِيـهِ ائِلـِ عَ قَ ةَ مَ جَّ ـالُوا  الَ حُ يامَ قَ فـِ
الَ  قَ ، فَ َالِفٌ إِنْ : خمُ ، وَ عٌ عِيدِ تَطَـوُّ ةَ الْ الَ َنَّ صَ ، ألِ يْهِ لَ ءَ عَ ْ عِيدِ فَالَ يشَ اتِ الْ بِريَ كَ تَكْ رَ ا تَ إِذَ

ا  وِ ملَـَ ـهْ ودُ السَّ ـجُ يْهِ سُ لَ انَ عَ ةِ كَ تُوبَ ةِ املَْكْ الَ نَ الصَّ ودِ مِ جُ السُّ وعِ وَ كُ بِريَ يفِ الرُّ كَ التَّكْ رَ تَ
ةُ عَ  ُجَّ انَتِ احلْ ؛كَ مْ لَـيْهِ ـيَ عَ هِ يْهِ إِالَّ كَ ـنْ  لَ ابِ مِ ـوَ بَ إِىلَ الصَّ ـرَ ا أَقْ ـذَ ـنْ هَ ْ يَكُ َنَّـهُ ملَ ألِ

 .  ١/١٢٨: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي) ١(
بِيحَ : أي) ٢( كَ التَّسْ ، أَوْ تَرَ تِتَاحِ فْ ةِ االِ بِريَ كْ  تَ وَ اتِ سِ بِريَ كَ التَّكْ  . يف تَرَ
ألن الصـالة كلهـا جـنس  - صالتني، واألصل أال يفـرق بيـنهام التحكم هنا نشأ من التفريق بني اليشء الواحد يف) ٣(

  )).فيها واحد، فال يفرق بني حكم تركه يف صالة دون صالة  -غري تكبرية اإلحرام  -واحد، والتكبري 

                                                           



   ١٤٧       حتكامت الفقهاء دراسة يف حقيقتها ومظاهرها وأسباهبا وأدلتها    
 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الرشيعة يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الرشيعة يف كلية دار العلوم  -فايد حممد حممد إبراهيم . د

مْ  هلِِ وْ فالصالة كلها جنس واحد، والتكبري فيهـا واحـد، فـال يفـرق يف حكـم  .)١(»قَ
 .سجود السهو برتكه يف صالة دون صالة 

 .نص أو دليل معترب  بغريالعام أو تقييد املطلق ختصيص  •
    :-يف مسألة تقدم املأموم عـىل اإلمـام يف املوقـف  العراقيهذا قول  ومثال -

قِفِ « امِ يفِ املَْوْ مَ ِ ىلَ اإلْ ومُ عَ مَ املَْأْمُ دَّ تَقَ ُوزُ أَنْ يَ يْـهِ  ؛الَ جيَ لَ مَ عَ ـدَّ قَ ا تَ َنَّهُ إذَ ينَئِـذٍ  ،ألِ ـوَ حِ فَهُ
تَمٍّ بِهِ  ؤْ ُ مُ ريْ وفِيُّـونَ  . غَ الْكُ يُّ وَ رِ الثَّوْ افِعِيُّ وَ الَ الشَّ ا قَ َذَ هبِ اللَّيْـثُ  ،وَ كٌ وَ الـِ هُ مَ زَ ـوَّ جَ وَ

ةٌ  طَائِفَ يثِ  ،وَ َدِ نْ احلْ ابُوا عَ أَجَ قِفِ  )٢(وَ الِ الَ يفِ املَْوْ َفْعَ مُ بِهِ يفِ األْ تِامَ ئْ ادَ االِ وَ  ،بِأَنَّ املُْرَ هُ وَ
يْهِ  لَ لِيلَ عَ يِيدٌ الَ دَ قْ ةِ وَ  ،تَ رَ ـالِ الظَّـاهِ َفْعَ مِ بِاألْ ـتِامَ ئْ يِيـدَ االِ قْ يَّةِ تَ ـافِعِ ىلَ الشَّ وا عَ رُ دْ أَنْكَ  ،قَ

نَا وهُ هُ يَّدُ قَ يثِ  ،وَ دِ ـَ َ يفِ احلْ نُهُ بَـنيَّ وْ هُ كَ دَ اعَ لِكَ سَ نْ ذَ يَّةِ النِّيَّاتِ عَ افِعِ اجَ الشَّ رَ ثُمَّ إنَّ إخْ
مِ بِهِ فِيهِ  تِامَ ئْ رَ بِاالِ ا أَمَ لَ  ،مَ كَ النِّيَّـاتِ فَ لـِ ـنْ ذَ رْ مِ كُ ذْ ـرُ  ،مْ يَ َمْ نْ األْ كـِ مْ أَنَّ النِّيَّـاتِ الَ يُ وَ

ا ةِ فِيهَ ا ،بِاملُْتَابَعَ يْهَ لَ لِعُ عَ نِهِ الَ يَطَّ وْ ـمْ  ،لِكَ كَ فَهُ لـِ ـنْ ذَ قِـفَ عَ اجُ املَْالِكِيَّةِ املَْوْ رَ ا إخْ أَمَّ وَ
يْهِ  لَ لِيلِ عَ بُونَ بِالدَّ طَالَ  . )٣(»مُ

 . ثبت فيه التخيري اإللزام بمعني فيام   •
، يف رمضـان اجلـامعتعيني العتق يف كفارة قول حييى بن حييي ب: ومن أمثلته -

  .وقد سبق تفصيل الكالم فيها 
بالنظر يف أقوال الفقهاء التحكمية التى متت دراسـتها، وأقـوال أرشت إليهـا و

ومل أفصل الكالم فيها، وأقوال أخر مل أتعـرض هلـا ال بالتفصـيل وال باإلشـارة 
األسباب التي تؤدي بالفقهـاء إىل أستطيع أن أعيد  -لضيق جمال البحث عن ذلك 

 : التحكم بأقواهلم الفقهية إىل ما ييل

تـأليف أيب بكـر حممـد بـن إبـراهيم بـن املنـذر النيسـابوري .  ٣/٣٠٥: األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف) ١(
 -األوىل : السـعودية ، الطبعـة -الريـاض  -أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف، دار طيبـة : ، حتقيق)هـ٣١٩ت(

  .م  ١٩٨٥هـ،  ١٤٠٥
ول اهللاَّ : أنه قال --احلديث ما روي عن أيب هريرة ) ٢( سُ الَ رَ ، « ملسو هيلع هللا ىلصقَ يْـهِ لَ ـوا عَ تَلِفُ ْ ؛ فَـالَ ختَ مّ بِهِ تَ امُ لِيُؤْ مَ ِ إنَّامَ جعل اإلْ

الَ  ا قَ إِذَ وا، وَ كِعُ أُرْ عَ فَ كَ ا رَ إِذَ وا، وَ ُ ربَّ َ فَكَ ربَّ ا كَ إِذَ ـوا: فَ ولُ قُ ، فَ هُ ِدَ عَ اهللاَُّ ملَِنْ محَ مِ دَ : سَ ـجَ ا سَ إِذَ ، وَ ـدُ َمْ لَـك احلْ نَـا وَ بّ ـمَّ رَ اللَّهُ
إِذَ  وا، وَ دُ جُ اسْ ونَ فَ َعُ ا أَمجْ لُوسً ا جُ لَّوْ ا فَصَ الِسً ىلَّ جَ باب إنام جعل  -ة كتاب الصال: صحيح البخاري: عليهمتفق . »ا صَ

 .  باب ائتامم املأموم باإلمام  -كتاب الصالة : اإلمام ليؤتم به، وصحيح مسلم
  . ٢/٣٢٨: طرح التثريب) ٣(
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 .هاد فيام ال جمال لالجتهاد فيهالجتا: أوال
ثوابت ال تتغري وال تتأثر باختالف أي عامل من : فاألحكام يف الرشيعة نوعان

التأثري، ومتغريات يصيبها التغيري باختالف األحوال واألزمنـة واألمـاكن، عوامل 
 . وأغلبها من باب الوسائل؛ لتتناسب هذه األحكام مع تطور جوانب احلياة 

الثوابت من األحكام فقد نص عليها بنصوص قطعيـة الثبـوت يف الغالـب أما 
قطعية الداللة، وأما املتغريات فقد وردت فيها النصوص ظنية الداللـة، أو بصـيغ 

ريع أو يسـتحدث بعـد ـالعموم التي يدخل حتتها أجناس كثرية مما عرف زمن التش
 .زمن الترشيع

تعبديـة ؛ فهي إما أحكام توقيفيـة وجهان آخراناألحكام هلذين النوعني من و
يتوصـل إليهـا اجتهاديـة توصل إليها إال بنصوص من الشارع، وإمـا أحكـام ال يُ 

الفقهاء بإعامل أدوات االستنباط املعتـد هبـا يف فهـم النصـوص ظنيـة الداللـة أو 
ريعة وأهـدافها كـام يف  ـبالبحث عن النظائر كام يف القياس أو بمراعاة مقاصد الشـ

 .لحة أو غريها من طرق االستنباطصإعامل امل
واألحكام الثابتة التي ال تتغري واألحكام التوقيفية التعبدية كالمها لـيس حمـال 

و اجتهاد الفقيه يف هذين النوعني من األحكام يكون إما لغياب الـنص لالجتهاد، 
وإما ألن األدلة التي يقول هبا تقـو يف نفسـه يف مقابـل النصـوص الثابتـة، عنه، 
 .ي به إىل التحكم بالقول الفقهي األمرين يؤدوكال

  .تأويلها عىل غري ظاهرها بغري دليل وأمحل النصوص : ثانيا
معتـرب، وأمثلـة ذلـك كثـرية سـبق تفصـيل  كالتخصيص أو التقييد بغري دليل

  .  الكالم فيها 
 .دعو النسخ بغري دليل: ثالثا

، أو غـري معتـرب دليل عقـيليف أغلب األحيان يقوم عىل وباجلملة فإن التحكم 
 .حمكم ، أو دعو نسخ لنص، أو استحسان من قبل الفقيهللنصوص تأويل بعيد
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=
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كان من أهم أهداف هذه الدراسة بيان املقصود بمصـطلح حتكـامت الفقهـاء، 
والفارق بينها وبني حتكامت الرشيعة، ومظـاهر هـذه الـتحكامت وأسـباهبا، وقـد 

 .اال للفقهاء وصفت بكوهنا حتكاممسائل تضمنت أقو حتقق ذلك من خالل دراسة
دراسـة األقـوال التحكميـة والوقـوف عـىل املعـاين املـرادة  أثنـاءكام تبـني يل 

للمصــنفني عنــد إطــالق هــذا اللفــظ عــدد مــن اخلصــائص التــي متيــز األقــوال 
 : التحكمية، وهي كاآليت

 .املخالف أدلة غري معتربة عند أن األقوال التحكمية أقوال تقوم عىل -١
 .جتهاد فيهاتكون يف مسائل توقيفية ال جمال لال -يف الغالب  -أهنا  -٢
 .أهنا تتضمن إلزاما من قائلها -٣

وقد تأكد لدي أن وصف بعض األقوال بكوهنا حتكام يستخدمه علامء ينتسبون 
إىل املــذاهب اخلمســة عــىل اختالفهــا؛ فــبعض علــامء احلنفيــة يســتخدمون هــذا 

والشافعية، واحلنابلة، وابن حزم، وهـذا يـدل عـىل أن  الوصف، وكذلك املالكية،
الوصف بالتحكم ليس رؤية علامء مذهب معني جتاه بعض أقـوال أهـل املـذاهب 

 .ق ضمني عىل داللة هذا املصطلحاألخر، مما يدل عىل وجود اتفا
أن التحكم ليس مرادفا للخطأ أو دليال أكيدا عليه؛ ألن القول  يل أيضاً كام تبني 

يكـون  حـنياملوصوف بكونه حتكام قد يكون خطأ، وقد يكون صـحيحا؛ وذلـك 
بل إن احلكم عىل قول مـا بكونـه الوصف من قبيل عدم االعتداد بدليل املخالف، 

ن ، يدل عـىل هـذا أن الوصـف بـالتحكم قـد يكـوحتكام قد يكون هو نفسه حتكام
يصف بعض املنتمني للمـذهب األول  إذلقولني يف مسألة واحدة ملذهبني فقهيني؛ 

قول املذهب الثاين بكونه حتكام، ويصـف بعـض املنتمـني للمـذهب الثـاين قـول 
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ــد  ــام، وق ــه حتك ــذهب األول بكون ــنيامل ــارة األذن ــألة طه ــك يف مس ــبق ذل                .س
هام قول اآلخر بكونه حتكام، هو أن السبب يف وصف كل من -بال ريب -لوهذا يد

 .عدم اعتداد أهل املذهب بأدلة املذهب اآلخر
يكـون هـذا  وحنيلكن القول املوصوف بالتحكم قد يكون خطأ حمضا أيضا؛ 

القول اجتهادا فيام ال جمال لالجتهاد فيه، أو حـني يتضـمن تكليفـا بغـري نـص، أو 
فيه عىل االختيار، أو ختصيصـا  إسقاطا بغري نص، أو تعيينا بغري نص فيام بني األمر

، أو العكـس يف األمـرين، أو تقييدا ملطلق بغري دليـل معتـربلعام بغري دليل معترب، 
وهي تصورات عقلية للتحكم، هلا أمثلة مبثوثة يف املصنفات الفقهية، غري أن قليال 
من األقوال التي توافق هذه التصورات ربام ال توصف رصاحة بكوهنا حتكام؛ وقد 

رصت يف هذه الدراسة املوجزة عىل األقوال التي استخدم وصف التحكم فيهـا اقت
رصاحة، لكنه من املطلوب توسيع جمال الدراسة لتتضمن األقوال التي قامت عىل 

 .لذكر وإن مل توصف بكوهنا حتكامأساس من األسس سالفة ا
توسيع جمال الدراسة عىل هذه الصورة سيجعل البحث كبري احلجـم للغايـة، و

وحسبي أن فتحت الباب ملن يأيت من بعـدي؛ ليقـيم عـىل هـذه األقـوال وأمثاهلـا 
 -هذه الدراسـة أحـق وهي بمثل-دراسة كاملة يف مرحلة املاجستري أو الدكتوراه 

أفـاد فيهـا مـن علـوم  يستقيص فيها تلك األقوال، ويدرسها دراسة وافيـة، وربـام
اإلحصاء، ليصل من خالل ذلك إىل الوقوف عـىل مسـلك مـن مسـالك الفقهـاء 
يسمى التحكم، فيبني أكثر املذاهب الفقهية التي وجـد فيهـا مثـل هـذه األقـوال، 
وأكثر الفقهاء الذين نسب إليهم هذا الصنف من األقوال، ويف أي العصور كثرت 

هية، وإىل أي مد يمكن العمل هبذه األقـوال، هذه األقوال، ويف أي األبواب الفق
صـل هبـذا الصـنف مـن أقـوال وغريها من اجلوانب التي تت... وما ضوابط ذلك 

 .الفقهاء
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كام يبني من خالل دراسته العالقة بني هذه األقوال واألقوال الشاذة ومفردات 
   .هذه األصناف من األقوال الفقهيةاملذاهب، وإىل مد تتشابه أو ختتلف 

أن الوصف بالتحكم قد يدفع إليه عدم محل األقـوال الفقهيـة كام تبني يل أيضا 
كـام يف قـول  -يقصـد بـالقول يف بعـض األحيـان التمثيـل  فقـدعىل املراد منهـا؛ 

أو املبالغة؛ كأقوال بعـض الفقهـاء يف تقـدير  -الشافعي يف تقدير مدة إجارة العني 
 .»قنطاراوآتيتم إحداهن «:القنطار يف قوله تعاىل 

 وأيضا فإن بعض األقوال الفقهية املوصوفة بكوهنا حتكـامت هـي أقـوال، رأ
بعض الفقهاء أهنا صدرت يف أمور تعبديـة، وال يمكـن ألحـد كائنـا مـن كـان أن 
ينيشء تعبدا، يف حني رأ بعض آخر أهنا صدرت يف أمـور معقولـة املعنـى، وأنـه 

كـام ومقاصـدها، وهـذا يـدل عـىل يمكن القول هبا بناء عىل النظر إىل علـل األح
  .م يف حتديد بعض األمور التعبديةاختالفه

وبقي أن أنبه إىل أن هذا البحث ليس مجعا ألقوال ال دليل عليها مهجـورة مـن 
دراسة ألقوال وصفت بكوهنا حتكام لتحديد  -كام ذكرت  -أقوال الفقهاء، إنام هو 

قهيـة، وأيضـا للتنبيـه إىل أن املقصود هبـذا املصـطلح املسـتخدم يف املصـنفات الف
مسلك التحكم الفقهي هـو أحـد مسـالك االسـتنباط التـي جيانبهـا الصـواب يف 

فقهي واملظـاهر أغلب األحيان، وبيان بعض اخلصائص التي خيتص هبا التحكم ال
 .التي يأيت عليها

    .ضعيفة وأمثاهلا ال تعدم فائدتهوالتنبيه عىل األقوال الشاذة وال
ومـا كـان مـن خطـأ أو سـهو فمنـى ومـن  وبعد، فام كان توفيق فمـن اهللا 

الشيطان، واهللا أسأل أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يغفر زالتنـا 
 .وخطأنا وأن هيدينا سواء السبيلوسهونا 

 . فاحتة كل خري ومتام وكل نعمةواحلمد هللا
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 القرآن الكريم -١
، )هـ٣٧٠ت(أيب بكر، أمحد بن عيل الرازي اجلصاص : أحكام القرآن، تأليف -٢

، )هــ١٤٠٥(، )بريوت(حممد الصادق قمحاوي، دار إحياء الرتاث العريب: حتقيق
 . بدون طبعة 

                 أيب بكـــر، حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن العـــريب : أحكـــام القـــرآن، تـــأليف -٣
ر ـحممد عبـد القـادر عطـا، دار الفكـر للطباعـة والنشـ: ، حتقيق)هـ٥٤٣-٤٦٨(
 .، بدون طبعة وبدون تاريخ )لبنان(

، )هــ٢٠٤ت(أيب عبد اهللا، حممد بن إدريس الشـافعي : أحكام القرآن، تأليف -٤
، بـدون )هـ١٤٠٠(، )بريوت(عبد الغني عبد اخلالق، دار الكتب العلمية : حتقيق
 .  طبعة 

ام القرآن، عيل بن حممد بن عيل، أبو احلسن الطربي، امللقب بعامد الدين، أحك -٥
موسـى حممـد عـيل : ، حتقيـق)هــ٥٠٤: املتوىف(املعروف بالكيا اهلرايس الشافعي 

 هـ ١٤٠٥وعزة عبد عطية، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 
عمر، يوسف بـن عبـد  أيب: االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، تأليف -٦

سـامل حممـد : ، حتقيق)هـ ٤٦٣ - ٣٦٨(اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري القرطبي 
 ). م٢٠٠٠(، الطبعة األوىل )بريوت(عطا وحممد عىل معوض، دار الكتب العلمية 

أيب بكر، حممد بـن إبـراهيم بـن املنـذر : اإلرشاف عىل مذاهب العلامء، تأليف -٧
أبـو محـاد صـغري . د: ققه، وقدم له، وخرج أحاديثـه، ح)هـ٣١٨ت(النيسابوري 

ـــة  ـــة الثقافي ـــة مك ـــاري، مكتب ـــد األنص ـــارات(أمح ـــة األوىل )اإلم ، الطبع
 ) . م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(
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، دار املعرفة )هـ٢٠٤ت(أيب عبد اهللا، حممد بن إدريس الشافعي : األم، تأليف -٨
 ) .هـ١٣٩٣(، الطبعة الثانية )بريوت(

ــأليف -٩ ــط، ت ــ: األوس ــابوري أيب بك ــذر النيس ــن املن ــراهيم ب ــن إب ــد ب ر، حمم
، )الريـاض(أبو محاد صغري أمحـد األنصـاري، دار طيبـة . د: ، حتقيق)هـ٣١٨ت(

 ) .١٩٨٥(الطبعة األوىل 
أيب الوليد، حممد بن أمحد بن حممد بـن : بداية املجتهد وهناية املقتصد، تأليف -١٠

الرمحن، عبد احلكم بن حممـد، أيب عبد : ، حتقيق)هـ٥٩٥-هـ٥٢٠(رشد القرطبي 
  .، بدون طبعة وبدون تاريخ)القاهرة(املكتبة التوفيقية 

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، تأليف عالء الدين، أيب بكر بن مسعود بن  -١١
 ) .  م١٩٨٢(، الطبعة الثانية )بريوت(أمحد الكاساين، دار الكتاب العريب 

الدين، حممـد بـن عمـر التميمـي الـرازي، دار فخر : التفسري الكبري، تأليف -١٢
 ) .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١(، الطبعة األوىل )بريوت(الكتب العلمية 

أيب عمر، يوسف بن عبـد : التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، تأليف -١٣
مصـطفى بـن أمحـد العلـوي، : ، حتقيق)هـ٤٦٣ - ٣٦٨(اهللا بن عبد الرب النمري 

، )املغـرب(بكري، وزارة عموم األوقاف والشئون اإلسـالمية حممد عبد الكبري ال 
 ) .     هـ١٣٨٧(

أيب عبد اهللا، شمس الدين حممد : حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود، تأليف -١٤
بن أيب بكر ابن أيوب بن سعد، الزرعي، الدمشقي، املعـروف بـابن قـيم اجلوزيـة 

): م١٩٩٥/هــ١٤١٥(الثانية ، الطبعة )بريوت(دار الكتب العلمية ) هـ٧٥١ت(
٧/١٩    . 

، )ر املـزينـوهـو رشح خمتصـ(احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي  -١٥
: ، حتقيـق)هـ٤٥٠ت(عيل بن حممد بن حبيب املاوردي البرصي الشافعي : تأليف

الشيخ عيل حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبـد املوجـود، دار الكتـب العلميـة 
 ) . م١٩٩٩-هـ١٤١٩(األوىل، الطبعة )بريوت(
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سيف الدين، أيب بكر، حممـد : حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء، تأليف -١٦
ياسـني أمحـد إبـراهيم درادكـة، . د:، حتقيـق)هـ٥٠٧ت (بن أمحد الشايش القفال 

 ) .م١٩٨٠(، الطبعة األوىل )عامن) (بريوت(دار األرقم  -مؤسسة الرسالة 
أيب داود، سليامن بن األشعث، السجسـتاين، األزدي : سنن أيب داود، تأليف -١٧

حممد حميـي الـدين عبـد احلميـد، دار الفكـر، بـدون طبعـة : ، حتقيق)هـ٢٧٥ت(
 .وبدون تاريخ

أيب بكر، أمحد بن احلسني بن عيل بـن موسـى : سنن البيهقي الكرب، تأليف -١٨
ــي  ـــ٤٥٨ت(البيهق ــق)ه ــ: ، حتقي ــة دار الب ــا، مكتب ــادر عط ــد الق ــد عب                ازحمم

 .، بدون طبعة )١٩٩٤/هـ١٤١٤(، )مكة املكرمة(
أيب عيسـى، حممـد بـن عيسـى الرتمـذي السـلمي : سنن الرتمذي، تصنيف -١٩

، )بـريوت(، حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث )هـ٢٧٩ -٢٠٩(
 . بدون طبعة وبدون تاريخ 

    أيب احلسن، عيل بن عمـر الـدارقطني البغـدادي : سنن الدارقطني، تصنيف -٢٠
، )بريوت(، حتقيق السيد عبد اهللا هاشم يامين املدين، دار املعرفة )هـ٣٨٥ -٣٠٦( 

 .م، بدون طبعة١٩٦٦/هـ١٣٨٦
أيب عبد اهللا، حممد بن أمحد بـن عـثامن بـن قـايامز : سري أعالم النبالء، تأليف -٢١

شعيب األرناؤوط وحممـد نعـيم العرقسـويس، : ، حتقيق)هـ٧٤٨-٦٧٣(الذهبي
 .)هـ١٤١٣(، الطبعة التاسعة )ريوتب(مؤسسة الرسالة 

حممـد بـن عبـد البـاقي بـن : رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك، تـأليف -٢٢
، الطبعـة األوىل )بـريوت(، دار الكتـب العلميـة )هـ١١٢٢ت (يوسف الزرقاين 

 ).هـ١٤١١(
شعيب األرناؤوط، : احلسني بن مسعود البغوي، حتقيق: السنة، تأليفرشح  -٢٣

، الطبعـة الثانيـة )بـريوت -دمشـق(وحممد زهري الشاويش، املكتـب اإلسـالمي 
 ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(
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بن  أيب احلسن، عيل بن خلف بن عبد امللك: رشح صحيح البخاري، تأليف -٢٤
مكتبـة  يـارس بـن إبـراهيم، أيب متيم،: ، حتقيق)هـ٤٤٩ت(البكري القرطبي بطال 

 ) . م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣(، الطبعة الثانية )الرياض(الرشد 
    أيب زكريا، حييـى بـن رشف النـووي: صحيح مسلم برشح النووي، تأليف  -٢٥

 .، بدون طبعة وبدون تاريخ )مرص(، دار التقو )هـ٦٧٦ - ٦٣ (
ــأليف-٢٦  ــب، ت ــب يف رشح التقري ــرح التثري ــل، : ط ــدين، أيب الفض ــن ال             زي

عبـد القـادر حممـد عـيل، دار الكتـب : عبد الرحيم بن احلسيني العراقـي، حتقيـق
 ).م٢٠٠٠(، الطبعة األوىل )بريوت(العلمية 

عمر حممد سيد عبد العزيز، دائـرة . الطهارات بني التعبد ومعقولية املعنى، د -٢٧
 .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، الطبعة األوىل، ) ديب(الشئون اإلسالمية والعمل اخلريي 

أيب الفضل، أمحد بـن عـيل بـن : فتح الباري برشح صحيح البخاري، تأليف -٢٨
حممـد فـؤاد عبـد البـاقي، : ، حتقيـق)هـ ٨٥٢ - ٧٧٣(حجر العسقالين الشافعي 

  .)م ١٩٨٦/هـ١٤٠٧(الطبعة األوىل  وحمب الدين اخلطيب، دار الريان للرتاث،
               ري ـلســان العــرب، حممــد بــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي املصــ -٢٩

 .  ، الطبعة األوىل ، بدون تاريخ )بريوت ( ، دار صادر )هـ٧١١-٦٣٠(
، دار )هــ٦٧٦ت (أيب زكريـا، حييـى بـن رشف النـووي : املجموع، تأليف -٣٠

 . م، بدون طبعة ١٩٩٧، )بريوت(الفكر
حبيـب : أيب بكر، عبد الرزاق بن مهام، الصـنعاين، حتقيـق: املصنف، تأليف -٣١

 ) . هـ١٤٠٣(، الطبعة الثانية )بريوت(الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي 
أيب بكر، عبـد اهللا بـن حممـد بـن أيب : املصنف يف األحاديث واآلثار، تأليف -٣٢

مكتبـة الرشـد كـامل يوسـف احلـوت، : ، حتقيـق)هــ٢٣٥ -١٥٩(شيبة الكويف 
 ) .    هـ١٤٠٩(، الطبعة األوىل )الرياض(



   ١٥٧       حتكامت الفقهاء دراسة يف حقيقتها ومظاهرها وأسباهبا وأدلتها    
 جامعة أم القر -أستاذ مساعد بقسم الرشيعة يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة القاهرة  -مدرس بقسم الرشيعة يف كلية دار العلوم  -فايد حممد حممد إبراهيم . د

بمساعدة فريق ( معجم اللغة العربية املعارص، د أمحد خمتار عبد احلميد عمر  -٣٣
 م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩األوىل، : ،  عامل الكتب ، الطبعة)عمل 

، )هــ٦٢٠ت(أيب حممد، عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقـديس : املغني، تأليف-٣٤
 ) . هـ١٤٠٥(، الطبعة األوىل )بريوت(الفكر دار 
أيب العبـاس، أمحـد بـن : املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسـلم، تـأليف -٣٥

: ، حققـه، وعلـق عليـه، وقـدم لـه)هــ٦٥٦- ٥٧٨(عمر بن إبـراهيم القرطبـي 
، )بـريوت -دمشـق (الكلم الطيـب  -يوسف عيل بديوي وآخرون، دار ابن كثري 

 ) .م١٩٩٦/هـ١٤١٧(الطبعة األوىل 
مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو احلسـني  -٣٦

 -هــ ١٣٩٩عبـد السـالم حممـد هـارون، دار الفكـر، : حتقيق) هـ٣٩٥: املتوىف(
 . م، دون رقم للطبعة ١٩٧٩

أيب الوليد، سـليامن بـن خلـف بـن : املنتقى رشح موطأ اإلمام مالك، تأليف -٣٧
، دار الكتـاب العـريب )هــ ٤٩٤-٤٠٣) (ي ـن وارث األندلسـسعد بن أيوب بـ

، الطبعــة الرابعــة )هـــ١٣٣٢(، عــن الطبعــة األوىل مطبعــة الســعادة )بــريوت(
 ) .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤(

حممد نعيم حممد هاين ساعي، دار السالم : موسوعة مسائل اجلمهور، تأليف -٣٨
 ) .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(، الطبعة األوىل )القاهرة(

أيب العباس، شمس الدين، أمحـد : األعيان وأنباء أبناء الزمان، تأليفوفيات  -٣٩
، )بـريوت(إحسـان عبـاس، دار صـادر :بن حممد بن أيب بكر بن خلكـان، حتقيـق

 ) .م١٩٩٤(الطبعة األوىل 
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قـول الصـحايب؛ : هـو تتناول الدراسة أحـد األدلـة التبعيـة املختلـف فيهـا؛
حتريـر : والثانية. حترير معنى الصحايب: األوىل: فتناولته الدراسة من ثالث جهات

صـلة املقاصـد بقـول الصـحايب، وهـي : والثالثة. مفهوم قول الصحايب وحجيته
 .اجلهة األهم يف مراد الباحث من البحث

حايب عـىل فقد اختلفـت اجتاهـات العلـامء يف املـراد بالصـ: فأما اجلهة األوىل
أو ال تشرتط؟، وانبنى عليهام  ملسو هيلع هللا ىلصهل تشرتط فيه طول الصحبة مع النبي : اجتاهني

حتديد الصـحايب الـذي يُعتـد بقولـه يف مسـائل اخلـالف؛ فبينـت الدراسـة عـدم 
التعارض بني االجتاهني الختالف اجلهة التي يتناوهلا كل قول؛ وقد فصلت ذلـك 

 . وبينته من خالل القول الراجح
فبعد حترير حمل النزاع يف قـول الصـحايب؛ بينـت الدراسـة : هة الثانيةوأما اجل

ع فيهـا مـن حجيـة قـول  أقوال العلامء من األصولني وغـريهم يف الصـورة املتنـازَ
ــة العلــامء يف ذلــك، وخلصــت إىل أن قــول  الصــحايب؛ وعرضــت الدراســة أدل

ديـد يف الصحايب حجة جيب العمل به، وأن األخذ بقوله أفضل مـن االجتهـاد اجل
ة، فضالً عن عدم األخذ بيشء أصالً؛ حيث إن العلامء الذين يعتـد بقـوهلم ـألـاملس

 .ال خيرجون يف فتاواهم وآرائهم عن موافقة أحد الصحابة ريض اهللا عنهم
فقد وضحت الدراسة مـا للصـحابة ريض اهللا عـنهم مـن : وأما اجلهة الثالثة

لعظـيم يف الداللـة عـىل مقاصـد مكانة عالية يف الترشيع؛ من جهة ظهور أثـرهم ا
رعي، وهو ـالشارع؛ مما يلزم منه النظر يف أقواهلم وأعامهلم لفهم مقاصد النص الش
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جت الدراسة عىل نقل أمهها؛ لتتوضح من خالهلـا  ة عرَّ ما قرره العلامء يف أقوال عدَّ
الصلة بني علم املقاصد وبني قول الصـحايب؛ حيـث إن الصـحابة هـم خـري مـن 

د وفهم التنزيـل وعرفـوا ظروفـه وأحوالـه؛ وقـد ختمـت الدراسـة عرف املقاص
توضيح كل ذلك برضب األمثلة التطبيقية من فقه الصـحابة ريض اهللا عـنهم عـىل 

ريعي؛ كيـف ال ـمراعاهتم املقاصد وإعامهلا عىل وجه بديع؛ جيري يف ذوقهـم التشـ
 .  ملسو هيلع هللا ىلصومعلمهم هو املعلم األول نبينا حممد 

 .ول الفقه، قول الصحايب، مقاصد الرشيعةأص :الكلامت املفتاحية
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Abstract 

 study a different dependency; evidence is: tell the sahaabi, dealt with 
the study of the three sides: 1: Edit meaning Companion. Second: Edit the 
concept say the sahaabi its opposability. And third: link targets by saying 
the sahaabi, and is the most important in the Murad, a researcher from the 
research. 

Either the first: scientists trends differed on what is meant by the 
companion on two directions: do you require it along with the 
companionship of the Prophet or not required?, based upon identifying the 
sahaabi significant saying in matters of disagreement, the study showed no 
incompatibility between the directions of the variability addressed by all 
said; it was separated and clarified through correct . 

And either the other: after the Edit dispute according the sahaabi; 
scholars study of alasolin and others in the disputed picture of authentic 
telling of the companion study offered evidence; scholars and concluded 
saying the sahaabi argument should work, and that by saying the best of 
new jurisprudence in the matter, as well as against something; where 
significant scientists by saying don't out in their fatwas and views about the 
consent of one of the sahaabah. 

And either the third side: the illustrated study of the sahaabah of high 
standing in the legislation; the emergence of hand track great indication 
purposes required from street; look at their words and their actions to 
understand the purposes of the text, and is decided by scientists in several 
statements turning study on transfer of the most important to emphasise 
through linkage between science targets between telling the companion as 
companions are best defined purposes and understanding revelation, knew 
the circumstances and conditions; the study concluded to clarify with 
examples Applied the jurisprudence of the sahaabah to observe the purposes 
and work in Badi; being in their legislative; how their teacher is a teacher 
first Prophet Muhammad PBUH  . 

Keywords: jurisprudence, telling the sahaabi, purposes. 
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينـا حممـد وعـىل آلـه وصـحبه 

 .أمجعني
 :أما بعد

ريع، ـ، مكانـة عظيمـة يف التشـريض اهللا عنهمفإنه مما ال شك فيه أن للصحابة 
، مـن النصـوص، وتعـود مكـانتهم إىل ملسو هيلع هللا ىلصويف فهم مراد اهللا تعاىل، ومراد رسوله 

ا التنزيل، وفهمـوا مـراد الشـارع مـن خطاباتـه املختلفـة، بـدالالهتا أهنم عارصو
، وال غرو فهـو املعلـم ملسو هيلع هللا ىلصالكثرية، مقتدين ومتأسني باملنهج الذي خطه هلم النبي 

ال عىل طرق استثامر اخلطـاب الشـ رعي مـن الـنص القـويم، فعلَّـم ـاألول، والدَّ
هبم عىل فهم النصوص واستقاء األحكام؛ ليكو نوا احلفظة النقلة مـن صحابته ودرَّ

َ ﴿ :، قال تعاىلملسو هيلع هللا ىلصبعده  ـريْ عْ غَ تَّبـِ يَ  وَ ـدَ َ لَهُ اهلُْ بَنيَّ ا تَ دِ مَ عْ نْ بَ ولَ مِ سُ اقِقِ الرَّ نْ يُشَ مَ وَ
ا ريً

صِ اءَتْ مَ سَ نَّمَ وَ هَ لِهِ جَ نُصْ ىلَّ وَ ا تَوَ لِّهِ مَ وَ نِنيَ نُ مِ بِيلِ املُْؤْ فـال ؛ )١١٥: النسـاء( ﴾سَ
، وال حيل له أن يفهم منهاجه عـىل ملسو هيلع هللا ىلص أن يتبع غري منهاجه حيق ألحد كائناً من كان

؛ فهم سبيل املؤمنني، وإال زلَّت بـه األهـواء، ريض اهللا عنهمغري ما فهمه أصحابه 
ومجحت به األطـامع؛ ليصـبح متَّبِعـاً لـدين مـؤول حمـرف، للعقـول فيـه حتكـم، 

ريع، ـهـم الضـبطة للتشـ ريض اهللا عـنهموللشهوة فيـه تقلـب، فكـان الصـحابة 
 ي بعد اهلـد مِ الفامهون للتنزيل، الواقفون عىل حدود اهللا، ومن تنكب طريقهم عَ

 .والعياذ باهللا
وقول الصحايب يرسم لنا منهج الفهـم الصـحيح للنصـوص، خصوصـاً مـع 
اتفاق الصحابة عىل قول أو رأي، أو مع اشتهار قـول أو رأي أو فتـو عـنهم، أو 

ائل االجتهاد، واألخذ باجتهاد هـذه مع قول صاحب اختصاص منهم يف أحد مس
الفئة املباركة، أوىل وأحكم من األخذ باجتهاد من جاء بعدهم، وأقرب إىل موافقة 

ها وأرسارها ومقاصدها مِ كَ  .النصوص وفهمها الفهم الصحيح؛ وإىل معرفة حِ
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 :أهداف البحث
 :يمكن إمجال أهداف البحث فيام يأيت

هم يف الترشيع ويف الداللـة عـىل مقاصـد بيان مكانة الصحابة ريض اهللا عن -١
الرشيعة اإلسالميَّة؛ حيـث إهنـم عـارصوا التنزيـل، وفهمـوا مـراد الشـارع مـن 

ريعة، ويف ـالترشيع؛ فكانت اجتهادهتم أنموذجاً فريـداً يف التأصـيل ملقاصـد الشـ
 . الداللة عليها بغري تكلف أو تعسف

ن بيان الصلة الوثيقة بني قول الصحايب وبني مق -٢ اصد الرشيعة؛ حيث تكـوِّ
اجتهاداهتم مصدراً ثراً ملا جاء بعدها من اجتهادات التابعني وأتباع التـابعني التـي 

 .ال خترج عن مقصود الشارع وحكمه وأرساره يف الترشيع
ريعة وطبقوهـا يف أوسـع ـعملـوا بالشـ ريض اهللا عـنهمبيان أن الصحابة  -٣

لوا منهجاً وسطاً بني مجيع املناهج التـي ؛ فشكَّ متييعمد يريده النص بغري مجود أو 
 .أتت بعدهم ممن خرجت عن طريقة اجتهاداهتم وفهمهم

مجع أبرز اجتهادات الصحابة املقاصـديَّة يف مكـان واحـد، للتـدليل عـىل  -٤
 .عميق فقههم وفهمهم ألرسار الترشيع

بيان أن اتبـاع الصـحابة ريض اهللا عـنهم يف الفهـم؛ فيـه حـل لكثـري مـن  -٥
كالت علم األصول؛ حيث ظهـرت يف األصـول نزعـات االبتعـاد عـن روح مش

 .النص وجوهره
بيان أن مقاصد الرشيعة اإلسـالميَّة كانـت مركـوزة يف نفـوس الصـحابة  -٦

يف تقـدير  ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنهم، وأهنم كانوا يمتلكون أدق نظر وأبعـده بعـد النبـي 
 .طاملصالح واملفاسد تقديراً صحيحاً ال وكس فيه وال شط

بيان أنه ما من مذهب مشهور من مذاهب األمصـار بعـد الصـحابة ريض  -٧
اهللا عنهم، إال وقد اتبعهم يف الفهم وأصول الفتو، حتى ال تكاد جتد مذهباً متَّبَعاً 

 . مشتهراً خيرج عام رسموه من معامل واجتهادات
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 :الدراسات السابقة
سواء يف املؤلفات  تناولت عدد من الدراسات موضوع قول الصحايب بالبحث

ة؛ وهي أوسع مـن أن حتصـ ر ـعامة يف أصول الفقه،أو يف مؤلفات وأبحاث خاصَّ
قول الصـحايب  بني ر عىل أهم الدراسات التي تناولت العالقةـهنا، ولكن سأقتص

وبني مقاصد الرشيعة اإلسالمية؛ حيث أشارت بعض الدراسات إىل العالقة بـني 
ة؛ ثم أبني الفروق بينها وبني دراسـتي؛ فـأهم ريعـقول الصحايب وبني مقاصد الش

  :هذه الدراسات التي وقفت عليها ما يأيت
حممد سـعد بـن . ، درعيةـمقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الش -١

 -هــ١٤١٨، )١(أمحد اليويب، دار اهلجرة، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط 
 . م١٩٩٨

عالقـة املقاصـد بقـول : يف املبحث الرابع، وعنوانهوقد تكلم فيام خيص بحثنا 
، وقد تكون هذا املبحـث مـن )٦٠٢ -٥٩٦: (، وقد جاء يف الصفحاتالصحايب

بيـان العالقـة بـني املقاصـد : يف املقصود بقول الصحايب، والثاين: األول: مطلبني
 .وقول الصحايب

يف الفهـم  نهمريض اهللا عـوقد تكلم يف املنزلة العظيمة التي تبوأهـا الصـحابة 
واإلدراك، وقــد ذكــر أســباب ذلــك مــن التلقــي املبــارش، وســليقتهم العربيــة، 
وإخالصهم هللا تعاىل، ثم رضب مثـالني للعالقـة بـني املقاصـد وقـول الصـحايب 

 . مجع القرآن، وتضمني الصناع: باختصار؛ هي
، ماجد إسـالم البنكـاين، دون رعيةـمقاصد الرشيعة وعالقتها باألدلة الش -٢

 .بعة، ودون تاريخط
: عالقة املقاصد بقـول الصـحايب، يف الصـفحات: الفصل السابع يف فقد عقد

السابقة حذو القذة بالقـذة  ، الدراسة، وقد اتبع صاحب هذه الدراسة)٤٩ -٣٧(
 ! دون أن يضيف أو يزيد
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، عبد الرمحن بن عـيل إسـامعيل، وهـو بحيـث منشـور يف مقاصد الرشيعة -٣
 :رابط اآليتشبكة االنرتنت يف ال

 -86-http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow
142968.htm؛  

ول الصـحايب، وقد أشار يف نصف صفحة يف أربع نقاط، إىل عالقة املقاصد بق
ودورهـم يف فهـم  عـنهمريض اهللا حـول مكانـة الصـحابة  وتدور النقاط األربـع

 .ريع، ومعارصهتم للتنزيل، وسالمة قرائحهم، وإخالصهم هللا تعاىلـالتش
نـور الـدين بـن خمتـار . ، د»حجيته ضوابطه جماالتـه«االجتهاد املقاصدي  -٤

رة، وزارة ـ، السنة الثامنـة عشـ)٦٦(و ) ٦٥(، عدد )١(اخلادمي، كتاب األمة، ط 
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩: اد األوىلاألوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، مج

ــوان ــاً بعن ــد أورد مبحث ــ: فق ــدي يف عص ــاد املقاص ــحابة، يف ـاالجته ر الص
ر الصـحابة ـ، وذكر أن االلتفـات إىل املقاصـد يف عصـ)١٠١ -٩١: (الصفحات

ر النبـوي، نظـراً لطبيعـة ـلوحظ بصورة واضحة أكثر مـن العصـ ريض اهللا عنهم
ة إىل بيان حكم الرشيعة يف ضـوء النـوازل رهم وبيئتهم، ونظراً للحاجة املاـعص سَّ

اجلديدة، واستدل لذلك بوراثتهم للهدي النبوي ونقله لكافة األجيـال، ثـم أورد 
مجلة من آثارهم يف املقاصد التي تدل عـىل إعامهلـم للمقاصـد عـىل نحـو التيسـري 

بد، والتخفيف والرفق وجتنب التشدد واملغاالة والتعمق والتكلف واملبالغة يف التع
وعرشين مثاالً من الوقائع التي اجتهـدوا فيهـا اجتهـاداً مقاصـدياً،  اثننيثم أورد 

  -  -اختيار أيب بكر : أوردها خمترصة دون أن يُشري إىل مصدرها أو ثبوهتا؛ منها
   للقرآن، وتضمني الصـناع فقـه عـيل   -  -ع أيب بكر ـلمني، ومجـة للمسـخليف

-  - وإمضاء عمر ،-  -  طالق الثالث بلفظ واحد طالقـاً ثالثـاً، وعـدم ال
توزيع األرايض املفتوحة عىل املقاتلني، وزيادة االجتامع يف املساجد لقيام رمضان، 

 . وقتل اجلامعة بالواحد، وإمجاع الصحابة عىل ترك احليل

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-142968.htm%D8%9B
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-142968.htm%D8%9B
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-142968.htm%D8%9B


   ١٦٩       حجية قول الصحايب وعالقته بمقاصد الرشيعة    
 وجامعة الريموك قسم الفقه وأصوله أستاذ أصول الفقه املشارك يف جامعة أم القر قسم الرشيعة -أرشف حممود عقلة بني كنانة  .د                                                     

ــ -٥ ــد الش ــم املقاص ــان، . ، درعيةـعل ــة العبيك ــادمي، مكتب ــدين اخل ــور ال ن
  .م٢١٠٤ -ـه١٤٣٥، )٥(هـ، ط ١٤٣٤

، إىل عالقة املقاصد بقول الصحايب دون )٤١ص (فقد أشار يف نصف صفحة 
ـل للموضـوع؛ فـذكر يف بضـعة أسـطر أن أقـوال  أن يرضب لذلك أمثلة أو يؤصِّ
الصحابة وفتاواهم وأقضيتهم قد تضمنت اعتبار املقاصـد ومراعاهتـا؛ سـواء بـام 

مـل هبـا، أو باتفـاقهم عـىل رصحوا به من وجوب االلتفات إىل هذه املقاصد والع
قوالً  ملسو هيلع هللا ىلصاملقاصد املختلفة التي نطق هبا القرآن الكريم، أو التي بينتها سنة الرسول 

ا  .وفعالً وتقريرً
، يوســف أمحــد حممــد البــدوي، دار ريعة عنــد ابــن تيميــةـمقاصــد الشــ -٦

 .م٢٠١٢ -هـ١٤٣٣، )٢(الصميعي، الرياض، اململكة العربة السعودية، ط 
، إىل عالقـة املقاصـد )٤٩٣ - ٤٩٠(الفرع الثالث يف الصفحات فقد أشار يف 

بقول الصحايب وأشار إىل إملام الصحابة بمقاصد الرشيعة، وفهمهم هلا عىل الوجه 
ملعرفـة مـا قالـه  حمتـاجوناألكمل، مشرياً إىل قول ابن تيمية وغريه بـأن املسـلمني 

السنة، وذكر أربعة أمثلة الصحابة والتابعون هلم بإحسان يف معاين ألفاظ الكتاب و
  -  -نفـي عمـر : ريعة؛ هـيـعىل عجل من أمثلة مراعاة الصحابة ملقاصد الشـ

  -  -لنرص بن حجاج إىل البرصة خشية افتتان النساء به؛ جلامله، وإسقاط عمـر 
لسهم املؤلفة قلوهبم من الذين يعطون من الزكاة، وقتل اجلامعـة بالواحـد يف فقـه 

، ثـم خلـص يف سـتة أسـطر -  -لقرآن يف عهد الصـديق ، ومجع ا-  -عمر 
 .الصحابة بأقوالعالقة املقاصد 

حممـد بكـر إسـامعيل حبيـب، إدارة . ، دمقاصد الرشيعة تأصيالً وتفعـيالً  -٧
الدعوة والتعليم، سلسـلة دعـوة احلـق، رابطـة العـامل اإلسـالمي، السـنة الثانيـة 

 . هـ١٤٢٧العام ) ٢١٣(والعرشون، العدد 
، عمـق فهـم )٧٦-٥٦(كر يف قرابـة صـفحة ونصـف يف الصـفحات حيث ذ
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ريض ، وأن األئمة األربعة مل خيرجوا عن أقوال الصـحابة ريض اهللا عنهمالصحابة 
:  ؛ هيريض اهللا عنهم، ثم أشار رسيعاً إىل بعض األمثلة من فقه الصحابة اهللا عنهم

 .بالواحدللقرآن، وتضمني الصنَّاع، وقتل اجلامعة  -  -مجع أيب بكر 
هذه هي أبرز الدراسات السابقة التي تكلمـت حـول عالقـة املقاصـد بقـول 
الصحايب، وهي دراسات عجىل مل يقصد فيها أصحاهبا ختصـيص موضـوع بحثنـا 
بالدراسة، ومعظمها يدور حول فكرة واحدة هي اإلشارة إىل عمق فهم الصـحابة 

حول أمثلة متقاربة  -يضاً أ - ساهتمملعارصهتم التنزيل، وتدور درا ريض اهللا عنهم
ال تتجاوز أربعة أمثلة، سو دراسة اخلادمي يف االجتهاد املقاصدي؛ فهي أوسـع 

ن التمثيـل عنـده جـاء أالدراسات يف هذه القضية من حيث رضب األمثلـة؛ غـري 
ن مصادره األصـيلة، كـام مل بتوثيقه م برشح املثال جيداً، ومل يعن عجوالً؛ فلم يعن

 .لصحابة أو بعدم ثبوتهبثبوته عن ا يُعن
ومن هنا جاءت دراستنا لتتوسع يف موضوع الدراسـة بشـكل أكـرب، ولتكـون 

ريعة، ـدراسة متخصصة تظهر فيها تلك العالقة بني قول الصحايب ومقاصـد الشـ
، والتـدليل ريض اهللا عـنهممع حترير القول يف عميق الفهم املقاصـدي للصـحابة 

ل العلـم وتأصـيالهتم، وتوسـيع التمثيـل عىل ذلك بجملة من األدلة وأقـوال أهـ
لذلك من فقه الصحابة؛ لتظهر املسألة بجالء، وقد خصصت لذلك املبحث الثاين 

 . واملبحث اخلامس؛ كام يظهر يف خطة البحث اآلتية، ويف ثنايا البحث
 :وقد جاءت خطة البحث عىل النحو اآليت

 :تعريف قول الصحايب لغة واصطالحاً : املبحث األول
وأثرهم يف الداللة عـىل مقاصـد  ريض اهللا عنهممكانة الصحابة : حث الثايناملب

 :الشارع
وأعامهلـم لفهـم  ريض اهللا عـنهمأمهية النظر يف أقوال الصحابة : املطلب األول

 .مقاصد النص الرشعي
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أقوال العلامء يف رضورة مراعـاة فهـم السـلف ملعرفـة مقاصـد : املطلب الثاين
 .النص الرشعي
 .صلة قول الصحايب بمقاصد الرشيعة: الثاملطلب الث

 .حجيَّة قول الصحايب: املبحث الثالث
 .أمثلة تطبيقية عىل قول الصحايب: املبحث الرابع

 .اجتهادات الصحابة املقاصديَّة: املبحث اخلامس
 .وفيها أهم النتائج: اخلامتة

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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 :تعريف الصحايب لغة واصالحاً : املطلب األول
 :تعريف الصحايب لغة: أوالً 

بَةً الصحايب من الصحبة ـحْ بُ صُ ـحَ بَ يَصْ ـحِ بَةُ مصـدر قولـك صَ حْ ، ، والصُّ
حابة بالفتح، وصاحبه عارشه بة بالضم وصَ حْ بُه صُ حَ بَه يَصْ حِ ب مجع وا .وصَ حْ لصَّ

ب حْ حاب مجاعة الصَّ   .الصاحـب وهو املُعــارش، واألَصْ
ـحابَة حاب؛ وهو يف األَصـل مصـدر، والصِّ حابة بالفتح األَصْ مصـدر : والصَّ

ـن صـحابَتَك  سَ عانـاً : وتقـول للرجـل عنـد التوديـع. قولك صاحبَك اهللاُّ وأَحْ مُ
باً   .)١(مُصاحَ
 :تعريف الصحايب اصطالحاً : ثانياً 

؛ اشـتهر باالجتـاه )٢(الصحايب اصطالحاً عند العلـامء اجتاهـان بـارزانلتعريف 
األول املحدثون، واشـتهر باالجتـاه الثـاين األصـوليون، وإن كـان بـني املحـدثني 
ـح بعـض  ح بعض املحدثني اجتـاه األصـوليني، ورجَّ واألصوليني تداخالً بأن رجَّ

 :األصوليني اجتاه املحدثني، وفيام ييل بيان االجتاهني

 ).صحب(ابن منظور، لسان العرب، الزبيدي ، تاج العروس، الرازي، خمتار الصحاح، مادة ) ١(
إنـه : أن الصحايب هـو مـن طالـت صـحبته، وقيـل: وهلم أقوال غري هذين القولني يف االجتاهني السابقني؛ مفادها) ٢(

الواقدي وهو قول شاذ؛ ألنه خيرج مثل احلسن بن عيل ونحوه مـن إنه من رآه بالغاً، حكي ذلك عن : احلافظ، وقيل
ري، والقـرايف يف ـحييى بن عثامن بن صـالح املصـ: وإن مل يره، قاله ملسو هيلع هللا ىلصإنه من أدرك النبي : أحداث الصحابة، وقيل

، ٢١٢ص٢، السـيوطي، تـدريب الـراوي، ج٣٤٩ص٧ابـن حجـر، فـتح البـاري، ج: انظـر. كتابه رشح التنقيح
، العطـار، حاشـية العطـار عـىل مجـع اجلوامـع، ٤٨٣ص٢شـذا الفيـاح مـن علـوم ابـن الصـالح، جاألبنايس، ال

 . ١٩٨-١٩٧ص٢ج
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سـنة أو  ملسو هيلع هللا ىلصأن الصحايب كـل مسـلم صـحب النبـي  :لمحدثنياالجتاه األول ل
 .شهراً أو يوماً أو ساعة، أو رآه وقد أدرك احللم وعقل أمر الدين ورضيه

، وهـو مـا رجحـه )٣(، والبخـاري)٢(، وعيل بن املـديني)١(اإلمام أمحد: وهو قول
، )٧(، وابـن احلاجـب)٦(الباقالين: ، ووافقهم من األصوليني)٥(، وابن حجر)٤(النووي

، )١٢(، وابـن قدامـة)١١(، والكلـوذاين)١٠(وأبـو يعـىل... ،)٩(، وابن السـبكي)٨(واآلمدي
 .، وغريهم)١٦(، وابن حزم)١٥(، وابن النجار)١٤(، واملرداوي)١٣(والطويف

أو رآه مؤمناً به ومات عىل ذلك، حتى ولو مل يروِ شيئاً؛  ملسو هيلع هللا ىلصفكل من لقي النبي 
 .حاب هذا االجتاهفهو الصحايب عند أص

، أبـو ١٧٣، ابن الصالح، معرفة أنواع علـوم احلـديث، ص٥١-٥٠البغدادي، الكفاية يف علم الرواية، ص: انظر) ١(
، ابـن قدامـة، روضـة ١٧٢ص٣، ج، الكلوذاين، التمهيد يف أصول الفقه١٤١ص١يعىل، العدة يف أصول الفقه، ج

، ١٩٩٦ص٤، املرداوي، التحبري رشح التحرير، ج٥٧٦ص١، آل تيمية، املسودة، ج١١٤الناظر وجنة املناظر، ص
 .٢٠٩ص١، ابن بدران، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد، ج٤٦٥ص٢ابن النجار، رشح الكوكب املنيـر، ج

-٩٣ص٣، السخاوي، فتح املغيث رشح ألفية احلـديث، ج٥١-٥٠البغدادي، الكفاية يف علم الرواية، ص: انظر) ٢(
، ابـن ٢١٢-٢١١ص٢، السـيوطي، تـدريب الـراوي، ج١٧٣، ابن الصالح، معرفة أنواع علوم احلديث، ص٩٤

، اآلمـدي، اإلحكــام يف أصـول األحكــام، ١١٢ر علـوم احلــديث النبـوي، صـمجاعـة، املنهـل الــروي يف خمتصـ
 .٩٢ص٢ج

 ) .٣٦٤٩(، قبل حديث رقم ٦١٢صحيح البخاري ، ص: انظر) ٣(
 . ٣٥ص١النووي، املنهاج رشح صحيح مسلم، ج: انظر) ٤(
 . ٣٤٩ص٧ابن حجر، فتح الباري برشح صحيح البخاري، ج: انظر) ٥(
، ٣٧٥-٣٧٤ص٢، وج)١١٣٣(، فقـرة  ٤١٤-٤١٣ص٢اجلويني، كتاب التلخـيص يف أصـول الفقـه، ج: انظر) ٦(

 ).١٠٨٤(فقرة 
 .٤٥٨ص٢ترص املنتهى األصويل، جابن احلاجب، خم: انظر) ٧(
 .٩٢ص٢اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، ج: انظر) ٨(
، واإلهبـاج يف رشح املنهـاج، ١٩٧ص٢ابن السبكي، مجع اجلوامع مع حاشية العطار عـىل رشح املحـيل، ج: انظر) ٩(

 .١٢٧٢ص٢ج
 .١٤٢-١٤١ص١أبو يعىل، العدة يف أصول الفقه، ج: انظر) ١٠(
 .١٧٢ص٣لوذاين، التمهيد يف أصول الفقه، جالك: انظر) ١١(
 .١١٤ابن قدامة، روضة الناظر وجنة املناظر، ص: انظر) ١٢(
 .١٨٦-١٨٥ص٢الطويف، رشح خمترص الروضة، ج: انظر) ١٣(
 .١٩٩٦ص٤املرداوي، التحبري رشح التحرير، ج: انظر) ١٤(
 .٤٦٥ص٢ابن النجار، رشح الكوكب املنري، ج: انظر) ١٥(
 .٨٦ص٢ن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، جاب: انظر) ١٦(
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 : وقد احتجو بجمله من األدلة عىل قوهلم؛ ملخصها
يأيت عـىل النـاس زمـان «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري، قال -١

: ؟ فيقولون هلـمملسو هيلع هللا ىلصفيكم مَن صاحب رسول اهللا : فيغزو فئام من الناس؛ فيقولون
هل فـيكم : س؛ فيقالنعم، فيفتح هلم، ثم يأيت عىل الناس زمان فيغزو فئام من النا

نعم، فيفـتح هلـم، ثـم يـأيت عـىل : ؟ فيقولونملسو هيلع هللا ىلصمن صاحب أصحاب رسول اهللا 
ـن صـاحب مـن صـاحب : الناس زمان فيغزو فئام من الناس؛ فيقال هل فـيكم مَ

فقد بوب اإلمام البخاري . )١(»نعم، فيفتح هلم: ؟ فيقولونملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهللا 
أو رآه  ملسو هيلع هللا ىلص، ومن صحب النبـي ملسو هيلع هللا ىلصفضائل أصحاب النبي : عىل هذا احلديث باب

 .)٢(ورجحه ابن حجر. من املسلمني؛ فهو من أصحابه
ال متس النار مسـلامً رآين أو رأ « :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  -  -عن جابر  -٢

طوبى ملن رآين وآمـن يب، «: -  -، ويف رواية عن أيب سعيد اخلدري )٣(»من رآين
 . )٤(»وطوبى ثم طوبى ملن آمن يب ومل يرين

 ملسو هيلع هللا ىلصاألوىل هم الصحابة، وهذه خصيصة خـص هبـا النبـي ) رآين(ملقصود بـ فا
تدل عىل مطلـق الرؤيـة ) رآين(ثم إن كلمة . )٥( ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة؛ لفضل رؤيتهم النبي 

 . بدون حتديد مدة معينة

، ومـن ملسو هيلع هللا ىلصفضائل أصحاب النبي : ، بابملسو هيلع هللا ىلصفضائل أصحاب النبي : البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب أخرجه) ١(
عالمـات : املناقب، بـاب: ، وكتاب)٣٦٤٩(أو رآه من املسلمني؛ فهو من أصحابه، حديث رقم  ملسو هيلع هللا ىلصصحب النبي 

مـن اسـتعان بالضـعفاء والصـاحلني يف : اجلهاد والسـري، بـاب: ، وكتاب)٣٥٩٤(النبوة يف اإلسالم، حديث رقم 
 ) .٢٨٩٧(احلرب، حديث رقم 

 . ٣٤٩ص٧ابن حجر، فتح الباري برشح صحيح البخاري، ج) ٢(
، ٣٨٥٨وصـحبه، ح ملسو هيلع هللا ىلصما جاء يف فضل من رأ النبـي : املناقب، باب: الرتمذي، جامع الرتمذي، كتاب أخرجه) ٣(

 .٦٠٠٤ح٣٠٩ص٣، وحسنه األلباين، يف مشكاة املصابيح، ج »يث حسن غريبهذا حد«: وقال الرتمذي
، وابـن حبـان، ١١٦٩١، ح-  -أمحد، املسند، مسند املكثرين من الصحابة، مسند أيب سـعيد اخلـدري  أخرجه) ٤(

: عن مناقب الصحابة رجاهلم ونسائهم بذكر أسامئهم رضوان اهللا عليهم أمجعني، باب ملسو هيلع هللا ىلصإخباره : الصحيح، كتاب
  .، يف حتقيقه للمسند ولصحيح ابن حباناألرنؤوطشعيب : ، وحسن إسناده٧٢٣٠ح٢١٣ص١٦فضل األمة، ج

 .٤٨٨ص٢، السمعاين، قواطع األدلة، ج٢٤٤ص١٠املباركفوري، حتفة األحوذي، ج: انظر) ٥(
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لغة مشتق من الصـحبة، دون حتديـد قـدر معـني منهـا ) صحايب(إن لفظ  -٣
ليالً أو كثرياً، وهذا هـو املعنـى خمصوص، وذلك يطلق عىل كل من صحب غريه ق

؛ أُطلـق عـىل كـل مـن رآه ملسو هيلع هللا ىلصاملستعمل يف اللغة ويف العرف؛ فلرشف منزلة النبي 
 .)١(ولو حلظة صحابيّاً 
بأنه قد تقرر يف عرف اللغـة عـدم اسـتعامل هـذه التسـمية إال : ويرد عىل ذلك

 .)٢(قهمن إطالفيمن كثرت صحبته؛ فالعرف مقدم، واملعنى العريف هو املتبادر 
سنة أو سنتني،  ملسو هيلع هللا ىلصأن الصحايب كل من أقام مع النبي  :االجتاه الثاين لألصوليني

أنه قد كثرت جمالسته له، وطـال مكثـه معـه : أو غزا معه غزوة أو غزوتني، بمعنى
  .عىل طريق التبع له واألخذ عنه

ثنيوهو قول سعيد بن املسيب   ؛ وقد ضـعفه عنـه العراقـي؛ ألن يف)٣(من املحدِّ
 .)٤(احلديثحممد بن عمر الواقدي؛ وهو ضعيف يف : اده عنهإسن

ابن معني، وأيب زرعة، وأيب حاتم، وأيب داود، وابن عبد الـرب؛  وهو ظاهر قول
، أو مسـح وجـوههم، ملسو هيلع هللا ىلصحيث إهنم مل يثبتوا صحبة األطفال؛ كمن حنَّكهم النبي 

وعبيـد  أو تفل يف أفواههم؛ كمحمد بن حاطب، وعبد الرمحن بن عثامن التميمي،
 .)٥(اهللا بن معمر، وغريهــم

-٥٠يـة، ص، البغدادي، الكفاية يف علم الروا٩٤-٩٣ص٣السخاوي، فتح املغيث رشح ألفية احلديث، ج: انظر) ١(
، أبـو ٤٨٣ص٢، األبنايس، الشذا الفياح من علوم ابن الصـالح، ج٢١١ص٢، السيوطي، تدريب الراوي، ج٥١

ر الروضـة، ـ، الطـويف، رشح خمتصـ١٧٣ص٣، الكلـوذاين، التمهيـد، ج١٤٢ص١يعىل، العدة يف أصول الفقه، ج
، ابـن ٣٠١ص٤حـيط، جي، البحـر املـ، الزركش٨٨ص٢، ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، ج١٨٦ص٢ج

 .٤٨٨ص٢، السمعاين، قواطع األدلة، ج٣٤٩ص  ٧حجر، فتح الباري برشح صحيح البخاري، ج 
 .٦٦ص٣أمري بادشاه، تيسري التحرير، ج: انظر) ٢(
، ابن الصالح، معرفة أنـواع علـوم احلـديث، ٣٤٩ص٧ابن حجر، فتح الباري برشح صحيح البخاري، ج: انظر) ٣(

ر علـوم ـ، ابن مجاعة، املنهل الروي يف خمتصـ٤٨٤ص٢لفياح من علوم ابن الصالح، جاألبنايس، الشذا ا ١٧٣ص
 .١١١احلديث النبوي، ص

 .٢١٢-٢١١ص٢، السيوطي، تدريب الراوي، ج ٥١-٥٠البغدادي، الكفاية يف علم الرواية، ص: انظر) ٤(
، املـرداوي، ٩٢ص٢ج، اآلمدي، اإلحكـام يف أصـول األحكـام، ٢١٠ص٢السيوطي، تدريب الراوي، ج: انظر) ٥(

، العطـار، حاشـية ٤٧ص٢، ابن النجار، رشح الكوكـب املنـري، ج٢٠٠٢-٢٠٠١ص٤التحبري رشح التحرير، ج
 . ١٩٧ص٢العطار عىل مجع اجلوامع، ج
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، )٤(، وابـن اهلـامم)٣(، والسمعاين)٢(، والرسخيس)١(أيب احلسني البرصي وهو قول
، وابـن عبـد )٨(، وإلكيـا الطـربي)٧(، والغـزايل)٦(، وأيب نرص القشريي)٥(وابن فورك

مـن  ، وغـريهم)١١(البخـاريالعزيـز  ، وعبـد)١٠(، وابن نظـام األنصـاري)٩(الشكور
 .وليني والفقهاءاألص

وطالت صحبته له أو كثرت جمالسـته لـه عـىل طريـق  ملسو هيلع هللا ىلصفكل من رأ النبي 
 .التبع له واألخذ عنه، أو رو عنه؛ فهو الصحايب عند أصحاب هذا االجتاه

رشفـاً  ملسو هيلع هللا ىلصن لصـحبته أ: وقد استدلوا لقـوهلم بجملـة مـن األدلـة؛ ملخصـها
؛ فال تنال إال ب إنه قد ثم  .لشخص املطبوع عليهجتامع طويل يظهر فيه خلق ااعظيامً

تقرر يف عرف األمة أهنم ال يسـتعملون هـذه التسـمية إال فـيمن كثـرت صـحبته 
، وسمع  واتصل لقاؤه، وال جيرون ذلك عىل من لقي املرء ساعة ومشى معه خطىً

 .)١٢(منه حديثاً 

 .١٧٢ص٢البرصي، املعتمد، ج: انظر) ١(
  .٣٥٤ص١الرسخيس، أصول الرسخيس، ج: انظر) ٢(
 .٤٨٧-٤٨٦ص٢السمعاين، قواطع األدلة، ج: انظر) ٣(
 ).مع تيسري التحرير، ألمري بادشاه(، ٦٦ص٣ابن اهلامم، التحرير يف أصول الفقه، ج: انظر) ٤(
 .٣٠١ص٤، الزركيش، البحر املحيط، ج١٥١ابن فورك، احلدود يف األصول، ص: انظر) ٥(
 .٣٠٢ص٤الزركيش، البحر املحيط، ج: انظر) ٦(
 .٤٨٥ص١الغزايل، املستصفى، ج: انظر) ٧(
 .٣٠٢ص٤ركيش، البحر املحيط، جالز: انظر) ٨(
 .٢٩٥ص٢ابن عبد الشكور، مسلم الثبوت، ج: انظر)٩(
 .٢٩٥ص٢ابن نظام، فواتح الرمحوت، ج: انظر)١٠(
 .٥٦٠ص٢البخاري، كشف األرسار، ج: انظر) ١١(
، السـخاوي ، فــتح املغيـث رشح ألفيــة احلــديث ،  ٥١-٥٠البغــدادي ، الكفايـة يف علــم الروايــة ، ص: انظـر) ١٢(

، األبنـايس، الشــذا الفيــاح مـن علــوم ابــن  ٢١٢-٢١١ص٢، السـيوطي، تــدريب الــراوي ، ج ٩٤-٩٣ص٣ج
، العطـار، حاشـيته عـىل رشح ١٩٨ص٢املحيل عىل مجع اجلوامع، ج اجلالل، املحيل، رشح ٤٨٣ص٢الصالح، ج

آلمـل، ، الصـنعاين ، إجابـة السـائل رشح بغيـة ا٦٦ص٣، أمري بادشـاه، تيسـري التحريـر، ج١٩٨ص٢املحيل، ج
 . ١٢٨ص
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بأن من صحب عاملاً يف طريق أو جالسه سـاعة، ال : ويرد عىل ذلك من وجهني
به؛ ألنه غري فاعل لذلك عىل وجه التتبع واالقتداء به، وأما مـن كـان يسمى صاح

ثم إنه يلزم من هذا القول أن . )١(من املؤمنني فقد كانوا أتباعه ملسو هيلع هللا ىلصيف وقت الرسول 
ال يعد جرير بن عبد اهللا البجيل وأشباهه؛ كوائل بن حجر صحابياً؛ وال خالف يف 

 .)٢( - ريض اهللا عنهام - صحبتهام
 :تعريف املحدثني واألصوليني للصحايب الفرق بني

مما سبق يتبني أن مجهور املحدثني ال يشرتطون يف الصحايب طول صحبته للنبي 
ولو ساعة مـن هنـار؛ بيـنام يشـرتط  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ويكتفون بمجرد لقيا الصحايب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص

مجهور األصوليني طول الصحبة واملالزمة حتى يُسمى الرجـل صـحابياً؛ ولـيس 
وهنـاك فوائـد ، )٣(معرفة عدالته: ألن الصحايب خيتص بحكم؛ وهواخلالف لفظياً؛ 

االحرتاز من دخول غريهم فيهم، ترتيب طبقـاهتم، : أخر ملعرفة الصحابة؛ منها
 . التعديل يف الرواية والشهادة

 :القول الراجح
ثني واألصـوليني والفقهـاء،  مما سبق يتبني أن قول مجاهري أهل العلم من املحدِّ

 ملسو هيلع هللا ىلصإنام يطلق عىل كـل مـن لقـي النبـي ) صحبة(أن لفظ : األول؛ وهومع االجتاه 
ومات عىل ذلك؛ وهذا هـو املـدلول اللغـوي  ملسو هيلع هللا ىلصولو ساعة من هنار، حال حياته 

ورشفهـا، اعتـرب كـل مـن لقيـه هبـذه  ملسو هيلع هللا ىلص؛ فنظراً لعلو منزلة النبي )صحبة(للفظ 

 .١٧٤ص٣، الكلوذاين، التمهيد، ج١٤٢-١٤١ص١أبو يعىل، العدة يف أصول الفقه، ج: انظر) ١(
، األبنـايس، الشـذا ١٧٣، ابن الصالح، معرفة أنواع علوم احلـديث، ص٢١١ص٢السيوطي، تدريب الراوي، ج) ٢(

، ١١١علوم احلـديث النبـوي، ص ، ابن مجاعة، املنهل الروي يف خمترص٤٨٤ص٢الفياح من علوم ابن الصالح، ج
، املـرداوي، التحبـري رشح ١٨٥ص٢ر الروضـة، جـ، الطويف، رشح خمتص٦٦ص٣أمري بادشاه، تيسري التحرير، ج

 .٢٠٠٥ص٤التحرير، ج
 .٦٧ص٣أمري بادشاه، تيسري التحرير، ج: انظر) ٣(
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سـة مـن وجل«: ولذا قال ابـن حـزم العلم، الرشوط من الصحابة عند مجاهري أهل
 .)١(»أفضـل من عبادة أحدنا دهره كلــه ملسو هيلع هللا ىلصالواحد منهم مع النبي 

ولكن ال بد أن نأخذ بعني االعتبار أن الصحابة كلهم ليسوا يف منزلـة واحـدة؛ 
وسـمع منـه  ملسو هيلع هللا ىلصفهم عىل درجات، وللصحايب من صحبته بقدر ما صحب النبـي 
؛ ملسو هيلع هللا ىلصجـتامع معـه ونظر إليه وتفقه عىل يديه، وإن الرشف يزداد بطول الصحبة واال

املشــهور باجتــاه  - ولعــل هــذا الســبب هــو مــا جعــل أصــحاب االجتــاه الثــاين
أصـبح يطلـق عرفـاً عـىل مـن طالـت ) صحبة(يذهبون إىل أن لفظ  -األصوليني

رجون لفظة  ملسو هيلع هللا ىلصصحبته للنبي  عـن مـدلوهلا ) صحبة(وطالت جمالسته، وهم ال خيُ
جتاه األول، لكن ذهبوا إىل اللغوي، بل يسلمون هبا كام هو الشأن عند أصحاب اال

ولكن العرف خيصـص االسـم بمـن «: ما ذهبوا إليه عمالً بالعرف كام قال الغزايل
 .)٢(»وال حد لتلك الكثرة بتقدير بل بتقريب... كثرت صحبته

بحـثهم ملسـألة حجيـة قـول : ومما جعل األصوليني يـذهبون إىل هـذا االجتـاه
ري منهم مل يعتد بقول الصحايب يف هـذه الصحايب يف باب األدلة املختلف فيها، وكث

املسائل اخلالفية إال إذا كـان فقيهـاً جمتهـداً، وهـو ال ينـال هـذه املنزلـة إال بطـول 
 .ملسو هيلع هللا ىلصصحبته للنبي 

وا بكـون جريـر  هكذا كانت وجهة نظرهم، لكن هذه الوجهة تُلزمهم بأال يقرُّ
وقـد أمجـع  مـن الصـحابة، ريض اهللا عـنهمبن عبد اهللا البجيل، ووائل ابن حجـر 

 .العلامء عىل أهنام من الصحابة
أن قول أصحاب االجتاه األول هو األرجـح؛ ألن تـرجيح قـول : ويف تقديري

 .٨٦ص٢ابن حزم، اإلحكام، ج) ١(
 .٤٨٥ص١الغزايل، املستصفى، ج) ٢(
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من عدم اعتبار الصحايب صحابياً إال بعد طول املالزمـة،  -أصحاب االجتاه الثاين 
ره بغـزوة أو غـزوتني، وبعضـهم  واختالفهم يف مقدار هذا الطول؛ فبعضـهم قـدَّ

ره بس ره بـزمن جيعـل الصـحايب خيـتص قدَّ تة أشهر أو سنة أو سنتني، وبعضهم قدَّ
اختصاص املصحوب بالصاحب مع أخذ العلـم عنـه، حتـى يعـد مـن  ملسو هيلع هللا ىلصبالنبي 

يفتح باباً من الصعب إغالقه؛ يف الوقت الـذي ظهـر  -)١(أحزابه وخدمته املتصلني
رجـون مـن ال يف عدالـةعىل الطعن  يتجرؤونفيه من  صـحابة الصـحابة، بـل وخيُ

يف ، ممـا حـدا بـالبعض للطعـن ملسو هيلع هللا ىلصبعض املشهورين بحجة عدم مالزمتهم للنبي 
بحجة عـدم طـول صـحبة الصـحايب راوي  ملسو هيلع هللا ىلصالروايات الثابتة عن النبي  بعض

 .ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث للنبي 
، ال شك أنه معـدود يف ملسو هيلع هللا ىلصإن الصحايب الذي مل تطل صحبته للنبي : لذا نقول

وعـن حجيـة اخلـرب املـروي عـن  مجلة الصحابة، ما دمنـا نتحـدث عـن العدالـة،
 .ملسو هيلع هللا ىلصالصحايب الذي مل تطل صحبته للنبي 

 أما إذا كنا نتحدث عن قول الصحايب يف باب األدلة املختلف فيها وعن مـد
ه؛ ألن الصحايب الـذي لـه  ملسو هيلع هللا ىلصحجيته؛ فالقول باشرتاط طول املالزمة للنبي  متوجِّ

 ملسو هيلع هللا ىلصيالزم النبـي  قول ال يعرف له خمالف من بني الصحابة يصعب أن يكون ممن مل
مدة طويلة، وإن كان غري ممتنع، وقد حاول العطار أن جيمع بني كـل مـن تعريـف 

إنـه : أي. )٢(»بأن املراد من الرؤية ملزومها؛ فتساو التعريفـان«: االجتاهني؛ فقال
التفقه عليـه وحصـول الربكـة، وأن مقصـود مـن اكتفـى  ملسو هيلع هللا ىلصيلزم من رؤية النبي 

بعـد؛ بـل الرؤيـة التـي متكـن صـاحبها مـن الفهـم بالرؤية ليس جمرد الرؤية عن 
 .والعلم، وهذه حماولة فيها تكلف للجمع بني التعريفني

وال نسلم أن الصاحب ال يطلق إال عـىل مـن «: ولقد أحسن الطويف حينام قال 

 .٥٦٠ص٢، البخاري، كشف األرسار، ج٣٠٢ص٤كيش، البحر املحيط، جالزر: انظر) ١(
 .١٩٧ص٢العطار، حاشيته عىل رشح اجلالل املحيل، ج) ٢(
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طالت صحبته، بل هو يطلق عليه، وال يلزم من إطالقـه عليـه عـدم إطالقـه عـىل 
الق يف مجيـع ذلـك باعتبـار القـدر املشـرتك مـن غريه، بل األوىل أن يكـون اإلطـ

 .)١(»الصحبة؛ وهو مطلقها، نفياً للمجاز واالشرتاك عن اللفـظ
 :تعريف قول الصحايب اصطالحاً : املطلب الثاين

بعد اجلولة السابقة يف تعريـف الصـحايب لغـة واصـطالحاً، وبيـان اجتاهـات 
 . حايب كمركب إضايفالعلامء يف تعريف الصحايب، ننتقل إىل تعريف قول الص

ف قـول  مل يرد يف أقوال األصوليني األوائل تعريفاً لقول الصـحايب، وإنـام عـرَّ
 :الصحايب بعض املعارصين من األصولني؛ ومن هذه التعريفات

فه بأنه :أوالً  ما نقل إلينا عن أحد أصحاب رسـول «: تعريف النملة؛ حيث عرَّ
يف حادثة مل يرد حكمهـا يف نـص، ومل من فتو، أو قضاء أو رأي أو مذهب  اهللاَّ 

 .)٢(»حيصل عليها إمجاع
فه بأنـه :ثانياً  كـل قـول صـدر عـن املجتهـد مـن «: تعريف سلطان؛ حيث عرَّ

 .)٣(»الصحابة، فيام ال نص فيه، ويدرك بالرأي، ومل جيمع عليه
ويبدو يل أن يف كال التعريفني السابقني نقصاً واستدراكاً؛ أما التعريـف األول؛ 

 ما نقل إلينـا عـن أحـد أصـحاب رسـول اهللا«: إن قوله يف التعريف األول: لفيقا
: »كـل قـول صـدر عـن املجتهـد مـن الصـحابة«: ، وقوله يف التعريف الثاين»ملسو هيلع هللا ىلص

هو من قبيـل  ملسو هيلع هللا ىلصيشكل عليه أن ليس كل ما نقل أو صدر عن أصحاب رسول اهللا 
ـة املسائل الرشعية التكليفية العملية؛ فيـدخل يف ذلـك آراؤهـم يف ا ملسـائل العاديَّ

ع إدخال ما ليس من قول الصحايب فيه  .واألمور الدنيوية، ويف هذا توسُّ
يشـكل : »ملسو هيلع هللا ىلصأحـد أصـحاب رسـول اهللا «: ويقال إن قوله يف التعريف األول

 .١٨٧-١٨٦ص٢الطويف، رشح خمترص الروضة، ج) ١(
 .٩٨١ص  ٣النملة، املهذب، ج ) ٢(
 .٧٠٢سلطان، األدلة االجتهادية، ص ) ٣(
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عليه أنه قد يُنقل قول عن أحد غري املجتهدين أو أهل الـرأي والعلـم والفقـه مـن 
حن اه يف تعريف الصحايب بمعناه األصويل الصحابة، ومعلوم أن هذا خيالف ما رجَّ

أو بحسب االجتاه املعروف باجتاه األصوليني؛ فليس قول كل صحايب مهـام كانـت 
أن يكـون الصـحايب : ؛ لذا ال بد من إضـافة قيـد يف التعريـف؛ وهـواً مرتبته معترب

 .جمتهداً أو فقيهاً 
ـدْ  :وعليه فيمكن يل تعريف قول الصحايب بأنه كُ كل حكـم رشعـي عمـيل يُ رَ

باالجتهاد والرأي، صدر عن فقهاء الصحابة أو جمتهدهيم، مما مل يـرد فيـه نـص أو 
 . إمجاع، أو خمالفة لقواعد الرشيعة ومقاصدها

عليـه اسـم احلكـم، مـن فتـو أو  يطلـقما  يشمل مجيع: »كل حكم«: فقولنا
 .قضاء أو اجتهاد أو رأي أو مذهب، ما دام يتضمن حكامً 

خرج به كل حكم يف أمر دنيـوي أو عـادي، أو : »حكم رشعي عميل«: وقولنا
 .حكمٍ ليس برشعي عميل

كُ باالجتهاد والرأي«: وقولنا رَ دْ خرج به كل ما قاله الصحايب مما ال يمكـن : »يُ
 ).املوقوف الذي له حكم املرفوع: (إدراكه باالجتهاد والرأي، مما يسمى بـ

به كل حكم صدر عن خرج : »صدر عن فقهاء الصحابة أو جمتهدهيم«: وقولنا
غري املجتهد أو الفقيه من الصحابة، ممن يشملهم لفـظ صـحبه، ودخـل فيـه كـل 

 .أو مل تطل ملسو هيلع هللا ىلصصحايب جمتهد أو فقيه، سواءً طالت صحبته للنبي 
وينبغي التنبيه هنا عىل أنني قيدت التعريف بالفقهاء واملجتهدين من الصـحابة 

: املنقولـة عـنهم يض اهللا عنهمرمن باب أن الذي وقفت عليه من أقوال الصحابة 
أهنا عن فقهائهم وجمتهدهيم، ومل أجد قوالً منسوباً لصاحب يسـلم مـن املعارضـة 

نه لو وجد قول لصحايب مل يعرف له خمالف، ومل أليس صاحبه بفقيه أو جمتهد؛ غري 
يكن معروفاً بأنه من فقهاء الصحابة أو جمتهدهيم؛ فهو يدخل يف قـول الصـحايب، 

 .فهم الصحابة، وهو احلق؛ ألن احلق ال خيرج عن أقواهلم كام هو مقررويعترب من 
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خرج به كـل حكـم رشعـي عمـيل قالـه : »مما مل يرد فيه نص أو إمجاع«: وقولنا
الصحايب مما يوافق األدلة من القرآن والسنة واإلمجاع؛ فثبت عليه الدليل اخلاص؛ 

ة، ال يف قـول الصـحايب ، ولـيس للصـحايب سـو إذ احلجة يف هذه األدلة اخلاصَّ
 .موافقة هذه األدلة

خرج بـه كـل حكـم رشعـي : »أو خمالفة لقواعد الرشيعة ومقاصدها« :وقولنا
ريعة؛ ـعميل قاله الصحايب، ممـا يظـن املجتهـد معـه خمالفـة الـدليل العـام يف الشـ

أن يوافـق الـدليل العـام : أنه يشرتط يف قول الصحايب حتى يكون حجـة: واملعنى
وال خيفى أن هـذا رشط احـرتازي؛ إذ ال يمكـن للصـحايب أن . يعةومقاصد الرش

د خمالفة قواعد الرشيعة العامة ومقاصدها  .يتقصَّ
يات أخر لقول الصحايب: املطلب الثالث  :مسمَّ

ى قول الصحايب عنـد بعـض األصـوليني بمسـميَّات أخـر؛ مـن هـذه  يُسمَّ
يات  : املسمَّ

 .مذهب الصحايب -١
 .فتو الصحايب -٢
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وأعامهلـم لفهـم  ريض اهللا عـنهمأمهية النظر يف أقوال الصحابة : املطلب األول
 :مقاصد النص الرشعي

عظـيامً يف  ، جعلـت هلـم مكانـة عاليـة وأثـراً ملسو هيلع هللا ىلصإن معارصة الصـحابة للنبـي 
الترشيع، ويف معرفة مدارك فهم الـنص وغاياتـه وأرساره؛ حيـث إهنـم عـارصوا 

أقواله وأفعالـه وتقريراتـه،  ملسو هيلع هللا ىلصالتنزيل، وفهموا عن اهللا تعاىل مراده، وعن رسوله 
مكانة ليست كمكانـة أحـد سـواهم؛  -رضوان اهللا عليهم- وهذا جيعل للصحابة

 .عن انتقاصهم أو سبهم ملسو هيلع هللا ىلصي لذلك أثنى اهللا تعاىل عليهم، وهنى النب
أن ورثة الرسل وخلفاء األنبيـاء هـم الـذين قـاموا  إن من املـستقر يف األذهان

بالدين علامً وعمالً، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من األرض التي زكت فقبلت املاء 
فأنبتت الكأل والعشب الكثري، فزكت يف أنفسها وزكى النـاس هبـا، وهـم الـذين 

رية يف الدين والقـوة عـىل الـدعوة، والقـدرة عـىل احلفـظ والفهـم مجعوا بني البص
والفقه ومعرفة التأويل؛ ففجروا مـن النصـوص أهنـار العلـوم، واسـتنبطوا منهـا 
كنوزها ورزقوا فيها فهامً خاصاً، ومل يعتمـدوا يف اسـتنباط النصـوص عـىل خيـال 

 .)١(فلسفي، وال رأي قيايس، وال احتامل متكلف بعيد
عتامد عىل األولني من السـلف يف فهـم النصـوص أمـر متحـتم؛ لذلك فإن اال

حيث إن جمرد االعتامد عىل ظواهر النصوص دون الرجوع إىل األولني يوقع املـرء 
رضـوان اهللا تعـاىل - ، وخري هؤالء األولني هم الصحابةيف التعارض واالختالف

 .-عليهم

 ١٣، و ١٥٩و ١٥٧ص ٤ج:  وانظـر). رف واختصــارـبتصـ(، )٩٥-٩٢ص ٤ج(ابن تيميـة، الفتـاو، : انظر) ١(
 .٢٨-٢٤ص
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ى ـم، اقتضـوحيث إن فهم الناس للكتاب والسنة منه الصـحيح ومنـه السـقي
ــاً لرفــع ــاً ثالث فهــم الســلف  اخلــالف والتعــارض واالحــتامل؛ وهــو األمــر ركن

صـم مـن اخللـل، قـال  اخللف إن تقيَّد بفهم السلف )١(للنصوص؛ ففهم نجـى وعُ
ــاىل ــ﴿ :تع ا الصِّ نَ ــدِ يمَ ـاهْ ــتَقِ اطَ املُْسْ مْ ) ٥(رَ ــيْهِ لَ ــتَ عَ مْ ينَ أَنْعَ ــذِ اطَ الَّ َ

 ﴾)٦(رصِ
راط، وهـم ـفهـم السـلف هلـذا الصـ هذه اآلية عىل ركن فقد اشتملت؛ )الفاحتة(

 . الذين أنعم عليهم باهلداية إىل الرصاط املستقيم
وقد جاء حتديد زمن السلف الذين ال جتوز خمـالفتهم، أو اخلـروج عـن جممـل 

ُ النَّـاسِ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال -  -يف حديث ابن مسـعود  )٢(فهمهم ـريْ : خَ
، ثُمَّ الَّذِ  ينِ رْ مْ قَ هِ ـدِ ةُ أَحَ ادَ ـهَ ـبِقُ شَ مٌ تَسْ ـوْ يءُ قَ ، ثُمَّ يَـجِ ُمْ لُوهنَ ينَ يَ ، ثُمَّ الَّذِ ُمْ لُوهنَ ينَ يَ

هُ  تَ ادَ هَ ينُهُ شَ مِ يَ ، وَ ينَهُ مِ  .)٣(»يَ
هي خري قرون هذه األمـة، يف األعـامل واألقـوال واالعتقـاد،  فالقرون األوىل

 .وغريها من كل فضيلة
ة، من علم وعمـل وإيـامن وعقـل وديـن وهم أفضل من اخللف يف كل فضـيل

 .وبيان وعبادة

طريقتهم يف فهم األدلة، ومنهجهم يف العمـل : ونعني بفهم السلف. فهم السلف: أننا قلنا: مما ينبغي مالحظته هنا) ١(
ـمَ مـن اخللـل والزلـل واالخـتالف والتعـارض. »هبا صِ  ففهمهم هو املعصوم، ومن سار عىل فهمهم للنصوص عُ

أنه ينبغـي علينـا أن نقلـد السـلف يف كـل يشء، : أن املقصود بذلك؛ هو! لئال يفهمن فاهم: قلت ذلك. واالحتامل
العمل باألدلة دوماً، لكـن ال نفهمهـا إال بفهـم السـلف؛ لـئال نقـع يف : ونلغي النظر واالستدالل، بل املراد بذلك

 .الزلل
 ).بترصف يسري(، ٤٢-٤١اجلزائري، مدارك النظر يف السياسة، ص: انظر ) ٢(
، ٢٦٥٢ح ٤٢٩ال يشهد عىل شهادة جـور إذا أُشـهد، ص: الشهادات، باب: البخاري، الصحيح، كتاب: أخرجه) ٣(

، أو رآه مـن ملسو هيلع هللا ىلص، ومـن صـحب النبـي ملسو هيلع هللا ىلصفضـائل أصـحاب النبـي : ، بـابملسو هيلع هللا ىلصفضائل أصحاب النبـي : وكتاب
حيذر من زهرة الـدنيا، والتنـافس فيهـا، ما : الرقاق، باب: ، وكتاب٣٦٥١ح ٦١٢املسلمني؛ فهو من أصحابه، ص

، ٦٦٥٨ح ١١٥٠إذا قـال أشـهد اهللا أو شـهدت بـاهللا، ص: األيامن والنذور، باب: ، وكتاب ٦٤٢٩ح ١١١٦ص
 ٤فضـل الصـحابة ثـم الـذين يلـوهنم ثـم الـذين يلـوهنم، ج: فضائل الصحابة، بـاب: ومسلم، الصحيح، كتاب

 .٢٥٣٣/  ٢١٠ح ١٩٦٣-١٩٦٢ص
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روا يف هذا البـاب ـ، ويستحيل أن يكونوا قصَّ )١(وهم أوىل بالـبيان لكل مشكل
أو جفوا عنه، أو غلوا فيه، والدين إذا أحيل فهمه عىل تأويالت املتأولني انتقضـت 

إال  عراه كلها، وال تشاء طائفة مـن الطوائـف أن تتـأول النصـوص عـىل مـذهبها
 .)٢(وجدت السبيل إليه

كان منهم، وهم خري الناس بعـد : فمن اتبع السابقني األولني«: قال ابن تـيمية
خري أمة أخرجـت للنـاس، وأولئـك خـري أمـة حممـد  ملسو هيلع هللا ىلصاألنبـياء؛ فإن أمة حممد 

خرياً وأنفع من معرفـة أقـوال املتـأخرين  هلذا كان معرفة أقواهلم وأعامهلمو... ملسو هيلع هللا ىلص
فـاحلق ال خيـرج عـنهم؛  وإذا تنـازعوا... علـوم الـدين وأعاملـه هلم يف مجيعوأعام

كم بخطأ قول مـن أقوالــهم حــتى  فيمكن طلب احلق يف بعض أقاويلهم، وال حيُ
 .)٣(»يُعرف داللة الكـتاب والسنة عىل خالفه

: -بعد أن قرر وجوب النظـر يف أعـامل األولـني مـن السـلف-قال الشاطبي 
يف الدليل الرشعي مراعاة ما فهم منه األولون، ومـا فلهذا كله جيب عىل كل ناظر «

 .)٤(»كانوا عليه يف العمل به؛ فهو أحر بالصواب، وأقوم يف العلم والعمل
لِّص لألدلة مـن شـوائب املحامـل «: وقال والنظـر يف أعـامل ... فإن العمل خمُ

ــني  ــوخها، ومب ــن منس ــخها م ــنيِّ لناس ، ومع ــتامً ــا ح ــاطع الحتامالهت املتقــدمني ق
 .)٥(»جملهامل

ولذلك؛ كثرياً ما نر املجتهدين حينام حيكمون عىل بعض النصوص أن بينهـا 
تعارضاً ظاهرياً، يلجأون إىل عمل السلف ملعرفة وجـه التعـارض وكيفيـة حلـه، 
وهل هو خاص بحالة حمكيَّة، أو بقضية معينة؟ ليسرتشدوا به عـىل الصـواب مـن 

عِـنيٌ أمـر هذه األدلة، وقطع ما يرد عليها من ا حتامالت، وفهم السلف وعملهم مُ

 ).بترصف(، ١٥٨-١٥٧ص ٤ة، الفتاو، جابن تيمي: انظر) ١(
 .١٥٧-١٥٦ص ١ابن القيم، الصواعق املرسلة، ج: انظر) ٢(
  .٢٤ص ١٣الفتاو، ج) ٣(
 .٢٨٩ص ٣املوافقات، ج) ٤(
 .٢٨٨ص٣املصدر نفسه، ج) ٥(
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يف رفع هذه االحتامالت؛ ألهنم عارصوا التنزيل وفهموه فهامً صحيحاً بعيـداً عـن 
االحتامالت الكثرية التي تـرد عـىل األدلـة مـن هنـا أو هنـاك، وهـم أوىل النـاس 

 .بمعرفة أي الوجوه التي حتمل عليها األدلة، وأفهمهم للتأويل الصحيح فيها
جد كثـرياً مـن الفـرق الضـالة، أو كثـرياً مـن املختلفـني يف املسـائل ولذلك ن

األصولية أو الفروعية ال يعجزون عن االستدالل عىل مذاهبهم بظـواهر األدلـة؛ 
 .ألهنا شديدة االحتامل

وال يشاء أحد من أهل الطوائف أو أصحاب املـذاهب، أن يتـأول النصـوص 
جه مل جيرِ له ذكر وال وقـع ببـال أحـد املحتملة عىل مذهبه إال استطاع ذلك، عىل و

من السلف األولني، وال يمكن ضبط هذا األمر إال بالرجوع إىل عمل األولني من 
 .)١(السلف

احلـذر مـن  احلـذر«: ف؛ فقـالمن خمالفة عمل السـل ولذلك؛ حذر الشاطبي
 كـانوا عليـه مـن فام... )٢(فلو كان فضلٌ ما، لكان األولون أحق به! خمالفة األولني

اهلد، وليس ثمَّ إال صواب أو خطأ،  فعل أو ترك؛ فهو السنة واألمر املعترب، وهو
 .)٣(»فكل من خالف السلف األولني؛ فهو عىل خطأ

ِّوز الشاطبي خمالفة األولني من السلف يف عملهم، إال حلجـة أو مسـوغ؛  ومل جيُ
لـك وبسـبب ذ«: ؛ فقـالكاحلاجة، والرضورة، واالحتامل الذي ينهض به الـدليل

ينبغي للعامل أن يتحر العمل وفق األولني؛ فال يسامح نفسه يف العمل بالقليـل 
َـفْ نسـخ معنى التخيري )٤(إال قليالً، وعند احلاجة ومس الرضورة إن اقتىض ، ومل خيَ

يف الدليل، أو احتامالً ال ينهض به الدليل أن يكون حجة،  العمل به، أو عدم صحة
 .)٥(»أو ما أشبه ذلك

، ٢٨-٢٥ص ١٣، ابن تيميـة، الفتـاو، ج٢٨٧-٢٨٠، وما قبلها ص ٢٨٨ص ٣الشاطبي، املوافقات، ج: انظر) ١(
 .١٦٠و ١٥٧-١٥٦ص ١يم، الصواعق املرسلة، جابن الق

 .٢٨٠ص ٣املوافقات، ج) ٢(
 .٢٨١ص ٣ج املرجع السابق) ٣(
العمل بالقليل؛ بأن كان الدليل الذي أخذ به يصلح معارضاً ملا عمل بـه األكثـر، وال يكـون ذلـك إال حيـث : أي) ٤(

تج به، وإن ترجح اآلخر بكثرة العمل به  .٢، هامش  ٢٧٩ص ٣املوافقات للشاطبي، ج دراز، تعليقه عىل: انظر. حيُ
 .٢٨٠-٢٧٩ص ٣املوافقات، ج) ٥(
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، وأن -رضوان اهللا تعاىل علـيهم - غي لنا التعامل مع أقوال الصحابةهكذا ينب
، ملسو هيلع هللا ىلصنفكر جتاههم، أو أن نفعـل بـأقواهلم واسـتنباطاهتم؛ ألهنـم عـارصوا النبـي 

وفهموا منه املراد من الترشيع فهـامً صـحيحاً، وأعطـاهم ذلـك مكانـة عظيمـة يف 
ه املكانـة؛ ألهنـم الترشيع؛ بل وأعطى من جاء بعدهم من التـابعني وأتبـاعهم هـذ

، حتـى إن علـامء اإلسـالم جعلـوا مراعـاة فهـم ملسو هيلع هللا ىلصفهموا عمن فهم عـن النبـي 
ـابِقُونَ ﴿ :الفـوز العظـيم؛ لقولـه تعـاىل يستوجب اً ريع واجبـالصحابة للتش السَّ وَ

بَ  ينَ اتَّ الَّذِ ارِ وَ َنْصَ األْ ينَ وَ رِ اجِ نَ املُْهَ لُونَ مِ َوَّ َ اهللاُاألْ
يضِ انٍ رَ سَ مْ بِإِحْ وا  عُوهُ ضُ رَ مْ وَ نْهُ عَ

يمُ  ظـِ زُ الْعَ ـوْ كَ الْفَ لـِ ا ذَ ا أَبَـدً ينَ فِيهَ الِدِ َارُ خَ َهنْ ا األْ تَهَ ْ ي حتَ رِ ْ نَّاتٍ جتَ مْ جَ دَّ هلَُ أَعَ نْهُ وَ  ﴾عَ
 ).١٠٠: التوبة(

ة، عن فهـم السـلف، وسـلف  ِّوز العلامء إخراج دالالت النصوص بعامَّ ومل جيُ
 والتـابعونفيهـا، أهلهـا هـم الصـحابة  األمة؛ هي مرحلة زمنية مباركـة بكـل مـا

 أننـا نه، ومن سيئات هذا الزمان ولألسـفوأتباعهم، وعلو منزلتهم أمر مفروغ م
أصــبحنا ننــاقش يف املقــررات واملســلامت؛ فــام كــان خييــل ألحــد مــثالً أن يقــف 
املسلمون يف يوم من األيام مدافعني عن الصحابة، وهـذا مـن سـيئات الزمـان أن 

 !.الفضلنثبت فضل أويل 
دليـل عـىل خرييـة القـرون : »...خري الناس قرين«: السابق ملسو هيلع هللا ىلصويف قول النبي 

الثالثة األوىل يف كل يشء، يف املرحلة والفضل والعلم والفهم، وأهل هذه القرون 
أرسوا معـامل الـدين واالجتهـاد واالسـتنباط، وضـبطوا  -بشكل عميل وواقعي-

عمـالً وتنظـرياً، ال ل تطبـيقهم بحسن فهمهم، وأصي بعد انقطاع الوحي الفوىض
مـن  ملسو هيلع هللا ىلصفقط، وبينوا مراد اهللا عز وجل من كتابه العزيز، وفهموا مراد النبي  تنظرياً 
، وكانوا أول املسلمني، عـارصوا التنزيـل وطبقـوه أروع وبينوا ذلك أيام بيانسنته 

 .تطبيق عرفته البرشية
ريعة ـالشـريع عاليـة؛ لـذلك أحاطـت ـإذن؛ فمكانة الصـحابة يف فهـم التشـ
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والرجـل يعتـرب -اإلسالمية هذه املكانة بسياج منيع وهو باب فضائل الصـحابة، 
ي من تركـه ومـن ـفاضالً إذا كانت له مكانة وأمهية كبرية، وتتأكد فضائله إذا خش

؛ لذلك جاءت آيـات قرآنيـة كثـرية، وأحاديـث نبويـة عديـدة تبـني -ترك منهجه
 .ل واألقرب فاألقربفضائل الصحابة ومكانتهم، األمثل فاألمث

َ ﴿ :قال اهللا عز وجل ـريْ عْ غَ تَّبـِ يَ  وَ دَ َ لَهُ اهلُْ بَنيَّ ا تَ دِ مَ عْ نْ بَ ولَ مِ سُ اقِقِ الرَّ نْ يُشَ مَ وَ
ا ـريً صِ ـاءَتْ مَ سَ ـنَّمَ وَ هَ ـلِهِ جَ نُصْ ىلَّ وَ ا تَـوَ لِّهِ مَ وَ نِنيَ نُ مِ بِيلِ املُْؤْ ). ١١٥: النسـاء( ﴾سَ

ومنهـاجهم، واملؤمنـون هنـا هـم الصـحابة  طـريقهم ومعنى سبيل املؤمنني؛ هـو
، وهـذه اآليـة تؤكـد عـىل أن اتبـاع سـبيل هـؤالء يراعـى يف وأتباعهم والتابعون

رة الـدين وفهمـه فهـامً ـالترشيع؛ فاهللا تعاىل أثني عىل منهاجهم وطريقتهم يف نصـ
 .صحيحاً 

ابـن  والواقع العميل أيد ذلك؛ فمثالً كيف لنا أن نفرس القرآن الكريم بغري قول
، أو بغري قول قتادة، أو بغري قول سفيان، أو بغـري قـول جماهـد، أو -  -عباس 

رون القـرآن الكـريم حـديثاً يعـودون ـبغري قول الضحاك؟، حتى إن الـذين يفسـ
ألقوال هؤالء السابقني؛ ليفهموا ما قالوا، ومهام فرسوا؛ فإن تفسـريهم يف اجلملـة 

يف السـنة؛ فـإن أمثـال هـؤالء العلـامء ال خيرج عن تفسري هؤالء، وكـذلك األمـر 
روها، ودفعـوا التعـارض ـوفسـ ملسو هيلع هللا ىلصالسابقني األولـني، رشحـوا لنـا سـنة النبـي 

الظاهري بني نصوصها، واضعني القواعد العمليَّة يف دفع التعارض، ويف الناسـخ 
واملنسوخ، ويف سائر شؤون االستدالل واالستنباط، حتى إن علامء أصـول الفقـه 

نأخذ بالقرآن والسنة واإلمجـاع والقيـاس : ول الترشيع، يقولونحينام يذكرون أص
إذا وجـدنا : وقول الصحايب، وبعضهم يقدم قول الصحايب عىل القياس، ويقولون

قوالً لصحايب ليس له خمالف، أو اشتهر العمل به؛ فإننا نعمل به، وهو أفضل مـن 
ذا املـنهج علـامء اجتهادنا؛ ألنه اجتهاد صاحب قريب من التنزيل، وقد سار عىل ه

 .أهل السنة واجلامعة؛ فيستدلون ملسائلهم ونجد يف أدلتهم قول الصحايب
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ريع عظيمـة ـإن قيمة الصحابة والتابعني ومن أخذ عـنهم يف التشـ: واخلالصة
مـون يف الـدين  جداً؛ فالذين نقلوا إلينا الدين، ووضحوا لنا النصوص، هم املحكَّ

ريعات فهـامً واسـتنباطاً ـاألحكـام والتشـ عندنا؛ لذلك كل مـا قالـه الصـحابة يف
واستدالالً، نقله لنـا العلـامء يف الصـحاح والسـنن واملعـاجم واملصـنفات، وآراء 
السلف وفهمهم واختالفاهتم مبثوثة يف املوسـوعات والكتـب، واالطـالع عليهـا 

ر ـسهل التناول خصوصاً مع الثورة العلمية اهلائلة التي نشاهدها اليوم، ويف العص
وال جيوز لنا أبداً ديث هناك موسوعات علمية تعنى بآثار الصحابة الصحيحة، احل

 .أن ننظر يف مسألة، ال نعرف فيها قول الصحابة وقول السلف
وقـال . »من مل يعرف اختالف العلامء مل يشم أنفـه الفقـه«: وكام قال قتادة قديامً 

وه عا«: سعيد بن أيب عروبة ال «: وقال عطـاء. »ملاً من مل يسمع االختالف؛ فال تعدُّ
ينبغي ألحد أن يفتي الناس حتى يكـون عاملـاً بـاختالف النـاس؛ فإنـه إن مل يكـن 

 .)١(»كذلك ردَّ من العلم ما هو أوثق من الذي يف يديه
؛ جيب علينا وعىل األمة تتبـع منهـاج الصـحابة والسـلف يف وبناء عىل ما سبق

 :أمرين
 .منهجهميف املنهج عموماً، وحيرم اخلروج عن  -١
يف الفهم بشكل خاص، يف احلوادث واجلزئيات؛ فـإن احلـق ال خيـرج عـن  -٢

 .جمموع أقواهلم، إال إذا جاء دليل يدل عىل خالف ذلك
رُ للصحابة قدرهم، ونعرف هلم فضلهم ومكانتهم، ونلتزم القـول  دُ وبذلك نَقْ

ه، وفسـروا لنـا ريع فهامً وبياناً، وأرسوا معامل االجتهاد ومناهجـبأهنم أضافوا للتش
 .ظروف العمل بالنص، وظروف عدم العمل بالنص

 ٥الشاطبي، املوافقات، ج: وانظر . ٤٦ص ٢أخرج عنهم هذه األقوال ابن عبد الرب ، جامع بيان العلم وفضله، ج) ١(
 .١٢٣ - ١٢٢ص
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          آثـار أهـل العلـم وأقـواهلم يف رضورة مراعـاة فهـم الصـحابة: املطلب الثاين
--والسلف؛ ملعرفة مقاصد النص الرشعي: 

تعددت أقوال أهل العلم يف بيان رضورة مراعاة فهم الصـحابة ومـن بعـدهم 
 .النص، عىل ما أراده الشارع الكريم من السلف؛ ملعرفة مقاصد

 :ومن هذه األقوال؛ ما يأيت
 :أقواهلم يف أمهية التأيس هبم، واتباع منهجهم )أ ( 
ودٍ  -١ ـعُ سْ بْدِ اهللاِ بْنِ مَ نْ عَ ، عَ بَيْشٍ رِّ بْنِ حُ نْ زِ ـالَ -  -عَ إِنَّ اهللاَ نَظَـرَ يفِ « :، قَ

دٍ  َمَّ لْبَ حمُ دَ قَ جَ وَ بَادِ؛ فَ لُوبِ الْعِ ثَـهُ  ملسو هيلع هللا ىلص قُ تَعَ ابْ ، فَ ـهِ سِ اهُ لِنَفْ ـطَفَ بَادِ، فَاصْ لُوبِ الْعِ َ قُ ريْ خَ
 َ ـريْ ابِهِ خَ ـحَ لُـوبَ أَصْ ـدَ قُ جَ وَ ، فَ ـدٍ َمَّ لْـبِ حمُ دَ قَ عْ بَادِ بَ لُوبِ الْعِ ، ثُمَّ نَظَرَ يفِ قُ الَتِهِ سَ بِرِ

ىلَ دِ  اتِلُونَ عَ قَ ، يُ بِيِّهِ اءَ نَ رَ زَ مْ وُ هُ لَ عَ بَادِ، فَجَ لُوبِ الْعِ ـنًا، قُ سَ ونَ حَ ـلِمُ أَ املُْسْ ـامَ رَ ، فَ هِ ينـِ
يِّئٌ  نْدَ اهللاِ سَ وَ عِ هُ يِّئًا؛ فَ ا سَ أَوْ ا رَ مَ ، وَ نٌ سَ نْدَ اهللاِ حَ وَ عِ هُ  .)١(»فَ

الَ  -٢ ةَ قَ تَادَ نْ قَ ودٍ : عَ عُ سْ الَ ابْنُ مَ يَتَـأَسَّ « :- -قَ لْ ـيًا؛ فَ تَأَسِّ مْ مُ ـنْكُ انَ مِ نْ كَ مَ
دٍ  َمَّ ابِ حمُ حَ ـا ؛ فَ ملسو هيلع هللا ىلصبِأَصْ هَ لَّ أَقَ ، وَ لْـامً ـا عِ هَ قَ مَ أَعْ لُوبًـا، وَ ـةِ قُ ُمَّ هِ األْ ـذِ انُوا أَبَـرَّ هَ ُمْ كَ إِهنَّ

ا ا حَ نَهَ سَ أَحْ ا وَ يً دْ ا هَ هَ مَ وَ أَقْ ا، وَ فً لُّ مُ اهللاُتَكَ هُ تَـارَ ا اخْ مً وْ ، قَ بِيِّـهِ الً بَةِ نَ ـحْ ـاىلَ لِصُ عَ ، ملسو هيلع هللا ىلص تَ
مْ يفِ  بِعُوهُ اتَّ مْ وَ هُ لَ مْ فَضْ وا هلَُ فُ رِ اعْ يمِ  فَ تَقِ  املُْسْ دَ ىلَ اهلُْ انُوا عَ ُمْ كَ إِهنَّ ؛ فَ مْ هِ ارِ  .)٢(»آثَ

رَ  -٣ مَ بْدِ اهللاِ بْنِ عُ نْ عَ ، عَ نِ َسَ نِ احلْ الَ -  -عَ ـتَنَّ « :، قَ يَسْ لْ ـتَنًّا فَ سْ ـانَ مُ نْ كَ مَ
ـدٍ  َمَّ ابُ حمُ حَ ، أُولَئِكَ أَصْ اتَ دْ مَ نْ قَ ، أَبَّ  ملسو هيلع هللا ىلصبِمَ ـةِ ُمَّ هِ األْ ـذِ َ هَ ـريْ ـانُوا خَ لُوبًـا، كَ ـا قُ هَ رَ

بِيِّـهِ  بَةِ نَ ـحْ مُ اهللاُ لِصُ هُ تَـارَ مٌ اخْ ـوْ ـا، قَ فً لُّ ـا تَكَ هَ لَّ أَقَ ، وَ امً لْ ا عِ هَ قَ مَ أَعْ ؛  ملسو هيلع هللا ىلصوَ هِ ـلِ دِينـِ نَقْ وَ
ــدٍ  َمَّ ابُ حمُ ــحَ ــمْ أَصْ هُ مْ فَ هِ ائِقِ ــرَ طَ مْ وَ قِهِ الَ ــأَخْ وا بِ ــبَّهُ تَشَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَ ــدَ ــىلَ اهلُْ ــانُوا عَ ، كَ

يمِ  تَقِ  .)٣(»املُْسْ

بة، مسـند عبـد اهللا بـن مسـعود أمحد، املسند، مسند املكثرين من الصـحا: -  -أخرجه موقوفاً عىل ابن مسعود ) ١(
ص  ٣معرفة الصـحابة، ج : ، واحلاكم، املستدرك، كتاب)٣٦٠٠: (، حديث رقم٨٤ص  ٦ريض اهللا تعاىل عنه، ج 

األلبـاين، : انظـر. ، وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه السخاوي، وصححه األلبـاين)٤٤٦٥: (، حديث رقم٨٣
 ).٥٥٣(: ، حديث رقم١٧ص  ٢سلسلة األحاديث الضعيفة، ج 

، األثـر ٩٤٧ص  ٢ما تكره فيه املناظرة واجلدال واملـراء، ج : ابن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله، باب أخرجه) ٢(
 ]).٥٤[ - ١٩٣: (، األثر رقم٦٧ص  ١، وضعفه األلباين، حتقيقه عىل مشكاة املصابيح، ج )١٨١٠: (رقم

    =والتصديق بأن اجلنة والنار خملوقتان وأن نعيم اجلنة اإليامن: ، كتاب٣٠٥ص  ١اآلجري، الرشيعة، ج  أخرجه) ٣(
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مقتـدياً بسـنة أحـد : بتشـديد النـون؛ أي) مسـتناً : (قولـه: (املبـاركفوريقال 
عىل اإلسـالم، أو العلـم والعمـل، وعلـم : ؛ أي)فليستن بمن قد مات. (وطريقته

أخرج الكالم خمرج الرشط واجلزاء تنبيهاً به عىل . حاله وكامله عىل وجه االستقامة
ن معـاين نصـوص الكتـاب االجتهاد، وحتري طريق الثواب بنفسه باالستنباط مـ

 ملسو هيلع هللا ىلص، ألهنم اتبعوا أثـر النبـي ملسو هيلع هللا ىلصوالسنة، فإن مل يتمكن منه فليقتد بأصحاب النبي 
وكـأن . عىل ما شاهدوا من أقواله وأفعاله وأحواله وتقريره، فاالستنان هبم متعـني

ابن مسعود يويص القرون اآلتية بعد قرون الصـحابة باقتفـاء آرائهـم، واالهتـداء 
 .)١()هبدهيم
يْسٍ عَ  -٤ و بْنِ أَيبِ قَ رِ مْ الَ ، نْ عَ هِ قَ بِّ بْدِ رَ نْ عَ ْلِسٍ : عَ نِ يفِ جمَ َسَ نْدَ احلْ نَّا عِ رَ ، كُ كَ فَذَ
ا مً الَ ابَ النَّبِيِّ ، كَ حَ رَ أَصْ كَ ذَ الَ ملسو هيلع هللا ىلصوَ قَ هِ «: ؛ فَ ـذِ ـانُوا أَبَـرَّ هَ ـدٍ كَ َمَّ ابُ حمُ حَ أُولَئِكَ أَصْ

ا لُوبً ةِ قُ ُمَّ امً ، األْ لْ ا عِ هَ قَ مَ أَعْ ا، وَ فً لُّ ا تَكَ هَ لَّ أَقَ بِيِّـهِ ، وَ بَةِ نَ حْ لَّ لِصُ جَ زَّ وَ مُ اهللاَُّ عَ هُ تَارَ مٌ اخْ وْ ، قَ
ةِ دِينِهِ  امَ إِقَ يِ ، وَ ـدْ ـىلَ اهلَْ بَـةِ عَ عْ بِّ الْكَ رَ انُوا وَ ُمْ كَ إِهنَّ ؛ فَ مْ هِ ائِقِ رَ طَ مْ وَ قِهِ الَ وا بِأَخْ بَّهُ تَشَ فَ

يمِ  تَقِ  .)٢(»املُْسْ
، ومن امل«: قال ابن القيم حال أن حيرم اهللا أبر هذه األمة قلوبـاً، وأعمقهـا علـامً

 .)٣(»الصواب يف أحكامه ويوفق له من بعدهم ،وأقلها تكلفاً، وأقومها هدياً 

، ويف )١١٦١: (، األثر رقم١٦٨٥ص  ٤ذكر فضل مجيع الصحابة ريض اهللا عنهم، ج : ال ينقطع عن أهلها أبداً، باب=
، ورمحـة اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصذكر الكف عام شجر بني أصحاب رسـول اهللا : ، باب-  -فضائل معاوية بن أيب سفيان : كتاب

، وابن عبد الرب، جامع بيـان العلـم وفضـله، بـاب مـا )١٩٨٤: (، األثر رقم٢٤٩٤ص  ٥ىل عليهم أمجعني ، ج تعا
، وإسناده حسن إىل احلسن، كام قالـه حمقـق )١٨٠٧: (، األثر رقم٩٦٤ص  ٢تكره فيه املناظرة واجلدال واملراء، ج 

 .كتاب الرشيعة
 .٢٥٩ص  ١ابيح، ج املباركفوري، مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املص) ١(
اإليامن والتصديق بأن اجلنة والنار خملوقتان، وأن نعيم اجلنة ال ينقطع عن أهلها : اآلجري، الرشيعة، كتاب أخرجه) ٢(

فضـائل : ، ويف كتـاب)١١٦١: (، األثر رقم١٦٨٥ص  ٤ذكر فضل مجيع الصحابة ريض اهللا عنهم، ج :  أبداً، باب
، ورمحـة اهللا تعـاىل علـيهم ملسو هيلع هللا ىلص كر الكف عام شجر بني أصـحاب رسـول اهللا ذ: ، باب-  -معاوية بن أيب سفيان 

ما تكره فيه املناظرة : ، وابن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله، باب)١٩٨٤: (، األثر رقم٢٤٩٤ص  ٥أمجعني، ج 
 .لرشيعة، وإسناده حسن إىل احلسن، كام قاله حمقق كتاب ا)١٨٠٧: (، األثر رقم٩٦٤ص  ٢واجلدال واملراء، ج 

 .ط العلمية. ١٠٦ص  ٤ابن القيم، إعالم املوقعني، ج ) ٣(
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م، «: قال العالئي -٥ ـنْهُ يامَ ورد عَ ابَة فـِ ـحَ بَـاع الصَّ ـوا عـىل اتِّ إن التَّابِعني أَمجعُ
، من غري نَكِ  هلمْ والفتيا بِهِ وْ ذ بقَ َخْ األْ انُوا من أهـل وَ كَ م، وَ نْهُ  االجتهـادري من أحد مِ

 . )١(»أَيْضاً 
أما املدارك التي شـاركناهم فيهـا مـن دالالت األلفـاظ «: وقال ابن القيم -٦

، وأقـل تكلفـاً وأقـرب إىل أن  واألقيسة؛ فال ريب أهنم كانوا أبر قلوباً وأعمق علامً
 تعاىل به من توقد األذهان، وفصاحة يوفّقوا فيها ملا ملَ نُوفَّقْ له نحن، ملا خصهم اهللا

اللسان، وسعة العلم، وسهولة األخذ، وحسن اإلدراك ورسعته، وقلـة املعـارض 
 .أو عدمه، وحسن املقصد وتقو الرب تعاىل

فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، واملعاين الصحيحة مركوزة يف فطرهم وعقوهلم، 
اة وعلـل احلـديث واجلـرح وال حاجة هبـم إىل النظـر يف اإلسـناد وأحـوال الـرو

 .والتعديل وال إىل النظر يف قواعد األصول وأوضاع األصوليني
قـال اهللا تعـاىل : أحـدمها: بل قد غنوا عن ذلك كله فليس يف حقهم إال أمـران

 .معناه كذا وكذا: والثاين. كذا، وقال رسوله كذا
رة جمتمعـة وهم أسعد الناس هباتني املقدمتني، وأحظى األمة هبام، فقواهم متوف

عليهام، وأما املتأخرون فقواهم متفرقة ومهمهـم متشـعبة، فالعربيـة وتوابعهـا قـد 
أخذت من قو أذهاهنم شعبة، واألصـول وقواعـدها قـد أخـذت منهـا شـعبة، 
وعلم اإلسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شـعبة، وفكـرهم يف كـالم مصـنفيهم، 

منهـا شـعبة، إىل غـري ذلـك مـن وشيوخهم عىل اختالفهم وما أرادوا به قد أخـذ 
وصـلوا  - األمور، فإذا وصلوا إىل النصوص النبوية ـ إن كان هلم مهم تسافر إليها

لّتْ من السري يف غريها، وأوهن قواهم مواصـلةُ السـري  إليها بقلوب وأذهان قد كَ
 .)٢(»يف سواها؛ فأدركوا من النصوص ومعانيها بحسب القوة

 .٦٦العالئي، إمجال اإلصابة يف أقوال الصحابة، ص ) ١(
 .ط العلمية. ١١٤ - ١١٣ص  ٤ابن القيم، إعالم املوقعني، ج ) ٢(
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 :بة ويف معرفتهم املراد بالنصوصأقواهلم يف سعة علم الصحا) ب(
ــالَ  -٧ ، قَ ــدٍ َمَّ ــنُ حمُ ــدُ اهللاِ بْ بَيْ ــن عُ ــدٍ : ع َمَّ ــنْ حمُ رُ عَ كُ ــذْ ا، يَ ــيْخً تُ شَ عْ ــمِ                       سَ

سَ : الَ ـريين، قَ ـبن سا أَحْ تْيَا؛ فَ نْ فُ ةً عَ رَّ ئِلَ مَ سُ جَ ـوَ ِ ـلٌ ـنَ اإلْ جُ ـهُ رَ ـالَ لَ قَ ـا؛ فَ ةَ فِيهَ : ابَ
ا اهللاِ يَ ا وَ لَ فِيهَ وْ قَ ا أَوِ الْ تْيَا فِيهَ فُ نْتَ الْ سَ َحْ رٍ ألَ ا بَكْ بَ الَ . أَ ـولُ : قَ قُ أَنَّـهُ يَ ضَ كَ ـرَّ عَ ـا : وَ مَ

ا ذَ نْ هَ ثَرَ مِ نَ أَكْ سِ ةُ لِتُحْ ابَ حَ انَتِ الصَّ دٌ !كَ َمَّ الَ حمُ قَ تْـهُ «: ؛ فَ كَ رَ ـمْ ملََّـا أَدْ هُ هَ ـا فِقْ نَ دْ لَوْ أَرَ
ولُنَا قُ  .)١(»عُ
إنه ما من مسألة يسـأل عنهـا إال وقـد تكلـم الصـحابة «: م أمحدقال اإلما -٨

فيها، أو يف نظريها، والصحابة كانوا حيتجون يف عامة مسائلهم بالنصوص كام هـو 
مشهور عنهم، وكـانوا جيتهـدون رأهيـم ويتكلمـون بـالرأي وحيتجـون بالقيـاس 

فهـذان  ...:والقيـاس الصـحيح نوعـان«:ية عقبـهقال ابن تيم. )٢(»الصحيح أيضاً 
النوعان كان الصحابة والتابعون هلم بإحسان يستعملوهنم أومها، مـن بـاب فهـم 
مراد الشارع؛ فإن االستدالل بكالم الشارع يتوقف عىل أن يعـرف ثبـوت اللفـظ 

 .)٣(»عنه، وعىل أن يعرف مراده باللفظ
ابَة «: قال العالئي -٩ حَ ـالَ  ريض اهللا عنهمإن الصَّ يل وفهموا كَ م حرضوا التَّنْزِ

ول اهللا  سُ ـبَاب  ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ َسْ م مـن األْ الَ يْهِ الْكَ لَ ا خرج عَ مَ ائِن القضايا وَ رَ واطلعوا عىل قَ
ـاىلَ بـالفهم الثاقـب وحـدة  رك إِالَّ باحلضور وخصـهم اهللا تَعَ تِي الَ تدْ واملحامل الَّ
ف ملا جعل اهللا فيهم مـن اخلشـية والزهـد والـورع إِىلَ غـري  ُّ حسن التَّرصَ القرائح وَ

لِ  أعلم باملقاصد؛ فيغلب عـىل الظَّـن ذَ ك من املناقب اجلليلة فهم أعرف بالتأويل وَ
ـا الَ  ا مَ ـذَ َطَـأ، هَ ـن اخلْ نْهُ والبعـد عَ اب أَو الْقرب مِ وَ اهلم وأفعاهلم الصَّ وَ مصادفة أَقْ

لِك ركاً إِالَّ ذَ ونه مدْ نِي كَ عْ الَ يَ اهلم وَ وَ نيَّ املْصري إِىلَ أَقْ يتَعَ ؛ فَ  .)٤(»ريب فِيهِ

 .٢٦٣ص  ٢أبو نعيم، حلية األولياء وطبقات األصفياء، ج  أخرجه) ١(
  .٢٠٠ص  ١٩ج : وانظر. ٢٨٥ص  ١٩يمية، جمموع الفتاو، ج ابن ت: انظر قوله يف) ٢(
 .٢٨٦ - ٢٨٥ص  ١٩ابن تيمية، جمموع الفتاو، ج : انظر قوله يف) ٣(
 .٦٤العالئي، إمجال اإلصابة يف أقوال الصحابة، ص ) ٤(
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هذا من أدل الدالئل عـىل سـعة علـم الصـحابة، ودقيـق «: قال املازري -١٠
 .)١(»نظرهم، وحتريرهم األلفاظ، وفرقهم بني مدلوالهتا اخلفية

أن أعلم أهـل الزمـان، وأقـرهبم إىل احلـق، : واعلم حتقيقاً «: قال الغزايل -١١
ذَ الدين  .)٢(»أشبههم بالصحابة، وأعرفهم بطريق السلف؛ فمنهم أُخِ

ومجعـت فتـواه «: -  -قال ابن حزم يف معرض كالمه عن ابن عباس  -١٢
يف سبعة أسفار كبار وهي بحسب ما بلغ جامعها وإال فعلـم ابـن عبـاس كـالبحر 
وفقهه واستنباطه وفهمه يف القرآن باملوضع الذي فاق به النـاس وقـد سـمعوا مـا 

ايض وأقبلهـا سمع وحفظوا القرآن كام حفظه ولكن أرضه كانت مـن أطيـب األر
للزرع فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم وذلك فضـل اهللا يؤتيـه مـن 

وأين تقع فتاو ابن عباس وتفسريه واستنباطه مـن . يشاء واهللا ذو الفضل العظيم
فتاو أيب هريرة وتفسريه؟ وأبو هريـرة أحفـظ منـه؛ بـل هـو حـافظ األمـة عـىل 

روفة ـبالليل درساً؛ فكانت مهته مصـ يؤدي احلديث كام سمعه ويدرسه: اإلطالق
روفة إىل التفقـه ـمصـ: ومهـةُ ابـن عبـاس. إىل احلفظ وتبليغ ما حفظه كـام سـمعه

وهكـذا . ج كنوزهـاواالستنباط وتفجري النصوص وشق األهنـار منهـا واسـتخرا
اعتمدوا يف دينهم عىل استنباط النصوص ال عىل خيال فلسفي  ورثتهم من بعدهم
 . )٣(»غري ذلك من اآلراء املبتدعات وال رأي قيايس وال

هـل هـي للرتتيـب أو ) أو(قال ابن رشد يف معرض كالمـه عـن داللـة  -١٣
إنام يقتيض يف لسان العرب التخيـري، وإن كـان ذلـك مـن لفـظ ) أو(إذ «: للتخيري

 .)٤(»الراوي الصاحب؛ إذ كانوا أقعد بمفهوم األحوال ودالالت األقوال

 .١٦٤ص  ٧املازري، رشح صحيح مسلم، ج ) ١(
 .٨٠ص  ١الغزايل، إحياء علوم الدين، ج ) ٢(
 .، ومل أجده يف يشء من كتب ابن حزم املطبوعة٩٤ص  ٤ابن تيمية، جمموع الفتاو، ج : وله يفانظر ق) ٣(
 .٦٧ص  ٢املجتهد، ج  بدايةابن رشد، ) ٤(
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ر يف عموم كالم اهللا ورسوله لفظـاً ومعنـى، حتـى وانظ«: قال ابن تيمية -١٤
آثـار الصـحابة الـذين كـانوا أعلـم : تعطيه حقه، وأحسن ما تستدل به عىل معنـاه

ريعة وجرهيـا عـىل األصـول ـبمقاصده، فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الش
 .)١(»الثابتة

ألن «: قال الشاطبي عن الصحابة يف معـرض حديثـه عـن كـامل الـدين -١٥
ريعة؛ فتحـروا أقـرب ـيعة قد كملت؛ فال يمكن خلو الوقائع عن أحكام الشالرش

رعي، والفطــر واألنظــار ختتلــف؛ فوقــع ـالوجـوه عنــدهم إىل أنــه املقصــود الشــ
االختالف من هنا ال من جهة أنه من مقصود الشارع؛ فلـو فـرض أن الصـحابة مل 

ريعة ـقدوة يف فهم الشـوهم ال-ينظروا يف هذه املشتبهات الفرعية ومل يتكلموا فيها 
 .)٢(»-واجلري عىل مقاصدها

 :أقواهلم يف انحصار احلق يف أقواهلم) ج ( 
وق -١٦ ُ الَ مَرسْ ول اهللا «: قَ سُ اب رَ حَ تَّة عمر  ملسو هيلع هللا ىلصوجدت علم أَصْ انْتهى إِىلَ سِ

ود عُ سْ عبد اهللا بن مَ اء وَ دَ رْ أيب الدَّ زيد بن ثَابت وَ عْب وَ أيب بن كَ عيل وَ  . )٣(»وَ
ا -١٧ قَ ي «: لَ أَيْضاً وَ اب النَّبـِ حَ انَ أَصْ أيب  ملسو هيلع هللا ىلصكَ عبـد اهللا وَ عـيل وَ ـتَّة عمـر وَ سِ

م نْهُ يضِ اهللا عَ يّ رَ رِ عَ َشْ نِي األْ عْ ى يَ وسَ أَبُو مُ زيد وَ  .)٤(»وَ
عبِيّ  -١٨ الَ الشّ قَ ـول اهللا «: وَ سُ اب رَ ـحَ تَّة من أَصْ ن سِ ذ عَ خَ انَ الْعلم يُؤْ  ملسو هيلع هللا ىلصكَ

نِ  عْ عيل وعبد اهللا يَ انَ عمر وَ كَ ـا، وَ ضً زيد بن ثَابت يشـبه بَعضـهم بَعْ ود وَ عُ سْ ي ابْن مَ
عْب يشـبه علـم  أيب بن كَ ى وَ وسَ أَبُو مُ يلّ وَ انَ عَ كَ انَ يقتبس بَعضهم من بعض، وَ كَ وَ

انَ يقتبس بَعضهم من بعض كَ ا، وَ ضً  .)٥(»بَعضهم بَعْ

 .٨٧ص  ٢٩، وجمموع الفتاو، له، ج ٢٢٣ابن تيمية، القواعد النورانية، ص ) ١(
 .٧٦ص  ٥الشاطبي، املوافقات، ج ) ٢(
 .٦٦يف أقوال الصحابة، ص العالئي، إمجال اإلصابة ) ٣(
 .املرجع السابق) ٤(
 .املرجع السابق) ٥(
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ينِيّ  -١٩ يلّ بن املَْدِ الَ عَ قَ اب النَّبِي «: وَ حَ ـهُ  ملسو هيلع هللا ىلصمل يكن من أَصْ اب  أحد لَ ـحَ أَصْ
ثَة ه، إِالَّ ثَالَ قْ فِ ونَ بقوله يفِ الْ عبـد اهللا : يقومُ زيد بـن ثَابـت، وَ ود، وَ عُ سْ عبد اهللا بن مَ

م نْهُ يضِ اهللا عَ بَّاس رَ  .)١(»بن عَ
والدين والفقه والعلم انترش يف األمة عن أصحاب ابـن «: قال ابن القيم -٢٠

عمر، وأصحاب عبد اهللا مسعود، وأصحاب زيد بن ثابت، وأصحاب عبد اهللا بن 
بن عباس؛ فعلم الناس عامته عـن أصـحاب هـؤالء األربعـة؛ فأمـا أهـل املدينـة 
فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد اهللا بن عمر، وأما أهل مكة فعلمهم عن 
     أصحاب عبد اهللا بن عباس، وأما أهـل العـراق فعلمهـم عـن أصـحاب عبـد اهللا 

 .)٢(»بن مسعود
 : اعتامد العلامء عىل فتاواهم والتقرب للحق باتباعهاأقواهلم يف) د ( 

األصـول والفـروع عـىل  ،فمـن بنـى الكـالم يف العلـم«: تيميةقال ابن  -٢١
الكتاب والسنة واآلثار املأثورة عن السابقني؛ فقد أصـاب طريـق النبـوة وكـذلك 

مـن من بنى اإلرادة والعبادة والعمل والسامع املتعلق بأصـول األعـامل وفروعهـا 
األحوال القلبية واألعامل البدنية عىل اإليامن والسنة واهلدي الذي كان عليه حممـد 

 »اإلمام أمحد«جتد . وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة وهذه طريق أئمة اهلدملسو هيلع هللا ىلص 
. ملسو هيلع هللا ىلصهي التمسك بـام كـان عليـه أصـحاب رسـول اهللا : إذا ذكر أصول السنة قال

وكتب احلديث واآلثـار . بة والتابعنيوالصحاملسو هيلع هللا ىلص وكتب التفسري املأثور عن النبي 
والصحابة والتابعني، وعىل ذلك يعتمـد يف أصـوله العلميـة ملسو هيلع هللا ىلص املأثورة عن النبي 

 .)٣(»وفروعه
فإنه كلام كان عهد اإلنسان بالسلف أقـرب؛ كـان أعلـم «: قال ابن تيمية -٢٢

 .)٤(»باملعقول واملنقول

 .٦٦العالئي، إمجال اإلصابة يف أقوال الصحابة، ص ) ١(
 .ط العلمية. ١٧ص  ١ابن القيم، إعالم املوقعني، ج ) ٢(
 .٣٦٣ص  ١٠ابن تيمية، جمموع الفتاو، له، ج ) ٣(
 .٢٢٨ص ٣املرجع السابق ج) ٤(
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السـلفية والفتـاو  يف جـواز الفتـو باآلثـار: فصـل«: قال ابن القـيم -٢٣
الصحابية، وأهنـا أوىل باألخـذ هبـا مـن آراء املتـأخرين وفتـاوهيم، وأن قرهبـا إىل 
الصواب بحسب قرب أهلها من عرص الرسول صلوات اهللا وسالمه عليـه وعـىل 
آله، وأن فتاو الصحابة أوىل أن يؤخذ هبا من فتاو التابعني، وفتـاو التـابعني 

عني، وهلم جرا وكلام كان العهد بالرسـول أقـرب كـان أوىل من فتاو تابعي التاب
الصواب أغلب، وهذا حكم بحسب اجلنس ال بحسب كل فرد من املسـائل، كـام 
أن عرص التابعني، وإن كان أفضل من عرص تابعيهم فإنام هـو بحسـب اجلـنس ال 

ر املتقـدم أكثـر مـن املفضـلني يف ـبحسب كل شخص ، ولكن املفضلون يف العص
خر، وهكـذا الصـواب يف أقـواهلم أكثـر مـن الصـواب يف أقـوال مـن العرص املتأ

بعدهم؛ فإن التفاوت بني علوم املتقدمني واملتـأخرين كالتفـاوت الـذي بيـنهم يف 
 .)١(»الفضل والدين

 :صلة قول الصحايب بمقاصد الرشيعة: املطلب الثالث
قـول  بعد بيان أمهية أقوال الصحابة وفتاواهم يف الترشيع؛ تظهـر الصـلة بـني

إطالقاً بمقاصد  ملسو هيلع هللا ىلصالصحايب ومقاصد الرشيعة؛ فالصحابة أعلم الناس بعد النبي 
كمها وأرسارها؛ فال عجب أن تكـون أقـواهلم مصـدراً مـن مصـادر  الرشيعة وحِ
معرفة املقاصد والكشف عنها؛ وكام هو مقرر فإن املقاصد تتبـع األدلـة، وليسـت 

صـيب وافـر؛ ألهنـا تشـكل ثمـرات هي أدلة بحد ذاهتا؛ فلها من التبعية لألدلـة ن
األحكام؛ وقول الصحايب يعترب من أهم األدلـة بعـد الكتـاب والسـنة يف اسـتقاء 

 .املقاصد ومعرفتها
وتظهر الصلة بني قول الصحايب ومقاصد الرشيعة اإلسالميَّة، وأمهيـة مراعـاة 
قول الصحايب يف فهم النصـوص؛ يف معرفـة أسـباب تعمـق الصـحابة باملقاصـد 

 :)٢(ة؛ وملخصها فيام يأيتالرشعيَّ 

 .ط العلمية. ٩٠ص  ٤م املوقعني، ج ابن القيم، إعال) ١(
 =!، وعنه حذو القذة بالقذة٦٠٢ - ٥٩٧اليويب، مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية، ص : انظر) ٢(
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؛ ملسو هيلع هللا ىلصأن الصحابة ورثوا العهد النبوي، وتلقـوا الـدين مبـارشة مـن النبـي  -١
يعلمهم االجتهاد وحسن الفهم لكـالم الشـارع مـع كـل حادثـة  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

أثـره البـالغ يف  ملسو هيلع هللا ىلصوواقعة تطرأ عليهم، وال خيفى أن هلذا التلقي املبارش من النبـي 
ا عىل وجه مل يعطه أحد قـبلهم؛ وأكثـر مـا يظهـر هـذا فهمهم للرشيعة وملقاصده

 :األثر يف
، ومعــارصهتم للــوحي، ملسو هيلع هللا ىلصإذ هــم بتلقــيهم مــن النبــي : صــفاء املــورد) أ ( 

وأقواله، ورؤيتهم ألفعاله؛ مل يُشب علمهم بام يكدر  ملسو هيلع هللا ىلصوسامعهم ترصفات النبي 
يعرتهيـا صفوه، ومل خيتلط رصيح ما عرفوه من الكتاب والسنة بآراء الرجال التـي 

النقص، والزلل، واخللل، والشذوذ، وما فُتح بابه عىل املسلمني فـيام بعـد؛ حيـث 
ظهرت الفلسفة، وعلـم الكـالم، واخـتلط العجـم بـالعرب، وكثـرت األهـواء، 
ــا  ــوص ومفهومه ــن روح النص ــدت ع ــي ابتع ــدارس الت ــرق، وامل ــرت الف وظه

 .ومقصودها يوم نزلت أو وردت
وال عجب من اشتهارهم بدقة الفهم، وإمجـاع : دقة الفهم، وتوقد الذهن) ب(

العقالء عىل أهنم خري من امتاز بحسن الفهم عن الرشع؛ فمعلمهم األول هو خري 
ر عىل اإلطالق؛ أفصـح النـاس لسـاناً، وأبلغهـم بيانـاً، وأقـدرهم ـمعلم من البش

، كل هذا مع اصطفاء اهللا تعاىل للصحابة لنرصة نبيـه  ، وأجودهم انتقاءً ؛ ملسو هيلع هللا ىلصتفهيامً
رة ـفملكوا قلوباً واعية، وآذاناً صاغية، وتلهفاً لسـامع احلـق واالقتنـاع بـه، ونصـ

رة، حتى شهد اهللا تعاىل هلم بالفضل ـووفاءً ملن علَّمهم احلق وحسن الفهم أيام نص
وأعىل منزلتهم يف الدنيا واآلخرة؛ فكانوا نعم من يفهم عن اهللا تعاىل مراده، وعـن 

ـم النـاس مـراد اهللا ما توخاه من معاين ملسو هيلع هللا ىلصرسوله   اإلسالم، وكانوا نعـم مـن يُفهِّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل، ومراد رسوله 

، إسامعيل، مقاصد الرشيعة، مقال منشـور يف ٤٩ - ٣٧البنكاين، مقاصد الرشيعة وعالقتها باألدلة الرشعية، ص =
واخلـادمي، ). بتصــرف ورشح(م، ٢٠١٠ ديسـمرب ١١ املوافـق -هـ١٤٣٢/ حمرم /٥ سبتشبكة االنرتنت، ال

 .وما بعدها ٩٢ص  ١االجتهاد املقاصدي، ج 
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وال شـك أهنـم لصـلتهم املبـارشة : حسن اليقني بام سمعوا، وبام فهموا) ج ( 
؛ حصل هلم اليقني بام سمعوه ومـا فهمـوه، وحصـل ملـن جـاء بعـدهم ملسو هيلع هللا ىلصبالنبي 

ن بعـدهم أغلـب اليقني بسمعهم وفهمهم؛ فكانـت علـومهم يقينيَّـة، وعلـوم مـ
 .أحواهلا ظنيَّة

ريع متكنـوا مـن ـفهـم ملعـارصهتم للتشـ: ريعـمعرفتهم بكل أحوال التش) د ( 
رعي ومنشـأه، وأسـباب ـإدراكه بكل ظروفه ومالبساته؛ فعرفوا تاريخ احلكم الش

نزول آياته، وورود أحاديثه، وناسخ ذلك كله من منسوخه، وما جـاء عـىل سـبيل 
العني، أو ما كان خاصاً بمكان أو زمان أو شخص، أو مـا  حكاية احلال، أو واقعة

، أو ما يصلح للتعليل مما ال يصلح، وكذا كل ما من شأنه ملسو هيلع هللا ىلصكان من خصوصياته 
ريع ومقاصده ومراميـه وأرساره؛ فلـم حيتـاجوا مـع ـاإلعانة عىل فهم أحوال التش

، وال إىل كل هذا إىل معرفة أصول الفقه، وقواعد االستنباط، وأحوال األصـوليني
حوال الرواة وعلم اجلرح والتعـديل، وعلـل أمعرفة اإلسناد، وأحوال الرجال، و

 .األحاديث؛ كام حيتاجه غريهم
فأعلم النـاس بـذلك أخصـهم بالرسـول وأعلمهـم بأقوالـه «: قال ابن تيمية

وأفعاله وحركاته وسكناته ومدخله وخمرجه وباطنه وظاهره وأعلمهـم بأصـحابه 
ظمهم بحثا عن ذلك وعن نقلته وأعظمهم تدينا به واتباعـا لـه وسريته وأيامه وأع

وهؤالء هم أهل السنة واحلديث حفظا له ومعرفة بصحيحه وسـقيمه . واقتداء به
وطاعـة وانقيـادا واقتـداء . وفقها فيه وفهام يؤتيه اهللا إياه يف معانيه وإيامنا وتصديقا

يزهم وعظيم مكاشـفاهتم واتباعا مع ما يقرتن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم ومتي
. فإهنم أسد الناس نظرا وقياسا ورأيا وأصـدق النـاس رؤيـا وكشـفاً . وخماطباهتم

أفال يعلم من له أدنـى عقـل وديـن أن هـؤالء أحـق بالصـدق والعلـم واإليـامن 
والتحقيق ممن خيالفهم وأن عندهم من العلـوم مـا ينكرهـا اجلاهـل واملبتـدع وأن 

أن اجلاهل بأمرهم واملخالف هلم هو الذي معه مـن الذي عندهم هو احلق املبني و
 .)١(»احلشو ما معه ومن الضالل كذلك

 .٨٥ص  ٤ابن تيمية، جمموع الفتاو، ج ) ١(
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وبعث اهللا من هؤالء سادة فهمـوا عـن اهللا وعـن رسـول اهللا «: وقال الشاطبي
ريعة يف الكتـاب والسـنة، ـ، فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من أغراض الشملسو هيلع هللا ىلص

من علة احلكم، حتـى نزلـوا الوقـائع  تارة من نفس القول، وتارة من معناه، وتارة
التي مل تذكر عىل ما ذكر، وسهلوا ملن جاء بعدهم طريق ذلك، وهكذا جر األمر 

وهو عني احلفـظ . يف كل علم توقف فهم الرشيعة عليه أو احتيج يف إيضاحها إليه
 .)١(»الذي تضمنته األدلة املنقولة

تُسـهم يف  ملسو هيلع هللا ىلصعالـه وال خيفـى أن أف: ملسو هيلع هللا ىلصاختصاصـهم بمشـاهدة أفعالـه ) هـ(
؛ ملسو هيلع هللا ىلصتفسري أقواله، وترشح مراده منها، وتبني جممل آيات القرآن، ومبهم أحاديثـه 

فهم لوقوفهم عىل هـذه األفعـال علمـوا املـراد منهـا؛ فعرفـوا عامهـا و خاصـها، 
 . ومقيدها ومطلقها، أو ما جاء منها مبيناً لغريه وموضحاً للمطلوب من األمة

فهــم : الســليقة يف فهــم العربيــة ومعرفتهــا أن الصــحابة امتــازوا بحســن -٢
لرصيح عربيتهم؛ فهموا القـرآن العـريب، وفهمـوا ألفـاظ النبـي العـريب؛ أحسـن 
الفهم، وعرفوا وجوه داللتهام عـىل معـانيهام، ومـا يتضـمنانه مـن بالغـة وإجيـار 
وإسهاب وإطناب، وما امتازا به من جوامع الكلم؛ فهم ليسوا كغريهم ممـن جـاء 

حيتاج إىل دراسة العربيـة وقواعـدها، وإىل دراسـة قواعـد االسـتنباط،  بعدهم ممن
 .ومعرفة قواعد أصول الفقه؛ ليفهم مراد النصوص
االعتبـار الوجـودي : الثـاين«: قال الشاطبي  وهو يبني دواعـي حفـظ الـدين

إىل اآلن، وذلك أن اهللا عز وجل وفر دواعي األمـة  ملسو هيلع هللا ىلصالواقع من زمن رسول اهللا 
 .يعة واملناضلة عنها بحسب اجلملة والتفصيلللذب عن الرش

أما القرآن الكريم؛ فقد قيض اهللا له حفظة بحيث لـو زيـد فيـه حـرف واحـد 
 .ألخرجه آالف من األطفال األصاغر، فضالً عن القراء األكابر

وهكذا جر األمر يف مجلة الرشيعة، فقيض اهللا لكل علم رجـاال حفظـه عـىل 
 .أيدهيم

 .٩٥ص  ٢الشاطبي، املوافقات، ج ) ١(
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ــذهبو ــوم ي ــام الكثــرية يف حفــظ اللغــات والتســميات فكــان مــنهم ق ن األي
رب، حتى قرروا لغات الرشيعة من القرآن واحلـديث ـة عىل لسان العـوعـوضـامل

ريعة، إذ أوحاهـا اهللا إىل رسـوله عـىل لسـان ـوهو الباب األول من أبواب فقه الش
 .العرب

اً، ثم قيض رجاال يبحثون عن تصاريف هذه اللغات يف النطق فيها رفعاً ونصب
وجراً وجزماً، وتقديامً وتأخرياً، وإبداالً وقلباً، وإتباعاً وقطعاً، وإفراداً ومجعـاً، إىل 
غري ذلك من وجوه تصـاريفها يف اإلفـراد والرتكيـب، واسـتنبطوا لـذلك قواعـد 
ضبطوا هبا قوانني الكالم العريب عىل حسب اإلمكان؛ فسهل اهللا بذلك الفهم عنـه 

 .)١(»يف خطابه ملسو هيلع هللا ىلصيف كتابه، وعن رسول اهللا 
أن الصحابة أشد األمة إخالصاً هللا تعاىل بتزكيـة اهللا هلـم؛ فأكسـبهم ذلـك  -٣

شدة النرصة للدين، وحسن العمل بالنصـوص؛ فاكتسـبوا نـوراً عـىل نـور فكـان 
م يف معرفـة أرسار الشـ ريعة وحكمهـا ومراميهـا القريبـة ـفهمهم هو الفهم املحكَّ

 .والبعيدة
لعلم من بعضهم، وتناقلوا ما امتاز بـه بعضـهم عـىل أن الصحابة سمعوا ا -٤

بعض؛ فكان حاهلم بني مقدمتني ال ثالث هلـام اجتمعـت قـواهم علـيهام، وكـانوا 
قـال رسـوله كـذا : واألخر. قال اهللا تعاىل كذا وكذا: إحدامها: أحظى األمة هبام

ة بخالف غريهم من األمة؛ حيث تشعبت هبم األمور؛ فأخذت منهم العربي. وكذا
وتوابعها شعبة، واألصول وقواعدها شعبة، وعلم اإلسناد وأحوال الرواة شـعبة، 
وتفكرهم يف كالم شيوخهم وسـائر املصـنفني شـعبة؛ ونحـو ذلـك حتـى إذا مـا 
وصلوا إىل النصوص، وصلوا إليهـا وأذهـاهنم قـد كلـت مـن السـري يف غريهـا، 

ومعانيها بحسـب وأوهن قواهم مواصلةُ السري يف سواها؛ فأدركوا من النصوص 
 .)٢(القوة الباقية هلم من كل ذلك العناء

 .٩٤ - ٩٣ص  ٢الشاطبي، املوافقات، ج ) ١(
 .ط العلمية. ١١٤ - ١١٣ص  ٤ني، ج ابن القيم، إعالم املوقع: انظر) ٢(
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وال ريب بعد كل ما سبق إيراده، أن الصحابة هم أقدر األمة عـىل الفهـم،  -٥
ــم يف معرفــة مرامــي النصــوص  وفهمهــم للنصــوص هــو الفهــم املتَّبــع واملحكَّ

بأن : ةوأرسارها، ومن هنا يتضح ما سبق لنا بيانه يف أدلة املحتجني بأقوال الصحاب
 .قول الصحابة هو معرفتهم بمقاصد الرشيعة ةأحد األدلة عىل حجي

 :)١(ويتلخص من كل ما سبق
أن أقوال الصحابة تراعى يف االستدالل عـىل مراعـاة املقاصـد وحفظهـا،  -١

 .وهي تعترب مصدراً مهام من مصادر املقاصد
ويف فهـم ريعة، ـأن أقوال الصحابة وفتاواهم تراعى يف إدراك مقاصد الش -٢

معاين الكتاب والسنة فهامً صحيحاً موافقاً ملقصود الشـارع مـنهام، ولـذا مل خيـرج 
 .األئمة األربعة عن أقوال الصحابة حال اجتامعهم أو حال اختالفهم

أن أقوال الصحابة وفتاواهم تشكل ضابطاً مهام يف التوازن واالعتـدال يف  -٣
 .إعامل املقاصد، دون غلو أو جتافٍ 

وال الصحابة وفتاواهم مصـدر مهـم جـداً يف تنزيـل األحكـام عـىل أن أق -٤
الوقائع املستجدة، واملجتهـد أكثـر مـا حيتـاج للمقاصـد عنـد تطبيـق النصـوص 

 .الرشعية عىل الوقائع واحلوادث املستجدة
فمن له اختصـاص بالرسـول، ومزيـد علـم بأقوالـه وأفعالـه «: قال ابن تيمية

إن أهل العناية بعلـم ... )٢(ده ما ال يعلمه غريهومقاصده، يعلم باالضطرار من مرا
، والصــحابة والتــابعني هلــم ملسو هيلع هللا ىلصالرســول، العــاملني بــالقرآن، وتفســري الرســول 

بإحسان، والعاملني بأخبار الرسول والصحابة والتابعني هلم بإحسان، عندهم مـن 

ومـا  ٩٢ص  ١واخلـادمي، االجتهـاد املقاصـدي، ج . ٤٩٣البدوي، مقاصد الرشيعة عند ابـن تيميـة، ص : انظر) ١(
ريعة تأصـيالً وتفعـيالً، ص ـ، حبيب، مقاصد الش٥٠ -٤٩ص، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، جغيم، بعدها

 .١١٩و  ٥٧
 .١٨٥ص  ١قل والنقل، ج ابن تيمية، درء تعارض الع) ٢(
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... )١(العلوم الرضورية بمقاصد الرسول ومراده ما ال يمكنهم دفعـه عـن قلـوهبم
من ادعى يف كالم اهللا ورسوله خالف ما عليه أهل اإليامن كان قوله أظهر بطالنـاً ف

 .وفساداً؛ ألن هذا معصوم حمفوظ
ألفاظـه وأفعالـه، : ؛ شـيئانملسو هيلع هللا ىلصأن يعلم أن املنقول عـن الرسـول : ومجاع هذا

ومعاين ألفاظه ومقاصده بأفعاله، وكالمها منه ما هو متواتر عند العامة واخلاصـة، 
و متواتر عند اخلاصة، ومنه ما خيتص بعلمه بعض الناس، وإن كان عنـد ومنه ما ه

 .)٢(»غريه جمهوالً أو مظنوناً مكذوباً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .١٩٥ص  ١ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج ) ١(
 .١٩٦ص  ١ج  املرجع السابق ) ٢(
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 :حترير حمل النزاع يف قول الصحايب: املطلب األول
ق عليه وبعضها متنازع فيه؛ وهي كـام لقول الصحايب صور خمتلفة، بعضها متف

 :يأيت
 :مواطن االتفاق: الفرع األول

اتفق العلـامء عـىل أن قـول الصـحايب الـذي ال يعـرف لـه خمـالف مـن  :أوالً 
 .الصحابة، أنه حجة جيب العمل به

اتفق العلامء عىل أن الصحايب إذا قال قوالً يف مسألة ما، وخالفه فيه غـريه  :ثانياً 
ة؛ إذ ليس قول أحدمها بأوىل من قول اآلخرمن الصحابة، أن جَّ  .ه ليس بحُ

اتفق العلامء عىل أن الصحايب إذا قال قوالً ثم ثبت رجوعه عنه، أنه لـيس  :ثالثاً 
ة جَّ  .بحُ

اتفق العلامء عىل أن قول الصحايب الذي ال يمكن أن يُعـرف باالجتهـاد  :رابعاً 
ع؛ فهـو تـابع حلجيـة السـنة والرأي، أنه من قبيل املوقوف الذي لـه حكـم املرفـو

 .النبوية
 :مواطن االختالف: الفرع الثاين

إذا قال الصحايب قوالً، وانترش بني الصحابة دون إنكار من أحـد مـنهم،  :أوالً 
. أنـه لـيس بحجـة: أحـدمها: فقد اختلف األصوليون يف هذه الصورة عىل قـولني

ابـن القـيم، إعـالم : انظر أقوال األصوليني يف حجية قول الصحايب، مع حترير حمل النزاع وأدلتهم يف هذه املسـألة) ١(
، البزدوي، أصول البـزدوي، ج ٣٧٢-٣٥٨ص  ٤ط، ج ، الزركشـي، البحر املحي١٤٨ -١١٨ص  ٤املوقعني، ج 

، ٩٩٠-٩٨١ص  ٣، النملــة، املهــذب، ج٣٣٦-٣٢٣ص  ٣، البخــاري، كشــف األرسار، ج ٣٣٦-٣٢٣ص  ٣
 .٢٨٣-٢٧٨ص  ٢، الديباين، املنهاج الواضح، ج ٧٤٥-٦٩٨سلطان، األدلة االجتهادية، ص 
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ف يف حجيـة وصورة هذه املسألة هـي نفسـها صـورة االخـتال. واآلخر أنه حجة
 .اإلمجاع السكويت التي يبحثها العلامء يف حجية اإلمجاع

إذا قال الصحايب قوالً يف مسألة اجتهادية أو حادثة ما، وكان له فيها رأي  :ثانياً 
عىل هـذه املسـألة أو احلادثـة،  )١(أو فتو أو قضاء  أو مذهب، ومل يرد دليل خاص

ن يف هذه الصورة عىل أربعـة أقـوال ومل حيصل عليها إمجاع؛ فقد اختلف األصوليو
 . بالنسبة لغري الصحايب

وهذه الصورة هي حمل النزاع بني العلامء يف قول الصحايب؛ وهي التـي نعنيهـا 
؛ فهــل هـو حجــة بالنسـبة لغــري الصـحايب مــن ســائر )قــول الصـحايب: (بـدليل

، أو هـو املجتهدين بعد الصحابة ابتداءً بالتابعني ثم من تبعهم ثم بقيـة املجتهـدين
 ليس بحجة؟

 :أقوال األصوليني يف الصورة املتنازع عليها من قول الصحايب: املطلب الثاين
 :؛ هي)٢(اختلف األصوليون يف حجية قول الصحايب عىل أربعة أقوال

ة مطلقاً؛ سواء وافق القياس، أو مل يوافقه،  :القول األول جَّ أن قول الصحايب حُ
 .راشدين، أو من غريهموسواء كان الصحايب من اخللفاء ال

أكثر احلنفية، واملالكية، واحلنابلة، وكثري من الشافعية، وهو مـذهب  وهذا قول
 .حد الروايتني عن اإلمام أمحدإاإلمام الشافعي يف القديم، وهو 

ة مطلقاً  :القول الثاين جَّ اإلمـام الشـافعي  وهو قول ،أن قول الصحايب ليس بحُ

ة إال وعليها دليل عام أو تدخل حتت الدليل العـام؛ ؛ ألنه ما من مسألة »...ومل يرد دليل خاص «: قلنا هنا) ١( اجتهاديَّ
فنصوص القرآن والسنة تشمل مجيع اجلزئيات واحلوادث بعمومها، وال ختلو حادثة عـن حكـم فـيهام؛ علمـه مـن 
علمه وجهله من جهله، أما الدليل اخلاص عىل احلادثة أو املسألة؛ فال يُشـرتط وجـوده دومـا مـع جتـدد احلـوادث 

 .ئلواملسا
أن قول الصحايب حجة برشط أن يوافق القياس؛ ونسبه البعض لإلمام الشافعي، : وزاد بعضهم أقوالً أخر؛ منها) ٢(

أن قـول الصـحايب حجـة إذا : ومنهـا. وال تصح هذه النسبة ملا سيأيت بيانه من معنى قول اإلمام يف القول الـراجح
 .خالف القياس، وهو قول الغزايل
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، وهو قول ابن حزم، وقول كثري من )٢(ة عن اإلمام أمحد، والرواية الثاني)١(يف اجلديد
األشاعرة، واملعتزلة، وبعض احلنفية؛ كأيب احلسن الكرخي، وأيب زيـد الـدبويس، 

 .وبعض الشافعية؛ كالغزايل، واآلمدي، والسبكي، وهو قول الشوكاين
ـة يف قـ ذهـب بعـض العلـامء إىل :القول الثالث ول أيب بكـر، وعمـر، أن احلُجَّ

يُلحـق هبـم مـن هـو مـثلهم يف  ، وزاد بعضـهم أنـهريض اهللا عنهم ن، وعيلوعثام
ريض اهللا الفضيلة؛ كعبد اهللا بن مسعود، وعبـد اهللا بـن عبـاس، ومعـاذ بـن جبـل 

 .، وزيد، وأنس، وأيب هريرة، وغريهمملسو هيلع هللا ىلص هوبقية العبادلة األربعة، وزوجات. عنهم
ة يف  ذهب بعض العلامء إىل :القول الرابع ، ويف -  -قـول أيب بكـر أن احلُجَّ

 . فقط دون غريمها، -  -قول عمر 
 :أدلة األصوليني عىل أقواهلم يف الصورة املتنازع عليها من قول الصحايب: املطلب الثالث

 :أدلة القول األول -١
استدل أصحاب القول األول الذين ذهبوا إىل حجية قـول الصـحايب مطلقـاً؛ 

 :بعدة أدلة كام يأيت
رُ ﴿ : عاىلقوله ت) أ (  أْمُ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ ريْ نْتُمْ خَ ـكُ نْهَ تَ وفِ وَ رُ نَ ـونَ بِاملَْعْ  وْ
نِ ا نُونَ بِاهللاِعَ مِ تُؤْ رِ وَ ونَ ملُْنْكَ نـُ مِ مُ املُْؤْ ـنْهُ ـمْ مِ ا هلَُ ً ـريْ ـانَ خَ ـلُ الْكِتَـابِ لَكَ نَ أَهْ لَوْ آَمَ  وَ

قُونَ  اسِ مُ الْفَ هُ ثَرُ أَكْ  ).١١٠: آل عمران( ﴾وَ

إىل أن الصواب من مذهب اإلمـام الشـافعي يف : ن العلامء، ومن الكتاب املعارصين يف األصولذهب غري واحد م) ١(
القديم واجلديد، هو حجية قول الصحايب مطلقاً، رغم أن بعـض الشـافعية نسـب احلجيـة عنـد اإلمـام إىل القـول 

يؤكد عـىل  -مذهبه اجلديدوهي من  -القديم، وعدم احلجية إىل القول اجلديد، ولكن الصواب أن نصه يف الرسالة 
 ١ذهب إىل ذلك ابن القيم يف إعالم املـوقعني، ج . األخذ بقول الصحايب مطلقاً، وكذلك فروعه الفقهية تؤكد ذلك

أبـو زهـرة، أصـول الفقـه، ص : ، وذهب إليه من املعـارصين١٢٣ -١٢٠ص  ٤، و ج ٢٦٢ص  ٢، و ج ٨٠ص 
،  والنملة، املهـذب، ج ٧٠٥ن، األدلة االجتهادية، ص ، وسلطا٧٤٥ص  ٢، وبلتاجي، مناهج التشـريع، ج ١٧٠

والذي يظهر أن هذا هو الصواب؛ لنص الشافعي يف الرسالة الذي سأورده يف القول : قلت. وما بعدها ٩٨١ص  ٣
 .الراجح، وقد أشبع اإلمام ابن القيم هذه املسألة بياناً 

ال يُسلَّم لآلمدي، وللشوكاين، بأن اإلمـام أمحـد رويـت ، أنه ٧٠٦ - ٧٠٥بنيَّ سلطان، يف األدلة االجتهادية، ص ) ٢(
عنه روايتان يف قول الصحايب، وأن الصواب عنده القول بحجيَّة قول الصحايب، بل هـو أكثـر األئمـة عمـالً بقـول 

 .  وليس يل يف املسألة حتقيق. اهـ. الصحايب
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، وأن -رضوان اهللا تعاىل علـيهم - أن اخلطاب يف اآلية للصحابة :وجه الداللة
كل ما يأمرون به هو من املعروف، وكل ما ينهون عنه هو مـن املنكـر، واملعـروف 
جيب القول به، واملنكر جيب تركـه، وتوجيـه اخلطـاب هلـم يـدل عـىل أفضـليتهم 

 .األخذ بقول الصحايبومكانتهم، وأن احلق ال خيرج عن أقواهلم؛ فوجب 
بأن اتصاف الصحابة بأهنم آمرون باملعروف، ونـاهون عـن  :وجياب عن ذلك

املنكر، ال يستلزم أن تكون أقواهلم حجة؛ حيث إن أمرهم باملعروف وهنـيهم عـن 
املنكر، تابع للرشيعة، ودليله هـو القـرآن والسـنة، واآليـة أعـم مـن أن تكـون يف 

األمة بمجموعها من الصحابة ومن غريهم؛ هي  الصحابة؛ حيث إهنا تفيد أن هذه
 .خري أمة أخرجت للناس ألمرها باملعروف ولنهيها عن املنكر

بَّ ) ب( نِ ابْنِ عَ الَ ، اسٍ عَ ولُ اهللاِ: قَ سُ الَ رَ ومِ « :ملسو هيلع هللا ىلص قَ النُّجُ ايبِ كَ حَ امَ أَصْ ِمُ ، إِنَّ بِأَهيِّ فَ
تُمْ  يْ تَدَ تُمُ اهْ يْ تَدَ  .)١(»اقْ
أرشد إىل أن االقتداء بأي واحد من الصحابة يقـود  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :وجه الداللة

 .إىل اهلداية، وهذا يدل عىل حجية قول الصحايب مطلقاً 
ال يصح يشء  ةأن احلديث بكل طرقه الست :وجياب عن ذلك بعدة أجوبة؛ منها

لبتة، وهي بني موضـوع أو ضـعيف جـداً، هكـذا حكـم عليـه مجيـع علـامء أمنها 
ديث ال تقوم به حجة، وعىل فرض صحته؛ فيحمـل احلديث قاطبة، ومثل هذا احل

نِ اسْ : ابن بطة، اإلبانة الكرب، بَابُ  أخرجه) ١( يرِ مِ ذِ مِ التَّحْ ـالَ سْ ِ ـضَ اإلْ ونَ نَقْ يـدُ رِ مٍ يُ ـوْ مِ قَ ـالَ عِ كَ ـهِ ، تِامَ ائِعِ َ وَ رشَ ـْ حمَ وَ
، حديث رقم نيَ لِمِ اءِ املُْسْ هَ قَ ىلَ فُ نِ عَ لِكَ بِالطَّعْ نْ ذَ نُّونَ عَ يُكَ ، واحلديث مروي من ستة طرق كلها ال تصـح )٧٠٢: (فَ

: عف الشديد، وممن قال بالضعف لبعض الطرقلبتة؛ حكم عىل بعضها علامء احلديث بالوضع، وعىل بعضها بالضأ
ابـن حـزم، واأللبـاين، : البزار، والبيهقي، وابن طاهر، وابن عبد الرب، وغريهم، وممـن قـال بوضـع بعـض طرقـه

 .وغريمها
اب الْكتب املُْ «: ٥٨٥ - ٥٨٤ص  ٩قال ابن امللقن، البدر املنري، ج        حَ يب مل يروه أحد من أَصْ رِ يث غَ ا احلَدِ ذَ ة هَ تَمدَ عْ

له طرق فعـه : ، وذكر من هذه الطرق»...وَ ـن ابْـن عمـر رَ افِع ، عَ ن نَ ي النصيببي عَ َزرِ ة اجلْ ْزَ ة بن أيب محَ ْزَ -طريق محَ
الَ فِيهِ ابْن معِني«: ، ثم قال ابن امللقن-وهي الطريق التي هبا نفس لفظ احلديث أعاله ا واهٍ، قَ ذَ ة هَ ْزَ محَ ي : وَ ـاوِ سَ الَ يُ

ا ا. فلسً قَ ، والرازيوَ يّ ارِ يث: لَ البُخَ نكر احلَدِ ائِيّ . مُ النَّسَ ، وَ طْنِيّ قُ ارَ الَ الدَّ قَ يث: وَ وك احلَدِ ُ رتْ د. مَ الَ أَمحْ قَ مطـروح : وَ
يث الَ ابْن ع. احلَدِ قَ ة م: ديـوَ امَّ ةـروياتـعَ وعَ ضُ وْ الَ ابْن حبَان. ه مَ قَ هُ : وَ أَنَّ تَّى كَ ات باملوضوعات حَ ن الثِّقَ رد عَ  = ينْفَ
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معناه عىل االقتداء بطريقة الصحابة وبمنهـاجهم يف االسـتدالل؛ ألنـه شـبَّههم يف 
 . االستدالل عىل الطريق بام يدل عليه، ال أن نفس النجم يوجب ذلك

بْدِ اهللاِ بنِ مسعود ) ج (  نْ عَ نِ النَّبِيِّ -  -عَ ُ النَّـا« :قَال ملسو هيلع هللا ىلص، عَ ـريْ ينِ خَ ـرْ سِ قَ
ينَـهُ  مِ مْ يَ هِ ـدِ ةُ أَحَ ادَ ـهَ ـبِقُ شَ امٌ تَسْ ـوَ يءُ أَقْ ـِ ، ثُمَّ جيَ ُمْ لُوهنَ ينَ يَ ُمْ ثُمَّ الَّذِ لُوهنَ ينَ يَ ثمَّ الَّذِ

هُ  تَ ادَ هَ ينُهُ شَ مِ يَ  .)١(»وَ
  ، وهـم الصـحابةملسو هيلع هللا ىلصأن خري الناس هم الذين كانوا يف عهده  :ةـداللـه الـوج

مون يف كـل بـاب، ومـن تلـك أهنم يُقـدَّ : ا معناهوهذ -رضوان اهللا تعاىل عليهم-
األخذ بأقواهلم، وأقواهلم ال يمكن هلا أن ختلو من الصواب، مـا دام أهنـم  األبواب

 .خري الناس
ة تتعلق بفضل الصـحابة  بأن اخلريية املقصودة هنا؛ هي :وجياب عن ذلك خرييَّ

املقصـود  ، ولـيسملسو هيلع هللا ىلصوعلو منزلتهم عىل من جاء بعدهم؛ لرشف صحبتهم للنبي 
 .أن اخلرييَّة تشمل أقواهلم

يء معـني، أو بـاب ـبأن اخلرييَّة يف احلديث مطلقة، مل حتدد بش :ويرد عىل ذلك
ة تشمل كل  م أقـواهل األبـواب، ويـدخل يف هـذه األبـوابمعني؛ فهي خرييَّة عامَّ

 .ريض اهللا عنهم
نْ ) د (  ةَ عَ دَ رْ نْ أَبِى بُ ةَ عَ دَ رْ عِيدِ بْنِ أَبِى بُ نْ سَ ـالَ  عَ ، قَ ـعَ : أَبِيـهِ بَ مَ ـرِ يْنَا املَْغْ ـلَّ صَ

ولِ اهللاَِّ  سُ ـالَ ملسو هيلع هللا ىلصرَ ، قَ اءَ عِشَ هُ الْ عَ َ مَ ىلِّ تَّى نُصَ نَا حَ لَسْ وْ جَ نَا لَ لْ جَ : ، ثُمَّ قُ ـرَ ـنَا؛ فَخَ لَسْ فَجَ

نهُ =  ة عَ ايَ وَ َا، الَ حتل الرِّ -٤٦٢ص  ٤ابن حجر، التلخيص احلبري، ج : وانظر نفس الكالم، أو قريباً منه يف. »كاملتعمد هلَ
ومـا بعـدها،  ٢٣٠-٢٢٩ص  ٢، الزيلعي، ختريج أحاديث الكشـاف، ج )٢٠٩٨: (وما بعدها، حديث رقم ٤٦٣

ص  ١لبـاين، سلسـلة األحاديـث الضـعيفة، ج ،  األ٨٣-٨٢ص  ٦، ابن حزم، اإلحكام، ج )٦٧٨: (حديث رقم
 ).٥٨: (وما بعدها، حديث رقم ١٤٤

: ال يشهد عىل شهادة جور إذا أشهد، حـديث رقـم :الشهادات، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب أخرجه) ١(
، )٣٦٥١: (وريض اهللا عنهم، حديث رقـمملسو هيلع هللا ىلص فضائل أصحاب النبي : فضائل الصحابة، باب: ، وكتاب)٢٦٥٢(

، ومسـلم، صـحيح مسـلم، )٦٤٢٩: (ما حيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، حديث رقم :الرقاق، باب: تابوك
فضل الصحابة ثم الذين يلـوهنم ثـم الـذين يلـوهنم، حـديث  :فضائل الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم، باب :كتاب

  ).٢١٢/٢٥٣٣: (رقم
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الَ  قَ يْنَا؛ فَ لَ نَا« :عَ ا هُ لْتُمْ هَ ا زِ ولَ اهللاِ. »مَ سُ ا رَ نَا يَ لْ ـقُ ـكَ املَْغْ عَ يْنَا مَ ـلَّ ا صَ نـَ لْ ، ثُـمَّ قُ بَ : رِ
الَ  ، قَ اءَ عِشَ كَ الْ عَ َ مَ ىلِّ تَّى نُصَ لِسُ حَ بْتُمْ «: نَجْ نْتُمْ أَوْ أَصَ سَ ـهُ إِىلَ . »أَحْ أْسَ فَـعَ رَ رَ الَ فَ قَ

ءِ  امَ ءِ -السَّ امَ هُ إِىلَ السَّ أْسَ فَعُ رَ رْ َّا يَ ا ممِ ريً
ثِ انَ كَ كَ الَ  -وَ قَ ـإِذَ « :فَ ، فَ ءِ ـامَ نَـةٌ لِلسَّ ـومُ أَمَ ا النُّجُ

ا  ايبِ مَ حَ بْتُ أَتَى أَصْ هَ ا ذَ إِذَ ؛ فَ ايبِ حَ نَةٌ ألَصْ ا أَمَ أَنَ ، وَ دُ ا تُوعَ ءَ مَ امَ ومُ أَتَى السَّ بَتِ النُّجُ هَ ذَ
ونَ  دُ ا يُوعَ تِى مَ ايبِ أَتَى أُمَّ حَ بَ أَصْ هَ ا ذَ إِذَ تِي؛ فَ نَةٌ ألُمَّ ايبِ أَمَ حَ أَصْ ، وَ ونَ دُ  .)١(»يُوعَ

مكانة الصحابة بالنسبة إىل األمة، بمكانتـه هـو شبَّة  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :وجه الداللة
بالنسبة إىل الصحابة، وهذا التشبيه يُعطي من وجوب االهتداء هبم، مـا هـو نظـري 

رضـوان اهللا تعـاىل  - ؛ فدل ذلك عىل حجية أقـوال الصـحابةملسو هيلع هللا ىلصاهتدائهم بنبيهم 
 . -عليهم

ـبْتُمْ « :للصحابة ملسو هيلع هللا ىلصثم إن يف قول النبي  نْتُمْ أَوْ أَصَ سَ يـدل عـىل ارتضـائه  :»أَحْ
ـدَ  هـذا االرتضـاء لتتأسـى هبـم األمـة؛ وشـبَّه هـذا  ملسو هيلع هللا ىلصلفهمهم ولترصفهم؛ فأكَّ

 .-رضوان اهللا تعاىل عليهم- التشبيه، لتنجو األمة إِنْ هي اتبعت سبيل الصحابة
 ريض اهللا عـنهم الثناء يؤذن بعظم منزلـة الصـحابة بأن هذا :وجياب عن ذلك

 ملسو هيلع هللا ىلصد أقواهلم، وهم وإن كانوا لألمـة بمنزلـة النبـي عند اهللا تعاىل؛ وال يوجب تقلي
فيهم؛ فإن ذلك ال يلزم منه حجيَّة قوهلم، وليس فيه سو التأكيـد عـىل فضـلهم، 

 .واألدلة الدالة عىل بطالن التقليد تشمل الصحايب وغريه
عِ أحدٌ وجوب تقليد الصحابة  :ويرد عىل ذلك مطلقاً،  ريض اهللا عنهمبأنه مل يَدَّ

قوهلم ما مل يتعارض مع األدلـة، حتـى إذا مل نجـد دلـيالً عـىل املسـألة؛ بل يؤخذ ب
فاألخذ بأقواهلم أوىل من األخذ بأقوال غريهم؛ ألن احلق ال خيرج عن جممـوعهم؛ 
وألن قرائحهم أجود يف االستدالل والفهم ممن جاء بعدهم، وال قائل بأن أقـواهلم 

م عىل الدليل، أو تعترب مع وجود الدليل،  .إال عىل سبيل االستئناس تُقدَّ

أمـان  ملسو هيلع هللا ىلصبيـان أن بقـاء النبـي  :، بـاب اهللا عـنهمريضفضائل الصـحابة  :مسلم، صحيح مسلم، كتاب: أخرجه) ١(
 ).٢٠٧/٢٥٣١: (ألصحابه وبقاء أصحابه أمان لألمة، حديث رقم
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أعلم بتأويل النصـوص، وأعـرف بمقاصـد  ريض اهللا عنهمأن الصحابة ) هـ(
مبـارشة، وعرفـوا مـراد  ملسو هيلع هللا ىلصالرشيعة؛ ألهنم شاهدوا التنزيل، وسمعوا من النبـي 

كالمه وطريقته يف االستنباط وبيان األحكام، إضافة ملا منحهم اهللا تعـاىل إيـاه مـن 
وما حباه إياهم من تثبيت قوام الـدين؛ فيكـون قـوهلم علو درجة ليست لغريهم، 

أوىل باالتباع من قول غريهم، وأقرب إىل إصابة احلق وأبعد عن اخلطأ؛ وقوهلم إن 
حُ عىل اجتهاد التابعي ورأيه   .كان صادراً عن رأي واجتهاد؛ فإنه يرجَّ

 ينكِـر ر وملـإذا انتشـ ريض اهللا عـنهم نه تقرر باالتفاق أن قول الصحابةأ) و ( 
ة مع عـدم االنتشـار؛ كقـول  جَّ ة، فكذلك يكون قوله حُ جَّ عليه أحد؛ فإنه يكون حُ

 .، وال فرق بني األمرينملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
ريض بأن الفرق واضح بني األمرين؛ فـإن لقـول الصـحابة  :وجياب عن ذلك

ض، مـا لـيس لقـوهلم دون  اهللا عنهم من القوة، مع االنتشار وعدم اإلنكار واملُعارِ
ض، وذلك جيعـل أقـواهلم بمثابـة اإلمجـاع، ولـيس األمـر االنتشا ر ووجود املعارِ

ض  .كذلك مع عدم االنتشار ووجود املعارِ
 :أدلة القول الثاين -١

استدل أصحاب القول الثـاين الـذين ذهبـوا إىل عـدم حجيـة قـول الصـحايب 
 :مطلقاً؛ بعدة أدلة كام يأيت

 اخلطأ والغلط؛ فقد جيتهـد غري معصومني من ريض اهللا عنهمأن الصحابة )أ ( 
يف إحد املسائل ويكون اجتهاده خطأً؛ فـإذا كـانوا غـري معصـومني مـن  أحدهم

 .هلام حمتملاخلطأ؛ فكيف يكون قوهلم حجة، وهو مرتدد بني الصواب واخلطأ، و
مـن اخلطـأ  ريض اهللا عـنهمبـأن عـدم عصـمة الصـحابة  :وجياب عـن ذلـك

، واالحتجـاج بقـوهلم، بأمـارة أن املجتهـد والغلط، ال متنع من اتباعهم وتقليدهم
لزم العامي بتقليده  .غري معصوم عن اخلطأ والغلط، ومع ذلك يُ

أنه ال دليل أصالً عىل أن قول الصحايب حجة؛ فوجب تركه؛ ألن إثبـات ) ب(
 .احلكم الرشعي بدون دليل ال جيوز
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بأنـه إن كـان املقصـود الـدليل اخلـاص عـىل حجيـة قـول  :وجياب عن ذلـك
صحايب؛ فالكالم صواب إذ ال دليل خاص يشهد حلجية قول الصحايب كام شهد ال

الدليل اخلاص حلجية الكتاب والسنة؛ وإن كان املقصود الـدليل العـام؛ فـالكالم 
كـام سـبق  - غري صواب؛ حيث ثبتت أدلة عامة كثرية تشهد حلجية قول الصحايب

يُشـبه االسـتدالل عـىل حجيـة ، واألمر يف هذه املسألة -بيانه يف أدلة القول األول
اإلمجاع والقياس؛ فإنه مل يدل عىل حجيتهام إال الدليل العام، ومع ذلك فهام حجـة 

 .عند اجلامهري حتى اعتربا من األدلة املتفق عليها
أنــه لــو كــان قــول الصــحايب حجــة للــزم تنــاقض احلُجــج، واجــتامع ) ج ( 

 القول والفتو واملـذهب؛ النقيضني؛ لكثرة االختالفات الواردة عن الصحابة يف
مـرياث اجلـد : (مسألةفيام بينهم يف مسائل شتى؛ منها  ريض اهللا عنهمفقد اختلفوا 

؛ فبعضـهم ذهـب إىل أن اجلـد بمنزلـة األب؛ )مع اإلخـوة األشـقاء أو مـع األب
قـول الرجـل  ومنها مسـألة. هب إىل توريثهم معهفيحجب به اإلخوة، وبعضهم ذ

؛ فبعضهم ذهب إىل أن ذلك يمني، وبعضهم ذهـب إىل )امأنتِ عيلَّ حر: (لزوجته
ومنهـا . أن ذلك ظهار، وبعضهم ذهـب إىل أن ذلـك طـالق بـائن بينونـة كـرب

، )بيـع أمهـات األوالد( ، ومنها مسـألة)التحريم: (ا مسألة، ومنه)العول: (مسألة
وغريها من املسائل كثري، وقـد أمجعـوا عـىل جـواز خمالفـة كـل واحـد مـن آحـاد 

ابة املجتهدين لآلخر؛ فلم ينكر بعضهم عىل بعض تلك املخالفة، وهذا يدل الصح
ة للـزم كـل واحـد مـنهم اتبـاع  جَّ ة؛ إذ لو كان حُ جَّ عىل أن قول الصحايب ليس بحُ

 .اآلخر
بأن هذا الدليل ليس يف حمل النزاع؛ حيث إن قول الصـحايب  :وجياب عن ذلك

جَّ   .ة إمجاعاً إذا كان خمالفاً لرأي صحايب آخر؛ فليس بحُ
واختالفاهتم  ريض اهللا عنهمال يلزم من تعدد أقوال الصحابة : يُقال -وأيضاً -

يف املســألة الواحــدة وجــود التنــاقض؛ فالتنــاقض مــدفوع بــالرتجيح إن أمكــن، 
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وبالتخيري من أقواهلم ما هو أقرب إىل احلجة والدليل؛ فإن احلق ال يعدو أقـواهلم، 
تَّبعُ يف ذلك قواعد الرتجي تعامـل مـع ويُ ح املعروفة عند األصـوليني، وينبغـي أن يُ

تعامل مع األحاديث إذا تعارضتريض اهللا عنهمأقوال الصحابة   . ، كام يُ
؛ فيلجأ املجتهـد ريض اهللا عنهموإذا مل يمكن الرتجيح وال التخيري بني أقواهلم 

 .نهإىل التوقف؛ وعليه فدعو التناقض باطلة ما دام أن املجتهد يملك اخلروج م
بأنه يعكِر عىل الرتجيح أو التخيري بني أقـواهلم، عـدم إمكانيَّـة  :ويرد عىل ذلك

مجع مجيع آراء املجتهدين من الصحابة، حتى يُقطعَ بـأن املجتهـد وصـل إىل مجيـع 
 .اآلراء؛ فلربام كان الصواب يف قولٍ هلم مل يصلنا

هـد حصـول بأن هذا االحتامل باطل؛ ألن املطلوب من املجت :ذلك عنوجياب 
، وليس املطلوب الوصول لدرجـة ريض اهللا عنهمالظن بجمع مجيع آراء الصحابة 

القطع يف ذلك؛ حيث إن املطلوب يف االجتهـاد بـذل الوسـع والطاقـة، ال القطـع 
باالستقصاء واالستقراء لكل األدلة، متاماً كام هو الشأن يف مجع األدلة مـن السـنة؛ 

االستنباط أو الرتجيح أو التخيري بني األدلـة مـن إنه حيرم عىل املجتهد : فهل يُقال
 .ال يقول بذلك قائل! السنة، حتى يقطع بأنه مجعها مجيعها؟

رة، خصوصـاً  ريض اهللا عنهمثم إن إمكانيَّة مجع مجيع آراء الصحابة  غري متعـذِّ
اليوم مع وجود الثورة العلميَّة اهلائلـة؛ فهـا هـي املصـنفات واملجـاميع واملسـانيد 

 ريض اهللا عـنهمل الصـحابة اوعات العلمية قد انترشت عىل أشدها، وألقوواملوس
نيت اليوم بجمعها ومتييز صحيحها من ضعيفها  .كتب خمصوصة عُ

أن قول الصحايب لو كان حجة عىل غـريه مـن املجتهـدين؛ لوجـب عـىل )د ( 
املجتهدين تقليده، وذلك باطل ملـا تقـرر باإلمجـاع مـن عـدم جـواز التقليـد مـن 

 .هداملجت
بأنه إنام يلزم ذلك، مع عدم اعتبار أن قول الصحايب حجـة،  :وجياب عن ذلك

أما مع اعتبار قول الصحايب حجة؛ فال يلـزم منـه وقـوع املجتهـد بالتقليـد؛ ألنـه 
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حينئذ يصبح قول الصحايب من مآخذ احلكم؛ فلم يكن أخـذ احلكـم منـه تقليـداً؛ 
 .كأن املجتهد أخذ احلكم من النص

 :ل الثالثأدلة القو -٣
استدل أصحاب القول الثالـث الـذين ذهبـوا إىل أن احلجـة يف قـول اخللفـاء 

 :، ومن هو مثلهم يف الفضيلة؛ بام يأيتريض اهللا عنهماألربعة 
ةَ قالعن ) أ (  يَ ارِ بَاضَ بْنَ سَ رْ عِ ـولُ اهللاِ : الْ سُ امَ فِينَا رَ ا  ملسو هيلع هللا ىلصقَ نـَ ظَ عَ ، فَوَ مٍ ـوْ اتَ يَ ذَ

جِ  ، وَ ةً لِيغَ ظَةً بَ عِ وْ يـلَ مَ قِ ، فَ يُونُ عُ ا الْ نْهَ فَتْ مِ رَ ذَ ، وَ لُوبُ قُ ا الْ نْهَ ـولَ اهللاِ، : لَتْ مِ سُ ـا رَ يَ
ـالَ  قَ ؛ فَ ـدٍ هْ ا بِعَ يْنـَ دْ إِلَ هَ ؛ فَاعْ عٍ دِّ وَ ظَةَ مُ عِ وْ تَنَا مَ ظْ عَ عِ «: وَ ـمْ السَّ  اهللاِ، وَ ـوَ مْ بِتَقْ ـيْكُ لَ عَ

نْ  نَ مِ وْ َ رتَ سَ يًّا، وَ بَشِ ا حَ بْدً إِنْ عَ ، وَ ةِ الطَّاعَ ـنَّتِي،  وَ مْ بِسُ ـيْكُ لَ عَ ا؛ فَ يدً ـدِ ا شَ تِالَفً ي اخْ بَعْدِ
ــورَ  األُمُ مْ وَ ــاكُ إِيَّ ، وَ ــذِ اجِ ــا بِالنَّوَ يْهَ لَ ــوا عَ ضُّ ، عَ يِّنيَ ــدِ ينَ املَْهْ ــدِ اشِ ــاءِ الرَّ فَ لَ ــنَّةِ اخلُْ سُ وَ

الَلَةٌ  ةٍ ضَ عَ لَّ بِدْ إِنَّ كُ ؛ فَ ثَاتِ دَ  .)١(»املُْحْ
نَّة اخللفاء الراشدين؛ وهـو باتباع  أمر أمته  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :وجه الداللة نَته وسُ سُ

، وأقـوال ملسو هيلع هللا ىلصأمر مطلق، واألمر املطلق يقتيض الوجوب، فاتبـاع أقـوال الرسـول 
ة جَّ  .اخللفاء األربعة واجب؛ فيكون حُ

نَّة اخللفاء األربعـة ال يـدل عـىل أن قـول هـؤالء  :ويرد عىل ذلك بأن األمر بسُ
ة، بل إن ختصيصـهم بالـذكر يـراد بـ جَّ ه اتبـاع سـريهتم، وعـدهلم، وسياسـتهم حُ

للرعية، والصرب عىل الدعوة، وحتمل األذ، وإذا كـان األمـر كـذلك؛ فـإن مجيـع 
 .الصحابة يتميزون بذلك، فهم كغريهم من الصحابة يف ذلك

يدل عىل عدم حرص اتبـاع اخللفـاء  ملسو هيلع هللا ىلصبأن األمر املطلق منه  :ذلك عنوجياب 

، احلـاكم، )٤٢: (حـديث رقـم اتباع سنة اخللفـاء الراشـدين املهـديني،: ابن ماجة، السنن، املقدمة، باب أخرجه) ١(
، وقـال يف روايـة »حديث صحيح ليس له علةهذا «: ، وقال)٣٣٣-٣٢٩: (العلم، حديث رقم: املستدرك، كتاب

، ووافقـه الـذهبي، وصـححه »هذا إسناد صحيح عىل رشطهام مجيعاً، وال أعـرف لـه علـة«): ٣٣٠: (أخر برقم
: ، حـديث رقـم٥٢٦ص ٦و ج ، )٩٣٧: (، حـديث رقـم٦٤٨ص ٢األلباين، سلسلة األحاديـث الصـحيحة، ج 

)٢٧٣٥.( 
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لعدالة والسياسة والصرب وحتمـل األذ فقـط، األربعة فيام ذُكر فقط من السرية وا
بل يدل عىل اتباعهم يف كل يشء، وإال خرج األمر املطلق عـن داللتـه، وإخراجـه 

ـا «: ملسو هيلع هللا ىلصعن داللته بغري دليل ال جيوز، وأيضاً يف قوله  تِالَفً ي اخْ ـنْ بَعْـدِ نَ مِ وْ َ ـرتَ سَ وَ
ا يدً دِ يف املسائل العلميَّة داللة عىل تأكيد اتباعهم حال االختالف، واالختالف : »شَ

 .الرشعيَّة العمليَّة أحد صور االختالف الذي جيب اتباعهم فيه
، وبـني سـنة اخللفـاء ملسو هيلع هللا ىلصإن االقرتان الوارد يف احلديث بني سنته  :وأيضاً يقال

الراشدين، يؤكد عىل حجية قول اخللفاء األربعة؛ فـإذا كانـت السـنة حجـة عنـد 
 .حجة عند االختالفاالختالف؛ فكذلك أقوال هؤالء األربعة 

نْ هو مثل اخللفـاء األربعـة يف الفضـيلة  :فقولـه حجـة؛ وجه الداللة عىل أن مَ
: استدل بعض العلامء بأن من كان مثل اخللفاء األربعة يف الفضـيلة؛ فقولـه حجـة

بقياس حال فضالء الصحابة الكبار؛ وهم الذين عال كعبهم يف العلم، واشـتهروا 
ل واالستنباط؛ كابن عمر، وابن عباس، ومعـاذ بـن بحسن االتباع وقوة االستدال

، عىل حال اخللفـاء األربعـة، وأنـه لـيس املقصـود ريض اهللا عنهمجبل، وغريهم 
بُ املثـل هبـم ليـدخل معهـم مـن كـان  باحلديث ختصيص األربعة فقط، وإنام رضْ

، -  -وعمـر  -  -مثلهم، بأمارة أن بعض األحاديـث خصصـت أبـا بكـر 
، وليس معنى ذلك االقتصار باالقتـداء وحجيـة القـول - سيأيتكام- بالذكر فقط

عليهام، وإنام معناه رضب املثل هبام عىل غريمها؛ بداللة حـديث العربـاض؛ حيـث 
 .  ريض اهللا عنهمعثامن وعيل ، بكر وعمرزاد عىل أيب 

الَ ) ب( ، قَ يدَ زِ َنِ بْنِ يَ محْ بْدِ الرَّ نْ عَ ـ: عَ جُ ـنْ رَ ةَ عَ فَ يْ ذَ نَا حُ لْ أَ تِ سَ ـمْ يـبِ السَّ رِ لٍ قَ
نَ النَّبِيِّ  يِ مِ َدْ اهلْ الَ  ملسو هيلع هللا ىلصوَ قَ ؛ فَ نْهُ ذَ عَ تَّى نَأْخُ ا «: حَ يً ـدْ هَ تًا وَ ـمْ بَ سَ رَ ا أَقْ دً فُ أَحَ رِ ا أَعْ مَ

الًّ بِالنَّبِيِّ  دَ بْدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصوَ نِ ابْنِ أُمِّ عَ  .)١(»مِ

: حـديث رقـم ،مناقـب عبـد اهللا بـن مسـعود : ئل الصـحابة، بـابفضـا: البخاري، الصحيح، كتاب أخرجه) ١(
)٣٧٦٢.( 
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قـول عـام يـدل عـىل أن : »حتى نأخذ عنه«: أن قول عبد الرمحن :وجه الداللة
ابعني كانوا يعتربون أقوال الصحابة حجة يؤخـذ هبـا؛ وأهنـم كـانوا يسـتدلون الت

 .بقول الصحايب وفعله، عىل الدين والسنة
وقٍ قَ )ج (  ُ نْ مَرسْ يقٍ عَ قِ نْ شَ بْدَ اهللاِ: الَ عَ أْتِى عَ نَّا نَ يْـهِ كُ ثُ إِلَ دَّ نَتَحَ و؛ فَ رٍ مْ  - بْنَ عَ

هُ  نْدَ ٍ عِ ريْ الَ ابْنُ نُمَ قَ نَ  -وَ رْ كَ بْدَ اهللاِفَذَ ا عَ مً وْ الَ ا يَ قَ ودٍ؛ فَ عُ سْ ـالً الَ :  بْنَ مَ جُ تُمْ رَ رْ كَ دْ ذَ قَ لَ
ىْ  دَ شَ بُّهُ بَعْ الُ أُحِ ـولِ اهللاِأَزَ سُ ـنْ رَ تُهُ مِ عْ مِ ـولَ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص ءٍ سَ سُ تُ رَ عْ ـمِ ـولُ  ملسو هيلع هللا ىلص ، سَ قُ  :يَ

ةٍ « عَ بَ نْ أَرْ آنَ مِ رْ وا الْقُ ذُ بْدٍ : خُ نِ ابْنِ أُمِّ عَ أَ بِهِ -مِ بَدَ أُبَـىِّ بْـنِ ، وَ -فَ ، وَ بَـلٍ ـاذِ بْـنِ جَ عَ مُ
ةَ  فَ يْ ذَ ىلَ أَبِى حُ وْ ٍ مَ املِ سَ ، وَ عْبٍ  .)١(»كَ

ـةٍ «: ملسو هيلع هللا ىلصأن قوله  :وجه الداللة عَ بَ ـنْ أَرْ آنَ مِ ـرْ وا الْقُ ذُ يـدل عـىل فضـل : »... خُ
خذو قراءته ومعانيه؛ وهذا يدل عىل : هؤالء األربعة، وأن معنى خذوا القرآن؛ أي

 .اهللا عنهمريض حجية قول الصحابة 
بَّاسٍ )د (  نِ ابْنِ عَ الَ -  -عَ تُ : ، قَ عْ ضَ ؛ فَوَ ثِ َارِ نَةِ احلْ ونَةَ ابْ يْمُ يْتِ مَ نْتُ يفِ بَ كُ

ولِ اهللاَِّ  سُ الَ  ملسو هيلع هللا ىلصلِرَ قَ ؛ فَ هُ ورَ ا؟« :طَهُ ذَ عَ هَ ضَ نْ وَ قَ »مَ ونَةُ ، فَ يْمُ بْدُ اهللاِ: الَتْ مَ ـالَ عَ قَ : ، فَ
ينِ وَ « هُ يفِ الدِّ هْ قِّ مَّ فَ هُ يلَ اللَّ هُ التَّأْوِ لِّمْ  .)٢(»عَ

          يـدل عـىل أن ابـن عبـاس  البـن عبـاس ملسو هيلع هللا ىلصأن دعـاء النبـي  :وجه الداللة
-  -  أحد فقهاء اإلسالم الكبار، وعىل أن قوله معترب ما دام أنـه فقيـه، وحيسـن

الـوارد يف » ...خـذوا القـرآن «: تأويل القرآن الكريم، وهـذا يوافـق معنـى قولـه
 .ريض اهللا عنهمخذوه تالوة ومعنى من هؤالء الصحابة : ؛ أياحلديث السابق

استدل أصحاب هذا القول باألحاديث الواردة يف أدلة أصـحاب القـول )هـ(
، -  -، وعمـر -  -الرابع اآليت ذكرها، التي تدل عـىل االقتـداء بـأيب بكـر 

من فضائل عبداهللا بن مسعود وأمه : ، بابفضائل الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم: مسلم، الصحيح، كتاب أخرجه) ١(
 ).١١٧/٢٤٦٤-١١٦: (حديث رقمريض اهللا عنهام، 

ما ذكر : ، بابفضائلال: يبة، مصنف ابن أيب شيبة، كتاب، وابن أيب ش)٣١٠٢: (محد، املسند، حديث رقم أخرجه) ٢(
 ).٣٢٢٢٣: (حديث رقم،  -  -يف فضائل ابن عباس 
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ــالوا ــر: وق ــت أليب بك ــا ثب ــنهام إن م ــر ريض اهللا ع ــاء  وعم ــاً لألولي ــت أيض  يثب
 .واألصفياء، ومن كان مثلهام يف الفضيلة

 :أدلة القول الرابع -٤
        استدل أصحاب القـول الرابـع الـذين ذهبـوا إىل أن احلجـة يف قـول أيب بكـر 

 :فقط؛ بام يأيت  ريض اهللا عنهام وعمر
ةَ ) أ (  فَ يْ ذَ نْ حُ نِ النَّبِيِّ -  -عَ الَ  ملسو هيلع هللا ىلص، عَ نْ بَ « :قَ يْنِ مِ وا بِاللَّذَ تَدُ ي ، أَبـو اقْ عْـدِ

رَ  مَ عُ رٍ ، وَ  .)١(»بَكْ
ولِ اهللاِ ) ب( سُ بِ رَ احِ ةَ صَ تَادَ نْ أَيبِ قَ الَ  ملسو هيلع هللا ىلصعَ الَ النَّبِيُّ : قَ ريٍ لَه ملسو هيلع هللا ىلصقَ سِ إِنْ « :يفِ مَ

وا دُ شُ رْ رَ يَ مَ عُ رٍ وَ ا بَكْ طِعِ النَّاسُ أَبَ   .)٢(»يُ
 بكـرأوىص أمته رصاحة باالقتداء بـأيب  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :وجه الداللة يف احلديثني

، وأن اقتداء األمة هبام سبب إىل اهلدايـة والرشـد، واالقتـداء ريض اهللا عنهاموعمر 
املأمور به اقتداء مطلق، يشـمل االقتـداء هبـام بالسـمت واهلـدي والعلـم والفهـم 

 .واملنهج
إنـه قـد كـان فـيام « :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسـول اللــه : قال -  -عن أيب هريرة ) ج ( 

ثون،ـمض دَّ وإنه إن يكن يف أمتي هـذه مـنهم فإنـه عمـر بـن  ى قبلكم من األمم حمُ
ثون يف غـري نبـوة، فـإن ـإنه كان فيمن مض«: ويف رواية. )٣(»اخلطاب ى رجال يتحدَّ

  .)٤(»يكن يف أمتي أحد منهم فعمر

يف مناقب أيب بكر وعمر : املناقب، باب: ، والرتمذي، السنن، كتاب)٢٣٢٩٣: (أمحد، املسند، حديث رقم أخرجه) ١(
 ).٣٦٦٢: (حديث رقمريض اهللا عنهام كليهام، 

، )٢٢٥٩٩: (، حـديث رقـم-  -املسند، باقي مسـند األنصـار، حـديث أيب قتـادة األنصـاري أمحد، : أخرجه) ٢(
تحباب تعجيـل ـالة الفائتـة واســاء الصـقض: ، بابالةـع الصـواضـد ومـاجـاملس: ابـح، كتـلم، الصحيـومس

، )١٦٥: (، حديث رقـم٢٣ص  ٢، والدينوري، املجالسة وجواهر العلم، ج )٣١١/٦٨١: (حديث رقمقضائها، 
 .واللفظ له

، ويف ٣٤٦٩،  ح٥٤: ، والبخاري، الصحيح، كتاب أحاديـث األنبيـاء، بـاب ٣٣٩ص ٢أمحد، املسند، ج أخرجه) ٣(
، ومسـلم، الصـحيح، كتـاب ٣٦٨٩مناقـب أيب حفـص القـريش العـدوي، ح: ، باب ملسو هيلع هللا ىلص فضائل أصحاب النبي 
 .٢٣٩٨ح ١٨٦٤ص ٤من فضائل عمر، ج: فضائل الصحابة، باب

 .٤٧٨ص ٧فضل عمر، ج: ابن أيب شيبة، املصنف، كتاب الفضائل، باب أخرجه) ٤(
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ث،  -  -شــهد لعمــر بــن اخلطــاب  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبــي  :وجــه الداللــة أنــه حمــدَّ
ث؛ هو م، كام قال ابن وهب وسفيا واملحدَّ م؛ هو. )١(ن بن عيينهاملُلْـهَ الذي : واملُلْـهَ

لقى يف نفسه اليشء فيخرب به حدساً وفِراسة، وهو نوع خاص خيص اللـه بـه مـن  يُ
ث بيشء فقاله دِّ لقـى يف «: وقال إبراهيم بن أدهم. )٢(يشاء من عباده كأنه حُ يعنـي يُ

 .)٣(»روعه
م، حتى كأنه يوحى إليه وحيدثه رب :وهذا يدل عىل لْـهَ  ،)٤(ه أو املالئكةأن عمر مُ

 .وهو يف ذلك بالغ مبلغ النبوة يف الصدق، وهذا يدل عىل حجية قوله
كنـا نعـد أن السـكينة تنطـق بلسـان «: -  -قال عـيل بـن أيب طالـب ) د ( 
أشـهد أنـك «: وقد كان عبد الرمحن بن عوف إذا سمع عمر خيطـب قـال ،)٥(»عمر

لَّم كَ  .)٦(»مُ
كانوا يعدون أن السكينة تنطـق عـىل   عنهمريض اهللاأن الصحابة  :وجه الداللة

، وكأن بني عينيـه ملكـاً يسـدده، وقـد وقـع -  -لسان وقلب عمر بن اخلطاب
عدة  ملسو هيلع هللا ىلصكثري من املوافقات التي نزل هبا القرآن، ووقع لـه بعد النبي  -  -لعمر 

كـانوا يـرون أن السـكينة تنطـق عـىل  ريض اهللا عنهمإصابات، حتى إن الصحابة 
 .)٧(ولسانه، وهذا يدل عىل حجية قولهقلب عمر 

وجياب عن طبيعة استدالل أصحاب هذا القول يف االقتصار عىل األخذ بقـول 

: ، وأخرجـه عـن ابـن عيينـه ٢٣٩٨بعـد حـديث رقـم  ٨٦٤ص ٤مسلم، الصـحيح، ج: أخرجه عن ابن وهب) ١(
 .٣٦٩٣الرتمذي، السنن، بعد حديث رقم 

 .  ١٠٢واألثر، ص، علوش، الذيل عىل النهاية يف غريب احلديث ١٩٥ص ١ابن اجلوزي، غريب احلديث، ج) ٢(
، ابن حجر، فتح البـاري، ٤١٥، الشوكاين، إرشاد الفحول، ص١٠٥ص٦الزركيش، البحر املحيط، ج: انظره يف  ) ٣(

 .٤٠٧ص ٧ج
 .١٢٣ص ٥، السمعاين، قواطع األدلة، ج٨٨٥ص ٣الدبويس، األرسار يف األصول، ج) ٤(
 .٤٨٠- ٤٧٩ص ٧مر، جفضائل ع: ابن أيب شيبة، املصنف، كتاب الفضائل، باب  أخرجه) ٥(
 .٤٠٧ص ٧ابن حجر، فتح الباري، ج: ابن سعد يف طبقاته، انظر  أخرجه) ٦(
ابـن القـيم، ، ٤٧٦ص١٠، وج٤٦ص ٢٠، ابن تيمية، الفتـاو، ج٤٠٨- ٤٠٧ص ٧ابن حجر، فتح الباري، ج) ٧(

 .   ٧٠- ٦٩ص ١مدارج السالكني، ج
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: ريض اهللا عـنهم، فقط مـن دون سـائر الصـحابة -  -، وعمر -  -أيب بكر 
: ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقــال ، إلــيهام ريض اهللا عــنهام إضــافة عـثامن وعــيل احلــديثبأنـه ثبــت يف 

نَّ « مْ بِسُ لَيْكُ يِّنيَ فَعَ دِ ينَ املَْهْ دِ اشِ اءِ الرَّ ُلَفَ نَّةِ اخلْ سُ ، وهذا يدل عىل أن األمر لـيس »تِي، وَ
 ، بل األمر أوسع من ذلك، وهـو-  -، وعمر -  -ر ـي بكـوراً عىل أبـمقص
أوسع من جمرد قرصه عىل اخللفاء األربعة كام هـو مـذهب أصـحاب القـول  أيضاً 

ريض ة عىل التمسك هبدي وبفهـم الصـحابة الثالث؛ لثبوت األدلة األخر الدال
 .عموماً  اهللا عنهم

 :القول الراجح
بعد عرض أقـوال األصـوليني وأدلـتهم يف حجيـة قـول الصـحايب، يتبـني أن 

نْ جاء بعدهم من النـاس،  ريض اهللا عنهمألقوال الصحابة  منزلة ليست كمنزلة مَ
رد ذكـر فضـائل راً عـىل جمــوقد دلت أدلة كثرية عىل ذلك، ولـيس األمـر مقتصـ

يف أنفسهم ويف أعامهلم، بل جاءت مجلة من األدلة تأخـذ  ريض اهللا عنهمالصحابة 
طابع العموم يف التمسك هبم؛ يف هدهيم وسلوكهم وفهمهـم وعلمهـم وسـمتهم 

 .وقوهلم، وغري ذلك
 ؛ فإن قال الصحايب القول، أو أفتى بفتو، أو انترش عنه مذهب ما، أو وعليه

أتِ دليل خاصٌ عىل قوله وفتـواه، وكانـت فتـواه وقولـه ال قضاء معني، ومل ي
فقوله حجة جيب العمل بـه، واألخـذ تتعارض مع نصوص الرشيعة ومقاصدها؛ 

يء، وال ـبقوله أفضل من االجتهاد اجلديد يف املسألة، وأفضل من عدم األخـذ بشـ
بـني  ؛ ألن قـول الصـحايبريض اهللا عـنهميُعترب ذلك تقليداً من املجتهد للصحابة 

إما أن يكون بنفسه مأخذاً لالستدالل، وصاحلاً للبناء عليه؛ ملا ثبت  :األول :أمرين
إمـا أن يكـون داخـالً حتـت األدلـة وعـامالً  :واآلخر. من األدلة عىل حجية قوله

باالستدالل الصحيح؛ إذ الصحايب ال يقول القول من عنـد نفسـه، بـل هـو أشـد 
ن غريه؛ فال يمكن أن يكون قد ذهب لقول ما متسكاً واستدالالً بالكتاب والسنة م
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دونام دليل عليه؛ وعىل املجتهـد اسـتظهار دليـل الصـحايب ومعرفـة مأخـذه مـن 
وعىل كال األمـرين يلـزم األخـذ بقـول الصـحايب؛ وهـو حجـة . الكتاب والسنة

 .معتربة، وال مناص من العمل بأحد األمرين؛ فثبتت حجية قول الصحايب
نَا قـول صـحايب آخـر؛ فتسـاو إنْ عَ : فإن قال قائل نَا بقول الصحايب، تركْ لْ مِ

 . األمران؛ فال حجة يف قول الصحايب
إنام يصح ذلك عىل فرض أننا قلنا بتقليد قول الصحايب هكذا كيفام اتفـق : قلنا

دونام نظر واستدالل وترجيح، أما مع ترجيح قول صحايب عىل قول صحايب آخـر 
ريعة؛ فال يرد هذا ـافقة األدلة العامة ومقاصد الشبقواعد الرتجيح املعتربة، مع مو

الً   .القول علينا، وإن كان رجحان قول الصحايب اآلخر حمتَمِ
وبناءً عليه؛ فينبغي أن تؤخـذ األمـور اآلتيـة بعـني االعتبـار يف العمـل بقـول 

 :الصحايب
حـال اخـتالفهم يف  ريض اهللا عـنهمليس قول كل واحد مـن الصـحابة  :أوالً 

حجة، وإنام احلجة فيام ظهر للمجتهد أنه احلق من أحد أقوال الصـحابة  :مسألة ما
 .؛ ألن احلق ال خيرج عن أقواهلمريض اهللا عنهم

موطن الكالم يف حجية قول الصحايب؛ هو عدم وجود دليـل خـاصٍّ يف  :ثانياً 
املسألة املطلوب حكمها، أما مع وجود دليل خاص يف املسألة؛ فاحلجة يف الـدليل 

 .ول الصحايب؛ ويكون الصحايب قال قوله ذلك بناء عىل هذ الدليل اخلاصال يف ق
يؤخذ بعني االعتبار القيـود الـواردة يف تعريـف قـول الصـحايب، حتـى  :ثالثاً 

 :يكون قوله حجة؛ وهي
 .أن يكون قوله وارداً يف حكم رشعي عميل -١
ك بالرأي واالجتهاد -٢  .أن يكون قوله مما يُدرَ
 .ادراً من جمتهد أو فقيه من فقهاء الصحابةأن يكون قوله ص -٣
وتفصـيل  ؛ريعةـأن يكون قوله ال خيالف النص واإلمجـاع ومقاصـد الشـ -٤

 :-ذلك يف النقطتني التاليتني
أن ال يدل عىل قوله دليل خاص من النص أو اإلمجاع؛ ألن احلجـة حينئـذ  -٥
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 .ة يف قولهيف الدليل ال يف قوله، وموافقه الصحايب للدليل ال جتعل احلج
ريعة ـأن يدخل قوله حتت الدليل العام يف الرشيعة؛ فال خيالف قواعد الشـ -٦

 . العامة ومقاصدها
يؤخذ بعني االعتبار حترير حمل النـزاع يف قـول الصـحايب؛ فلـيس قـول  :رابعاً 

 : الصحايب الذي رجحنا حجيته؛ هو
آخـر؛ هـو قول الصحايب الذي ال يُعرف له خمالف؛ فهذا حجيته من بـاب  -١

 . باب اإلمجاع السكويت
قول الصحايب الذي خالفه فيه غريه من الصحابة؛ فهذا لـيس حجـة عـىل  -٢

ح لنا من قوهلام أو أقواهلم  . الصحايب اآلخر، أما بالنسبة لنا؛ فاحلجة فيام ترجَّ
قول الصحايب الذي ثبت رجوعه عنه؛ فهذا ليس بحجة اتفاقاً، وال يمكن  -٣

 . ما دام أنه رجع عنه نسبته إىل الصحايب
ه بالرأي واالجتهـاد؛ فكـان مـن أمـور  -٤ كُ رْ قول الصحايب الذي ال يمكن دَ

الغيب أو من التوقيفيَّات؛ فهذا حجيته تدخل حتت حجية السنة؛ ألنه لـيس قـوالً 
ثني ى عند املحـدِّ املوقـوف : (للصحايب يف احلقيقة، وإنام هو داخل يف السنة؛ ويسمَّ

 ).وعالذي له حكم املرف
وهبذه األمور التي ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار، هيون اخلالف يف أمـر حجيـة 

نـه ال توجـد مسـألة اجتهاديـة أقول الصحايب، وينضبط العمل بـه، ويف تقـديري 
للصحابة فيها قول، ويمكن للمجتهد أن خيرج عنه بحـال مـن األحـوال؛ فـاحلق 
قطعاً يف جمموع أقواهلم؛ وجمموع أقـواهلم معصـومة مـن اخلطـأ، وال خيـرج احلـق 

إذا اختلف الصحابة يف مسألة عىل قولني؛ فـال : عنها، وهذا معنى قول األصوليني
إذا : بل ذهـب األصـوليون إىل أبعـد مـن ذلـك؛ فقـالوا .جيوز إحداث قول ثالث

وعللـوا . اختلف العلامء يف مسألة ما عىل قولني؛ فـال جيـوز إحـداث قـول ثالـث
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بأن اختالفهم عىل قولني، إمجاع منهم عىل عـدم وجـود قـول ثالـث يف  قوهلم هذا
اث املسألة، ودليلٌ عىل انحصار األقوال يف قولني؛ ومع ثبوت ذلك؛ فال حيل إحـد

قول ثالث، وكذلك األمر إن اختلفوا عىل ثالثة أقـوال؛ فـال جيـوز إحـداث قـول 
أن العلـامء اختلفـوا يف حكـم غطـاء الوجـه  :ومن أمثلة ذلك مـثالً رابع؛ وهكذا؛ 

أنه جيب تغطية وجهها، وأنـه  :األول: للمرأة، وهل وجهها من العورة، عىل قولني
املرأة؛ وهو ليس من العورة؛ بل يُسـنُّ أنه ال جيب تغطية وجه  :واآلخر. من العورة

ومل يوجد غري هذين القـولني عنـد العلـامء يف شـأن تغطيـة وجـه . هلا تغطيته فقط
املرأة؛ فدل ذلك عىل انحصار األدلة يف املسألة يف الداللـة عـىل القـولني، وأنـه ال 

أة تغطيـة املـر: لبتـه؛ فيقـول مـثالً أيمكن أن يَستدل أحدٌ باألدلة عىل قـول ثالـث 
 -ولألسـف - كام نسمع بعض متفقهـة زماننـا. لوجهها بدعة، أو حرام، أو تشددٌ 

 !!يقوله
أما ما ال يكون للصحابة فيه قول أو رأي، سواء كان مـن املسـتجدات أو مـن 

رنا هـذا؛ ـر التـابعني إىل عصــغريها؛ فللمجتهد أن يقوم بالدور بعدهم من عصـ
 . ستدالل املعروفة يف علم أصول الفقهفيجتهد يف املسألة، ويستدل عليها بطرق اال

وال بد يل أن أسوق كالماً لإلمام الشافعي يف حجيـة قـول الصـحايب بـالقيود 
: عنوانـاً؛ هـو )١(املعتربة التي سبق يل بياهنا؛ فقد عقـد اإلمـام الشـافعي يف رسـالته

قد سمعتُ قولك يف اإلمجاع والقياس، بعـد : فقال«: قال حتته. »أقاويل الصحابة«
إذا أرأيـتَ أقاويـل أصـحاب رسـول اهللا  ،قولكَ يف حكم كتاب اهللا وسنة رسـوله

نصري منها إىل ما وافق الكتـاب أو السـنة أو االمجـاع أو كـان : فقلتُ . تفرقوا فيها
فظ عن غريه منهم : قال. أصح يف القياس أفرأيتَ إذا قال الواحد منهم القول ال حيُ

جـة باتباعـه يف كتـاب أو سـنة أو أمـر أمجـع فيه له موافقة وال خالفاً، أجتد لك ح

 ).١٨١١ - ١٨٠٥: (، الفقرات٥٩٨ -٥٩٦ص ) ١(
                                                           



   ٢٢٥       حجية قول الصحايب وعالقته بمقاصد الرشيعة    
 وجامعة الريموك قسم الفقه وأصوله أستاذ أصول الفقه املشارك يف جامعة أم القر قسم الرشيعة -أرشف حممود عقلة بني كنانة  .د                                                     

مـا وجـدنا يف هـذا : قلتُ له. الناس عليه؛ فيكون من األسباب التي قلتَ هبا خرباً 
دهم مـرة، كتاباً وال سنة ثابتـة، ولقـد وجـدنا أهـل العلـم يأخـذون بقـول واحـ

فإىل أي يشء رصتَ : قال. يف بعض ما أخذوا به منهم نويرتكونه أخر، ويتفرقو
إىل اتباع قول واحد إذا مل أجد كتاباً وال سـنة وال إمجاعـاً وال شـيئاً : قلتُ . امن هذ

، وقلَّ ما يوجد من قـول الواحـد )١(يف معناه، حيكمُ له بحكمه، أو وجدَ معه قياس
 .»منهم ال خيالفه غريه من هذا

أن قول الصحايب إذا وافق القرآن والسـنة : ومعنى قول اإلمام الشافعي: قلت
ع والقياس؛ فالعربة بالدليل، وهو حجة معتربة؛ ألنه وافق الدليل، ال ألنـه واإلمجا

أما إذا قال الصحايب القول ومل يوجد عىل القـول دليـل مـن القـرآن . قول صحايب
والسنة واإلمجاع وما كان يف معنى اإلمجاع، أو وجـد مـع قـول الصـحايب موافقـة 

دها؛ فقـول الصـحايب حجـة موافقة قواعد الرشيعة العامة ومقاصـ: القياس؛ أي
 .معتربة؛ جيب اتباعها عند اإلمام الشافعي

 
 
 
 
 

وليس . أن قول الصحايب حجة إذا وافق القياس فقط: »أو وجدَ معه قياس«: ض من قول اإلمام الشافعيفهم البع) ١(
أن قول الصحايب حجة إذا مل يوجـد دليـل مـن الكتـاب أو : هذا الفهم بمستقيم يف تقديري؛ ألن معنى قول اإلمام

: قواعد الشـريعة العامة؛ فكأنـه قـال: اسويقصد بالقي. إذا وافق القياس -أيضاً  -وهو حجة إذا . السنة أو اإلمجاع
ريعة العامـة ـقول الصحايب حجة إذا مل نجد الدليل من الكتاب، أو السنة، أو اإلمجاع، برشط أن يوافق قواعـد الشـ

أن : أن ال يوجد الدليل من القرآن أو السنة أو اإلمجاع؛ بمعنـى: األوىل: هو حجة بإحد صورتني: أو. ومقاصدها
  أن يدخل حتـت دليـل: أن يوافق القواعد العامة يف الرشيعة؛ أي: واألخر. ليل اخلاص عىل املسألةد الدـوجـال ي
وهذا يتوافق مع ما رجحناه أعاله بأن قول الصحايب حجة إذا مل يرد نـص أو إمجـاع يف املسـألة؛ وهـو الـدليل . عام

 .مواهللا أعل. وإذا مل يعارض أصالً ترشيعياً عاماً . اخلاص عىل املسألة
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=
∆f^àÿ^=pwgª^=

Ïf_wîÿ^=€È–=Ÿƒ=ÔÎ—Îg�j=ÔŸo‹`W=
 :فيام يأيت سأذكر بعض األمثلة التطبيقية عىل قول الصحايب

 :أقل مدة احلمل املثال األول
؛ هـل هـي  مريض اهللا عنهاختلف فقهاء الصحابة      يف أقل مدة للحمل ابتداءً

ستة أشهر أم تسعة أشهر؟ عىل قولني؛ ثم اتفقوا عـىل القـول األول؛ وذلـك عـىل 
 : النحو اآليت

أن أقل مـدة للحمـل؛ : -ريض اهللا عنهام- قول عيل وابن عباس: القول األول
 .ستة أشهر

أن : -ريض اهللا عـنهام- قول عمر بن اخلطاب وعثامن بـن عفـان: القول الثاين
 .أقل مدة للحمل؛ تسعة أشهر

 :وقد جاء يف ذلك عدد من اآلثار؛ نذكر أشهرها
رفـع إىل عمـر : فعن قتادة عن أيب حرب بن أيب األسود الدييل عـن أبيـه، قـال

امرأة ولدت لستة أشهر؛ فأراد عمـر أن يرمجهـا؛ فجـاءت أختهـا إىل عـيل بـن أيب 
ك اهللا إن كنـت تعلـم أن هلـا إن عمر يرجم أختي؛ فأنشـد: ؛ فقالت-  -طالب 

فكـربت تكبـرية سـمعها عمـر مـن ، إن هلا عـذراً : عذراً ملا أخربتني به؛ فقال عيل
إن علياً زعم أن ألختي عذراً؛ فأرسـل عمـر إىل : عنده؛ فانطلقت إىل عمر؛ فقالت

ـنَّ ﴿ :إن اهللا عـز وجـل يقـول: عيل ما عذرها؟ قال هُ دَ الَ ـعْنَ أَوْ ضِ رْ اتُ يُ دَ الـِ الْوَ وَ
ــ ِ حَ لَنيْ ــامِ ِ كَ لَنيْ ا﴿ :وقــال، )٢٣٣: البقــرة(﴾ وْ رً ــهْ ــونَ شَ ثُ ــالُهُ ثَالَ فِصَ ــهُ وَ لُ ْ محَ  ﴾وَ

: رون شـهراً، قـالـفاحلمل ستة أشهر، والفصـال أربعـة وعشـ؛ )١٥: األحقاف(
 . )١(ثم إهنا ولدت بعد ذلك لستة أشهر: قال، فخىل عمر سبيلها

 =والبيهقي، )١٣٤٤٤(تضع لستة أشهر، حديث رقم التي : الطالق، باب: عبد الرزاق، املصنف، كتاب أخرجه) ١(
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رفعـت إىل عـثامن امـرأة  :،  قـال-موىل عبد الرمحن بن عوف -وعن أيب عبيد 
 رٍ ـوقد جـاءت بشـ: إهنا رفعت إيلَّ امرأة  ال أراه إال قال: ولدت لستة أشهر؛ فقال

إذا أمتت الرضاع كـان احلمـل : أو نحو هذا ولدت لستة أشهر؛ فقال له ابن عباس
ا﴿: وتال ابن عباس: ستة أشهر، قال رً ـهْ ثُـونَ شَ ـالُهُ ثَالَ فِصَ هُ وَ لُ ْ محَ : األحقـاف(﴾ وَ

 .)١(؛ فإذا أمتت الرضاع كان احلمل ستة أشهر)١٥
أن عمـر بـن  :ريض اهللا عـنهمووجه الداللة يف هذه الروايـات عـن الصـحابة 

استدل بعموم عادة النسـاء يف الـوالدة لتسـعة أشـهر؛ فـأراد أن  -  -اخلطاب 
ـهُ ﴿ :بعمـوم اآليـة، يرجم من ولدت لستة أشهر؛ فعارضه عيل وابن عبـاس لُ ْ محَ وَ

الُ  فِصَ اوَ رً هْ ثُونَ شَ ، ؛ فمدة احلمل مع الفصال ثالثون شهراً )١٥: األحقاف( ﴾هُ ثَالَ
ـعْنَ ﴿: وخيصص هذا العموم آية، كام هو ظاهر العموم من اآلية ضِ رْ اتُ يُ دَ الـِ الْوَ وَ

 ِ لَنيْ امِ ِ كَ لَنيْ وْ نَّ حَ هُ دَ الَ ، أربعـة وعــرشون: واحلوالن مـدهتام ،)٢٣٣: البقرة( ﴾أَوْ
من الثالثني السابقة التي هي مدة احلمل مـع الفصـال؛ فيبقـى األربعة والعرشون 

 .وعىل ذلك فاملرأة قد تلد لستة أشهر، للحمل ستة أشهر
ريض اهللا  - وهبذا الفهم العميق مـن الصـحابيني اجلليلـني عـيل وابـن عبـاس

حتى إن ذلك الفهم خفي عـىل اثنـني مـن ، يظهر عميق فهمهم للنصوص -عنهام
 ؛ ولكن حينام نبه عيل وابن عباس-ريض اهللا عنهام - وعثامنر ـار الصحابة عمـكب
وهـذه «: إىل ذلك سارعا إىل القبول، قال عبد العزيز البخـاري -ريض اهللا عنهام-

إشارة غامضة وقف عليها عبد اهللا بن عباس بدقة فهمه، وقد اختفى هـذا احلكـم 
دُ عـىل هـذا احلكـم، وقد اتفق الصحابة بع. )٢(»منهعىل الصحابة؛ فلام أظهره قبلوا 

ريض اهللا  - وأمجع العلامء عليه؛ عمالً بمجموع اآليات كام فهم عيل وابـن عبـاس
 .)٣( - عنهام

، ويف معرفة السـنن واآلثـار، لـه، )٢٨٣٥(يف أقل احلمل وأكثره، حديث رقم : العدد، باب: السنن الصغر، كتاب=
: هـذا لفظهـام، وأخرجـه بألفـاظ أخـر، و)٤٦٨٤(، حديث رقم٦٦-٦٥ص٦أقل احلمل، ج: العدد، باب: كتاب

 ).٢٠٧٤(املرأة تلد لستة أشهر، حديث رقم : الطالق، باب: سعيد بن منصور، سنن سعيد ابن منصور، كتاب
 ).١٣٤٤٦(التي تضع لستة أشهر، حديث رقم : الطالق، باب: عبد الرزاق، املصنف، كتاب أخرجه) ١(
  .١١٣ص١كشف األرسار، ج) ٢(
 =، ابن عابدين، حاشية رد املحتار عـىل الـدر املختـار،٦٥ص٤،وج٢١١ص٣بدائع الصنائع، ج الكاساين،: انظر) ٣(
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 :عدة احلامل املتوىف عنها زوجها: املثال الثاين
يف عدة احلامل املتوىف عنها زوجها؛ هل تعتـد  ريض اهللا عنهماختلف الصحابة 

 :نيبأبعد األجلني، أو بوضع احلمل عىل قول
؛ أهنا بأبعـد األجلـني؛ -ريض اهللا عنهام-قول ابن عباس، وعيل : القول األول

راً تربصـت إىل انقضـائها وال ـبمعنى أهنا إن وضعت قبل ميض أربعة أشهر وعشـ
 .)١(وإن انقضت املدة قبل الوضع تربصت إىل الوضع، حتل بمجرد الوضع

؛ أهنـا ريض اهللا عـنهم ة، وأيب هريرة، وابن مسـعودمقول أيب سل: القول الثاين
تعتد بوضع احلمل؛ بمعنى أهنا إن وضعت قبل ميض أربعة أشهر وعرشاً، انقضت 

وهذا هـو رأي مجهـور العلـامء مـن السـلف وأئمـة الفتـو يف ، عدة الوفاة بذلك
 .)٢(األمصار

ح كلٌ قوله بعدة أدلة؛ منها ؛ -ريض اهللا عـنهام-أن ابن عباس وعـيل : وقد رجَّ
ـا ﴿ :اهللا تبارك وتعاىل احتجا بعموم قول اجً وَ ونَ أَزْ رُ ـذَ يَ مْ وَ ـنْكُ نَ مِ ـوْ فَّ تَوَ ينَ يُ الَّـذِ وَ

شْ  عَ رٍ وَ هُ ةَ أَشْ عَ بَ نَّ أَرْ هِ سِ نَ بِأَنْفُ بَّصْ َ اـيَرتَ  :وبعمـوم قولـه تعـاىل، )٢٣٤: البقـرة( ﴾رً
نَّ ﴿ ْلَهُ عْنَ محَ نَّ أَنْ يَضَ لُهُ َالِ أَجَ َمحْ تُ األْ أُوالَ  ).٤: الطالق( ﴾وَ

أنه ينبغي العمل باآليتني اللتني قد تعـارض عمـومهام؛ فاآليـة : الداللة ووجه
واآليـة الثانيـة ، األوىل عامة يف كل من مات عنها زوجها فيشمل احلامـل وغريهـا

خاصتان من ، فاآليتان عامتان من وجه، عامة تشمل املطلقة واملتوىف عنها زوجـها
 . )٣(خر األجلنيوجه؛ فكان االحتياط أن ال تنقيض العدة إال بآ

، ١٥٠ص٦، النووي، روضة الطـالبني، ج١٤٩ص٢، العدوي، حاشية العدوي، ج١٣٢ص٨،وج٢١٠ص٣ج=
ـــاج، ج٤٢١ص٨وج ـــي املحت ــــربيني، مغن ـــري، ج٣٧٣و٣٣٨و٤١ص٣، الش ـــاوي الكب ـــاوردي، احل  ٨، امل
، ورشح منتهى ٢٠٧و٢٠٤ص٣، البهويت، الروض املربع، ج٨٢ص١ال اإلصابة، ج، العالئي، إمج٢٥٢و٢٥١ص

، املـرداوي، ٣٦٥و٤٦٣ص٤وج٣٣٧ص٣، وكشاف القنـاع، لـه، ج١٨٨ص٣، وج١٧٣ص٢اإلرادات، له،  ج
 .٢٧٢ص٢، ابن القيم، إعالم املوقعني، ج٢٨٧٠ص٦التحبري رشح التحرير، ج

، ٨٣٠-٨٢٩ص ٧ج، معونة أويل النهـى رشح املنتهـى، جارابن الن، ٥٩٤ص١٠ج، فتح الباري، ابن حجر: انظر) ١(
 .٥٢٨ص٦ج، االستذكار، ابن عبد الرب

  .انظر املصادر السابقة) ٢(
 .٦٧ص٢ج، الصالح، تفسري النصوص، ٥٩٥-٥٩٤ص١٠ج، فتح الباري، ابن حجر: انظر) ٣(
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؛ فقـد رجحـوا قـوهلم ريض اهللا عـنهمأما أبو سلمة وأبو هريرة وابن مسـعود 
أن أبـا : بعدة أدلة من السنة؛ فمن ذلك ما أخرجـه اإلمـام البخـاري يف صـحيحه

أفتنـي يف : وأبو هريرة جـالس عنـده؛ فقـال، جاء رجل إىل ابن عباس: سلمة قال
: قلـت أنـا، آخر األجلـني: قال ابن عباسامرأة ولدت بعد زوجها بأربعني ليلة؛ ف

نَّ ﴿ ْلَهُ عْنَ محَ نَّ أَنْ يَضَ لُهُ َالِ أَجَ َمحْ تُ األْ أُوالَ أنـا : قال أبـو هريـرة، )٤: الطالق(﴾ وَ
يعني أبا سلمـة؛ فأرسل ابن عباس غالمه كريباً إىل أم سلمة يسـأهلا؛ ، مع ابن أخي

، د موتـه بـأربعني ليلـةقتل زوج سبيعة األسلمية وهي حبىل؛ فوضعت بع: فقالت
 .)١(وكان أبو السنابل فيمن خطبها، ملسو هيلع هللا ىلصفخطبت فأنكحها رسول اهللا 

كنـت يف حلقـة : عن محاد بن يزيد عن أيوب عن حممد قـال -أيضاً  - وأخرج
، فـذكر آخـر األجلـني، وكـان أصـحابه يعظمونـه، فيها عبد الرمحن بـن أيب لـيىل

فغمـز يل بعـض : عتبة؛ فقالفحدثت بحديث سبيعة بنت احلارث عن عبد اهللا بن 
إين إذن جلرئ إن كذبت عـىل عبـد اهللا بـن : قال حممد ففطنت له؛ فقلت ، أصحابه

لكن عمه مل يقل ذاك؛ فلقيت أبا عطيـة : فاستحيا وقال، عتبه وهو يف ناحية الكوفة
هـل سـمعت عـن : فذهب حيدثني حديث سبيعـة؛ فقلت، مالك بن عامر فسألته

أجتعلـون عليهـا : كنا عند عبـد اهللا بـن مسـعود؛ فقـال: فقالعبد اهللا فيها شيئاً ؟؛ 
 :)٢(الطوىلر بعد ـ؟ لنزلت سورة النساء القصالتغليظ وال جتعلون عليها الرخصة

تُ ﴿ أُوالَ نَّ  وَ ْلَهُ عْنَ محَ نَّ أَنْ يَضَ لُهُ َالِ أَجَ َمحْ  .)٤: الطالق(﴾ األْ
عباس؛ فقد روي عنه أنه  أما ابن، ولو بلغ حديث سبيعة علياً ملا تعداه إىل غريه

 .)٣(بحديث سبيعةرجع إىل القول 

َالِ أَجَ ﴿: باب، التفسري: كتاب، الصحيح، البخاريأخرجه ) ١( َمحْ تُ األْ أُوالَ نَ وَ عْ نَّ أَنْ يَضَ هُ تَّقِ اهللاَلُ نْ يَ مَ نَّ وَ هُ لَ ْ لْ محَ ْعَ  جيَ
ا ً هِ يُرسْ رِ نْ أَمْ ـنَّ أَنْ ﴿: بـاب، الــطالق: وكتـاب، ٤٩٠٩ح ٨٧٢ص، )٤: الطـالق(﴾ لَهُ مِ هُ لُ َـالِ أَجَ َمحْ تُ األْ أُوالَ وَ

نَّ  هُ لَ ْ نَ محَ عْ  ٦٧٤ص، )١٠: (اببـ، املغـازي: وكتـاب، ٥٣٢٠و٥٣١٩و ٥٣١٨ح، ٩٥١ص، )٤: الطـالق(﴾يَضَ
 .٣٩٩١ح

ـنَّ ﴿: باب، سورة الطالق، التفسري: كتاب، الصحيح، أخرجه البخاري) ٢( هُ لَ ْ نَ محَ عْ نَّ أَنْ يَضَ هُ لُ َالِ أَجَ َمحْ تُ األْ أُوالَ ﴾ وَ
 .٤٩١٠ح ، )٤: الطالق(

 .٥٢٩ص ٦ج، ابن عبد الرب، االستذكار، ٥٩٥-٥٩٤ص ١٠ج، فتح الباري، ابن حجر: انظر) ٣(
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 :الزكاة يف مال الصبي: املثال الثالث
يف حكم الزكـاة يف مـال الصـبي عـىل أربعـة  ريض اهللا عنهماختلف الصحابة 

  :)١(أقوال
وجوب الزكاة يف مال الصبي؛ لعموم األدلة الدالة عىل وجـوب  :القول األول

وعـيل، وابـن  ،عمـر: ري فرق بني صبي وغريه، وهو قولاة املال من غـراج زكـإخ
فـيام يرويـه عنـه  ، ؛ وقد اشتُهر عن عمر عنهمريض اهللا  وعائشة، وجابر، عمر

عِيد بْن يِّ  سَ ه املُْسَ ، أَنَّ الَ  بِ ةُ «: قَ قَ دَ ا الصَّ هَ لْ أْكُ ى الَ تَ الِ الْيَتَامَ وَ وا بأَمْ تَغُ  . )٢(»ابْ
ال الصبي وال خترج؛ ألنـه غـري مكلـف فكيـف جتب الزكاة يف م :القول الثاين

  . -  -خيرجها؟؛ وهو قول حمكيٌ عن ابن مسعود 
 - أن الصبي خيرج الزكاة من ماله بعد تكليفه؛ وهو قول مروي :القول الثالث

 . -  -عن ابن مسعود  -أيضاً 
أنه يلزم الصبي إخراج العرش من ماله فقط؛ لعموم األدلة الدالة  :القول الرابع

 .-  -ىل العرش ال غريه؛ وهو قول ابن عباس ع
 
 
 
 
 
 

، ٦٤ص  ٦، البغـوي، رشح السـنة، ج )٨٠٠٧: (، فقـرة رقـم٦٥ص  ٦ج ، معرفة السنن واآلثار، البيهقي: انظر) ١(
  .٧ص  ٦، املباركفوري، مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، ج ١٣٠ص  ٢الصنعاين، سبل السالم، ج

يحٌ «: قال البيهقي عقبه، )٧٣٤٠: (، حديث رقم١٧٩ص  ٤ج ، السنن الكرب، البيهقي: أخرجه) ٢( حِ نَادٌ صَ ا إِسْ ذَ هَ
رَ  مَ نْ عُ دُ عَ اهِ وَ هُ شَ لَ  .»-  -وَ
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 :متهيد 

قاموا بنرصة هـذا الـدين  -م  عليهرضوان اهللا- لقد شهد التاريخ أن الصحابة
عـارصوا وال عجب فهم قد ، وفهموه أدق فهم، وعملوا به أحسن عمل، أتم قيام
وقيض اهللا تعاىل فـيهم بـذل املهـج واألرواح يف سـبيل ، وشهدوا الوحي، التنزيل

 .ذلك
 ملسو هيلع هللا ىلصالذين قال النبـي ، وعىل رأس هذا اجليل العظيم اخللفاء األربعة الراشدون

داءً ـ؛ فكانت تلك املدة هي مدة خالفـتهم ابتـ)١(»خالفة النبوة ثالثون عاماً «: فيهم
ريض اهللا  ثم عيل بن أيب طالـب، ثم عثامن بن عفان، بثم عمر بن اخلطا، بأيب بكر

مع اتبـاع سـنته باتبـاع سـنة هـؤالء اخللفـاء  ملسو هيلع هللا ىلصعنهم أمجعني؛ ولقد أوىص النبي 
، إال وهو موافـق للسـنة، األربعة؛ لعلمه أهنم ال يقولون شيئاً وال يذهبون إىل رأي

ء علـيكم بسـنتي وسـنة اخللفـا«: ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقـال ملسو هيلع هللا ىلصفجعل سـنتهم مـن اتبـاع سـنته 
ـا )٢(»الراشدين املهديني من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ ، مع وجود الفـارق طبعً

وبني سنة اخللفاء الراشدين؛ فتلـك بـوحي، وهـذه باجتهـاد وفهـم  ملسو هيلع هللا ىلصبني سنته 
 .لنصوص الوحي
اخللفاء الراشدون، وسائر العرشة املبرشين باجلنـة، وغـريهم، «: قال ابن تيمية

 .)٣(»رسولهم أعلم األمة، وأخصها بعلم ال

، ٢٢١و٢٢٠ص ٥، جملسو هيلع هللا ىلصأمحد، املسند، مسند األنصار، حديث أيب عبد الـرمحن سـفينة مـوىل رسـول اهللا  أخرجه) ١(
معرفـة الصـحابة ريض اهللا : ، واحلاكم، املستدرك، كتاب»النبوة«: ، بدون قوله)٢١٩٧٣و  ٢١٩٦٩: (حديث رقم

وقـد أسـندت هـذه «: ، واللفـظ لـه، وقـال) ٤٤٣٨( ، حديث رقـم ٧٥ص٣، ج-  -نهم، أبو بكر الصديق ع
ا إىل النبي   .»...إسناده حسن «: األرنؤوطوقال شعيب . ملسو هيلع هللا ىلص» الروايات بإسناد صحيح مرفوعً

، ) ٢٦٧٦(  :األخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقـم: العلم، باب: الرتمذي، اجلامع الصحيح، كتاب أخرجه) ٢(
 .»هذا حديث صحيح«: وقال

 .٩١ص  ٤ابن تيمية، جمموع الفتاو، ج ) ٣(
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ر أصـوله، ـوأما اخللفاء األربعة؛ فلهم يف تبليـغ كليـات الـدين، ونشـ«: وقال
 .)١(»وأخذ الناس ذلك عنهم، ما ليس لغريهم

 اخللفـاء وقد ظهرت اجتهـادات مقاصـدية لكثـري مـن فقهـاء الصـحابة غـري
أيضاً وتتبع كل هذه االجتهادات أمر يطول؛ ولكنا نكتفـي األربعة ريض اهللا عنهم 

 :برز االجتهادات املنقولة عنهم؛ فمنهابأ
للقــرآن، واتفــاق   ريض اهللا عــنهام مجــع أيب بكــر الصــديق  وعــثامن: املثــال األول

 :ريض اهللا عنهم معهام عىل ذلك؛ حفاظاً عىل الدين الصحابة
عـىل مجـع القـرآن الكـريم يف مصـحف  -رضوان اهللا عليهم-حابة اتفق الص

ذلـك عـىل مجعـه، وقـد كـان الصـحابة واحد، رغم عدم وجود دليل بخصوص 
؟ ملسو هيلع هللا ىلصيتساءلون قبل اإلمجـاع عـىل مجعـه؛ كيـف نفعـل شـيئاً مل يفعلـه رسـول اهللا 

ولكنهم مل يلبثوا أن رأوا أن يف هذا الفعل مصلحة تناسب ترصفات الشارع قطعاً؛ 
حيث إن مجع القرآن راجع إىل حفظ الرشيعة، وهذا فيه منفعة عظيمـة، وفيـه درء 

 .ف حول القرآن الذي هو أصل الرشيعةملفسدة االختال
حـني أرسـل أبـو بكـر يف طلبـه؛ ليجمـع  -  -فقد ورد عن زيد بن ثابـت 

أن عمر طلب من أيب بكر أن يأمر بجمع القرآن، خشـية ضـياعه ملـا قتـل  ،القرآن
ـيْئً «: ريض اهللا عنهام القراء يوم الياممة؛ فقال أبو بكر لعمر عَـلُ شَ يْفَ أَفْ عَ كَ فْ ْ يَ ـهُ ا ملَ لْ

ولُ اهللاِ سُ رُ ملسو هيلع هللا ىلص رَ مَ الَ عُ قَ اهللاِ: ؟؛ فَ وَ وَ اجِ هُ رَ رُ يُ مَ لْ عُ زَ لَمْ يَ ؛ فَ ٌ ريْ حَ  خَ َ تَّـى رشَ نِي فِيهِ حَ عُ
رُ اهللاُ مَ أَ عُ ي رَ أَيْتُ الَّذِ رَ ي، وَ رِ دْ لِكَ صَ فواهللا لو كلفوين نقل جبل «: قال زيد. » لِذَ

يْفَ : فقلت. من اجلبال؛ ما كان أثقل عيلَّ من ذلك يُّ  كَ ـهُ النَّبـِ لْ عَ فْ ْ يَ ـيْئًا ملَ عَـالَنِ شَ تَفْ
رٍ ؟؛ فَ ملسو هيلع هللا ىلص الَ أَبُو بَكْ اهللاِ: قَ وَ وَ لْ هُ لَمْ أَزَ ، فَ ٌ ريْ ي   خَ ي لِلَّـذِ رِ دْ حَ اهللاُ صَ َ تَّى رشَ هُ حَ عُ اجِ أُرَ

حَ اهللاُ َ ــنَ ارشَ ــهُ مِ َعُ آنَ أَمجْ ــرْ ــتُ القُ تَتَبَّعْ ــتُ فَ مْ قُ ؛ فَ ــرَ مَ عُ ــرٍ وَ رَ أَيبِ بَكْ ــدْ ــاعِ  لَــهُ صَ قَ لرِّ
الِ  جَ ورِ الرِّ دُ صُ بِ وَ العُسُ ، وَ تَافِ األَكْ  .)٢(»... وَ

 .٤٢٣ص  ٧ابن تيمية، منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية، ج ) ١(
مْ ﴿: التفسـري، بـاب: البخاري، الصحيح، كتاب: أخرجه) ٢( ـكُ سِ فُ نْ ـنْ أَ ـولٌ مِ سُ مْ رَ كُ ـاءَ ـدْ جَ  =:حـديث رقـم، ﴾لَقَ
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، أشـار عـىل -  -، أن حذيفة بـن الـيامن  ريض اهللا عنه ن عن أنسـوورد ع
أن جيمع القرآن، حيـنام أفزعـه اخـتالف النـاس يف القـرآن يف فـتح  -  -عثامن 

ـ -  -أرمينية وأذربيجان؛ فقال عثامن  شِ رَ طِ القُ هْ ـةِ لِلـرَّ ـتُمْ «: يِّنيَ الثَّالَثَ فْ تَلَ ا اخْ إِذَ
ِمْ  ـاهنِ لَ بِلِسَ امَ نَـزَ ـإِنَّ ، فَ يْشٍ رَ انِ قُ تُبُوهُ بِلِسَ اكْ ؛ فَ آنِ رْ نَ القُ ءٍ مِ ْ ابِتٍ يفِ يشَ دُ بْنُ ثَ يْ زَ تُمْ وَ أَنْ

لِكَ  لُوا ذَ عَ فَ  .)١(»فَ
 :للمرتدين حفاظاً عىل الدين -  -قتال أيب بكر الصديق : املثال الثاين

 :فمن ذلك ما يأيت
للقبائل املرتدة الذين جاءوا ملهامجة املدينـة املنـورة؛ وقولتـه  -  -قتاله ) أ ( 

ــه إىل رســول اهللا «: املشــهورة يف ذلــك ــو منعــوين عقــاالً كــانوا يؤدون  ملسو هيلع هللا ىلصواهللا ل
 .  )٢(»لقاتلـتهم عىل منعـه

 حني طالبـه أن يتعامـل مـع مـانعي -  -إنكاره عىل عمر بن اخلطاب ) ب(
أَلَّف الناس وارفق هبم: ياخليفة رسول اهللا«: -  -الزكاة برفق؛ فقال له عمر . »تَ

أجبار يف اجلاهلية وخوار يف اإلسالم؟ إنه قد انقطـع «: لعمر -  -فقال أبو بكر 
 .)٣(»أينقص وأنا حي، الوحي وتم الديـن

والعمـرة  خروج املعتـدات للحـج  ريض اهللا عنهام منع عمر  وعثامن: املثال الثالث
 :حفاظاً عىل العرض والدين
، خروج النساء وهن معتـدات للحـج؛  ريض اهللا عنهام فقد أنكر عمر  وعثامن

: األحكـام، بـاب: ، ويف كتـاب)٤٩٨٦: (مجع القرآن، حديث رقـم: فضائل القرآن، باب: ،ويف كتاب)٤٦٧٩(=
 ).٧١٩١: (يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقالً، األثر رقم

 ).٣٥٠٦: (نزل القرآن بلسان قريش، األثر رقم: املناقب، باب: البخاري، الصحيح، كتاب: أخرجه) ١(
 ).٣٢: (قتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا، حديث رقم: اإليامن، باب: ، كتابمسلم، الصحيح: أخرجه) ٢(
: حـديث رقـم، ٣١٣/ ٣ج، -  -مناقـب أيب بكـر : بـاب، املناقـب: كتاب، مشكاة املصابيح: أورده التربيزي) ٣(

ا من العلامء)٦٠٢٥(  .، ومل أجد من تكلم عليه صحة وضعفً
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حفاظــاً عــىل حــق الــزوج املتــوىف يف الولــد، وحفاظــاً عــىل ديــنهن؛ حيــث إن يف 
كـان «: خروجهن خمالفة أمر اهللا عز وجل يف االعتداد يف البيوت؛ فعن جماهد قـال

 .)١(»اهنن حواج ومعتمرات من اجلحـفة وذي احللــيفةعمر وعثامن يرجع
رد نسـوة خـرجن حجاجـاً يف «: -  -وعن عطـاء، أن عمـر بـن اخلطـاب 
 .)٢(»عدهتن؛ فردهن من ذي احلليفة إىل بيوهتن

 :للعلامء والوعاظ حفاظاً عىل الدين اختبار عيل : املثال الرابع
لذين حيدثون الناس؛ حتـى ال باختبار العلامء والوعاظ ا -  -فقد اهتم عيل 

 -  -يتجرأ عىل التدريس والوعظ من ليس له بأهل؛ فقد مـر عـيل بـن طالـب 
. »؟مـا عـامد الـدين«: فقال له، وهو يتكلم عىل الناس؛ فاختربه، باحلسن البرصي

 .)٣(»تكلم اآلن إن شئت«: قال. الطمع: قال. »؟فام آفته«: قال. الورع: قال
عىل التجار نفـح اللحـم ونفخـه حفاظـاً عـىل  -  -عيل حتريم : املثال اخلامس 

 :املال
خيرج إىل السوق ويأمر بتقو اهللا تعاىل؛ وينهـى التجـار  -  -فقد كان عيل 

عن التخسري يف امليزان، وعن نفـح اللحـم، املـؤدي إىل تثقيـل اللحـم وتعظيمـه؛ 
رأيـت : لحفاظاً عىل أموال الناس وحقوقهم؛ فعن احلر بن جرموز عـن أبيـه، قـا

ورداء مشـمر ، إزار إىل نصـف السـاق، علياً وهو خيرج من القرص وعليه قطريتان
وحسـن ، ويـأمرهم بتقـو اهللا، يميش هبـا يف األسـواق، ومعه درة له، قريب منه

: حـديث رقـم، ٣٣ص ٧ج ، أيـن تعتـد املتـوىف عنهـا؟: بـاب، الطـالق: كتـاب، املصنف، عبد الرزاق: أخرجه) ١(
 ٤ج ، ما قالوا يف املطلقة هلا أن حتج يف عدهتا من كرهـه: باب، الطالق: كتاب، املصنف، وابن أيب شيبة، )١٢٠٧١(

 ). ١٨٨٤٨: (حديث رقم، ١٥٤ص
،  -  -واالتفاق عىل  عثامن بن عفـان  قصة البيعة: باب، فضائل الصحابة: كتاب، الصحيح، البخاري: أخرجه) ٢(

 ). ٣٤٩٧: ( حديث رقم، ١٣٥٣ص ٣ج
 .٣٦٢ص ، األحكام السلطانية، املاوردي: انظر) ٣(
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 .)٢(»اللحم )١(ال تنفحوا«:ويقول ، »أوفوا الكيل وامليزان«: ويقول، البيع
ال يظهـر سـميناً ثقـيالً يف عـني وقد أمر التجار أيضـاً بعـدم نفـخ اللحـم؛ لـئ

لِيًّا  ، أَنَّ عَ دِيُّ َوْ لَيْب األْ ـالَ  -  -املشرتي؛ فعن كُ قَ ؛ فَ ـابِنيَ صَّ قَ رَّ بِالْ ـوا « :مَ خُ نْفُ الَ تَ
نَّا يْسَ مِ لَ خَ فَ نْ نَفَ ؛ فَمَ مَ  .)٣(»اللَّحْ

حفاظـاً عـىل  ةبأن القاتـل لـيس لـه توبـ  -  -قول ابن عباس : املثال السادس 
 :النفس

. ال«: ملن قتل مؤمناً توبـة؟ قــال: ؛ فقال-  -فقد جاء رجل إىل ابن عباس 
كنت تفتينا أن ملن قتل ، ما هكذا كنت تفتينا: ؛ فلام ذهب قال له جلساؤه»إال النـار

إين أحسـبه رجـل مغضـب يريـد أن يقتـل «: قال. مؤمناً توبة مقبولة فام بال اليوم
 .)٤(دوه كـذلكفبعثوا يف أثره؛ فوجـ: قال. »مؤمناً 

اتفاق الصحابة ريض اهللا عنهم عىل جلد شارب اخلمر ثامنني جلـدة : املثال السابع 
 :حفاظاً عىل العقل

اتفق الصحابة ريض اهللا عنهم عىل جلد شارب اخلمر ثامنني جلدة؛ ملا فيـه مـن 
مصلحة احلفاظ عىل العقل؛ رغم عدم وجود نص يدل عليه؛ ووجـه املصـلحة يف 

خلمر ذريعة إىل االفرتاء نتيجة كثرة اهلذيان عند السكر، ثم يصـل أن رشب ا: ذلك
بجلده حد القذف ألجل هذا املعنى؛ حيث : السكران إىل االفرتاء والقذف؛ فقالوا

 .إن األحكام تستند إىل املعاين التي ال أصول هلا

 -أيضـاً -واإلنفحـة . هي لبأ يرضعه اجلدي؛ فيذبح قبل أن ينهضم يف كرشه، حتى يعظـم حلمـه ويثقـل: األنفحة) ١(
صوفة مبتلة ويوضع يف اللبن؛ فيصبح اللبن غليظًـا كـاجلبن، يء يستخرج من بطن اجلدي، لونه أصفر يعرص يف ـش

وقد اشرتط بعض الفقهاء أن تكون اإلنفحة طاهرة، وال تكون كذلك إال إذا أخرجت من بطن اجلدي قبل أن يأكل 
 ).نفح: (، مادة٦١٦ص ٢، الفيومي، املصباح املنري، ج ٢٩٥ص ١احلريب، غريب احلديث، ج : انظر. غيال اللبن

 .٢٨ص  ٣ج ، الطبقات الكرب، ابن سعد: جهأخر) ٢(
 ).١٦٤: (، أثر رقم١٠٥ص  ٣من غشنا فليس منا، ج : باب، األمايل يف آثار الصحابة، عبد الرزاق: أخرجه) ٣(
: ، حـديث رقـم٤٣٥ص  ٥ج ، مـن قـال للقاتـل توبـة: بـاب، الـديات: كتاب، املصنف، ابن أيب شيبة: أخرجه) ٤(

)٢٧٧٥٣.( 

                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٢٣٨
 اخلامس والثالثونالعدد  -الثالثون  السنة               

الَ  ، قَ يدَ زِ ائِبِ بْنِ يَ نِ السَّ ـ« :فعَ تَى بِالشَّ نَّا نُـؤْ ـىلَ عَ كُ بِ عَ ـولِ اهللاِارِ سُ ـدِ رَ ، ملسو هيلع هللا ىلص هْ
تَّـ ا، حَ تِنـَ دِيَ أَرْ الِنَا وَ نِعَ ينَا وَ دِ نَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْ ؛ فَ رَ مَ ةِ عُ الَفَ نْ خِ ا مِ رً دْ صَ ، وَ رٍ ةِ أَيبِ بَكْ رَ إِمْ ى وَ

نِنيَ  امَ لَدَ ثَ قُوا جَ فَسَ ا وَ تَوْ ا عَ تَّى إِذَ ، حَ بَعِنيَ لَدَ أَرْ ؛ فَجَ رَ مَ ةِ عُ رَ رُ إِمْ انَ آخِ  .)١(»كَ
 :بتضمني الصناع حفاظاً عىل املال -  -فتو عيل : ملثال الثامنا

، بتضمني الصناع؛ ف -  -فقد أفتى عيل بن أيب طالب  ـنْ أَبِيـهِ ، عَ ـرٍ فَ عْ نْ جَ عَ
 ّ

يلِ نْ عَ ـالَ «: -  -عَ قَ ، وَ اغَ وَّ الصَّ ارَ وَ نُ الْقَصَّ مِّ انَ يُضَ هُ كَ ـلِحُ النَّـاسَ إِالَّ : أَنَّ الَ يُصْ
لِكَ    .)٢(»ذَ

يـدُ أمانـة،  ألجري املشرتك عىل مـا يف أيـدهيامحيث إن األصل أن يد الصانع وا
ط يف العمل أو احلفظ، وإال ملا عمل أحدٌ ألحـدٍ شـيئاً  واألمني ال يضمن إال إذا فرَّ
خمافة أن يُطالبه بالضامن حال تلف اليشء أو نقصانه، ومل يدل دليـل عـىل وجـوب 

د أمانـة؛ لكـن ملـا قلَّـت األمانـه عنـد النـاس، الضامن يف كل ما كانت اليد عليه ي
وأصبح ادعاء هالك ما عند الصنَّاعِ كثرياً؛ لفساد الذمم، فلو قلنا بعدم تضـمينهم؛ 

ضـياع أمـوال : ترك االستصناع بالكلية، ومنها: ألد ذلك إىل مفاسد كبرية؛ منها
ون تفـريط الناس بسبب فساد ذمم الصنَّاع ودعواهم تلف املادة املصنوع منهـا بـد

ريعة قصـدت إىل حفـظ ـأكل أموال الناس بالباطل؛ ومعلوم أن الش: منهم، ومنها
املال، واعتربت أن ذلك مصلحة رضوريَّة شهد هلا الشارع باالعتبار؛ لذا علل عيل 

-  -  لِكَ «: تضمني الصنَّاع؛ بقوله لِحُ النَّاسَ إِالَّ ذَ  .»الَ يُصْ
 :ل اجلامعة بالواحد حفاظاً عىل النفسبقت  -  -قول عمر : املثال التاسع

بقتـل اجلامعـة بالواحـد، فـيام إذا اجتمـع اجلامعـة مـن  -  -فقد أفتى عمـر
الناس؛ فقتلوا واحداً؛ ملا فيه من املصـلحة، رغـم عـدم ورود الـنص بـه، ووجـه 

لِم أن ال قصاص يف قتل اجلامعـة بالواحـد؛ سـيؤدي ذلـك : املصلحة فيه أنه إذا عُ

 ).٦٧٧٩: (الرضب باجلريد والنعال، األثر رقم: احلدود، باب: ي، الصحيح، كتابالبخار: أخرجه) ١(
ـار والصـبَّاغ وغـريه، األثـر رقـم: البيـوع واألقضـية، بـاب: ابن أيب شـيبة، املصـنف، كتـاب: أخرجه) ٢( : يف القصَّ

)٢١٠٥١.( 
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، والستعانة كـل مـن أراد القتـل بغـريه حتـى ينجـو مـن العقـاب؛ النتشار القتل
فاملصلحة متحققة يف قتل اجلامعة بالواحد، واملفسدة ثابتة يف عدم إجراء مثل هـذا 

 .احلكم
نْ نَافِعٍ : ؛ منها-  -وقد ورد يف ذلك آثار كثرية عن عمر  ـرَ عَ مَ ـنْ ابْـنِ عُ ، عَ

َ اهللاُ
يضِ ا قُ رَ الَمً ، أَنَّ غُ امَ نْهُ ـرُ  عَ مَ الَ عُ قَ ؛ فَ يلَةً اءَ «: تِلَ غِ ـنْعَ ـلُ صَ ـا أَهْ كَ فِيهَ َ ـرتَ لَـوِ اشْ

مْ  تُهُ تَلْ بِيهِ . »لَقَ نْ أَ ، عَ كِيمٍ ةُ بْنُ حَ ريَ
غِ الَ مُ قَ ـبِيًّا«: وَ تَلُـوا صَ ـةً قَ بَعَ ـرُ »إِنَّ أَرْ مَ ـالَ عُ قَ : ؛ فَ

ثْلَهُ   .)١(مِ
رَ  وعن ابْن امْ الٍ وَ جَ تَّةَ رِ ، أَنَّ سِ ةَ لَيْكَ مْ أَيبِ مُ يهِ تَـبَ فـِ ؛ فَكَ اءَ ـنْعَ الً بِصَ جُ تَلُوا رَ أَةً قَ

رُ  مَ مْ عُ تَبَ فِيهِ ، فَكَ رَ مَ ىلَ إِىلَ عُ عْ ـا «: يَ ِيعً اءَ مجَ ـنْعَ ـلُ صَ ـهُ أَهْ تَلَ لَـوْ قَ ا، فَ ِيعً مْ مجَ تُلْهُ أَنِ اقْ
مْ  تُهُ تَلْ  .)٢(»قَ

يِّبِ  عِيدِ بْنِ املُْسَ نْ سَ ، وعَ اءَ نْعَ تِلَ بِصَ انًا قُ ،  أَنَّ إِنْسَ ـرٍ ةَ نَفَ ـبْعَ هِ سَ تَـلَ بـِ ـرَ قَ مَ أَنَّ عُ وَ
الَ  قَ ا«: وَ ِيعً مْ بِهِ مجَ تُهُ تَلْ اءَ لَقَ نْعَ لُ صَ يْهِ أَهْ لَ َ عَ َاألَ  .)٣(»لَوْ متَ

بـأال خيلـع نفسـه مـن  ريض اهللا عـنهام فتو عبد اهللا بن عمر لعثامن: املثال العارش
 :اخلالفة حفاظاً عىل الدين وعىل هيبة احلكم

أن ال خيلـع نفسـه حيـنام  ريض اهللا عنهام لعثامن بن عفان اهللا بن عمر أفتى عبد
رئ كل من مترد عىل خلع اخلليفة متى شاء  .  خرج عليه اخلوارج؛ لئال جيُ

، نْ نَافِعٍ ـرَ  فعَ مَ نِ ابْنِ عُ َ اهللاُ-عَ
يضِ امَ رَ ـنْهُ ـالَ  - عَ نُ : قَ ـثْامَ ينِ عُ ـارَ تَشَ   -  -اسْ

الَ  قَ ؛ فَ ورٌ ْصُ وَ حمَ هُ ـنَسِ «: وَ َخْ ةُ بْـنُ األْ قُـولُ املُْغِـريَ يامَ يَ  فـِ ـا تَـرَ لْـتُ . »؟مَ ـا «: قُ مَ وَ
قُولُ  الَ . »؟يَ قُولُ «: قَ مْ : يَ يْـنَهُ َ بَ يلِّ َ ختُ رَ وَ َمْ ا األْ ذَ لَعَ هَ ْ ونَ أَنْ ختَ يدُ رِ امَ يُ مَ إِنَّ وْ ءِ الْقَ الَ ؤُ إِنَّ هَ
يْنَهُ  بَ لْتُ . »وَ ؛ أَ «: قُ لْتَ عَ أَيْتَ إِنْ أَنْتَ فَ يَاأَرَ نْ َلَّدٌ أَنْتَ يفِ الـدُّ ـالَ . »؟خمُ لْـتُ . »الَ «: قَ : قُ

نْ رَ : الديات، باب: البخاري، الصحيح، كتاب: أخرجه) ١( مٌ مِ وْ ابَ قَ ا أَصَ ، إِذَ ـمْ لِّهِ مْ كُ نْهُ تَصُّ مِ قْ اقِبُ أَوْ يَ عَ لْ يُ ، هَ لٍ جُ
 ).٦٨٦٩: (األثر رقم

، األثر رقم: العقول، باب: عبد الرزاق، املصنف، كتاب: أخرجه) ٢( لَ جُ تُلُونَ الرَّ قْ رِ يَ  ).١٨٠٦٩: (النَّفَ
 ).٢٧٦٩٣: (رقمالرجل يقتله النفر، األثر : الديات، باب: ابن أيب شيبة، املصنف، كتاب: أخرجه) ٣(
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تُلُـوكَ « قْ ـىلَ أَنْ يَ ونَ عَ يـدُ زِ لْ يَ ، هَ عَلْ ْ تَفْ أَيْتَ إِنْ ملَ رَ ـالَ . »؟أَفَ لْـتُ . »الَ «: قَ ـلْ «: قُ هَ فَ
النَّارَ  نَّةَ وَ ونَ اجلَْ لِكُ مْ ـالَ »يَ لْـتُ . »الَ «: ؟ قَ ـ«: قُ ـنَّ هَ  أَنْ تَسُ ـإِينِّ الَ أَرَ ـنَّةَ يفِ فَ هِ السُّ ذِ

 ْ الَ أَنْ ختَ ، وَ لَعُوهُ ا خَ ريً
طُوا أَمِ خِ امَ سَ لَّ ، كُ مِ الَ ِسْ هُ اهللاُاإلْ كَ ا أَلْبَسَ يصً مِ  .)١(»لَعَ قَ

َ اهللاُ -تغلـيظ عائشـة : رـعش املثال احلادي 
يضِ ـا رَ نْهَ رط ـيف الزجـر عـن الشـ - عَ
 : املخالف ملقتىض عقد البيع حفاظاً عىل املال

والثوري، عن أيب إسحاق، عن امرأته، أهنا دخلـت عـىل عائشـة يف فعن معمر 
كانت يل جارية؛ فبعتها مـن زيـد بـن أرقـم ! يا أم املؤمنني: نسوة، فسألتها؛ فقالت

بثامنامئة إىل أجل، ثم اشرتيتها منها بستامئة؛ فنقدته الستامئة، وكتبت عليـه ثامنامئـة؛ 
اهللا ما بعت، أخربي زيد بـن أرقـم بئس واهللا ما اشرتيت، وبئس و«: فقالت عائشة

تـه . »إال أن يتـوب ملسو هيلع هللا ىلصأنه قد أبطل جهاده مـع رسـول اهللا  ذْ ي إنْ أَخَ تنـِ أَيْ الَـتْ أَرَ قَ
؛ فَ  ايلِ أْسِ مَ ةُ بِرَ ائِشَ الَتْ عَ َ اهللاُ-قَ

يضِ ارَ نْهَ ى ﴿ :- عَ تَهَ ـانْ هِ فَ بِّ نْ رَ ظَةٌ مِ عِ وْ هُ مَ اءَ نْ جَ فَمَ
هُ مَ  لَ هُ إِىلَ فَ رُ أَمْ لَفَ وَ  ).٢٧٥: البقرة(﴾  اهللاِا سَ

بـئس «: روط، قالـتـيف هذا النوع من الشـ ريض اهللا عنهاغلظت عائشة  فقد
ريض اهللا ؛ لكونه رشطاً خمالفاً لعقد البيـع باملـآل؛ فبالغـت عائشـة »واهللا ما رشيت

يف الزجر عن هذا البيع سداً للذريعة؛ ألنه كثرياً مـا يكـون القصـد مـن هـذا  عنها
 دفعِ مالِ قليلٍ كالسـتامئة يف كثـري هـو الثامنامئـة، فيـدفعون املـال البيع التوصل إىل

القليل ليحصـلوا عـىل املـال الكثـري، وليسـت اجلاريـة إال واسـطة وحيلـة فقـط 
ليتوصلوا إىل إجازة مثل هذا البيع، وتكون املائتني زيادة يف مقابل األجـل، وهـذه 

عَ  لِيظُ الْ ا التَّغْ ذَ هَ ـهُ عائشـة ظِيمُ الَ مفسدة كثرية، أو غالبة، وَ ولُ قُ َ اهللاُ- تَ
يضِ ـارَ نْهَ  - عَ

دِّ  بَةَ السَّ اجِ يعةُ فيه وَ رَ ونُ الذَّ تَكُ ؛ فَ قِيفٍ نْ تَوْ  .)٢(إالَّ عَ

، الشـاطبي، ١٧٠، ابـن خيـاط، تـاريخ خليفـة ابـن خيـاط، ص ١٢٢٣ص  ٤ابن شبَّة، تاريخ املدينـة، ج : انظر) ١(
إسـناده «: ٣٨٦و  ١٧٦ص  ١، ج -  -، وقال الصبحي، فتنة مقتل عـثامن بـن عفـان ١١٣ص  ٤املوافقات، ج 

 .»حسن
 .٢٦٧ص  ٣لقرايف، الفروق، ج ، ا٧٨ص  ٣دراز، تعليقه عىل املوافقات، ج : انظر) ٢(
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بكراهية األضحية؛ خمافة ريض اهللا عنهم فتو بعض الصحابة : رـاملثال الثاين عش 
 :أن يفهم الناس الدين خطأً 

 :فمن ذلك
ما أدركت أبا بكر، أو رأيت أبا بكر وعمر «: قال عن أيب رسحية الغفاري؛  -١

 .)١(»كراهية أن يقتد هبام -يف بعض حديثهم-كنا ال يضحيان  -ريض اهللا عنهام-
ٌ «: قال -  -عن أيب مسعود األنصاري  -٢

إِنِّى ملَُـورسِ ى وَ حَ عُ األَضْ إِنِّى ألَدَ
 َّ يلَ تْمٌ عَ هُ حَ انِى أَنَّ ريَ  جِ رَ ةَ أَنْ يَ َافَ  . )٢(»خمَ

األضـحية؛ خشـية أن يظنهـا النـاس  ريض اهللا عنهمفقد ترك بعض الصحابة 
؛ مع أهنم يعلمون فضل األضحية ومرشوعيتها؛ لكنهم خشـوا مـن )٣(فرضاً الزماً 

 .فساد التطبيق لد الناس؛ فيضحون كل سنة ظناً منهم أن األضحية واجبة
بعـد أن كـان  أربـع ركعـات بمنـى  -  -صالة عـثامن : املثال الثالث عرش 

 :صالها ركعتني؛ خمافة أن يستن به أهل البادية حفاظاً عىل الدين
بْدِ اهللاِ نْ عَ رَ فعَ مَ َ - بْنِ عُ

يضِ امَ اهللاُ رَ نْهُ الَ - عَ يِّ «: ، قَ ـعَ النَّبـِ يْتُ مَ ـلَّ نًـى  ملسو هيلع هللا ىلصصَ بِمِ
تِهِ ثُ  ارَ نْ إِمَ ا مِ رً دْ نَ صَ ثْامَ عَ عُ مَ رَ وَ مَ عُ ، وَ رٍ أَيبِ بَكْ ، وَ ِ تَنيْ عَ كْ ارَ َّهَ  .)٤(»مَّ أَمتَ

الَ  رواية عنهويف  ولُ اهللاِ «: قَ سُ ىلَّ رَ رُ  ملسو هيلع هللا ىلصصَ مَ عُ ، وَ هُ دَ عْ رٍ بَ أَبُو بَكْ ، وَ ِ تَنيْ عَ كْ نًى رَ بِمِ
ـا عً بَ دُ أَرْ عْ ىلَّ بَ نَ صَ ثْامَ ، ثُمَّ إِنَّ عُ تِهِ فَ الَ نْ خِ ا مِ رً دْ نُ صَ ثْامَ عُ ، وَ رٍ دَ أَيبِ بَكْ عْ ـانَ ابْـنُ »بَ ؛ فَكَ

ا  رَ إِذَ مَ ِ عُ تَنيْ عَ كْ ىلَّ رَ هُ صَ دَ حْ ا وَ هَ الَّ ا صَ إِذَ ا، وَ بَعً ىلَّ أَرْ امِ صَ مَ ِ عَ اإلْ ىلَّ مَ  .)٥(صَ

، حـديث ٢٦٥ص  ٩األضحية سنة نحب لزومها، ج : األضاحي، باب: البيهقي، السنن الكرب، كتاب: أخرجه) ١(
 ).٥٦٣٣: (األمر باألضحية، حديث رقم: األضحية، باب: ، ويف معرفة السنن واآلثار، كتاب)١٩٥٠٧: (رقم

، البيهقـي، السـنن )٨١٤٩: (الضـحايا، حـديث رقـم: حي، بـاباألضا: عبد الرزاق، املصنف، كتاب: أخرجه) ٢(
 ).١٩٥١١: (، حديث رقم٢٦٥ص  ٩األضحية سنة نحب لزومها، ج : األضاحي، باب: الكرب، كتاب

 .١٠٣و  ٦٠ -٥٩ص  ٤الشاطبي، املوافقات، ج : انظر) ٣(
، ومسلم، )١٠٨٢: (ديث رقمالصالة بمنى، ح: أبواب تقصري الصالة، باب: البخاري، الصحيح، كتاب: أخرجه) ٤(

 ).١٦/٦٩٤: (قرص الصالة بمنى، حديث رقم: صالة املسافرين وقرصها، باب: الصحيح، كتاب
: ر الصـالة بمنـى، حـديث رقـمـقصـ: رها، بـابـصـالة املسـافرين وقصـ: مسلم، الصـحيح، كتـاب: أخرجه) ٥(

)١٧/٦٩٤.( 
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بْ  ىلَّ عَ ود دَ اهللاِوقد صَ عُ سْ ـهُ  -  -خلف عـثامن  -  - بن مَ يـلَ لَ قِ ـا؛ فَ بَعً : أَرْ
الَ  ا، قَ بَعً لَّيْتُ أَرْ نَ ثُمَّ صَ ثْامَ ىلَ عُ بْتَ عَ ٌّ «: عِ فُ رشَ الَ  .)١(»اخلِْ

رها ركعتـني؛ كـام ـأتم صالته بمنى أربع ركعات، ومل يقص -  -هذا عثامن ف
ر ركعتـني؛ ـسداً لذريعة أن يظن الناس إن صالة الظهر والعصـ ملسو هيلع هللا ىلصهي سنة النبي 

، وبـاألخص مـن الباديـة؛ -  -حيث كثر قدوم الناس إىل احلج يف عهد عـثامن 
ات ـبدل أربع ركعـ أن يستن األعراب به؛ فيصلوها ركعتني -  -فخيش عثامن 

 --لعـثامن  ريض اهللا عـنهمة ـد سلَّم الصحابــج؛ وقـر احلـر ويف غيـيف احلض
؛ وقد ورد عن عثامن العذر بسـد الذريعـة؛ )٢(بعذره الذي اعتذر به من سد الذريعة

، قال يْجٍ رَ ـلِ «: فيام رواه ابن جُ ـنْ أَجْ ؛ مِ ـطْ نًى قَ ا بِمِ عً بَ ىفَ أَرْ هُ أَوْ نِي أَنَّ غَ بَلَ ابِيًّـا فَ رَ أَنَّ أَعْ
نًى يْفِ بِمِ دِ اخلَْ جِ سْ اهُ يفِ مَ ادَ تُـكَ : نَ يْ أَ نْذُ رَ ِ مُ تَنيْ عَ كْ امَ رَ يهِ لِّ لْتُ أُصَ ا زِ ، مَ نِنيَ مِ ريَ املُْؤْ

ا أَمِ يَ
ةُ  الَ امَ الصَّ الُ النَّاسِ إِنَّ هَّ نُ أَنْ يَظُنَّ جُ ثْامَ َ عُ

يشِ ؛ فَخَ ِ تَنيْ عَ كْ ا رَ يْتَهَ لَّ لٍ صَ امَ أَوَّ ، عَ ِ تَـنيْ عَ كْ رَ
نًى قَطْ  ا بِمِ اهَ فَ انَ أَوْ امَ كَ إِنَّ  . )٣(»وَ

إن «: قــال الشــاطبي يف اســتدالله بآثــار الصــحابة عــىل حجيَّــة ســد الــذرائع
ريعة، ـالصحابة عملوا عىل هذا االحتياط يف الدين، ملا فهموا هذا األصل من الشـ

أن تركهـا غـري قـادح  وكانوا أئمة يقتد هبم؛ فرتكوا أشياء وأظهروا ذلك؛ ليبينوا
 .)٤(»وإن كانت مطلوبة

 
=

، وصـححه األلبـاين، )١٩٦٠: (بمنـى، حـديث رقـمالصـالة : املناسك، باب: أبو داود، السنن، كتاب: أخرجه) ١(
 ).١٧١٢: (، حديث رقم٢٠٤-٢٠٣ص  ٦، ج )األم(صحيح سنن أيب داود 

 .٥٧١ص  ٢، ابن حجر، فتح الباري، ج ٦٠ -٥٩ص ٤الشاطبي، املوافقات، ج : انظر) ٢(
وحسنه بمجموع ). ٤٢٧٧: (الصالة يف السفر، حديث رقم: الصالة، باب: عبد الرزاق، املصنف، كتاب: أخرجه) ٣(

، ٢٠٧-٢٠٦ص  ٦، ج )األم(، واأللبـاين، صـحيح سـنن أيب داود ٥٧١ص  ٢ابن حجر، فتح البـاري، ج : طرقه
 ).١٧١٣: (حديث رقم

 .١٠٢ص  ٤الشاطبي، املوافقات، ج ) ٤(
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 :وقد ختمت الدراسة بأهم النتائج اآلتية
ولـو سـاعة مـن هنـار،  ملسو هيلع هللا ىلصيُطلق عىل كل من لقي النبي ) صحبة(أن لفظة  -١

ومات عىل ذلك مع مراعـاة أن للصـحايب مـن صـحبته بقـدر مـا  ملسو هيلع هللا ىلصحال حياته 
يديه، وأن الرشف يـزداد بطـول  وسمع منه ونظر إليه وتفقه عىل ملسو هيلع هللا ىلصصحب النبي 

؛ وهذا املفهوم ملعنى الصحايب هو قول مجاهري السلف ملسو هيلع هللا ىلصالصحبة واالجتامع معه 
وسائر العلامء من املحدثني واألصوليني والفقهـاء، وأمـا القـول اآلخـر؛ والـذي 

؛ فيفـتح بابـاً مـن العسـري ملسو هيلع هللا ىلصيشرتط يف الصحايب طول الصحبة واملالزمة للنبـي 
رضـوان اهللا  - فيه أُناس عـىل الطعـن يف الصـحابة وقتٍ جترأإغالقه خصوصاً يف 

ويف بعض مروياهتم؛ خصوصاً ممـن مل يشـتهر مـنهم بطـول الصـحبة، أو  -عليهم
 .بعدم الفقه، وبذلك نخلص من بعض إشكاليات هؤالء

أنـه  ملسو هيلع هللا ىلصبأن الصحايب هو من طالت مالزمته للنبـي : ليس صحيحاً القول -٢
بع األقوال يظهر لـه جليـاً أن مجهـور األصـوليني مـع اجتاه األصوليني، بل من يتت

االجتاه األول للتعريف، وأن ذلك هو مذهب بعض األصوليني فقط، وعىل وجـه 
اجتـاه األصـوليني؛  بأنـهيشتهر  هالتحديد مجاهري أصوليي الشافعية، ولعل ما جعل

 .أن أول من قال به بعض األصوليني: هو
وأهنـم اسـتخدموا ، سـتنباط عنـدهمظهور عميق فقه الصحابة ودقـة اال -٣

ولـو أن األصـوليني ، بعيد عن التعقيـد، قواعد أصول الفقه بشكل مبسط وسهل
 .ساروا عىل هنجهم يف ذلك، لكان فيه حالً لكثري من مشكالت علم األصول

واألسوة األمينة عىل رشع ، أن الصحابة ريض اهللا عنهم هم القدوة احلسنة -٤
، وإنـام نحـن مقتـدون متبعـون، وفهمـوا التأويـل، زيـلعـارصوا التن، اهللا املطهر

آخذون بام خطُّوه لنا من معامل الفهم ملـراد الشـارع ، سائرون عىل منواهلم وهنجهم
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عز وجل؛ فإذا ثبت عنهم قول ما من األقوال وجب علينا اتباعهم واقتفاء أثـرهم 
 .فيه؛ ألن احلق حمصور فيهم ال خيرج عن جمموع أقواهلم

الرشيعة كانت مركوزة يف نفوس الصحابة ريض اهللا عـنهم بـام  أن مقاصد -٥
من بعـد النظـر وتقـدير املصـالح واملفاسـد  ملسو هيلع هللا ىلصورثوه من املعلم األول نبينا حممد 

تقديراً صحيحاً؛ وقد ظهر ذلك يف فقههـم العظـيم، ويف الـرتاث الضـخم الـذي 
 .تركوه لنا

ريض اهللا عـنهم أن جل العلامء تتـابعوا عـىل بيـان عميـق فهـم الصـحابة  -٦
للنصوص؛ وقد اتبع العلامء الصحابة ريض اهللا عنهم يف الفهم والفتو حتـى إنـه 
ما من قول يف املذاهب األربعـة إال وقـد اتبعـوا فيـه قـول أو رأي أو فتـو أحـد 

 .الصحابة ريض اهللا عنهم
 
 
 
 
 
 
 

=
=
=
=
=
=
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، )هـ٢٤١: ت(ل بن أسد الشيباين، ل بن هالـد بن حممد بن حنبـد اهللا أمحـو عبـأبد، ـأمح -١

: شعيب األرنؤوط،  وعادل مرشد، وآخـرون، إرشاف: ام أمحد بن حنبل، حتقيقـند اإلمـمس
 .م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١، )١(عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط  .د
لشـذا ، ا)هــ٨٠٢: ت(، برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن أيوب، األبنايس -٢

صالح فتحي هلـل، مكتبـة الرشـد، ط : الفياح من علوم ابن الصالح، رمحه اهللا تعاىل، حتقيق
 .م١٩٩٨هـ ١٤١٨، )١(

عبد الرمحن حممد نارص الدين، بن احلاج نوح بن نجايت بن آدم األشقودري، األلباين، أبو  -٣
، )٣(بريوت، ط ، حتقيقه عىل مشكاة املصابيح للتربيزي، املكتب اإلسالمي، )هـ١٤٢٠: ت(

 .م١٩٨٥
أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين، بن احلاج نوح بن نجايت بن آدم األشقودري،  األلباين، -٤
، سلسلة األحاديـث الصـحيحة، دار املعـارف، الريـاض، اململكـة العربيـة )هـ١٤٢٠: ت(

 . م١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥، )١(السعودية، ط 
ين، بن احلاج نوح بن نجايت بن آدم األشقودري، ، أبو عبد الرمحن حممد نارص الداأللباين -٥
، سلسـلة األحاديـث الضـعيفة واملوضـوعة وأثرهـا السـيئ يف األمــة، دار )هــ١٤٢٠: ت(

 .م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢، )١(املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط 
، )ألما(، صـحيح سـنن أيب داود )هــ١٤٢٠: ت(، حممد نارص الـدين األلبـاين، األلباين -٦

 .هـ ١٤٢٣، )١(مؤسسة غراس للنرش و التوزيع، الكويت، ط 
ريعة، مقـال منشـور يف شـبكة االنرتنـت، ـ، عبد الرمحن بن عـيل، مقاصـد الشـإسامعيل -٧

 م،٢٠١٠ ديسمرب ١١ املوافق -هـ١٤٣٢/ حمرم /٥ :السبت
142968.htm-86-://www.islamtoday.net/bohooth/artshowhttp 

 ٩٧٢: املتـوىف(بادشاه، حممد أمني بن حممود البخاري املعروف بأمري بادشاه احلنفي أمري  -٨
بِي، مرص،)هـ لَ  .م١٩٣٢ -هـ١٣٥١، تيسري التحرير، مصطفى البايب احلْ
يُّ  -٩ رِّ ريعة، ـ، الشـ)هــ٣٦٠: ت(دادي، ، أبو بكر حممد بن احلسني بـن عبـد اهللا البغـاآلجُ

الدكتور عبد اهللا بن عمر بن سليامن الدميجي، دار الـوطن، الريـاض، السـعودية، ط : حتقيق
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، )٢(

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-142968.htm
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: ت(الدين عيل بـن أيب عـيل بـن حممـد بـن سـامل الثعلبـي،  سيف، أبو احلسن اآلمدي -١٠
عفيفـي، املكتـب اإلسـالمي، عبـد الـرزاق : اإلحكام يف أصول األحكـام، حتقيـق) هـ٦٣١

 .بريوت،  دمشق،  لبنان
: ت(، عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بـن عبـد الـرحيم بـن حممـد بـدران، ابن بدران -١١

عبـد اهللا بـن عبـد املحسـن . د: ، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيـق)هـ١٣٤٦
 .ـه١٤٠١، )٢(الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

، )هــ٧٣٠: ت(، عبد العزيز بن أمحد بن حممد، عالء الدين البخاري احلنفي، يالبخار -١٢
بدون طبعـة، وبـدون : كشف األرسار رشح أصول البزدوي، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة

 .تاريخ
، اجلـامع )صحيح البخاري(البخاري، حممد بن إسامعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي،  -١٣

حممد زهري بن نـارص : وسننه وأيامه، حتقيقملسو هيلع هللا ىلص ن أمور رسول اهللا املسند الصحيح املخترص م
، ط )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبـد البـاقي(النارص، دار طوق النجاة، 

 .هـ١٤٢٢، )١(
: ت(البرصي، أبو احلسني حممد بن احلسني بـن حممـد بـن عـيل بـن الطيـب املعتـزيل،  -١٤

الشيخ خليل امليس، دار لكتب العلمية، بـريوت، : قه، قدم له، املعتمد يف أصول الف)هـ٤٣٦
 .لبنان، دون طبعة، ودون تاريخ

البدوي، يوسف أمحد حممد، مقاصد الرشيعة عند ابن تيمية، دار الصميعي، الريـاض،  -١٥
 .م٢٠١٢ -هـ١٤٣٣، )٢(اململكة العربة السعودية، ط 

: ، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعةالبزدوي، أصول البزدوي، مطبوع مع كشف األرسار -١٦
 .بدون طبعة، وبدون تاريخ

ي املعروف بـابن بَطَّـة ابن بطة،  -١٧ ربَ كْ أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد بن حممد بن محدان العُ
رضا معطي، وعـثامن األثيـويب، ويوسـف : ، اإلبانة الكرب، حتقيق)هـ٣٨٧: ت(العكربي، 

لرايـة للنشــر والتوزيـع، الريـاض، د التـوجيري، دار االوابل، والوليد بن سيف النرص، ومح
 . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦هـ، و ١٤١٨، )١(ط

: ت(البغدادي، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيـب البغـدادي،  -١٨
إبراهيم محدي املدين، املكتبة ، أبو عبداهللا السورقي : ، الكفاية يف علم الرواية، حتقيق)هـ٤٦٣

 .ة، املدينة املنورة، دون طبعة، ودون تاريخالعلمي
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البغوي، حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي،  -١٩
شـعيب األرنـؤوط، وحممـد زهـري الشـاويش، املكتـب : ، رشح السنة، حتقيق)هـ٥١٦: ت(

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، )٢(اإلسالمي، دمشق، بريوت، ط 
رعية، دون ـريعة وعالقتهـا باألدلـة الشــأيب أنس ماجد إسالم، مقاصد الشـ البنكايل، -٢٠

 .طبعة، ودون تاريخ
، الروض املربع، مكتبة الرياض )هـ١٠٥١: ت(البهويت، منصور بن يونس بن إدريس،  -٢١

 . هـ١٣٩٠احلديثةن الرياض، 
، عـامل ، رشح منتهـى اإلرادات)هـ١٠٥١: ت(البهويت، منصور بن يونس بن إدريس،  -٢٢

 .هـ١٩٩٦، )٢(الكتب، بريوت، لبنان، ط 
، كشـاف القنـاع عـىل مـتن )هــ١٠٥١: ت(البهويت، منصور بن يونس بـن إدريـس،  -٢٣

 . هـ١٤٠٢هالل مصيلحي، دار الفكر، بريوت، لبنان، : اإلقناع، حتقيق
ـ -٢٤ ردي اخلراسـاين، ـالبيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلُسْ جِ وْ : ت(رَ

عبـد املعطـي أمـني قلعجـي، جامعـة الدراسـات : ، معرفة السنن واآلثـار، حتقيـق)هـ٤٥٨
، )دمشق -حلب (، دار الوعي، )دمشق، بريوت(، دار قتيبة، )ي، باكستانـاإلسالمية، كراتش

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢، )١(، ط )القاهرة -املنصورة (دار الوفاء 
ـ البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل -٢٥ ردي اخلراسـاين، ـبن موسى اخلُسْ جِ وْ : ت(رَ

حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنـان، : السنن الكرب، حتقيق ،)هـ٤٥٨
 .م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤، )١(ط 

ـالبيهقي،  -٢٦ ردي اخلراسـاين، أبو بكر أمحد بـن احلسـني بـن عـيل بـن موسـى اخلُسْ جِ وْ ـرَ
حممد ضياء الرمحن األعظمي، مكتبة الدار، املدينة . د: قالسنن الصغر، حتقي ،)هـ٤٥٨:ت(

 . م١٩٨٩ -هـ١٤١٠املنورة، 
دراسـة (ريع اإلسـالمي يف القـرن الثـاين اهلجـري ـمناهج التشـبلتاجي، حممد حسن،  -٢٧

أبـو  -ابن أيب ليىل -جعفر الصادق -زيد بن عيل: أصولية مقارنة ملصادر األحكام عند األئمة
ر، ط ـ، دار السـالم، مصـ)الشـافعي -مالك -الليث بن سعد -لثوريا -األوزاعي -حنيفة

 . م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، )٢(
حممد بن عبد اهللا اخلطيب العمري، أبو عبد اهللا، ويل الدين، ، مشكاة املصابيح: التربيزي -٢٨
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حممد نـارص الـدين األلبـاين، املكتـب اإلسـالمي، : ، مشكاة املصابيح، حتقيق)هـ٧٤١: ت(
 .م١٩٨٥ ،)٣(بريوت، ط 

رة بن موسى بـن -٢٩ وْ الضـحاك، الرتمـذي، أبـو عيسـى،  الرتمذي، حممد بن عيسى بن سَ
بشـار عـواد معـروف، دار الغـرب : ، حتقيـق)سنن الرتمذي(، اجلامع الكبري، )هـ٢٧٩:ت(

 .م١٩٩٨اإلسالمي، بريوت، 
، وأضاف  )هـ٦٥٢: ت(جمد الدين عبد السالم بن تيمية : بدأ بتصنيفها اجلدّ [آل تيمية،  -٣٠

أمحـد بـن تيميـة : ، ثم أكملها االبـن احلفيـد)هـ٦٨٢: ت(عبد احلليم بن تيمية : إليها األب
حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتـاب العـريب، دون طبعـة، ودون : ، حتقيق) ]هـ٧٢٨(

 .تاريخ
حلنـبيل ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبـد السـالم احلـراين ا -٣١

حممـد : ، منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية، حتقيـق)هـ٧٢٨: ت(الدمشقي، 
 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، )١(رشاد سامل، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ط 

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبـد السـالم احلـراين احلنـبيل  -٣٢
عبد الرمحن بن حممـد بـن قاسـم، : ، جمموع الفتاو، مجع وترتيب)هـ٧٢٨: ت(الدمشقي، 

ريف، املدينـة النبويـة، اململكـة العربيـة السـعودية، ـجممع امللك فهد لطباعة املصـحف الشـ
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبـد السـالم احلـراين احلنـبيل  -٣٣
د أمحد بن حممد اخلليل، دار ابن : ، القواعد النورانية الفقهية، حتقيق)هـ٧٢٨ :ت(الدمشقي، 

 .هـ١٤٢٢، )١(اجلوزي، اململكة العربية السعودية، ط 
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبـد السـالم احلـراين احلنـبيل  -٣٤

الـدكتور حممـد رشـاد سـامل، : يق، درء تعارض العقل والنقل، حتق)هـ٧٢٨: ت(الدمشقي، 
 -هــ ١٤١١، )٢(جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكـة العربيـة السـعودية، ط 

 .م١٩٩١
اجلزائري، عبد املالك بن أمحد املبارك رمضاين، مدارك النظر يف السياسة بني التطبيقات  -٣٥

 -هــ١٤٢٥ر، ـقـاهرة، مصـ، دار اإلمـام أمحـد، ال)٨(الرشعية واالنفعاالت احلامسـية، ط 
 .م٢٠٠٤
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، دار النفـائس، عـامن، األردن، )١(طـرق الكشـف عـن مقاصـد الشـارع، ط  جغيم، -٣٦
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢

ابن مجاعة، أبو عبد اهللا، حممد بـن إبـراهيم بـن سـعد اهللا بـن مجاعـة الكنـاين احلمـوي  -٣٧
: ديث النبوي، حتقيـقر علوم احلـاملنهل الروي يف خمتص،)هـ٧٣٣: ت(الشافعي، بدر الدين، 

 .ه١٤٠٦، )٢(حميي الدين عبد الرمحن رمضان، دار الفكر، دمشق، ط . د
، غريـب احلـديث، )هـ٥٩٧ت(حممد،  ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن -٣٨

 .هـ١٣٩٩عبد املعطي أمني القلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، . د: ، حتـقيق)١(ط
بو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلـويني، امللقـب بإمـام اجلويني، أ -٣٩

عبد اهللا جومل النبايل، وبشري أمحد : ، التلخيص يف أصول الفقه، حتقيق)هـ٤٧٨: ت(احلرمني، 
 .العمري، دار البشائر اإلسالمية، بريوت

، منتهـى الوصـول )هـ٦٤٦ت(ابن احلاجب، أبو عمرو مجال الدين عثامن بن أيب بكر،  -٤٠
-هــ١٤٠٥، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )١(واألمل يف علمي األصول واجلدل، ط 

 .م١٩٨٥
احلاكم، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن نُعـيم بـن احلكـم الضـبي  -٤١

: ، حتقيق، املستدرك عىل الصحيحني)هـ٤٠٥: ت(الطهامين النيسابوري املعروف بابن البيع، 
 .م١٩٩٠ -هـ١٤١١، )١(مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 

ابن حبان، أبو حاتم حممد بن حبان بـن أمحـد التميمـي البسـتي، اإلحسـان يف تقريـب  -٤٢
، األرنـؤوطشعيب : ، حتـقيق)٢(، ط  ترتيب األمري عالء الدين بن بلبان صحيح ابن حبان،

 . م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، لبنان، مؤسسة الرسالة، بريوت
تـاب شـهري حمكـم، كريعة تأصيالً وتفعيالً، ـحبيب، حممد بكر إسامعيل، مقاصد الش -٤٣

هـ، إدارة الدعوة ١٤٢٧: ، السنة)٢١٣: (رون، العددـسلسلة دعوة احلق، السنة الثانية والعش
 .والتعليم، رابطة العامل اإلسالمي، مكة، اململكة العربية السعودية

، فـتح )هــ٨٥٢ت(ن حجر، احلافظ أبو الفضل حممد بن عيل بن حجر العسقـالين، اب -٤٤
الشـيخ عبد العزيز بن عبـد : ، حقق أصوله وأجازها)١(الباري برشح صحيح البخاري، ط 

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤اهللا بن باز، دار الفكر، بريوت، لبنان، 
، التلخـيص )هــ٨٥٢ت(أبو الفضل حممد بن عيل بن حجـر العسقــالين،  ابن حجر، -٤٥
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السيد عبد اهللا هاشم اليامين املدين، املدينـة املنـورة، : احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري، حتقيق
 .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤اململكة العربية السعودية، 

: ه، غريب احلـديث، حتقيـق٢٨٥: ت(احلريب، إبراهيم بن إسحاق احلريب أبو إسحاق،  -٤٦
 .ه١٤٠٥، )١(جامعة أم القر، مكة املكرمة، ط سليامن إبراهيم حممد العايد، .د

م األندلســي القرطبـي الظـاهري، ابن حزم، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بـن حـز -٤٧
. أ: هـالشيخ أمحد حممد شاكر، قدم ل: ول األحكام، حتقيقـي أصـام فـ، اإلحك)هـ٤٥٦:ت(
 .إحسان عباس، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، لبنان. د

، كتـاب »حجيته ضـوابطه جماالتـه«دمي، نور الدين بن خمتار، االجتهاد املقاصدي اخلا -٤٨
ــة، ط  ــدد )١(األم ــ)٦٦(و ) ٦٥(، ع ــة عش ــنة الثامن ــؤون ـ، الس ــاف والش رة، وزارة األوق

 . م١٩٩٨ -هـ١٤١٩: اإلسالمية، قطر، مجاد األوىل
: ت(ري، ـلبصـابن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشـيباين العصـفري ا -٤٩

مؤسسـة ، أكـرم ضـياء العمـري، دار القلـم. د: تاريخ خليفة ابـن خيـاط، حتقيـق) هـ٢٤٠
 .هـ١٣٩٧، )٢(بريوت، ط ، الرسالة، دمشق

أبو داود، سليامن بن األشـعث بـن إسـحاق بـن بشـري بـن شـداد بـن عمـرو األزدي  -٥٠
تاين،  سْ جِ ن عبـد احلميـد، املكتبـة حممد حميي الـدي: ، سنن أيب داود، حتقيق)هـ٢٧٥: ت(السِّ

 .رية، صيدا، بريوت، لبنانـالعص
األرسار يف  ،)هــ٤٣٢: ت(احلنفـي،  عيسـى بـن عمـر بن اهللا عبيد زيد الدبويس، أبو -٥١

 وزارة العـواطيل، حممـود .د: حتقيـق  رع، الـدبويس،ـاألصول والفروع يف تقويم أدلـة الشـ
 م، ١٩٩٩ - هــ١٤٢٠، )١(ط  دن،األر ، عـامن ، األردنيـة واملقدسات والشؤون األوقاف

 .جامعة األزهر يف الفقه أصول يف دكتوراه رسالة وأصله
ليقاتـه عـىل املوافقـات للشـاطبي، ، تع)م١٩٣٢ت(دراز، عبد اهللا بن حممد بن حسنني  -٥٢

العالمة بكر بن عبد اهللا أبو : ن آل سلامن، تقديمـهور بن حسـدة مشـو عبيـأب: ، حتقيق)١(ط
مطبوعـة مـع (م، ١٩٩٧ -هــ١٤١٧فان، اخلرب، اململكة العربيـة السـعودية، زيد، دار ابن ع

 ).املوافقات للشاطبي
الديباين، عبد املجيد عبد احلميد، املنهاج الواضح يف علم أصول الفقه وطرق اسـتنباط  -٥٣

 . م١٩٩٥، )١(األحكام، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط 
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 ،)هـ٦٦٦:ت( بكر بن عبد القادر احلنفي، حممد بن أيب الرازي، زين الدين أبو عبد اهللا -٥٤
رية، الـدار النموذجيـة، بـريوت، ـيوسف الشيخ حممد، املكتبة العص: خمتار الصحاح، حتقيق

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، )٥(صيدا، ط 
، )هـ٦٠٦ت(الرازي، اإلمام األصويل فخر الدين حممد بن حممد بن عمر بن احلسني ،  -٥٥

 .هـ١٤٢١، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )١( التفسري الكبري، ط
طبـي الشـهري بـابن رشـد احلفيـد، ابن رشد، أبو الوليد حممد بـن أمحـد بـن رشـد القر -٥٦

ر، بـدون طبعـة، ـبداية املجتهد وهناية املقتصـد، دار احلـديث، القـاهرة، مصـ) هـ٥٢٠:ت(
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

حممد مرتىض احلسيني الواسطي، تاج الـعروس الفيض السيد  أبوالزبيدي ، حمب الدين  -٥٧
 . من جواهر القامـوس، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان

، البحـر )هــ٧٩٤: ت(الزركيش، أبو عبد اهللا بدر الدين حممد بن عبد اهللا بـن هبـادر ،  -٥٨
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، )١(املحيط يف أصول الفقه، دار الكتبي، ط 

 .أصول الفقه، دار الفكر العريب د،أبو زهرة، حمم -٥٩
السبكي، تقي الدين أبو احلسن عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام بن حامـد بـن حييـي  -٦٠

منهاج الوصول إيل (السبكي وولده تاج الدين أبو نرص عبد الوهاب، اإلهباج يف رشح املنهاج 
لعلمية، بـريوت، لبنـان، ، دار الكتب ا)هـ٧٨٥علم األصول للقايض البيضاوي املتويف سنه 

 .م١٩٩٥-هـ ١٤١٦
، دار الكتب )هـ٧٧١ت(ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف ،  -٦١

 ). مطبوع معه حاشية العطار عىل رشح املحيل(م، ١٩٩٢-ـه١٤١٣العلمية، بريوت، لبنان، 
بن أيب بكر بـن عـثامن السخاوي، شمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد  -٦٢

عـيل : ، فتح املغيث برشح الفية احلديث للعراقـي حتقيـق)هـ٩٠٢: ت(بن حممد السخاوي، 
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، )١(حسني عيل، مكتبة السنة، مرص، ط 

،أصـول )هــ٤٨٣: ت(ي، شـمس األئمـة حممـد بـن أمحـد بـن أيب سـهل، ـالرسخس -٦٣
 .ي، دار املعرفة، بريوتـالرسخس

، الطبقـات )هــ٢٣٠ت(أبو عبد اهللا حممـد بـن سـعد بـن منيـع اهلاشـمي، ابن سعد،  -٦٤
 .الكـرب، دار صادر، بريوت، لبنان
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سعيد بن منصور، أبـو عـثامن سـعيد بـن منصـور بـن شـعبة اخلراسـاين اجلوزجـاين،  -٦٥
حبيب الرمحن األعظمي، الدار السلفية، اهلند، : ، سنن سعيد بن منصور، حتقيق)هـ٢٢٧:ت(

 .م١٩٨٢-هـ ١٤٠٣، )١(ط 
السمعاين، أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزي التميمي احلنفي  -٦٦

حممـد حسـن حممـد حسـن : ، قواطع األدلة يف األصول، حتقيـق)هـ٤٨٩: ت(ثم الشافعي، 
 .إسامعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان

ني الغلو واإلنكار دراسـة نقديـة ألدلـة األدلـة يف سلطان، صالح، األدلة االجتهادية ب -٦٧
، )٢(ر، واملركـز األمريكـي للبحـوث اإلسـالمية، ط ـاملذاهب اإلسـالمية،  سـلطان للنشـ

 . م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧
. ، تـدريب الـراوي)هــ٩١١: ت(السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الـدين ،  -٦٨

 .بو قتيبة نظر حممد الفاريايب، دار طيبةأ: الراوي يف رشح تقريب النواوي، حتقيق تدريب
، املوافقـات، )هـ٧٩٠: ت(الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي،  -٦٩

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، )١(أيب عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن عفان، ط : حتقيق
فع بن عبد املطلب بن الشافعي، أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شا -٧٠

أمحد شاكر، مكتبه احللبي، : ، الرسالة، حتقيق)هـ٢٠٤: ت(عبد مناف املطلبي القريش املكي، 
 .م١٩٤٠-هـ١٣٥٨، )١(مرص، ط 

ري، أبـو زيـد، ـطة النمريي البصـبن عبيدة بن ري) واسمه زيد(ابن شبَّة، عمر بن شبة  -٧١
السيد حبيب حممود : توت، طبع عىل نفقةفهيم حممد شل: ، تاريخ املدينة، حتقيق)هـ٢٦٢:ت(

 .هـ١٣٩٩أمحد، جدة، 
 .الرشبيني، حممد اخلطيب، مغني املحتاج، دار الفكر، بريوت، لبنان -٧٢
د عبد اهللا بن عبد املحسن : لإلمام أمحد، إرشاف ، حتقيقه عىل املسند،األرنؤوطشعيب،  -٧٣

 .م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١، )١(الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط 
، البـن حبـان، مؤسسـة الرسـالة، ، حتقيقه عىل صـحيح ابـن حبـاناألرنؤوطشعيب،  -٧٤

 . م١٩٩٣ -هـ١٤١٤بريوت، لبنان، 
، إرشـاد الفحـول إىل حتقيـق علـم )هــ١٢٥٥ت(الشوكاين، حممد بن عيل الشـوكاين،  -٧٥

أيب مصـعب حممـد سـعيد البـدري، مؤسسـة الكتــب الثقافيـة، : ، حتـقيق)٦(األصول، ط 
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥ن، بريوت، لبنا
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، )١(ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن حممد الكويف، املصنف يف األحاديث واآلثار، ط  -٧٦
 .هـ١٤٠٩كامل يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، اململكة العربية السعودية، : حتقيق

ــالمي، ط  -٧٧ ــه اإلس ــوص يف الفق ــري النص ــب، تفس ـــمد أدي ــالح، حم ــب )٤(الص ، املكت
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣المي، دمشق، سوريا، اإلس
، سـبل الســالم )هــ١١٨٢ت(الصنعاين، حممد بن إسامعيل األمري اليمني الصنعاين،  -٧٨

 -هـ ١٤١٥حازم عيل هبجت القايض، دار الـفكر، بريوت، لبنان، : رشح بـلوغ املرام، حتقيق
 .م١٩٩٥

، إجابـة السـائل )هــ١١٨٢ت(الصنعاين، حممد بن إسامعيل األمري اليمني الصنعاين،  -٧٩
حسني بن أمحد السياغي، وحسن حممـد مقبـويل األهـدل، : ، حتقيق)١(رشح بغية اآلمل، ط 

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ومكتبة اجليل اجلديد، صنعاء، اليمن، 
، )هـ٦٤٣: ت(ابن الصالح، تقي الدين عثامن بن عبد الرمحن، أبوعمرو، تقي الدين،  -٨٠ 

نور الدين عرت، دار الفكر، : معرفة أنواع علوم احلديث، ويُعرف بمقدمة ابن الصالح، حتقيق
 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦سوريا، دار الفكر املعارص، بريوت، 

الطويف ، نجم الدين أيب ربيع سليامن بن عبـد القـوي  رح خمترص الروضة،ـويف، شـالط -٨١
، )٣(ر الروضـة، ط ـ، رشح خمتصـ)هــ٧١٦ت(يل، ـري احلنبــرصــد الكـريم الصـبن عب
 -هــ١٤١٩عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسـة الرسـالة، بـريوت، لبنـان، . د: حتقيق

 .م١٩٩٨
ابن عابدين، حممد أمني، حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، رشح تنـوير األبــصار يف  -٨٢

 .هـ١٤٢١ان، فقه مـذهب اإلمام ايب حنيفة النعامن، دار الفـكر، بريوت، لبن
ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بـن عبـد الـرب بـن عاصـم النمـري  -٨٣

أيب األشـبال الـزهريي، دار ابـن : ، جامع بيان العلم وفضله، حتقيق)هـ٤٦٣: ت(القرطبي، 
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، )١(اجلوزي، اململكة العربية السعودية، ط 

، )هــ٤٦٣ت(ف بـن عبـد اهللا بـن عبـد الـرب النمـري، ابن عبد الرب، أبـو عمـر يوسـ -٨٤
االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار، فيام تضمنه املوطأ من معاين الرأي 

سامل حممد عطـا ، وحممــد عـيل : ، حتقـيق)١(، ط واالختصارواآلثار، ورشح ذلك باإلجياز 
 .م٢٠٠٠معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
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ع احلمـريي الـيامين الصـنعاين، عبد الرزاق، أبـو بكـر عبـد الـرزاق بـن مهـام بـن نـاف -٨٥
جمـدي السـيد إبـراهيم، : ، األمايل يف آثار الصحابة للحافظ الصـنعاين، حتقيـق)هـ٢١١:ت(

 .مكتبة القرآن، القاهرة، مرص، دون طبعة، ودون تاريخ
، )٢(، مـصنف عبـد الـرزاق، ط )ـه٢١١(عبـد الرزاق، أبو بكر بن هـامم الصنعاين،  -٨٦

 .هـ١٤٠٣حبـيب الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي، دمشق، سوريا، : حتـقيق
ابن عبد الشكور، مسلم الثبوت يف أصول الفقه، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، بـريوت،  -٨٧

 . م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، )١(لبنان، ط 
، )هــ٥٤٣: ت(ي املــالكي، ـندلسـابن العريب، القايض أبو بكر حممد بـن عبـد اهللا األ -٨٨

 .حممد عبد القادر عطا، دار الفكر، بريوت، لبنان: أحكام القرآن، حتقيق
يوسف الشيخ حممد : العدوي، عيل الصعيدي العدوي املالكي، حاشية العدوي، حتقيق -٨٩

 .هـ١٤١٢البقاعي، دار الفكر، بريوت، لبنان، 
دار الكتـب العلميـة، بـريوت، لبنـان،  العطار، حسـن، حاشـيته عـىل مجـع اجلوامـع، -٩٠

 .م، مطبوع مع مجع اجلوامع البن السبكي١٩٩٢-ـه١٤١٣
: ت(العالئي،  صالح الدين أبو سـعيد خليـل بـن كيكلـدي بـن عبـد اهللا الدمشـقي،  -٩١

حممد سليامن األشـقر، مجعيـة إحيـاء . د: ، إمجال اإلصابة يف أقوال الصحابة، حتقيق)هـ٧٦١
 .هـ١٤٠٧، )١(الكويت، ط  - الرتاث اإلسالمي

إحيـاء علـوم الـدين، دار ) هــ٥٠٥: ت(الغزايل، أبو حامد حممد بن حممـد الطـويس،  -٩٢
 .املعرفة، بريوت، لبنان، دون طبعة، ودون تاريخ

حممد : ، املستصفى، حتقيق)هـ٥٠٥: ت(د الطويس، ـد بن حممـد حممـزايل، أبو حامـالغ -٩٣
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، )١(ب العلمية، ط عبد السالم عبد الشايف، دار الكت

عبـد : ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكريا أبو احلسني، معجم مقـاييس اللغـة، حتقيـق -٩٤
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، دار الفكر، السالم حممد هارون

، )هــ٧٧٠نحو : ت(الفيومي، أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي،  -٩٥
 .يب الرشح الكبري، املكتبة العلمية، بريوتاملصباح املنري يف غر

ابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد اجلامعييل املقـديس، الشـهري  -٩٦
، روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مـذهب )هـ٦٢٠: ت(بابن قدامة املقديس، 
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ـان للطباعـة والنشـ -هــ١٤٢٣، )٢(ر والتوزيـع، ط ـاإلمام أمحد بن حنبـل، مؤسسـة الريّ
 .م٢٠٠٢

القرايف، شهاب الديـن أبـو العبـاس أمحـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرمحن الصـنهاجي  -٩٧
، الفروق، املسمى أنـوار الربوق يف أنواء الفروق، أو األنواء واألنوار )هـ٦٨٤ت(املصـري، 

 .ون طبعة،ودون تاريخوالقواعد السنية يف األسـرار الفقهية، عامل الكـتب، بريوت، لبنان، د
شـمس الـدين ابـن قـيم اجلوزيـة،  ابن القيم، حممد بن أيب بكـر بـن أيـوب بـن سـعد -٩٨

حممـد عبـد السـالم إبـراهيم، دار : ، إعالم املوقعني عن رب العـاملني، حتقيـق)هـ٧٥١:ت(
 .م١٩٩١ -هـ١٤١١، )١(الكتب العلمية، بريوت، ط 

: ت(سعد شـمس الـدين ابـن قـيم اجلوزيـة،  ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن -٩٩
عيل بن حممد الدخيل . د: ، حتقيق)٣(،  الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة، ط )هـ٧٥١

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨اهللا، دار العاصمة، الرياض، اململكة العربية السعودية، 

زيـة، شـمس الـدين ابـن قـيم اجلو ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيـوب بـن سـعد -١٠٠
حممـد : ، حتـقيق)٢(منازل إياك نعبد وإياك نستعني، ط مدارج السالكني بني  ،)هـ٧٥١:ت(

 .م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣حامد الفقي، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 
، دار الكتـاب العـريب، )٢(، بدائع الصنائع، ط )هـ٥٨٧ت(الكاسـاين، عالء الدين،  -١٠١

 .م١٩٨٢بريوت، لبنان، 
، التمهيـد يف )هـ٥١٠ت(اين، أبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احلسن احلنبيل، الكلوذ -١٠٢

حممد بن عيل بن إبراهيم، مؤسسة . مفيد حممد أبو عمشه، ود. د: ، حتقيق)٢(أصول الفقه، ط 
 -هــ١٤٢١الريان، بريوت، لبنان، واملكتبة املكية، مكة املكرمة، اململكة العربيـة السـعودية، 

 .م٢٠٠٠
، )هـ٢٧٣: ت(جه، اإلمام احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن يزيد الربعي القزويني، ابن ما -١٠٣

صالح بن عبد العزيز إبـراهيم آل الشـيخ، دار : ، بإرشاف ومراجعـة)١(سنن ابن مـاجه، ط 
 -هــ١٤٢٠السالم، الرياض، اململكة العربيـة السـعودية، ودار الفيحـاء، دمشـق، سـوريا، 

 .م١٩٩٩
، رشح )هــ٥٣٦ت(بد اهللا حممد بن عيل بن عمر بـن حممـد التميمـي، املازري، أبو ع -١٠٤

  .صحيح مسلم
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: ت(ري البغـدادي، ـاملاوردي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممـد بـن حبيـب البصـ -١٠٥
 .، األحكام السلطانية، دار احلديث، القاهرة، مرص، دون طبعة، ودون تاريخ)هـ٤٥٠
 ٤٥٠: ت(بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي،  املاوردي، أبو احلسن عيل بن حممد -١٠٦

الشيخ عيل حممد معوض، الشـيخ : ، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، حتقيق)هـ
 .م١٩٩٩-هـ  ١٤١٩، )١(عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 

: ت(حيم املبـاركفور، املباركفوري، أبـو العـال حممـد عبـد الـرمحن بـن عبـد الـر -١٠٧
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنـان، دون  ،)هـ١٣٥٣

 .طبعة، ودون تاريخ
املباركفوري، أبو احلسن عبيد اهللا بن حممد عبد السالم بن خان حممد بن أمان اهللا بـن  -١٠٨

شكاة املصابيح، إدارة البحوث ، مرعاة املفاتيح رشح م)هـ١٤١٤: ت(حسام الدين الرمحاين، 
 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، )٣(العلمية والدعوة واإلفتاء، اجلامعة السلفية، بنارس اهلند، ط 

مطبوع مع حاشية العطار عىل (املحيل، اجلالل، رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع،  -١٠٩
-ـهـ١٤١٣، ، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، لبنـان)رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامـع

 .م،١٩٩٢
املرداوي، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل،  -١١٠

. عبـد الـرمحن اجلـربين، د. د: ، التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه حتقيـق)هـ٨٨٥: ت(
 -هــ ١٤٢١، )١(أمحد الرساح، مكتبة الرشـد، الريـاض، السـعودية، ط . عوض القرين، د

 .م٢٠٠٠
، صـحيح  )هـ٢٦١: ت(مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري،  -١١١

حممد فؤاد : ، حتقيقملسو هيلع هللا ىلصمسلم، املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا 
 .عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان

ري، ـعـيل بـن أمحـد الشـافعي املصـابن امللقن، رساج الدين أبـو حفـص عمـر بـن  -١١٢
 -هــ١٤١٠، )١(ر والتوزيـع، ط ـ، خالصة البدر املُنري، مكتبـة الرشـد للنشـ)هـ٨٠٤:ت(

 .م١٩٨٩
ابن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم بن عيل، مجال الـدين ابـن منظـور األنصـاري  -١١٣

 .هـ ١٤١٤ ،)٣(، لسان العرب، دار صادر،  بريوت، ط )هـ٧١١: ت(الرويفعي اإلفريقي، 
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، الناسـخ )هــ٣٣٨ت (النحاس ، أبو جعفر أمحد بن حممـد بـن إسـامعيل املـرادي،  -١١٤
 ).هـ١٤٠٨(حممد عبد السالم حممد، مكتبة الفالح، الكويـت، : ، حتقيق)١(واملنسوخ، ط 

ابن النجار، تقـي الـدين حممـد بـن أمحـد بـن عبـد العزيـز عـيل الفتـوحي احلنـبيل،  -١١٥
ر التحريـر، أو املختـرب املبتكـر رشح ـبمختصـ: كب املنيـر، املسمى، رشح الكو)هـ٩٧٢ت(

نزيه محاد، مكتبة العبيكـان، . حممد الزحييل، ود. د: ، حتقيق)١(ر يف أصول الفقه، ط ـاملختص
 ) .م١٩٩٧-هـ ١٤١٨(الرياض، اململكة العربية السعودية، 

الفتـوحي احلنـبيل، تقـي الـدين حممـد بـن أمحـد بـن عبـد العزيـز عـيل ، ابن النجار -١١٦
عبـد . د: ، حتقيـق)١(، ط )منتهـى اإلرادات(،، معونة أويل النهى رشح املنتهـى)هـ٩٧٢ت(

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ر، بريوت، لبنان، ـامللك بن عبد اهللا بن دهيش، دار خض
رح مسـلم ـابن نظام، عبد العيل حممد بن نظام الدين اهلنـدي، فـواتح الرمحـوت بشـ -١١٧

، )١(نفية، البن عبد الشكور، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ط الثبوت يف فروع احل
 . م١٩٩٨ -هـ١٤١٨

بـن موسـى بـن مهـران األصـبهاين، أبو نعيم، أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسـحاق  -١١٨
ر، ـ، حلية األولياء وطبقـات األصـفياء، دار السـعادة، بجـوار حمافظـة مصـ)هـ١٤٣٠:ت(

 .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤
نِ  -١١٩ ـارَ ـهِ املُْقَ قْ ـولِ الفِ لْـمِ أُصُ بُ يف عِ ذَّ حتريـرٌ (النملة، عبد الكريم بن عيل بن حممد، املُْهَ

ـةً تطبيقيَّـةً   -هــ١٤٢٠،)٢(، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط )ملسائِلِه ودراسـتها دراسـةً نظريَّ
 .م١٩٩٩

ح صـحيح ، املنهاج رش)هـ٦٧٦: ت(النووي، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف،  -١٢٠
 .هـ١٣٩٢مسلم بن احلجاج، دار إحياء الرتاث، بريوت، لبنان، 

، روضـة الطـالبني )هــ٦٧٦: ت(النووي، أبو زكريا حميي الـدين حييـى بـن رشف،  -١٢١
، )٣(عامن، ط  -دمشق -زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت: وعمدة املفتني، حتقيق

 .م١٩٩١ -هـ١٤١٢
: ت(ين حممد بن عبد الواحـد السـيوايس املعـروف بـابن اهلـامم، ابن اهلامم، كامل الد -١٢٢
ي، مصـ، التحرير يف أصول الفقه، )هـ٨٦١ بـِ لَ  .م١٩٣٢ -هــ١٣٥١ر،ـمصطفى البـايب احلْ

 ).مطبوع مع تيسري التحرير، ألمري بادشاه(
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،  )هــ٤٥٨: ت (أبو يعىل، القايض حممد بن احلسني بن حممد بن خلـف ابـن الفـراء،  -١٢٣
 -هــ  ١٤١٠، )٢(ن، ط .  د أمحد بن عيل بن سري املبـاركي، د:  أصول الفقه، حتقيقالعدة يف
 .م١٩٩٠

ريعة اإلسـالمية وعالقتهـا ـاليويب، حممد بن سعد بن أمحد بن مسـعود، مقاصـد الشـ -١٢٤
، )١(ر والتوزيع، الرياض، اململكة العربية السـعودية، ط ـرعية، دار اهلجرة للنشـباألدلة الش

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨
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 مرويات ابن عمر يف طالق احلائض
 ودالالتها الفقهية

 )دراسة نقدية حتليلية(
  

 إعـــداد
 خالد محدي عبد الكريم. د
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=
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ملا كان الرتجيح الفقهي يف مسألة وقوع الطالق يف احليض مداره عىل مرويات 
ابن عمر يف هذا الصدد؛ لذا فإن الباحث هدف من خالل هذا البحـث مجـع هـذه 
املرويات، وتتبع طرقها، لنتبني الدالالت الفقهيـة ملـا صـح مـن هـذه املرويـات، 

املـنهج االسـتقرائي  وأمهها احتساب هذه الطلقة من عدمـه، واسـتخدم الباحـث
واملنهج االستنباطي للوصول إىل الصـحيح مـن هـذه املرويـات، ودالالت هـذه 
املرويات الفقهية، وكان من أهم النتائج التـي وصـل إليهـا الباحـث، األحاديـث 
املرفوعة الدالة عىل عدم احتساب الطلقة يف احليض أكثر وأصـح مـن األحاديـث 

ملرويـات املوقوفـة عـىل ابـن عمـر دلـت عـىل الدالة عىل احتسـاهبا، يف حـني أن ا
 .الطلقة التي طلقها يف احليض احتساب
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 : ، وبعد)ملسو هيلع هللا ىلص(احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا 

من أهم القضايا الفقهية التي يتعرض هلا العامل الفقيـه، والداعيـة اإلسـالمي، 
قضايا الطالق، ومنها مسـألة الطـالق البـدعي، وهـو الطـالق املخـالف للسـنة، 
والذي منه طالق املرأة يف زمن حيضها، وكذا طالقها يف الطهر الذي جـامع فيـه، 

يف ذلك قديامً وحديثاً، فنر فتـي بوقـوع يبعض أهل العلم  وقد تضاربت الفتو
هذا الطالق واحتسابه، ويف ذات األمر نـر اآلخـرين يفتـون بعـدم وقـوع هـذا 
الطالق، وعدم احتسابه، رغم اتفاق اجلميع عىل حتريم الطالق واملرأة حائض، أو 

 .بعد مجاعه إياها
، ويف كـال الفـريقني كبـار أهـل العلـم، الفـريقنيويقف املستفتي متحرياً بني 

سألة ليست من السهولة بمكان، إذ هي من عضال املسائل، قال حممـد صـديق وامل
هذه املسألة من املعارك التي ال جيول يف حافاهتا إال األبطال، وال يقف عـىل «: خان

 .  )١( »حتقيق احلق يف أبواهبا إال أفراد الرجال
يامً ونظراً ألمهية هذا املوضوع، ورغم وجود الكثري من الدراسات الفقهيـة قـد

وحديثاً يف هذا املوضوع، إال أن الباحث أراد أن يديل بدلوه فيه، مـن خـالل مجـع 
مرويات ابن عمر احلديثية يف طالق احلائض؛ ألن هذه املرويات هي حجر الزاوية 
يف هذه املسألة، وعىل حسب ظن الباحث أنه مل يسبق هبذا العمل، فلعل هذا التتبع 

 .والصواب يف املسألةهلذه املرويات هيدينا إىل احلق 
والباحث تتبع مرويات ابن عمر من خالل ما وقف عليه من كتـب احلـديث، 
م هذه املرويات حسب الرواه  ورشطه يف هذا التتبع أن يكون احلديث مسنداً، وقسَّ

 .٢/٢٤٦دار ابن القيم : حممد صديق خان، الروضة الندية رشح الدرر البهية، النارشأبو الطيب ) (١
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م كل رواية حسب طرقها عن الراوي عن ابـن عمـر، وكـان  عن ابن عمر، ثم قسَّ
يـات اأو يف أحدمها مسندة، ويذكر مـن الرو الباحث يعتمد الرواية يف الصحيحني

األخر يف الطريق الواحدة األلفاظ املختلفة عند اآلخرين، وإذا كان احلـديث يف 
غري الصحيحني، اعتمد الباحث إحـد الروايـات مسـندة، ثـم يتبعهـا األلفـاظ 
املختلفة عند اآلخرين، واحلديث إن كان يف غري الصحيحني ذكر الباحث حكمـه 

املحدثني، فإن مل جيد حكامً للحديث تتبع الباحث رجال السند، فـإن وجـد يف عند 
 .أحدهم جرحاً ذكره

وبعد تتبع طـرق املرويـات ذكـر الباحـث الـدالالت الفقهيـة املسـتنبطة مـن 
املرويات الصحيحة، وآراء الفقهاء ورشاح احلديث، مبيناً رأيه يف ذلـك، ومناقشـاً 

كان من خطـأ  ماكان من صواب فمن اهللا تعاىل، و املخالف فيام استدل به، هذا وما
 .أو نسيان، فمن نفيس ومن الشيطان، وأنا منه بريء

 :مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث يف هذا املوضوع يف كون هذه املرويات عن ابـن عمـر يف 
طالق احلائض عليها مدار الفتو يف هذه املسألة الصعبة واحلساسة؛ لـذا وجـب 

ات، ودراستها، واستنباط األحكـام الفقهيـة مـن الصـحيح منهـا، تتبع هذه املروي
ما املرويات الصحيحة عـن ابـن عمـر يف طـالق : وكان التساؤل الرئيس يف ذلك
 احلائض، وما دالالهتا الفقهية؟

 :أهداف البحث
 :هتدف الدراسة يف هذا البحث إىل

تتبع املرويات عـن ابـن عمـر يف طـالق احلـائض، وبيـان الصـحيح مـن  -١
 .الضعيف منها

استنباط األحكام الفقهية من دالالت ما صح من هذه املرويات، وخاصة  -٢
 .ما يدل عىل احتساب الطالق من عدمه
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 :منهج البحث
اسـتخدم الباحـث املـنهج االسـتقرائي، واملـنهج االسـتنباطي، وذلـك بتتبـع 
املرويات عن ابن عمر يف طـالق احلـائض، وتتبـع رجـال هـذه املرويـات؛ لبيـان 
الصحيح من الضعيف منهـا، ومـن خـالل التحليـل لـدالالت هـذه املرويـات، 
وأقوال الفقهاء فيهـا، حـاول الباحـث اسـتنباط األحكـام الفقهيـة املنوطـة هبـذه 

 .املرويات
 :هيكل البحث
 .مرويات ابن عمر يف طالق احلائض: املبحث األول
 .احلائضالدالالت الفقهية ملرويات ابن عمر يف طالق : املبحث الثاين

 .وفيها أهم النتائج :اخلامتة 
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 :رواية سامل عن ابن عمر: أوالً 

الرواية األوىل جاءت من قبل سامل بن عبد اهللا بن عمـر بـن اخلطـاب القـريش 
السمت واهلد، وكان أشبه ولد عمـر بـن املدين، كنيته أبو عمر، كان يشبه أباه يف 

عـن أبيـه، ورو عنـه الزهـر وآخـرون، مـات سـنة سـت  ياخلطاب به، يـرو
، وهو من أثبت الناس يف أبيه، وقـد جـاءت روايتـه حلـديث ابـن عمـر يف )١(ومائة

 : طالقه زوجته وهي حائض من ثالث طرق، هي
 :ابن شهاب الزهري عن سامل: الطريق األوىل

عبد اهللا بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا، صدوق له أوهام، مات حممد بن  هو
، وقد رو هذه الرواية من هذه الطريق الشيخان البخـاري، )٢(سنة اثنتني ومخسني

ومسلم، ورواها أبو داود، والنسائي، وأمحد، والدارقطني، والبيهقي، وأبو عوانة، 
، وهي أكثر الرويات صحة؛ ألهنا مـن املتفـق عليـه، ونعـرض روايـة )٣(وأبو نعيم

 .    البخاري، ونلحق هبا زيادات اآلخرين إن وجدت
الَ  ، قَ نَا اللَّيْثُ ثَ دَّ ، حَ ٍ ريْ ْيَى بْنُ بُكَ نَا حيَ ثَ دَّ ـنِ : رو البخاري حَ ، عَ يْـلٌ قَ نِي عُ ثَ ـدَّ حَ

الَ  ، قَ ابٍ هَ َ : ابْنِ شِ ربَ ٌ، أَنَّ عَ أَخْ
املِ َ اهللاُينِ سَ

يضِ ـرَ رَ مَ هُ بْدَ اهللاِ بْـنَ عُ َ ـربَ ، أَخْ امَ ـنْهُ أَنَّـهُ :  عَ

 .٤/٣٠٥ابن حبان، الثقات، دار الفكر ) ١(
 .٢/٤٩٠ابن حجر العسقالين، تقريب التهذيب، دار الرشيد ) ٢(
األحكـام / ، ك٦/١٥٥) ٤٩٠٨(بـاب ، / تفسري القـرآن ب/ البخاري، صحيح البخاري، دار طوق النجاة، ك) ٣(

، / ب بَانُ ضْ وَ غَ هُ تِي وَ فْ ايضِ أَوْ يُ يضِ القَ قْ لْ يَ ، مسلم، صحيح مسلم، دار إحياء الرتاث العـريب، ٩/٦٦) ٧١٦٠(هَ
ـا، / الطالق ب/ ك تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ـؤْ يُ ، وَ قُ ـعَ الطَّـالَ قَ ـالَفَ وَ ـوْ خَ هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ ريْ َائِضِ بِغَ قِ احلْ يمِ طَالَ رِ ْ ) ١٤٧١(حتَ
ــر، ك٢/١٠٩٥ ــنن أيب داود، دار الفك ــو داود، س ــالق ب/، أب ــنة /الط ــالق الس ، ٥٠٧: ٣/٥٠٦) ٢١٨٢(يف ط

ـزَّ / الطالق ب/ النسائي، السنن الصغر، مكتب املطبوعات اإلسالمية، ك ـرَ اهللاُ عَ ي أَمَ تـِ ةِ الَّ ـدَّ قِ لِلْعِ قْتِ الطَّالَ وَ
 ، اءُ َا النِّسَ طَلَّقَ هلَ لّ أَنْ تُ جَ  =  ، أمحد، مسند٥/٢٤٨) ٥٥٥٤(، السنن الكرب، مؤسسة الرسالة، ٦/١٣٨) ٣٣٩١(وَ
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، ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ ولِ اهللاِ طَ سُ رُ لِرَ مَ رَ عُ كَ ـولُ اهللاِ ،ملسو هيلع هللا ىلص فَذَ سُ ـيَّظَ فِيـهِ رَ تَغَ  ملسو هيلع هللا ىلص فَ
الَ  تَ «: ثُمَّ قَ ِـيضَ فَ ، ثُـمَّ حتَ رَ تَّى تَطْهُ ا حَ هَ كْ سِ مْ ا، ثُمَّ يُ هَ عْ اجِ َ ـهُ أَنْ لِريُ ا لَ ـإِنْ بَـدَ ، فَ ـرَ طْهُ

تِلْ  ا، فَ هَ سَّ مَ بْلَ أَنْ يَ ا قَ رً ا طَاهِ هَ لِّقْ لْيُطَ ا فَ هَ لِّقَ طَ رَ اهللاُيُ امَ أَمَ ةُ كَ لَّ كَ العِدَّ جَ زَّ وَ  . » عَ
ا «: وزاد مسلم، والبيهقي ـتِهَ يْضَ  حَ ـوَ بَلَةً سِ ـتَقْ سْ  مُ رَ ةً أُخْ يْضَ ِيضَ حَ تَّى حتَ حَ

ا  هَ لَّقَ تِي طَ االَّ ، وزاد مسلم أيضـاً، والنسـائي، والـدارقطني، والبيهقـي، وأبـو »فِيهَ
رَ «: عوانة مَ الَ ابْنُ عُ ـا: قَ تُهَ لَّقْ ي طَ تـِ ـةَ الَّ لِيقَ ا التَّطْ ـَ ـبْتُ هلَ سَ حَ ـا، وَ تُهَ عْ اجَ رَ ، وزاد )١(»فَ

ـبَتْ «: مسلم كذلك قول سامل سِ ، فَحُ ةً ـدَ احِ ـةً وَ لِيقَ ـا تَطْ هَ لَّقَ بْـدُ اهللاِ طَ ـانَ عَ كَ ـنْ  وَ مِ
ولُ اهللاِ  سُ هُ رَ رَ امَ أَمَ بْدُ اهللاِ كَ ا عَ هَ عَ اجَ رَ ا، وَ قِهَ  . )٢(ملسو هيلع هللا ىلص»طَالَ

ةَ عن سامل: الطريق الثانية لْحَ ىلَ آلِ طَ وْ ، مَ َنِ محْ بْدِ الرَّ دِ بْنِ عَ َمَّ  :حمُ
حممد بن عبد الرمحن بن عبيد موىل آل طلحة بن عبيد اهللا، رو عـن سـامل بـن 

يزيد، ورو عنـه مسـعر، والثـوري، وشـعبة، وإرسائيـل، عبد اهللا، والسائب بن 
 .)٣(وابن عيينة، وثقه ابن معني وغريه

، فقـد وهذه الطريق من احلديث أكثر الطرق الـثالث خترجيـاً لـد املحـدثني 
سلم، وأبـو داود، والرتمـذي، والنسـائي، وأمحـد، م رة منهم،ـواها أكثر من عشر

، الـدارقطني، سـنن الـدارقطني، مؤسسـة الرسـالة، ٢/٨١) ٥٥٢٥(، ٢/٦١) ٥٢٧٠(اإلمام أمحد، عامل الكتـب، = 
، )١٥٣٠٧(، البيهقي، السـنن الكـرب، جملـس دائـرة املعـارف النظاميـة، ٥/١١) ٣٨٩٧(، )٣٨٩٦(، )٣٨٩٥(
، أبو ٣/١٤٦، )٤٥١٢(، )٤٥١١(، أبو عوانة، مستخرج أيب عوانة، دار املعرفة، ٧/٣٢٤) ١٥٣١٠(، )١٥٣٠٨(

 .٤/١٤٩) ٣٤٦١(، )٣٤٦٠(نعيم، املسند املستخرج عىل صحيح اإلمام مسلم، دار الكتب العلمية، 
ْ / الق بـالط/ لم، كـه مسـرجـأخ) ١( يمِ طَ ـحتَ ا، ـرِ اهَ ضَ ِ رِ ريْ َائِضِ بِغَ قِ احلْ وْ خَ الَ هُ لَ أَنَّ قَعَ الطَّــوَ رُ ـالَفَ وَ مَ ـؤْ يُ ، وَ قُ  الَ

ا،  تِهَ عَ جْ قْـتِ / الطـالق ب/ ، النسائي، السنن الصغر، مكتب املطبوعات اإلسالمية، ك٢/١٠٩٥) ١٤٧١(بِرَ وَ
 ، ـاءُ َا النِّسَ طَلَّقَ هلَ لّ أَنْ تُ جَ زَّ وَ رَ اهللاُ عَ تِي أَمَ ةِ الَّ دَّ قِ لِلْعِ ، السـنن الكـرب، مؤسسـة الرسـالة، ٦/١٣٨) ٣٣٩١(الطَّالَ

ــالة، ٥/٢٤٨) ٥٥٥٤( ــة الرس ــدارقطني، مؤسس ــنن ال ــدارقطني، س ، ٥/١١) ٣٨٩٧(، )٣٨٩٦(، )٣٨٩٥(، ال
، أبو عوانـة، ٧/٣٢٤) ١٥٣١٠(، )١٥٣٠٨(، )١٥٣٠٧(البيهقي، السنن الكرب، جملس دائرة املعارف النظامية، 

 .٣/١٤٦، )٤٥١٢(، )٤٥١١(مستخرج أيب عوانة، دار املعرفة، 
رُ / الطالق ب/ مسلم، صحيح مسلم، ك) ٢( مَ ـؤْ يُ ، وَ قُ قَعَ الطَّـالَ الَفَ وَ وْ خَ هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ ريْ َائِضِ بِغَ قِ احلْ يمِ طَالَ رِ ْ حتَ

ا،  تِهَ عَ جْ  .٢/١٠٩٥) ١٤٧١(بِرَ
 .٧/٣١٨ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل، دار إحياء الرتاث العريب ) ٣(

                                                           



   ٢٦٩       )دراسة نقدية حتليلية(عمر يف طالق احلائض ودالالهتا الفقهية مرويات ابن     
 ، جامعة املدينة العامليةكلية العلوم اإلسالمية -األستاذ املشارك بقسم الفقه وأصوله  -خالد محدي عبد الكريم  .د                              

، )١(بـن اجلـارود، والطحـاوي، وأبـو نعـيموالدارمي، والدارقطني، والبيهقي، وا
يات من هذا الطريق جاءت متقاربة األلفاظ، دون زيـادات اونالحظ أن مجيع الرو

 . مؤثرة يف املعنى، ونعرض لرواية مسلم
رِ بْ ـلم، حَ ـرو مس نَا أَبُو بَكْ ثَ بِ ـدَّ ُ ـي شَ ـنُ أَ ريْ هَ زُ ، وَ ،ـبْنُ حَ  يْبَةَ ٍ ريْ ابْنُ نُمَ ، وَ بٍ  رْ

الُوا ، قَ رٍ َيبِ بَكْ ظُ ألِ اللَّفْ دِ بْ : وَ َمَّ نْ حمُ ، عَ يَانَ فْ نْ سُ ، عَ كِيعٌ نَا وَ ثَ دَّ ، حَ َنِ محْ بْـدِ الـرَّ نِ عَ
ىلَ  وْ كَ  مَ لـِ رَ ذَ كَ ، فَذَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ ، أَنَّهُ طَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ ٍ، عَ املِ نْ سَ ، عَ ةَ آلِ طَلْحَ

رُ لِلنَّبِيِّ  مَ الَ ملسو هيلع هللا ىلصعُ قَ الً «: ، فَ امِ ا، أَوْ حَ رً ا طَاهِ هَ لِّقْ ا، ثُمَّ لِيُطَ هَ عْ اجِ َ لْريُ هُ فَ رْ   .»مُ
 :عن سامل حنظلة بن أيب سفيان : الطريق الثالثة

هو حنظلة بن أيب سفيان األسود بن عبدالرمحن بن صفوان بن أميـة اجلمحـي 
، وقـد أخـرج حديثـه هـذا أمحـد، )٢(مات سنة إحـد ومخسـني املكي، ثقة حجة،

 .ألفاظها متقاربة، ونعرض لرواية اإلمام أمحد والروايات، )٣(والنسائي، وأبو يعىل
لَّـقَ  ـلٍ طَ جُ نْ رَ ئِلَ عَ سُ املًِا، وَ تُ سَ عْ مِ ، سَ لَةُ نْظَ نَا حَ ثَ دَّ ، حَ حٌ وْ نَا رَ ثَ دَّ رو أمحد، حَ

رَ  ائِضُ امْ يَ حَ هِ هُ وَ الَ أَتَ قَ أَتَـ: ؟ فَ رَ رَ امْ مَ لَّقَ ابْنُ عُ ، طَ ُوزُ هُ الَ جيَ رَ ـأَمَ ، فَ ـائِضٌ ـيَ حَ هِ هُ وَ
ولُ اهللاِ  سُ املسو هيلع هللا ىلصرَ هَ عَ اجَ رَ ا، فَ هَ عَ اجِ رَ   .أَنْ يُ

واحلديث صححه أمحد شاكر، وشعيب األرنؤوط مـن روايـة أمحـد، وضـعفه 
حسني سـليم أسـد مـن روايـة أيب يعـىل، وإن كـان أمحـد شـاكر ذكـر أن ظـاهره 

ابُ ٣/٥٠٦) ٢١٨١(يف طالق السنة، /الطالق ب/، أبو داود ك٢/١٠٩٥) ١٤٧١( )١( ـوَ الطَّـالَقِ / ، الرتمـذي أَبْ
انِ بَابُ  اللِّعَ ، / وَ ـنَّةِ اءَ يفِ طَـالَقِ السُّ ا جَ احلامـل كيـف تطلـق، / الطـالق ب/ ، ابـن ماجـه ك٢/٤٧٠) ١١٧٦(مَ

ا طَلَّقَ / الطالق ب/ ، النسائي الصغر ك١/٦٥٢) ٢٠٢٣( لُ إِذَ عَ فْ ا يَ ،  مَ ائِضٌ يَ حَ هِ ةً وَ لِيقَ طْ ، ٦/١٤١) ٣٣٩٧(تَ
 ـــدارقطني، ٥/٢٥٠) ٥٥٦٠(ويف الســـنن الكـــرب ، أمحـــد، ٥/١٣) ٣٩٠١(، )٣٩٠٠(، ٥/١٢) ٣٨٩٩(، ال

، الدارمي، سـنن ٣/١١٣) ٢٠٥٩(، البيهقي، السنن الصغر، ١/١٨٣) ٧٣٦(، ابن اجلارود، ٢٦/ ٢) ٤٧٨٩(
، ١٠/٤٢٠) ٤٢٢٣(وي، رشح مشكل اآلثار، مؤسسة الرسالة، ، الطحا١/٥٤١) ٢٤٤٢(الدارمي، دار البشائر، 

 .٤/١٤٩) ٣٤٦٢(وأبو نعيم 
 .١/١٨٣ابن حجر العسقالين، تقريب التهذيب ) ٢(
، والســنن ٦/٢١٣) ٣٥٥٨(الرجعــة، / الطــالق ب/ ، النســائي، الســنن الصــغر ك٢/٦١) ٥٢٧٢(أمحــد، ) ٣(

 ،صحيح(، ٩/٤١٣) ٥٥٦١(املأمون للرتاث  ، أبو يعىل، مسند أبو يعىل، دار٥/٣٢١) ٥٧٢١(الكرب.( 
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صـحة : يـراه الباحـث ، والـذي)١(اإلرسال؛ ألن ساملاً مل يرصح بسـامعه مـن أبيـه
ره ـاحلديث؛ ألنه ثبت الترصيح بسامع سامل عن أبيه يف الطرق األخـر، فـال يضـ

 .عدم الترصيح ها هنا؛ ألن القصة واحدة، واهللا تعاىل أعلم
 :رواية نافع عن ابن عمر :ثانياً 

نافع الفقيه موىل ابن عمر أبو عبـد اهللا املـدين، رو عـن مـواله وأيب : نافع هو
غريهم من الصحابة، ورو عنه أوالده أبـو عمـر وعمـر وعبـد اهللا بـن هريرة، و

دينار وصالح بن كيسان، وخلق كثري، قال ابن سعد كان ثقة كثري احلـديث، تـويف 
 . ، ورد عنه هذا احلديث من ست عرشة طريق)٢(سنة سبع عرشة ومائة

 :مالك بن أنس عن نافع: الطريق األوىل
عامر بن عمرو بن احلارث بن عثامن بن جثيـل مالك بن أنس بن مالك بن أيب 

بن عمرو بن احلارث األصبحي أبو عبد اهللا املدين الفقيه أحد أعالم اإلسالم إمـام 
دار اهلجرة رو عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري وزيد بن أسـلم ونـافع مـوىل ابـن 

 .)٣(إذا جاء األثر فاملك النجم: عمر، وغريهم، قال الشافعي
من أعىل درجات الصحة يف احلديث؛ ألهنا مـن املتفـق عليـه بـني  هذه الرواية

الشيخني، كام أن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر تسـمى بالسلسـلة الذهبيـة يف 
، )٤(اإلسناد، فهي أصح األسانيد عند البخاري وغريه، إذا جاءت من قبل الشافعي

هذه الطريق رواها البخاري، ومسـلم، ومالـك يف املوطـأ، أبـو داود، والنسـائي، 
وأمحد، والبغوي، والشافعي، والبزار، والبيهقـي يف السـنن الكـرب، والـدارمي، 

يـات االبخـاري؛ ألن مجيـع الرو ، ونحـن نـذكر روايـة)٥(وعبد الرزاق، وأبو نعيم

 .٩/٤١٣مؤسسة الرسالة، مسند أيب يعىل : ، ط٥/٦دار احلديث : انظر مسند أمحد، ط) ١(
 .٤١٥: ١٠/٤١٢مطبعة دائرة املعارف النظامية : ابن حجر، هتذيب التهذيب، النارش) ٢(
 .٩: ١٠/٥ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ٣(
 .١/٧٧يف رشح تقريب النواوي، مكتبة الرياض احلديثة السيوطي، تدريب الراوي ) ٤(
ــاري ك)٥( ــالق ب/ البخ ــاب / الط ــلم ك٧/٤١) ٥٢٥١(ب ــالق ب/ ، مس ِ / الط ــريْ ــائِضِ بِغَ َ قِ احلْ ــالَ يمِ طَ ــرِ ْ  =حتَ
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 األلفـاظ، ثـم نتبعهـا بروايـة األخر اتفقت معها يف املعنـى، وتقاربـت معهـا يف
 . الشافعي؛ ألن فيها زيادة مؤثرة عن غريها من الطرق

نَ  ثَ دَّ بْدِ اهللاِرو البخاري، حَ يلُ بْنُ عَ عِ امَ الَ ا إِسْ ،: ، قَ كٌ الـِ نِي مَ ثَ ـدَّ ،  حَ ـنْ نَـافِعٍ عَ
بْدِ اهللاِ نْ عَ رَ رَ عَ مَ َ اهللاُ بْنِ عُ

امَ يضِ نْهُ ـهُ :  عَ أَتَ رَ لَّـقَ امْ ـا أَنَّهُ طَ ـيَ حَ هِ ـدِ وَ هْ ـىلَ عَ ، عَ ئِضٌ
ولِ اهللاِ سُ مَ ملسو هيلع هللا ىلص رَ أَلَ عُ ولَ اهللاِ، فَسَ سُ ـولُ اهللاِعَ  ملسو هيلع هللا ىلص رُ بْنُ اخلَطَّابِ رَ سُ ـالَ رَ قَ ، فَ لِكَ  نْ ذَ

ـاءَ «: ملسو هيلع هللا ىلص ، ثُـمَّ إِنْ شَ ـرَ ِيضَ ثُـمَّ تَطْهُ ، ثُمَّ حتَ رَ تَّى تَطْهُ ا حَ هَ كْ سِ ا، ثُمَّ لِيُمْ هَ عْ اجِ َ لْريُ هُ فَ رْ مُ
كَ بَعْ  سَ تِلْكَ أَمْ ، فَ سَّ بْلَ أَنْ يَمَ لَّقَ قَ اءَ طَ إِنْ شَ ، وَ ـرَ اهللاُ دُ ي أَمَ تـِ ةُ الَّ ا العِدَّ ـَ لَّـقَ هلَ  أَنْ تُطَ

اءُ    .»النِّسَ
نْ نَافِعٍ  ، عَ الِكٌ نَا مَ َ ربَ َ اهللاُورو الشافعي فقال، أَخْ

يضِ ـرَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ ، ، عَ امَ ـنْهُ  عَ
ائِ  يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ دِ النَّبِيِّ أَنَّهُ طَ هْ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلصضٌ يفِ عَ سُ رُ رَ مَ أَلَ عُ لِكَ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص فَسَ نْ ذَ

ولُ اهللاِ سُ الَ رَ قَ ا«: ملسو هيلع هللا ىلص فَ هَ عْ اجِ َ لْريُ هُ فَ رْ ـالَ »مُ قَ يْئًا، فَ ا شَ هَ رَ ْ يَ ملَ َّ وَ يلَ ا عَ هَ دَّ رَ ـيَ «: ، فَ ا هِ إِذَ
كْ  سِ لِّقْ أَوْ لِيُمْ لْيُطَ تْ فَ رَ  .»طَهُ

 : عن نافع سعدالليث بن : الطريق الثانية
  روري،ـعد بن عبد الرمحن الفهمي، أبو احلارث اإلمام املصـن سـالليث ب

ثقـة ثبـت، قـال  عن نافع وابن أيب ملكية وحييى بن سـعيد األنصـاري وآخـرون،
الليـث أتبـع : الليث أفقه من مالك إال أن أصحابه مل يقوموا بـه، وقـال: الشافعي

 .)١(لألثر من مالك

ا،= اهَ ضَ ا، رِ تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ؤْ يُ ، وَ قُ قَعَ الطَّالَ الَفَ وَ وْ خَ هُ لَ أَنَّ يف طـالق /ق بالطـال/، أبو داود ك٢/١٠٩٣) ١٤٧١(وَ
ـلّ / الطالق ب/ ، النسائي، السنن الصغر ك٣/٥٠٥) ٢١٧٩( السنة، جَ ـزَّ وَ رَ اهللاُ عَ تِي أَمَ ةِ الَّ دَّ قِ لِلْعِ قْتِ الطَّالَ وَ

 ، اءُ َا النِّسَ طَلَّقَ هلَ ، البغـوي، ٢/٦٣) ٥٢٩٩(، أمحـد، ٥/٢٤٧) ٥٥٥٣(ويف السنن الكرب  ٦/١٣٨) ٣٣٩٠(أَنْ تُ
) ٥٦٦٥(، البــزار، املســند، ٢/٥٧٦) ٥٣(، مالــك، املوطــأ، ٣/٩٦) ١٢٤٣(ي، ، الشــافع٩/٢٠٢) ٢٣٥١(

١٢/١٢٣ ،عبد الـرزاق، املصـنف، ١/٥٤١) ٢٤٤١(، الدارمي، ٧/٣٢٣) ١٥٣٠٤(، البيهقي، السنن الكرب ،
 .٤/١٤٧) ٣٤٥٦(، أبو نعيم، ٦/٣٠٧) ١٠٩٥٢(اهلند،  -املجلس العلمي

 .٤٦٥: ٨/٤٥٩ابن حجر، هتذيب التهذيب  )١(
 

                                                                                                                                                    



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٢٧٢
 اخلامس والثالثونالعدد  -السنة الثالثون                

الروايات الصحيحة يف أعىل درجاهتا؛ ألهنا من املتفـق عليـه وهذه الرواية من 
ــد،  ــو داود، وأمح ــلم، وأب ــاري، ومس ــق البخ ــذه الطري ــيخني، رو ه ــني الش ب

 . )١(والدارقطني، وأبو عوانة، والبيهقي، وأبو نعيم
رَ  مَ ، أَنَّ ابْنَ عُ نْ نَافِعٍ ، عَ نَا اللَّيْثُ ثَ دَّ ، حَ تَيْبَةُ نَا قُ ثَ دَّ ابِ بْنِ اخلَطَّـ رو البخاري، حَ

َ اهللاُ
يضِ ارَ ةً وَ لِيقَ ائِضٌ تَطْ يَ حَ هِ هُ وَ أَةً لَ رَ لَّقَ امْ ، طَ امَ نْهُ ـولُ اهللاِ عَ سُ هُ رَ رَ ـأَمَ ، فَ ةً دَ  ملسو هيلع هللا ىلص حِ

ـا  لَهَ هِ مْ ، ثُـمَّ يُ ـرَ ـةً أُخْ يْضَ هُ حَ دَ نـْ ِيضَ عِ ، ثُمَّ حتَ رَ تَّى تَطْهُ ا حَ هَ كَ سِ مْ ا ثُمَّ يُ هَ عَ اجِ رَ أَنْ يُ
رَ  تَّى تَطْهُ بْـلِ أَنْ  حَ ـنْ قَ ـرُ مِ ـنيَ تَطْهُ ـا حِ هَ لِّقْ لْيُطَ ـا فَ هَ لِّقَ طَ ادَ أَنْ يُ ـإِنْ أَرَ ا، فَ هَ يْضِ نْ حَ مِ

ا هَ عَ َامِ تِلْكَ «: جيُ رَ اهللاُ فَ تِي أَمَ ةُ الَّ اءُ العِدَّ َا النِّسَ لَّقَ هلَ بْدُ اهللاِ»  أَنْ تُطَ انَ عَ كَ ـنْ وَ ئِلَ عَ ا سُ  إِذَ
مْ  هِ دِ َحَ الَ ألِ لِكَ قَ ـا إِ «: ذَ جً وْ ـنْكِحَ زَ تَّى تَ لَيْكَ حَ تْ عَ مَ رُ دْ حَ قَ ا، فَ ا ثَالَثً تَهَ لَّقْ نْتَ طَ نْ كُ

كَ  َ ريْ رَ  »غَ مَ الَ ابْنُ عُ ، قَ نِي نَافِعٌ ثَ دَّ ، حَ نِ اللَّيْثِ ، عَ هُ ُ ريْ ادَ فِيهِ غَ زَ ةً أَوْ «: وَ ـرَّ تَ مَ لَّقْ وْ طَ لَ
إِنَّ النَّبِيَّ  ، فَ ِ تَنيْ رَّ ا ملسو هيلع هللا ىلصمَ َذَ ينِ هبِ رَ   .»أَمَ

ـح «: ويف مسلم بيان أن كالم ابن عمر من زيادات ابن رمح، فقال مْ ادَ ابْنُ رُ زَ وَ
تِهِ  ايَ وَ مْ : يفِ رِ هِ ـدِ َحَ ـالَ ألِ ، قَ كَ لـِ ـنْ ذَ ـئِلَ عَ ا سُ بْدُ اهللاِ إِذَ انَ عَ كَ ـتَ : وَ لَّقْ ـا أَنْـتَ طَ أَمَّ

ولَ اهللاِ  سُ إِنَّ رَ ، فَ ِ تَنيْ رَّ ةً أَوْ مَ رَّ أَتَكَ مَ رَ ينِ  ملسو هيلع هللا ىلصامْ رَ ـدْ أَمَ قَ ا، فَ ثً ا ثَالَ تَهَ لَّقْ نْتَ طَ إِنْ كُ ا، وَ َذَ هبِ
قِ  ـنْ طَـالَ كَ مِ ـرَ يامَ أَمَ ـيْتَ اهللاَ فـِ صَ عَ ، وَ كَ َ ـريْ ـا غَ جً وْ ـنْكِحَ زَ تَّى تَ ، حَ لَيْكَ تْ عَ مَ رُ حَ

لِمٌ  سْ الَ مُ ، قَ أَتِكَ رَ ةً «: امْ دَ احِ ةً وَ لِيقَ لِهِ تَطْ وْ دَ اللَّيْثُ يفِ قَ وَّ  .»جَ
 :عن نافع عبيد اهللا بن عمر: الطريق الثالثة

عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب، العدوي العمـري 
املدين، أبو عثامن، أحد الفقهاء السبعة، رو عن أم خالد بنـت خالـد بـن سـعيد، 
وهلا صحبة وعن أبيه، وسامل بن عبد اهللا بن عمر، وابنه أيب بكـر بـن سـامل، ونـافع 

 .)٢(ثقة ثبت: النسائيموىل بن عمر، قال 

ـعَ / الطالق ب/ ، مسلم ك٧/٥٨) ٥٣٣٢(البخاري، ) ١( قَ ـالَفَ وَ ـوْ خَ أَنَّـهُ لَ ا، وَ ـاهَ ضَ ِ رِ ـريْ َائِضِ بِغَ قِ احلْ يمِ طَالَ رِ ْ حتَ
ا،  تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ؤْ يُ ، وَ قُ ، ٣/٥٠٦) ٢١٨٠(يف طـالق السـنة، /الطـالق ب/، أبـو داود ك٢/١٠٩٣) ١٤٧١(الطَّالَ

، البيهقي، السنن الكـرب، ٣/١٤٧) ٤٥١٤(، أبو عوانة، ٢/١٢٤) ٦٠٦١(، أمحد، ٥/٤٩) ٣٩٦٦(الدارقطني، 
  .١٤٨: ٤/١٤٧) ٣٤٥٧(، أبو نعيم، ٧/٣٣١) ١٥٣٣٦(، ٧/٣٣٠) ١٥٣٣٥(، ٧/٣٢٤) ١٥٣٠٦(

 .٤٠: ٧/٣٨ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ٢(
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هذه الطريق أخرجها مسلم، وابـن ماجـه، والنسـائي، وأمحـد، والـدارقطني، 
ي، والبزار، وابـن اجلـارود، والبيهقـي، وابـن أيب ـوأبو عوانة، وأبو داود الطيالس

، ونحن نذكر روايـة مسـلم، ومـا جـاء عليهـا مـن )١(شيبة، وأبو نعيم، وابن حزم
 الروايــات عنــد الــدارقطني؛ ملــا فيهــا مــن زيــادات اآلخــرين، وكــذلك إحــد

 .همةمتفصيالت 
ـنْ  بَيْدُ اهللاِ، عَ نَا عُ ثَ دَّ ، حَ نَا أَيبِ ثَ دَّ ، حَ ٍ ريْ بْدِ اهللاِ بْنِ نُمَ دُ بْنُ عَ َمَّ نَا حمُ ثَ دَّ رو مسلم، حَ

الَ  ، قَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ ـولِ اهللاِ : نَافِعٍ سُ ـدِ رَ هْ ىلَ عَ أَيتِ عَ رَ تُ امْ لَّقْ ـيَ  ملسو هيلع هللا ىلصطَ هِ ، وَ ـائِضٌ حَ
ولِ اهللاِ  سُ رُ لِرَ مَ لِكَ عُ رَ ذَ كَ الَ ملسو هيلع هللا ىلصفَذَ قَ ، «: ، فَ ـرَ تَّـى تَطْهُ ا حَ هَ عْ ا، ثُمَّ لِيَـدَ هَ عْ اجِ َ لْريُ هُ فَ رْ مُ

ا  ـَ إِهنَّ ا، فَ هَ كْ سِ مْ ا، أَوْ يُ هَ عَ َامِ بْلَ أَنْ جيُ ا قَ هَ لِّقْ لْيُطَ تْ فَ رَ ا طَهُ إِذَ ، فَ رَ ةً أُخْ يْضَ ِيضَ حَ ثُمَّ حتَ
ةُ الَّ  عِدَّ اءُ الْ َا النِّسَ لَّقَ هلَ رَ اهللاُ أَنْ يُطَ بَيْـدُ اهللاِ. »تِي أَمَ ـالَ عُ افِعٍ : قَ لْـتُ لِنـَ تِ : قُ ـنَعَ ـا صَ مَ

الَ  ؟ قَ ةُ لِيقَ َا«: التَّطْ تَدَّ هبِ ةٌ اعْ دَ احِ   »وَ
ـا«: ويف رواية النسائي هَ قْ ارِ يُفَ لْ ـا«، بـدل »فَ هَ لِّقْ لْيُطَ ده أيضـاً، وكـذلك ، وعنـ»فَ

تَّـى «: ملسو هيلع هللا ىلصالدارقطني، قـال  ـا حَ هَ كْ ُ لْيَرتْ ـلَتْ فَ تَسَ ا اغْ ـإِذَ ـا، فَ هَ عْ اجِ َ لْريُ بْـدَ اهللاَِّ فَ ـرْ عَ مُ
ِيضَ  اىلَ «: ملسو هيلع هللا ىلص، وعنده أيضاً قال »حتَ الَ تَعَ ِنَّ ﴿ :قَ هتِ نَّ لِعِدَّ طَلِّقُوهُ  .»)١: الطالق( ﴾فَ

بَيْدُ اهللاَِّ«: وعند الدارقطني الَ عُ ا يفِ : قَ اهَ هُ إِيَّ لِيقَ انَ تَطْ كَ َ وَ ـريْ ، غَ ةً ـدَ احِ يْضِ وَ ـَ احلْ
نَّةِ  الَفَ السُّ بَيْـدُ اهللاَِّوالبيهقي،  ، وزاد أبو عوانة،»أَنَّهُ خَ ـالَ عُ افِعٍ «: قَ لْـتُ لِنـَ قُ ـا : فَ مَ

ـوْ / الطالق ب/ مسلم ك) ١( أَنَّـهُ لَ ا، وَ ـاهَ ضَ ِ رِ ريْ َائِضِ بِغَ قِ احلْ يمِ طَالَ رِ ْ ـا ، حتَ تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ـؤْ يُ ، وَ قُ ـعَ الطَّـالَ قَ ـالَفَ وَ خَ
رُ / الطالق ب/ ، ك٢/١٠٩٤) ١٤٧١( مَ ـؤْ يُ ، وَ قُ ـعَ الطَّـالَ قَ ـالَفَ وَ وْ خَ هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ ريْ َائِضِ بِغَ قِ احلْ يمِ طَالَ رِ ْ حتَ

ا،  تِهَ عَ جْ ، النسـائي، السـنن ١/٦٥١) ٢٠١٩(طـالق السـنة، / الطـالق ب/ ، ابن ماجه ك٢/١٠٩٤) ١٤٧١(بِرَ
، / الطالق ب/ الصغر ك ـاءُ َا النِّسَ طَلَّقَ هلَ لّ أَنْ تُ جَ زَّ وَ رَ اهللاُ عَ تِي أَمَ ةِ الَّ دَّ قِ لِلْعِ قْتِ الطَّالَ / ، ك٦/١٣٧) ٣٣٨٩(وَ
، / الطالق ب ـائِضٌ ـيَ حَ هِ ـةً وَ طْلِيقَ ا طَلَّـقَ تَ لُ إِذَ عَ فْ ا يَ )  ٣٥٥٦(الرجعـة، / الطـالق ب/ ، ك٦/١٤٠) ٣٣٩٦(مَ

٦/٢١٢ ٣٩٠٣(، الـدارقطني، ٥/٣٢٠) ٥٧١٩(، ٥/٢٥٠) ٥٥٥٩(، ٥/٢٤٧) ٥٥٥٢(، ويف السنن الكرب (
ــد، ٥/٨٢) ٤٠٢٣(، ٥/٢٢) ٣٩١٩(، ٥/١٥) ٣٩٠٥(، ٥/١٥) ٣٩٠٤(، ٥/١٤ ــو ٢/٥٤) ٥١٦٤(، أمح ، أب

ابـن  ،١٢/١٢٣) ٥٦٦٤(، البزار، ١٠/٧٧) ٤٢٦٣(ي، ـ، أبو داود الطيالس٣/١٤٤) ٤٥٠٦(، )٤٥٠٥(عوانة، 
، ابن أيب شـيبة، ٧/٣٢٤) ١٥٣٠٥(، ويف السنن الكرب، ٣/١١٣) ٢٠٥٧(، البيهقي، ١/١٨٣) ٧٣٤(اجلارود، 

 .٩/٣٧٥، ابن حزم، املحىل، دار الفكر ١٤٨/ ٤) ٣٤٥٨(، أبو نعيم، ٥/٢) ١٨٠٢٧(املصنف، دار القبلة، 

                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٢٧٤
 اخلامس والثالثونالعدد  -السنة الثالثون                

الَ  ؟ قَ ةُ لِيقَ لَتِ التَّطْ َـا: فَعَ تْ هبِ تَـدَّ ةٌ اعْ دَ احِ ، وهـذه الزيـادة أوردهـا أبـو عوانـة، »وَ
ـدُ بْـنُ «: والبيهقي من طريق َمَّ ـىُّ  حمُ نَافِسِ بَيْـدٍ الطَّ ، أورده الـذهبي يف الضـعفاء، »عُ

 .)١(»خيطئ ويرص: صدوق مشهور، قال أمحد بن حنبل«: وقال
بْدِ اهللاِ ورو الدارقطني، ىلَ ابْنِ عَ ئَ عَ رِ ، قُ عُ ـمَ أَنَـا أَسْ يزِ وَ زِ عَ بْدِ الْ دِ بْنِ عَ َمَّ  بْنِ حمُ

 ْ يمَ الرتَّ اهِ رَ يلُ بْنُ إِبْ عِ امَ مْ إِسْ ثَكُ دَّ نا حَ ، ح وَ َنِ محْ بْدِ الرَّ عِيدُ بْنُ عَ ، نا سَ يمَ اهِ رَ ُّ أَبُو إِبْ َاينِ مجُ
، نـا  ُّ َـاينِ مجُ ْ يمَ الرتَّ اهِ ، نـا أَبُـو إِبْـرَ يمَ اهِ َدُ بْنُ إِبْـرَ ُّ أَمحْ تَاينِ سْ هُ قُ ٍّ الْ

يلِ ، نا أَبُو عَ دٍ اعِ ابْنُ صَ
َنِ ا محْ بْدِ الرَّ عِيدُ بْنُ عَ بَيْ سَ نْ عُ ، عَ يُّ حِ ُمَ ، أَنَّ دِ اهللاِجلْ ـرَ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ نْ نَافِعٍ ، عَ رَ مَ  بْنِ عُ
الَ  قَ ، فَ رَ مَ الً أَتَى عُ جُ دٍ : رَ اعِ الَ ابْنُ صَ قَ ، وَ ائِضٌ يَ حَ هِ أَيتِ وَ رَ تُ امْ لَّقْ الً : إِينِّ طَ جُ إِنَّ رَ

رَ  مَ الَ لِعُ أَيتِ : قَ رَ تُ امْ لَّقْ االَ أإِينِّ طَ قَ ، وَ ائِضٌ يَ حَ هِ بَتَّةَ وَ الْ ِيعً الَ : مجَ قَ بَّـكَ : فَ يْتَ رَ صَ عَ
الَ لِ  قَ ، فَ أَتَكَ رَ قْتَ امْ فَارَ لِ وَ جُ ـولَ اهللاِ: لرَّ سُ إِنَّ رَ قَ «ملسو هيلع هللا ىلص  فَ ـنيَ فَـارَ ـرَ حِ مَ ـرَ ابْـنَ عُ أَمَ

ا هَ عَ اجِ رَ هُ أَنْ يُ أَتَ رَ الَ ابْنُ »امْ قَ دٍ  ، وَ اعِ ولَ اهللاِ: صَ سُ إِنَّ رَ بْـدِ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص  فَ الَ لِعَ ـرَ قَ مَ  بْـنِ عُ
نيَ  هُ  حِ رَ أَمَ ائِضٌ فَ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ قَ امْ ا«فَارَ هَ ِعَ جتَ رْ ا»أَنْ يَ ِيعً قَاالَ مجَ الَ : ، وَ قَ ـرُ فَ مَ هُ عُ إِنَّ : لَ

ولَ اهللاِ سُ ـهُ «ملسو هيلع هللا ىلص  رَ ـيَ لَ قِ قٍ بَ هُ بِطَـالَ أَتَ رَ عَ امْ اجِ رَ هُ أَنْ يُ رَ دٍ »أَمَ ـاعِ ـالَ ابْـنُ صَ قَ أَنْ «: ، وَ
يَ لَ  قٍ بَقِ ا يفِ طَالَ هَ ِعَ جتَ رْ أَتَكَ يَ رَ ِعُ امْ جتَ رْ ا تَ بْقِ مَ ْ تُ أَنْتَ ملَ ، وَ نِيـعٍ »هُ الَ ابْنُ مَ قَ ْ : ، وَ إِنَّـهُ ملَ وَ

أَتَكَ  رَ ِعُ بِهِ امْ جتَ رْ ا تَ بْقَ لَكَ مَ مِ . يَ اسِ قَ نَا أَبُو الْ الَ لَ ْ : قَ ـدٍ ملَ احِ ُ وَ ـريْ يثَ غَ َدِ ا احلْ ذَ  هَ وَ رَ
ـهُ  لَمُ الَ أَعْ رَ وَ مَ مَ عُ الَ رْ فِيهِ كَ كُ ذْ َنِ  يَ محْ بْـدِ الـرَّ ـعِيدِ بْـنِ عَ ُ سَ ـريْ مَ غَ ـالَ ا الْكَ ـذَ  هَ وَ رَ

يِّ  حِ ُمَ  . )٣(، وهو صدوق له أوهام)٢(اجلْ
نْ عُ  ن أيب شيبةـورو اب ، عَ يُّ فِ ابِ الثَّقَ هَّ وَ بْدُ الْ نَا عَ ثَ دَّ ـنْ ، حَ ، عَ رَ مَ  بَيْدِ اهللاِ بْنِ عُ

ي  رَ ؛ يفِ الَّذِ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ ـالَ نَافِعٍ ، قَ ـائِضٌ ـيَ حَ هِ أَتَـهُ وَ رَ لِّقُ امْ تَـدُّ بِتِلْـكَ : يُطَ الَ تَعْ
ةِ  َيْضَ  .)٤(احلْ

 .٢/٦١٢الذهبي، املغني يف الضعفاء ) ١(
 .٥/١٥) ٣٩٠٥(الدارقطني، ) ٢(
يِّ ) ٣( حِ ُمَ َنِ اجلْ محْ بْدِ الرَّ يدِ بْنِ عَ عِ صدوق له أوهام وأفرط ابن حبان يف تضعيفه، كام قال احلافظ ابن حجر، تقريـب : سَ

 .٢٣٨التهذيب ص
  .٥/٥) ١٨٠٤٩(أخرجه ابن أيب شيبة، ) ٤(
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بْدِ اهللاِورو ابن حز بَيْدِ اهللاِ نا ابْنُ عَ َدُ بْـنُ م نا يُونُسُ بْنُ عُ يمِ نا أَمحْ حِ بْدِ الرَّ  بْنِ عَ
نِيُّ نا ابْنُ  ُشَ مِ اخلْ الَ بْدِ السَّ دُ بْنُ عَ َمَّ الِدٍ نا حمُ يـدِ  خَ بْـدِ املَْجِ ابِ بْـنُ عَ هَّ وَ بْدُ الْ ارٍ نا عَ بَشَّ

ـلِ  جُ ـالَ يفِ الرَّ نَّهُ قَ رَ أَ مَ نْ ابْنِ عُ رَ عَ مَ ىلَ ابْنِ عُ وْ نْ نَافِعٍ مَ رَ عَ مَ بَيْدُ اهللاَِّ بْنُ عُ يُّ نا عُ فِ الثَّقَ
رَ  مَ الَ ابْنُ عُ ، قَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لِّقُ امْ ذَ : يُطَ تَدُّ لـِ عْ ، وذكـر احلـافظ نفـس )١(لِكَ الَ يُ

لِكَ «: الرواية بلفظ تَدُّ بِذَ عْ  .)٢(إسناده صحيح: ، وقال»الَ يَ
 :عن نافع حييي بن سعيد: الطريق الرابعة

 فهـدحييى بـن سـعيد بـن قـيس بـن : حييى بن سعيد بن قيس بن عمرو، وقيل
اإلمام العالمة املجود عامل املدينة يف زمانه، وشـيخ عـامل املدينـة، وتلميـذ الفقهـاء 

حييـى : السبعة، أبو سعيد األنصاري اخلزرجي النجاري املدين القايض، قال أمحـد
، وهذه الطريق رواها النسائي والبزار، ونـذكر )٣(بن سعيد األنصاري أثبت الناس

 .رواية النسائي
الَ رو النسائي، حَ   ، قَ الِدٍ ُ بْنُ خَ نَا بِرشْ ثَ ، : دَّ يسَ رِ نْ ابْنِ إِدْ ، عَ مَ ْيَى بْنُ آدَ بَأَنَا حيَ نْ أَ

يَ  ْ حيَ ، وَ اقَ حَ دِ بْنِ إِسْ َمَّ نْ حمُ بَيْدُ اهللاِعَ عُ ، وَ عِيدٍ ـنْ ابْـنِ ى بْنُ سَ ، عَ ـنْ نَـافِعٍ ، عَ ـرَ مَ  بْنُ عُ
بَ  قْ ى بْنِ عُ وسَ نْ مُ ، عَ ٌ ريْ هَ نَا زُ َ ربَ ، ح وأَخْ رَ مَ ـالُواعُ ، قَ ـرَ مَ ـنْ ابْـنِ عُ ، عَ نْ نَافِعٍ ، عَ إِنَّ : ةَ

ـرُ  مَ رَ عُ كَ ، فَذَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ رَ طَ مَ ـىلَّ  -  -ابْنَ عُ يِّ صَ ـالَ ملسو هيلع هللا ىلصلِلنَّبـِ قَ : ، فَ
ا، وَ « هَ لَّقَ اءَ طَ إِنْ شَ تْ فَ رَ ا طَهُ إِذَ ، فَ رَ ةً أُخْ يْضَ ِيضَ حَ تَّى حتَ ا حَ هَ عْ اجِ َ لْريُ هُ فَ رْ اءَ مُ إِنْ شَ

ذِ  قُ الَّ إِنَّهُ الطَّالَ ا، فَ هَ كَ سَ رَ اهللاُأَمْ لَّ بِهِ ي أَمَ جَ زَّ وَ اىلَ  » عَ الَ تَعَ ِنَّ ﴿: قَ هتِ نَّ لِعِدَّ طَلِّقُوهُ ﴾ فَ
 .)٥(»رجال هذا اإلسناد عندهم رجال الصحيح«: ، قال الولوي)٤()١: الطالق(

 .٩/٣٧٥أخرجه ابن حزم، املحىل، دار الفكر ) ١(
، التلخـيص احلبـري، دار الكتـب العلميـة ٩/٣٥٤دار املعرفـة ابن حجر، فتح البـاري رشح صـحيح البخـاري، ) ٢(

٣/٤٣٧. 
 .٥/٤٦٨مؤسسة الرسالة : الذهبي، سري أعالم النبالء، النارش) ٣(
) ٥٦٦٨(، البـزار، ٥/٣٢٠) ٥٧١٩(ويف السـنن الكـرب  ٦/٢١٢) ٣٥٥٦(الرجعة / الطالق ب/ النسائي، ك) ٤(

 .٨/١٢٨ي، برنامج منظومة التحقيقات احلديثية ، صححه األلباين، صحيح وضعيف سنن النسائ١٢/١٢٤
ي، رشح سنن النسائي املسمى، دار آل بروم للنرش والتوزيع ) ٥( وِ لَّ  .٢٩/٣٤٦الوَ

                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٢٧٦
 اخلامس والثالثونالعدد  -السنة الثالثون                

 : عن نافع أيوب بن موسى: الطريق اخلامسة
بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بـن أميـة  أيوب بن موسى

وعنه حييـى بـن سـعيد  أبو موسى املكي، رو عن نافع ومكحول ومحيد بن نافع،
 .)١(وهو من أقرانه وشعبة، وهو ثقة

هذه الطريق رواها مسلم، والنسـائي، والـدارقطني، وأمحـد، والبـزار، وعبـد 
 .ر رواية مسلم، ونتبعها بزيادات اآلخرين، ونذك)٢(الرزاق، وأبو نعيم، وأبو عوانة

ـنْ : رو مسلم فقال ، عَ نْ أَيُّـوبَ ، عَ يلُ عِ امَ نَا إِسْ ثَ دَّ ، حَ بٍ رْ ُ بْنُ حَ ريْ هَ نِي زُ ثَ دَّ وحَ
يَّ  ـرُ النَّبـِ مَ ـأَلَ عُ ، فَسَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ ، طَ رَ مَ ، أَنَّ ابْنَ عُ هُ أَنْ «، ملسو هيلع هللا ىلصنَافِعٍ رَ ـأَمَ فَ

ا هَ عَ جِ رْ ـا يَ هَ لِّقَ طَ ، ثُمَّ يُ رَ تَّى تَطْهُ ا حَ لَهَ هِ مْ ، ثُمَّ يُ رَ ةً أُخْ يْضَ ِيضَ حَ تَّى حتَ ا حَ لَهَ هِ مْ ، ثُمَّ يُ
اءُ  َا النِّسَ لَّقَ هلَ رَ اهللاُ أَنْ يُطَ تِي أَمَ ةُ الَّ عِدَّ تِلْكَ الْ ا، فَ هَ سَّ مَ بْلَ أَنْ يَ الَ »قَ ـرَ : ، قَ مَ انَ ابْنُ عُ فَكَ

ولُ  قُ ، يَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لِّقُ امْ لِ يُطَ جُ نِ الرَّ ئِلَ عَ ا سُ ةً أَوِ : إِذَ ـدَ احِ ـا وَ تَهَ لَّقْ ا أَنْتَ طَ أَمَّ
ولَ اهللاِ  سُ ، إِنَّ رَ ِ نَتَنيْ ـرَ ملسو هيلع هللا ىلص اثْ ـةً أُخْ يْضَ ِيضَ حَ تَّى حتَ ا حَ لَهَ هِ مْ ا، ثُمَّ يُ هَ عَ جِ رْ هُ أَنْ يَ رَ ، أَمَ

ـدْ  قَ ثًـا، فَ ـا ثَالَ تَهَ لَّقْ ـا أَنْـتَ طَ أَمَّ ا، وَ هَ سَّ مَ بْلَ أَنْ يَ ا قَ هَ لِّقَ طَ ، ثُمَّ يُ رَ تَّى تَطْهُ ا حَ لَهَ هِ مْ ثُمَّ يُ
نْكَ  انَتْ مِ بَ ، وَ أَتِكَ رَ قِ امْ نْ طَالَ كَ بِهِ مِ رَ بَّكَ فِيامَ أَمَ يْتَ رَ صَ  .»عَ

ا«: وزاد أمحد نْهَ بِنْتَ مِ نْكَ وَ انَتْ مِ بَ ـانَ «: ، وزاد عبد الـرزاق»وَ ـرَ كَ مَ أَنَّ ابْـنَ عُ
ائِضٌ  يَ حَ هِ ةً وَ دَ احِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ  .»طَ

 :عن نافع إسامعيل بن أمية: الطريق السادسة
إسامعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بـن أميـة 

، ونـافع بن عبد شمس األموي ابن عم أيوب بن موسى، رو عـن ابـن املسـيب
 .)٣(موىل ابن عمر، وهو ثقة

 .٣٦١: ١/٣٦٠ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ١(
ـعَ / الطالق ب/ مسلم ك) ٢( قَ ـالَفَ وَ ـوْ خَ أَنَّـهُ لَ ا، وَ ـاهَ ضَ ِ رِ ـريْ َائِضِ بِغَ قِ احلْ يمِ طَالَ رِ ْ ـا،  حتَ تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ـؤْ يُ ، وَ قُ الطَّـالَ

ــائي، ك٢/١٠٩٤) ١٤٧١( ــالق ب/ ، النس ــة، / الط ــرب  ٦/٢١٣) ٣٥٥٧(الرجع ــنن الك ) ٥٧٢٠(ويف الس
ــدارقطني، ٥/٣٢٠ ــد، ٥/٥١) ٣٩٦٧(، ال ــزار، ٢/٦٤) ٥٣٢١(، أمح ــرزاق، ١٢/١٢٤) ٥٦٦٧(، الب ــد ال ، عب
 .٣/١٤٤) ٤٥٠٧(، أبو عوانة، ٤/١٤٨) ٣٤٥٩(، أبو نعيم، ٦/٣٠٨) ١٠٩٥٤(

 .١/٢٨٣ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ٣(
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الِبٍ : هذه الطريق رواها الدارقطني فقال دُ بْنُ غَ َمَّ ، نا حمُ يُّ ابُورِ رٍ النَّيْسَ نا أَبُو بَكْ
لَّـقَ  ـرَ طَ مَ ، أَنَّ ابْـنَ عُ نْ نَافِعٍ ، عَ يَّةَ يلُ بْنُ أُمَ عِ امَ ، نا إِسْ ةَ لَمَ سْ عِيدُ بْنُ مَ ، نا سَ َنْطَاكِيُّ األْ

تَفْ  ةً فَاسْ لِيقَ ائِضٌ تَطْ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ ـولَ اهللاِامْ سُ رُ رَ مَ هُ ملسو هيلع هللا ىلص  تَى عُ رَ ـأَمَ ـا ثُـمَّ «فَ هَ عَ اجِ رَ أَنْ يُ
بْـلِ أَنْ  ـنْ قَ ـرَ مِ تَّـى تَطْهُ ـا حَ لَهَ هِ مْ  ثُـمَّ يُ رَ ةً أُخْ يْضَ ِيضَ حَ رَ ثُمَّ حتَ تَّى تَطْهُ كَ حَ سِ يُمْ

تِلْكَ  ا، فَ هَ عُ َامِ ةُ الَّ  جيُ عِدَّ ـرَ اهللاُالْ ي أَمَ ـاءُ تـِ ا النِّسَ ـَ لَّـقَ هلَ ، واحلـديث ضـعيف )١(» أَنْ تُطَ
 .)٢(هوا: اإلسناد؛ ألن فيه سعيد بن مسلمة ضعفه ابن حجر، وقال الذهبي

 : عن نافع صالح بن كيسان: الطريق السابعة
أبـو : ويقـالصالح بن كيسان املدين املؤدب، اإلمام، احلافظ، الثقة، أبو حممـد 

سامل بن عبد اهللا، ونافع بن جبـري، ونـافع مـوىل  املدين، املؤدب، رو عن احلارث
 . )٣(ابن عمر، وهو ثقة ثبت

، : ، فقال)٤(هذه الطريق رواها الدارقطني  ـرِ هَ َزْ ، نا أَبُو األْ يُّ ابُورِ رٍ النَّيْسَ نا أَبُو بَكْ
، ـالِحٍ ـنْ صَ ، عَ ، نا أَيبِ دٍ عْ يمَ بْنِ سَ اهِ رَ وبُ بْنُ إِبْ قُ عْ لَّـقَ  نا يَ ـرَ طَ مَ ، أَنَّ ابْـنَ عُ نـا نَـافِعٌ

ائِضٌ فَذَ  يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ ولِ اهللاِامْ سُ رُ إِىلَ رَ مَ بَ عُ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  هَ ـولُ اهللاِفَ سُ ـالَ رَ قَ ، فَ هُ َ ربَ :  ملسو هيلع هللا ىلص خْ
تَّـ« ا حَ هَ كْ ُ ِيضَ ثُمَّ لِيَرتْ تَّى حتَ ا حَ هَ كْ سِ رَ ثُمَّ لِيُمْ تَّى تَطْهُ ا حَ هَ كْ ُ ا ثُمَّ لِيَرتْ هَ عْ اجِ َ ـرَ لِريُ ى تَطْهُ

ا هَ سَّ مَ بْلَ أَنْ يَ ا قَ هَ لِّقْ لْيُطَ تْ فَ رَ ا طَهُ إِذَ ولُ اهللاِ»فَ سُ الَ رَ قَ تِلْكَ «: ملسو هيلع هللا ىلص ، وَ رَ  فَ تِي أَمَ ةُ الَّ عِدَّ الْ
َااهللاُ نَ هلَ لَّقْ طَ اءَ أَنْ يُ َا النِّسَ ـهُ «: ، وزاد يف الرواية األخر قول نافع» هبِ أَتَ رَ لَّقَ امْ إِنَّامَ طَ

دَ  احِ  .، إسناده صحيح»ةً تِلْكَ وَ
 : عن نافع ابن أيب ذئب: الطريق الثامنة

حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن احلارث بن أبى ذئب القرشى العامر، أبـو 
، من شيوخه نافع موىل ابـن عمـر، )هـ١٥٨( احلارث املدنى، ثقة فقيه فاضل، ت 

 .)٥(تالمذته يزيد بن هارون من

 .٥/١٧) ٣٩٠٩(الدارقطني، ) ١(
 .٢/١٥٨، الذهبي، ميزان االعتدال ٤/٧٤ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ٢(
 .٥/٤٥٥الذهبي، سري أعالم النبالء ) ٣(
  .٥/١٨) ٣٩١١(، ٥/١٧) ٣٩١٠(الدارقطني، ) ٤(
 .٩/٣٠٣ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ٥(
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، )١(والطياليس، والبيهقي، وصـححها األلبـاينهذه الطريق رواها الدارقطني، 
ي، وروايــة البيهقــي تتطــابق مــع روايــة ـونــذكر روايــة الــدارقطني، والطيالســ

 . )٢(»هذا إسناد قوي، رجاله ثقات«: ي، قال ابن كثري عن إسناد الطياليسـالطيالس
ـ ـدُ بْـنُ إِشْ َمَّ ، نا حمُ يُّ ابُورِ رٍ النَّيْسَ يـدُ بْـنُ رو الدارقطني، نا أَبُو بَكْ زِ ، نـا يَ ابَ كَ

لَّـقَ  ، أَنَّـهُ طَ ـرَ مَ نِ ابْـنِ عُ ، عَ نْ نَافِعٍ ، عَ ابْنُ أَيبِ ذِئْبٍ ، وَ اقَ حَ دُ بْنُ إِسْ َمَّ ، أنا حمُ ونَ ارُ هَ
رَ  ولِ اهللاِامْ سُ دِ رَ هْ هُ يفِ عَ كَ ملسو هيلع هللا ىلص  أَتَ ، فَذَ ائِضٌ يَ حَ هِ ـولِ اهللاِوَ سُ كَ لِرَ لـِ رُ ذَ مَ ثُـمَّ ملسو هيلع هللا ىلص  رَ عُ

يثِهِ  دِ الَ ابْنُ أَيبِ ذِئْبٍ يفِ حَ ، قَ هُ وَ رَ نَحْ كَ تِلْكَ «: ذَ ةٌ فَ دَ احِ يَ وَ ـرَ اهللاُ هِ ي أَمَ تـِ ةُ الَّ عِـدَّ  أَنْ الْ
اءُ  َا النِّسَ لَّقَ هلَ   .»تُطَ

الَ  و داود الطياليسـورو أب رَ : ، قَ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ نْ نَافِعٍ ، عَ نَا ابْنُ أَيبِ ذِئْبٍ ثَ دَّ  حَ
-  - ،» َّي ـرُ النَّبـِ مَ أَتَى عُ ائِضٌ فَ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ ـهُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّهُ طَ كَ لَ لـِ رَ ذَ كَ فَـذَ

ةً  دَ احِ ا وَ لَهَ عَ  .»فَجَ
 : عن نافع موسى بن عقبة: الطريق التاسعة

موسى بن عقبة بن أبى عياش القرشى األسـد املطـرىف، أبـو حممـد املـدنى، 
، ثقة فقيه، إمـام ىف )هـ ١٤١(، ت )موىل أم خالدويقال (موىل آل الزبري بن العوام 

 .)٣(املغازي
، ونحـن نـذكر الـروايتني؛ )٤(هذه الطريق رواها الـدارقطني بسـندين خمتلفـني

 .الختالف ألفاظهام
َـدُ  ، نـا أَمحْ يُّ لَمِ فَ السُّ َدُ بْنُ يُوسُ ، نا أَمحْ يُّ ابُورِ رٍ النَّيْسَ رو الدارقطني، نا أَبُو بَكْ

رَ بْنُ  لَّقَ امْ ، أَنَّهُ طَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ نْ نَافِعٍ ، عَ بَةَ قْ ى بْنُ عُ وسَ ، نا مُ ٌ ريْ هَ ، نا زُ أَتَـهُ يفِ يُونُسَ

، ٧/٣٢٦) ١٥٣٢٦(، البيهقي، السنن الكرب ، ١/٦٨) ٦٨(، أبو داود الطياليس، ٥/١٨) ٣٩١٢(الدارقطني، ) ١(
 .٧/١٣٤وصححه األلباين، إرواء الغليل 

ابن كثري، مسند الفاروق أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه وأقوالـه عـىل أبـواب العلـم، دار ) ٢(
 . ٢/١٨٩الفالح 

 .١٠/٣٦٠حجر، هتذيب التهذيب  ابن) ٣(
 .٥/٥٢) ٣٩٦٩(، ٥/١٨) ٣٩١٣(الدارقطني، ) ٤(
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ولِ اهللاِ سُ دِ رَ هْ ، فَ ملسو هيلع هللا ىلص  عَ ائِضٌ يَ حَ هِ ةً وَ دَ احِ ةً وَ لِيقَ ـولَ اهللاِتَطْ سُ ـرُ رَ مَ تَى عُ ـتَفْ ، ملسو هيلع هللا ىلص اسْ
، إسناده صحيح هُ وَ رَ نَحْ كَ  .ثُمَّ ذَ

ـدُ بْـنُ : خر قالويف موضع آ َمَّ ، نا حمُ الٍ جَ بَيْدُ بْنُ رِ ، نا عُ يُّ ِ دٍ املِْرصْ َمَّ ُّ بْنُ حمُ
يلِ نا عَ

ـرَ  مَ ، أَنَّ ابْـنَ عُ ـنْ نَـافِعٍ ، عَ بَةَ قْ ى بْنِ عُ وسَ نْ مُ ، عَ يْجٍ رَ نِ ابْنِ جُ ، عَ ةَ رَّ ، نا أَبُو قُ فَ يُوسُ
 َ قِ احلْ نْ طَالَ هُ عَ لَ أَ ا سَ لِ إِذَ جُ ولُ لِلرَّ قُ انَ يَ الَ رَ كَ هُ بِامَ قَ َ ربَ أَخْ ـولُ اهللاِائِضِ فَ ، ثُـمَّ ملسو هيلع هللا ىلص سُ

رَ  مَ ولُ ابْنُ عُ قُ ةً أَوِ ا«: يَ دَ احِ أَتَكَ وَ رَ تَ امْ لَّقْ ا أَنْتَ فَطَ ـولَ اهللاِأَمَّ سُ إِنَّ رَ ِ فَ نَتَنيْ قَـدْ ملسو هيلع هللا ىلص  ثْ
 َ ينِ هبِ رَ تأَمَ لَّقَ ا أَنْتَ فَطَ أَمَّ ا، وَ لَيْكَ حَ  ذَ تْ عَ مَ رِّ دْ حُ قَ ا فَ ثً كَ ثَالَ َ ـريْ ـا غَ جً وْ ـنْكِحَ زَ تَّـى تَ

قِ  نَ الطَّالَ كَ بِهِ مِ رَ بَّكَ فِيامَ أَمَ يْتَ رَ صَ دْ عَ قَ رح ـ، فيه ابن جـريج يـدلس، ومل يصـ»وَ
 .بالسامع، لكن له شاهد من احلديث الذي قبله

 : عن نافع جابر بن يزيد: الطريق العارشة
اهللا، ويقال أبـو يزيـد جابر بن يزيد بن احلارث بن عبد يغوث اجلعفي أبو عبد 

 . )١(ضعيف رافىض الكويف،
، نا : هذه الطريق رواها الدارقطني فقال يُّ لَمِ فَ السُّ َدُ بْنُ يُوسُ ، نا أَمحْ رٍ نا أَبُو بَكْ

لَّـقَ  ـرَ أَنَّـهُ طَ مَ ـنْ ابْـنِ عُ ، عَ ـنْ نَـافِعٍ ، عَ ابِرٍ نْ جَ ، عَ ائِيلُ َ ى، أنا إِرسْ وسَ بَيْدُ اهللاَِّ بْنُ مُ عُ
أَتَ  رَ هُ النَّبِيُّ امْ رَ أَمَ ، فَ ةً دَ احِ ـاءَ ملسو هيلع هللا ىلص «هُ وَ إِنْ شَ لَّـقَ وَ ـاءَ طَ ـإِنْ شَ رَ فَ تَّى تَطْهُ ا حَ هَ كَ سِ مْ أَنْ يُ

كَ  سَ رَ  »أَمْ مَ رْ عُ كُ ذْ ْ يَ  . )٢(ملَ
واحلديث ضعيف، علته جابر اجلعفي، ذكر احلافظ أن اجلمهور ضعفه، وذكره 

 .ع يف هذ احلديث، وهو مل يرصح بالسامع من ناف)٣(يف طبقات املدلسني

 .٢/٤٦ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ١(
 .٥/١٩) ٣٩١٤(الدارقطني، ) ٢(
 .٥٣مكتبة املنار ص: ابن حجر العسقالين، تعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس، النارش) ٣(
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 : عبد امللك بن عبد العزيز عن نافع ابن جريج: الطريق احلادية عرشة
عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج ويكنى بأيب الوليد ويقال أبـو خالـد مـوىل 

 . )١(خالد بن عتاب بن أسيد، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
الرزاق، بأسانيد خمتلفـة عـن هذه الطريق رواها الشافعي، والدارقطني، وعبد 

 .، والروايات الثالث خمتلفة يف ألفاظها ومعناها، فنذكرها مجيعاً )٢(ابن جريج
يْجٍ  رَ نِ ابْنِ جُ ، عَ الِدٍ لِمُ بْنُ خَ سْ نَا مُ َ ربَ ـلُوا إِىلَ نَـافِعٍ : رو الشافعي، أَخْ سَ ُمْ أَرْ أَهنَّ

أَلُونَهُ  رَ : يَسْ مَ ةَ ابْنِ عُ لِيقَ بْتَ تَطْ سَ لْ حَ دِ النَّبِيِّ  هَ هْ ىلَ عَ مْ : ، قَالَ ملسو هيلع هللا ىلصعَ  .نَعَ
الَ  يْجٍ قَ رَ نِ ابْنِ جُ ارِ : ورو عبد الرزاق، عَ ـلُ يفِ دَ جَّ َ ـوَ يَرتَ هُ نَا إِىلَ نَـافِعٍ وَ لْ سَ أَرْ

، وَ  ينَةِ بًا إِىلَ املَْدِ اهِ ةِ ذَ وَ طَاءٍ النَّدْ عَ عَ لُوسٌ مَ نُ جُ بْـدِ اهللاِحُ أ: نَحْ ةُ عَ لِيقَ بَتْ تَطْ أَتَـهُ سِ رَ  امْ
دِ النَّبِيِّ  هْ ىلَ عَ ا عَ ائِضً الَ  ملسو هيلع هللا ىلصحَ ؟ قَ ةً دَ احِ مْ «: وَ  .»نَعَ

 ، يْجٍ رَ نِ ابْنِ جُ ، عَ مٍ اصِ ، نا أَبُو عَ دٍ َمَّ يَّاشُ بْنُ حمُ ، نا عَ رٍ رو الدارقطني، نا أَبُو بَكْ
نِ ا ، عَ نْ نَافِعٍ ولَ اهللاِعَ سُ ، أَنَّ رَ رَ مَ الَ  ملسو هيلع هللا ىلص بْنِ عُ ةٌ «: قَ دَ احِ يَ وَ   .»هِ

ـدُ  َمَّ ، نـا حمُ الٍ جَ بَيْدُ بْنُ رِ ، نا عُ يُّ ِ دٍ املِْرصْ َمَّ ُّ بْنُ حمُ
يلِ ورو الدارقطني أيضاً، نا عَ

رَ  مَ ، أَنَّ ابْنَ عُ نْ نَافِعٍ ، عَ بَةَ قْ ى بْنِ عُ وسَ نْ مُ ، عَ يْجٍ رَ نِ ابْنِ جُ ، عَ ةَ رَّ ، نا أَبُو قُ فَ بْنُ يُوسُ
هُ  لَ أَ ا سَ لِ إِذَ جُ ولُ لِلرَّ قُ انَ يَ أَخْ كَ َائِضِ فَ قِ احلْ نْ طَالَ ـولُ اهللاِعَ سُ الَ رَ هُ بِامَ قَ َ ، ثُـمَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ربَ

رَ  مَ ولُ ابْنُ عُ قُ ةً أَوِ ا«: يَ دَ احِ أَتَكَ وَ رَ تَ امْ لَّقْ ا أَنْتَ فَطَ ـولَ اهللاِأَمَّ سُ إِنَّ رَ ِ فَ نَتَنيْ قَـدْ ملسو هيلع هللا ىلص  ثْ
دْ  قَ ا فَ ثً تْ ثَالَ لَّقَ ا أَنْتَ فَطَ أَمَّ ا، وَ َذَ ينِ هبِ رَ كَ أَمَ َ ـريْ ـا غَ جً وْ ـنْكِحَ زَ تَّـى تَ لَيْكَ حَ تْ عَ مَ رِّ حُ

قِ  نَ الطَّالَ كَ بِهِ مِ رَ بَّكَ فِيامَ أَمَ يْتَ رَ صَ دْ عَ قَ   .»وَ
األثر صحيح اإلسناد، لكنه موقوف عىل نافع، وكذا يظهر مـن سـياقه أن ابـن 
جريج مل يسمعه من نافع، وإنام سمعه بواسطة رجل، وهو جمهول العني هنا، وكذا 

بن جريج موصوف بالتدليس، ومل يرصح بالتحديث هنا عن نافع، فـال حيـتج بـه ا
 .هلاتني العلتني

  .٤١بمراتب املوصوفني بالتدليس صابن حجر، تعريف أهل التقديس ) ١(
 .٦/٣٠٨) ١٠٩٥٧(، عبد الرزاق، ٥/٥٢) ٣٩٦٩(، ٥/١٩) ٣٩١٥(، الدارقطني، ٣/٩٦) ١٢٤٥(الشافعي، ) ٢(
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 :عن نافع إسامعيل بن إبراهيم بن عقبة: ةالطريق الثانية عرش
        إسامعيل بن إبراهيم بـن عقبـة بـن أبـى عيـاش القرشـى األسـد مـوالهم، 

 .)١(تكلم فيه بال حجة ممن: أبو إسحاق املدنى، وثقه النسائى، قال احلافظ
دٍ املِْصْ  َمَّ ُّ بْنُ حمُ

يلِ ـفُ بْـنُ ـهذه الطريق رواها الدارقطني فقال، نا عَ ، نا يُوسُ يُّ رِ
ـنِ ابْـنِ  ، عَ نْ نَـافِعٍ ، عَ بَةَ قْ يمَ بْنِ عُ اهِ رَ يلُ بْنُ إِبْ عِ امَ بَّادٍ، نا إِسْ وبُ بْنُ أَيبِ عَ قُ عْ ، نا يَ يدَ زِ يَ

لَّقَ  ، أَنَّهُ طَ رَ مَ يَ حَ عُ هِ هُ وَ أَتَ رَ ولِ اهللاِامْ سُ دِ رَ هْ ىلَ عَ ، فَ ملسو هيلع هللا ىلص  ائِضٌ عَ ةً لِيقَ ـرُ تَطْ مَ تَى عُ تَفْ اسْ
ولَ اهللاِ سُ الَ ملسو هيلع هللا ىلص  رَ قَ ا«: ، فَ هَ عْ اجِ َ لْريُ هُ فَ رْ هُ » مُ وَ رَ نَحْ كَ فِيهِ . فَذَ بْدُ اهللاِ: وَ انَ عَ كَ ـرَ وَ مَ  بْنُ عُ

لِ  جُ ولُ لِلرَّ قُ أَتَ : يَ رَ تَ امْ لَّقْ ا أَنْتَ طَ لِ أَمَّ ةً أَوْ تَطْ لِيقَ ـولَ اهللاِكَ تَطْ سُ إِنَّ رَ ِ فَ تَنيْ قَـدْ ملسو هيلع هللا ىلص  يقَ
ـيْتَ  صَ ـدْ عَ قَ كَ وَ َ ـريْ ـا غَ جً وْ نْكِحَ زَ تَّى تَ ِلُّ لَكَ حَ ا فَالَ حتَ ثً تَ ثَالَ لَّقْ إِنْ طَ ا، فَ َذَ ينِ هبِ رَ أَمَ

بَّكَ   .، واحلديث إسناده صحيح)٢(رَ
 : عن نافع حممد بن إسحاق: ةالطريق الثالثة عرش

حممد بن إسحاق بن يسار املدنى، أبو بكر، ويقال أبو عبد اهللا، القرشى املطلبي 
صدوق مشهور بالتـدليس عـن  :موالهم، نزيل العراق، إمام املغازي، قال احلافظ

 .  )٣(الضعفاء واملجهولني، وعن رش منهم، وصفه بذلك أمحد والدارقطني وغريمها
ثَ  دَّ َنِ هذه الطريق رواها الدارقطني فقال، حَ محْ بْـدُ الـرَّ ُّ عَ اينِ بَهَ َصْ الِحٍ األْ نَا أَبُو صَ

االَ  ، قَ بَّانُ رٍ اللَّ فَ عْ نُ بْنُ جَ ثْامَ عُ ، وَ عِيدٍ بْـدُ : بْنُ سَ ، نـا عَ يرٍ ـاجِ بْـنِ نَـذِ َجَّ دُ بْـنُ احلْ َمَّ نا حمُ
نِ ابْنِ  ، عَ نْ نَافِعٍ ، عَ اقَ حَ دِ بْنِ إِسْ َمَّ نْ حمُ ، عَ نَ لَيْامَ يمِ بْنُ سُ حِ الَ الرَّ ، قَ رَ مَ لَّقَ «: عُ نْ طَ مَ

نَّةَ  الَفَ السُّ خَ هُ وَ بَّ ىصَ رَ عَ نْهُ وَ انَتْ مِ دْ بَ قَ ا فَ ثً ائِضٌ ثَالَ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ  .)٤(»امْ
رح بالسـامع ـهذا احلديث علته حممد بن إسحاق وصف بالتدليس، وهنا مل يص

  .من ابن نافع يف هذا احلديث

 .٩/٢٥٩دار البشائر اإلسالمية : ابن حجر العسقالين، لسان امليزان، النارش) ١(
  .٥/٥١) ٣٩٦٨(الدارقطني، ) ٢(
 .٥١بمراتب املوصوفني بالتدليس صابن حجر، تعريف أهل التقديس ) ٣(
، واألثر ضعيف علته ابن إسحاق، مدلس وقد عنعنـه، السـيوطي، أسـامء املدلسـني ٥/٨٢) ٤٠٢٢(الدارقطني، ) ٤(

 .٨١ص
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 :عن نافع سليامنفليح بن : ةالطريق الرابعة عرش
فليح بن سليامن بن أبى املغرية، اخلزاعي، ويقال األسلمي، أبـو حييـى املـدين، 

صـدوق كثـري اخلطـأ، وذكـر : ويقال اسمه عبد امللك، وفليح لقب، قـال احلـافظ
 .)١(ليس بالقوي: الذهبي أن ابن معني، وأبو حاتم، والنسائى قالوا

ثنا: هذه الطريق رواها البزار فقال دَّ ثنا وحَ ـدَّ ه سـليامن بـن خـالد املـؤدب، حَ
ـر أَ  مَ ن ابْـنِ عُ ، عَ ن نافعٍ ، عَ نَ لَيْامَ لَيْحِ بْنِ سُ ن فُ َمد، عَ ـالَ يُونُسُ بْنُ حمُ ـتُ : نَّـهُ قَ لَّقْ طَ

أَة رَ أَلْتُ النَّبِيّ  امْ ائِضٌ فَسَ يَ حَ هِ ، ملسو هيلع هللا ىلص وَ ـرَ تَّـى تَطْهُ ا حَ هَ كَ سِ ا، ثُمَّ أَمْ هَ ِعَ جتَ ينِ أَنْ أَرْ رَ أَمَ فَ
ا يلِ  ثُمَّ  ا إِنْ بَدَ هَ قَ ارِ ، ثُمَّ أُفَ رَ ، ثُمَّ تَطْهُ ِيضَ  . )٢(حتَ

 : أشعث بن سوار عن نافع: ةالطريق اخلامسة عرش
أشعث بن سوار الكند النجار الكوىف األفرق الساجى النقـاش، ويقـال لـه 
التابوتى، ويقال األثرم، ويقال موىل ثقيف، رو لـه مسـلم، وأصـحاب السـنن، 

 .)٣(صدوق، لينه أبو زرعة: وقال الذهبي ضعفه ابن حجر،
ـنْ  ، عَ ثَ ـعَ ـنْ أَشْ ، عَ دٍ َمَّ بَاطُ بْنُ حمُ نَا أَسْ ثَ دَّ هذه الطريق أخرجها ابن أيب شيبة، حَ

الَ  رَ : نَافِعٍ قَ مَ الَ ابْنُ عُ ـ: قَ صَ ـدْ عَ قَ ـهُ ثَالَثًـا، فَ أَتَ رَ لَّقَ امْ نْ طَ هُ ـمَ نـْ انَـتْ مِ بَ ، وَ بَّـهُ ى رَ
هُ  أَتُ رَ  .)٤(امْ

 :ابن أيب ليىل عن نافع: ةالطريق السادسة عرش
القايض أبو عبـد الـرمحن،  حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل األنصاري الكويف،

صـدوق يسء احلفـظ  :صدوق إمـام، سـيئ احلفـظ، وقـال احلـافظ :قال الذهبي
 .   )٥(جداً 

 .٣/٣٦٥، الذهبي، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، دار املعرفة للطباعة ٨/٣٠٣ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ١(
 .١٢/١٢٤) ٥٦٦٦(البزار، ) ٢(
 .٤٨مكتبة املنار ص: ، الذهبي، ذكر أسامء من تكلم فيه وهو موثق، النارش١/٣٥٢ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ٣(
 .٥/١١) ١٨٠٩١(ابن أيب شيبة، ) ٤(
 .٤٩٣، ابن حجر العسقالين، تقريب التهذيب ص٣/٦١٤الذهبي، ميزان االعتدال يف نقد الرجال ) ٥(
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ـنْ نَـافِعٍ أَنَّ  ، عَ ـيْىلَ ـنِ ابْـنِ أَيبِ لَ ، عَ يِّ رِ نِ الثَّوْ أورد هذه الطريق عبد الرزاق،  عَ
ـالَ  قَ ، فَ ـرَ مَ ـأَلَ ابْـنَ عُ ا، فَسَ ثً ائِضٌ ثَالَ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ الً طَ جُ ، «: رَ بَّـكَ ـيْتَ رَ صَ عَ

ا  جً وْ نْكِحَ زَ تَّى تَ ِلُّ لَكَ حَ ، الَ حتَ نْكَ انَتْ مِ بَ كَ وَ َ ريْ   .)١(»غَ
ينَ عن ابن عمر رواية :ثالثاً  ريِ  :أَنَسِ بْنِ سِ

 .)٢(أنس بن سريين األنصار، أبو موسى، موىل أنس بن مالك، وثقه احلافظ
 : شعبة بن احلجاج عن أنس بن سريين: الطريق األوىل

 ، امُ مَ ، اإلِ تَكِيُّ دِيُّ العَ دِ األَزْ رْ اجِ بنِ الوَ بَةُ بنُ احلَجَّ عْ َ يفِ شُ نِنيْ مِ ؤْ ُ املـُ ـريْ ، أَمِ احلَافِظُ
يْثِ   .)٣(احلَدِ

هذه الطريق من أعىل درجات الصحة؛ ألهنا من املتفـق عليـه بـني الشـيخني، 
أخرجها البخاري، ومسـلم، وأمحـد، والـدارقطني، والطـرباين، وابـن اجلـارود، 

البخـاري، ، ونحن نذكر روايـة )٤(والبيهقي، وأبو نعيم، وابن عبد الرب، وأبو عوانة
 .ونتبعها بزيادات اآلخرين

 ، ينَ ـريِ نْ أَنَـسِ بْـنِ سِ ، عَ بَةُ عْ نَا شُ ثَ دَّ ، حَ بٍ رْ نُ بْنُ حَ لَيْامَ نَا سُ ثَ دَّ رو البخاري، حَ
الَ  الَ : قَ ، قَ رَ مَ تُ ابْنَ عُ عْ مِ يِّ : سَ رُ لِلنَّبـِ مَ رَ عُ كَ ، فَذَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ رَ امْ مَ لَّقَ ابْنُ عُ طَ
الَ ملسو هيلع هللا ىلص  قَ ا«: فَ هَ عْ اجِ َ لْتُ » لِريُ الَ : قُ ؟ قَ بُ تَسَ ْ ؟  : حتُ هْ  فَمَ

ا«): ملسو هيلع هللا ىلص(زاد مسلم قوله  هَ لِّقْ لْيُطَ ، فَ تْ رَ ا طَهُ : ، وسؤال أنـس بـن سـريين»ثُمَّ إِذَ
ةِ؟« لِيقَ بْتَ بِتِلْكَ التَّطْ تَسَ ـمْ «: ، وزاد الدارقطني جواب ابـن عمـر»أَفَاحْ ، بـدالً »نَعَ

 .٦/٣١١) ١٠٩٦٤(أخرجه عبد الرزاق، ) ١(
 .١/٣٧٤ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ٢(
 .٧/٢٠٢الذهبي، سري أعالم النبالء ) ٣(
، / الطالق ب/ أخرجه البخاري ك) ٤( لِكَ الطَّالَقِ تَدُّ بِذَ عْ تِ احلَائِضُ تَ ا طُلِّقَ الطـالق / ، مسلم ك٧/٤١) ٥٢٥٢(إِذَ

ـ/ ب هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ ريْ َائِضِ بِغَ قِ احلْ يمِ طَالَ رِ ْ ـا، حتَ تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ـؤْ يُ ، وَ قُ ـعَ الطَّـالَ قَ ـالَفَ وَ ، ٢/١٠٩٧) ١٤٧١(وْ خَ
) ١٣٩٧٩(، الطـرباين، املعجـم الكبـري، ٢/٧٤) ٥٤٣٤(، ٢/٦١) ٥٢٦٨(، أمحـد، ٥/١٠) ٣٨٩٣(الدارقطني، 

، أبو نعـيم، املسـتخرج، ٧/٣٢٦) ١٥٣٢٠(، البيهقي، السنن الكرب، ١/١٨٣) ٧٣٥(، ابن اجلارود، ١٣/٢٤١
، ابـن عبـد الـرب، التمهيـد، وزارة عمـوم األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية ٤/١٥١) ٣٤٦٨(الكتب العلمية،  دار
 .٣/١٤٩) ٤٥٢٢(، أبو عوانة، ٦/١٤٢، االستذكار، دار الكتب العلمية ٦٢، ١٥/٦١
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هْ؟«: من ـالَ «: هبز الراوي عن شـعبة، وعند أمحد السائل »فَمَ ؟: قَ ـبُ تَسَ ْ ْـزٌ أَحتُ ، »هبَ
وعند ابن اجلارود، وأبو نعيم الترصيح بأن السائل هو أنس بن سريين البن عمـر، 

رَ «: الـفق مَ بْنِ عُ لْتُ الِ قُ ـ: فَ ؟ قَ ةِ لِيقَ تْ بِتِلْكَ التَّطْ تَدَّ ـ: الَ ـاعْ ن ـ، ووافقهـام ابـ»هْ ـفَمَ
 .»نعم«ن ابن عمر عنده كان بـعبد الرب عىل ذلك، لكن اجلواب م

: ، فقـال)ملسو هيلع هللا ىلص(للنبـي  -  -وعند البيهقي السائل هو عمر بن اخلطـاب   
رُ  مَ الَ عُ قَ الَ فَ بُ بِ : -  -قَ تَسَ تُحْ ولَ اهللاَِّ أَفَ سُ ا رَ الَ يَ ؟ قَ ةِ لِيقَ مْ «: تِلْكَ التَّطْ  .»نَعَ

ـاتٌ «: قال احلافظ يف الفـتح  بَةَ ثِقَ ـعْ ـهُ إِىلَ شُ الُ جَ رِ ، ولعـل هـذا إشـارة إىل )١(»وَ
، وضـعفه األلبـاين )٢(تصحيح احلديث؛ ألن أنس بن سريين ثقة رو عن ابن عمر

وإسنادها ضعيف؛ ألهنا من رواية عبد امللـك بـن حممـد : قلت«: يف اإلرواء فقال
الرقاشى حدثنا برش بن عمر أخربنا شعبة عن أنس بـن سـريين، والرقاشـى قـال 

فقولـه يف « طـىء تغـري حفظـه ملـا سـكن بغـدادصدوق خي: »التقريب«احلافظ ىف 
عبـد امللـك بـن  ، وعلة ضـعفه)٣(»فيهال خيفى ما «، ورجاله إىل شعبة ثقات »الفتح

عبد امللك بن حممد بـن «: حممد الرقاشى، والعجيب أن احلافظ نفسه ضعفه، فقال
و عبد اهللا بن حممد بن عبد امللك الرقايش بفتح الراء وختفيف القاف ثم معجمة، أب

قالبة البرصي يكنى أبا حممد وأبو قالبة لقـب، صـدوق خيطـىء تغـري حفظـه ملـا 
سكن بغداد من احلادية عرشة، مات سنة ست وسبعني ومائتني وله ست وثامنـون 

 . )٤(»سنة

 .٩/٣٥٣ابن حجر العسقالين، فتح الباري ) ١(
 .٣٧٥: ١/٣٧٤انظر ابن حجر العسقالين، هتذيب التهذيب ) ٢(
 .٧/١٢٨األلباين يف إرواء الغليل ) ٣(
 .١/٣٦٥ابن حجر العسقالين، تقريب التهذيب ) ٤(
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 : عبد امللك بن أيب سليامن عن أنس بن سريين: الطريق الثانية
صدوق لـه : قال احلافظميرسة العرزمى، أبو حممد، : عبد امللك بن أبى سليامن

 .)١(أوهام
هذه الطريـق أخرجهـا مسـلم، وأمحـد، وأبـو عوانـة، والبيهقـي، والطـرباين، 

 .)٢(والطحاوي، وأبو نعيم
 ، كِ بْـدِ املَْلـِ ـنْ عَ بْدِ اهللاِ، عَ الِدُ بْنُ عَ نَا خَ َ ربَ ْيَى، أَخْ ْيَى بْنُ حيَ نَا حيَ ثَ دَّ رو مسلم، حَ

الَ  ، قَ ينَ ريِ نْ أَنَسِ بْنِ سِ ـالَ : عَ قَ ، فَ لَّـقَ ي طَ تـِ أَتِهِ الَّ رَ نِ امْ رَ عَ مَ أَلْتُ ابْنَ عُ ـا : سَ تُهَ لَّقْ طَ
رَ  مَ لِكَ لِعُ كِرَ ذَ ، فَذُ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ لِلنَّبِيِّ وَ رَ كَ ـالَ ملسو هيلع هللا ىلص، فَذَ قَ ا «: ، فَ ـإِذَ ـا، فَ هَ عْ اجِ َ لْريُ هُ فَ ـرْ مُ

ــ هَ رِ ــا لِطُهْ هَ لِّقْ لْيُطَ تْ فَ ــرَ ــالَ »اطَهُ ــا«: ، قَ هَ رِ ــا لِطُهْ تُهَ لَّقْ ــمَّ طَ ــا، ثُ تُهَ عْ اجَ رَ ــتُ »فَ لْ : ، قُ
الَ  ؟ قَ ائِضٌ يَ حَ هِ تَ وَ لَّقْ تِي طَ ةِ الَّ لِيقَ دْتَ بِتِلْكَ التَّطْ تَدَ إِنْ « :فَاعْ َـا، وَ تَـدُّ هبِ َ الَ أَعْ ا يلِ مَ

تُ  قْ مَ تَحْ اسْ تُ وَ زْ جَ نْتُ عَ  .»كُ
تَـدُّ : -أنـس بـن سـريين -قالَ «: وزاد الطحاوي يُعْ ، فَ اكَ دَ لْـتُ فـِ عِ ، جُ لْـتُ قُ فَ

الَ  ؟ قَ لِ َوَّ قِ األْ تُ : بِالطَّالَ قْ مَ تَحْ اسْ أْتُ وَ نْتُ أَسَ نِي إِنْ كُ نَعُ مْ ا يَ مَ  .»وَ
 :امعيل بن مسلم عن أنس بن سريينإس: الطريق الثالثة

ري، مـوىل حـدير مـن األزد، ـإسامعيل بن مسلم املكـي، أبـو إسـحاق البصـ
 .)٣(ضعفه احلافظ

ذه الطريق أخرجها الطرباين يف معجمه الكبري، ومل نقـف عـىل أحـد وافقـه ـه
حـدثنا : ن سريين، قـال الطـرباينـن أنس بـلم، عـن مسـل بـة إسامعيـىل روايـع

 .٦/٣٩٦ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ١(
رُ / الطالق ب/ أخرجه مسلم ك) ٢( مَ ؤْ يُ ، وَ قُ قَعَ الطَّالَ الَفَ وَ وْ خَ هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ ريْ َائِضِ بِغَ قِ احلْ يمِ طَالَ رِ ْ ـا، حتَ تِهَ عَ جْ بِرَ

ـــد، ٢/١٠٩٧) ١٤٧١( ـــة ٢/١٢٨) ٦١١٩(، ١/٤٣) ٣٠٤(، أمح ـــو عوان ، ٣/١٥٠) ٤٥٢٥(، ) ٤٥٢٤(، أب
 ،الطحــاوي، ١٣/٢٤٣) ١٣٩٨١(، الطــرباين املعجــم الكبــري، ٧/٣٢٦) ١٥٣٢١(البيهقــي، الســنن الكــرب ،

 .٤/١٥١) ٣٤٦٧(، أبو نعيم، ٣/٥٢) ٤٤٦٣(
 .١/٣٣١ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ٣(
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ل بن عثامن، ثنا أبو معاوية، ثنـا إسـامعيلُ بـن  عبدُ  هْ لْمٍ الرازي، ثنا سَ الرمحن بن سَ
دٍ وأنسٍ ابنَيْ سريين؛ أنَّ ابنَ عمر سأله رجلٌ  ـلِ يطلِّـقُ : مسلم، عن حممَّ عـن الرجُ

؟ فقال ابنُ عمر اهللا بنُ عمر، فسأل عمرُ النبـيَّ : امرأتَهُ وهي حائِضٌ لَ ذلك عبدُ فعَ
نَعَ  بِئْسَ «: ، فقالملسو هيلع هللا ىلص ا صَ ، وإِنْ ! مَ ـاءَ ـا إِنْ شَ هَ لِّقْ لْيُطَ تْ فَ ـرَ ا طَهَ ـإِذَ ا، فَ هَ عْ اجِ َ لْريُ هُ فَ رْ مُ

ا هَ كْ سِ لْيُمْ اءَ فَ   .)١(»شَ
 : العوام بن محزة عن أنس بن سريين: الطريق الرابعة

 .)٢(صدوق ربام وهم: العوام بن محزة املازين، البرصي، قال احلافظ
الَ : هذه الطريق رواها الطرباين يف معجمه األوسط، فقال َدُ قَ نَا أَمحْ ثَ دَّ نا أَبُـو : حَ

الَ  ْيَى قَ ادُ بْنُ حيَ يَ َطَّابِ زِ الَ : اخلْ يُّ قَ اوِ رَ بَكْ رٍ الْ ـالَ : نا أَبُو بَحْ ةَ قَ ْـزَ امُ بْـنُ محَ وَّ عَ نـا : نا الْ
الَ  ينَ قَ ريِ نْ : أَنَسُ بْنُ سِ رَ عَ مَ أَلْتُ ابْنَ عُ ،  سَ ائِضٌ يَ حَ هِ ، وَ هُ أَتَ رَ لَّقَ امْ لٍ طَ جُ ـالَ رَ قَ : فَ

بْدَ اهللاِ فُ عَ رِ يَّ أَتَعْ ـرُ النَّبـِ مَ ـأَتَى عُ ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ ، وَ أَيتِ رَ تُ امْ لَّقْ ؟ إِينِّ طَ رَ مَ ملسو هيلع هللا ىلص  بْنَ عُ
الَ  قَ ؟ فَ هُ لَ أَ ـاءَ «: فَسَ ـا إِنْ شَ هَ لِّقْ لْيُطَ تْ فَ ـرَ ا طَهُ إِذَ ا، فَ هَ عْ اجِ َ لْريُ هُ فَ رْ َا مُ هتِ ـدَّ بُـلِ عِ ـنْ قُ  »مِ

لْتُ  الَ : قُ ؟ قَ ةِ لِيقَ تَدُّ بِتِلْكَ التَّطْ تَعْ هْ : فَ امِ إِالَّ أَبُـو «فَمَ ـوَّ عَ ـنِ الْ يثَ عَ دِ ـَ ا احلْ ـذَ وِ هَ ـرْ ْ يَ ملَ
رٍ    .)٣(»بَحْ

 :خالد بن مهران احلذاء عن أنس بن سريين: الطريق اخلامسة
ىل قـريش، وقيـل مـوىل بنـى ، مويرـخالد بن مهران احلذاء، أبو املنازل البص

 . )٤(جماشع، اإلمام، احلافظ، الثقة
، : هذه الطريق رواها سعيد بن منصور يف سننه، فقال دٌ الـِ ، أنـا خَ يْمٌ شَ نَا هُ ثَ دَّ حَ

كَ  لـِ ـرُ ذَ مَ رَ عُ كَ ـائِضٌ فَـذَ يَ حَ هِ ةً وَ لِيقَ هُ تَطْ أَتَ رَ لَّقَ امْ ، طَ رَ مَ ، أَنَّ ابْنَ عُ ينَ ريِ نِ ابْنِ سِ عَ
ولِ اهللاِ سُ الَ ملسو هيلع هللا ىلص  لِرَ قَ رَ «:فَ َا الطُّهْ نْتَظِرُ هبِ ا يَ هَ عْ اجِ َ لْريُ هُ فَ رْ ـالَ  »مُ ـرَ : قَ مَ ـا ابْـنُ عُ هَ عَ اجَ رَ فَ

 .١٣/٢٤٢) ١٣٩٨٠(أخرجه الطرباين، املعجم الكبري،  )١(
 .٨/١٦٣ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ٢(
 .٢/١١٦) ١٤٣٤(أخرجه الطرباين، املعجم األوسط، ) ٣(
 .٦/١٩٠الذهبي، سري أعالم النبالء ) ٤(
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رَ  مَ بْنِ عُ لْتُ الِ قُ ، فَ ةٌ اجَ ا حَ هُ فِيهَ يْسَ لَ الَ : لَ ؟ قَ ةِ لِيقَ دْتَ بِتِلْكَ التَّطْ تَدَ أَيْـتَ : اعْ ـهْ أَرَ فَمَ
تَحْ  اسْ تُ وَ زْ جَ نْتُ عَ تُ إِنْ كُ قْ   .)١(مَ

ٍ  رواية: رابعاً  بَريْ بٍ يُونُسَ بْنِ جُ الَّ  أَيبِ غَ
 . )٢(يونس بن جبري الباهيل، أبو غالب البرصي، أحد بنى معن بن مالك، ثقة

 : قتادة عن يونس بن جبري: الطريق األوىل
قتادة بن دعامة بن قتادة، و يقال قتادة بن دعامة بـن عكابـة، السـدويس، أبـو 

 .)٣(البرصي، وهو حافظ ثقة ثبت، لكن وصف بالتدليساخلطاب 
هــذه الطريــق رواهــا البخــاري، ومســلم، والنســائي، والــدارقطني، وأمحــد، 

 «: ، وقـال)٤(ي، والبزارـوالطرباين، وأبو عوانة، وأبو داود الطيالس وَ لَـمُ رَ وال نَعْ
ن النَّبِيّ  ر، عَ مَ ن ابْنِ عُ ، عَ ٍ بَريْ َ ملسو هيلع هللا ىلص يُونُسُ بْنُ جُ ريْ يثِ غَ َدِ ا احلْ ذَ  .)٥(»هَ

ـنْ  ، عَ ةَ تَادَ نْ قَ ْيَى، عَ امُ بْنُ حيَ َّ نَا مهَ ثَ دَّ ، حَ الٍ نْهَ اجُ بْنُ مِ جَّ نَا حَ ثَ دَّ رو البخاري، حَ
الَ  ، قَ ٍ بَريْ بٍ يُونُسَ بْنِ جُ الَّ رَ : أَيبِ غَ مَ بْنِ عُ لْتُ الِ ؟ : قُ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ لٌ طَ جُ رَ

الَ  قَ فُ «: فَ رِ يَّ تَعْ ـرُ النَّبـِ مَ ـأَتَى عُ ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ رَ طَ مَ ، إِنَّ ابْنَ عُ رَ مَ ابْنَ عُ
هُ ملسو هيلع هللا ىلص  لِكَ لَ رَ ذَ كَ ـا»فَذَ هَ لِّقْ لْيُطَ ا، فَ هَ لِّقَ طَ ادَ أَنْ يُ أَرَ ، فَ تْ رَ ا طَهُ إِذَ ا، فَ هَ عَ اجِ رَ هُ أَنْ يُ رَ أَمَ ، »، فَ

لْتُ  ا؟ قَ : قُ لِكَ طَالَقً دَّ ذَ لْ عَ ؟«:الَ فَهَ قَ مَ تَحْ اسْ زَ وَ جَ أَيْتَ إِنْ عَ  .»أَرَ
الَ «: وعند مسلم رَ : قَ مَ بْنِ عُ لْتُ الِ قُ الَ : فَ َا؟ قَ بْتَ هبِ تَسَ أَيْـتَ «: أَفَاحْ ، أَرَ هُ نَعُ مْ ا يَ مَ

قَ  مَ تَحْ اسْ ، وَ زَ جَ رَ «: ، وعند أمحد، والطرباين»إِنْ عَ مَ بْنِ عُ لْتُ الِ قُ ـهُ : فَ بُ طَالَقُ ْسَ أَحيُ

  .١/٤٠٢) ١٥٤٩(أخرجه سعيد بن منصور، ) ١(
 .٣٢/٤٩٨لرسالة املزي، هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، مؤسسة ا) ٢(
 .٣/٣٨٥الذهبي، ميزان االعتدال ) ٣(
، / الطالق ب/ أخرجه البخاري ك) ٤( الطَّالَقِ ـهُ بـِ أَتَ رَ لُ امْ جُ هُ الرَّ اجِ وَ لْ يُ هَ ، وَ نْ طَلَّقَ / ، مسـلم ك٧/٤٢) ٥٢٥٨(مَ

ـعَ / الطالق ب قَ ـالَفَ وَ ـوْ خَ أَنَّـهُ لَ ا، وَ ـاهَ ضَ ِ رِ ـريْ َـائِضِ بِغَ قِ احلْ يمِ طَـالَ رِ ْ ـا، حتَ تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ـؤْ يُ ، وَ قُ ) ١٤٧١(الطَّـالَ
ــغر ك٢/١٠٩٧ ــائي، الص ــالق ب/ ، النس ــة، / الط ــرب  ٦/٢١٢)  ٣٥٥٥(الرجع ــنن الك ) ٥٧١٨(ويف الس
، الطــرباين، املعجــم الكبــري، ٢/٤٣) ٥٠٢٥(، ٢/٧٤) ٥٤٣٣(، أمحــد، ٥/١٠) ٣٨٩٤(، الــدارقطني، ٥/٣٢٠
، ٣/١٤٧) ٤٥١٦(، أبو عوانـة، ٢٦٧: ١٣/٢٦٥) ١٤٠٢١(، )١٤٠٢٠(، )١٤٠١٩(، )١٤٠١٨(، )١٤٠١٧(

 .١٢/٣١٠) ٦١٦٥(، البزار، ٣/٤٥٠) ٢٠٥٤(أبو داود الطياليس، 
 .١٢/٣١٠مسند البزار ) ٥(
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لِكَ  الَ ذَ ا؟ قَ قَ ؟: طَالَقً مَ ـتَحْ اسْ زَ وَ جَ أَيْتَ إِنْ عَ ، أَرَ مْ ـالَ «: يـ، وزاد الطيالسـ»نَعَ : قَ
ا قً دُّ طَالَ عَ قَ الَ يُ مَ تَحْ اسْ رَ وَ مَ زَ ابْنُ عُ جَ أَيْتَ إِنْ عَ ، أَرَ مْ أجـاب : ، وعنـد الطـرباين»نَعَ

هْ؟«: ابن عمر، فقال ؟! فمَ ُقَ زَ أو محَ جَ  .»!أرأيتَ إن عَ
 :أيوب بن أبى متيمة عن يونس بن جبري: انيةالطريق الث

كيسان السختياين، أبو بكر البرصي، موىل عنـزة، و يقـال : أيوب بن أبى متيمة
، هذه الطريـق رواهـا مسـلم بثالثـة أسـانيد خمتلفـة )١(موىل جهينة، ثقة ثبت حجة

تلتقي مجيعاً عند أيوب عن يـونس بـن جبـري، وكـذلك رواهـا أبـو نعـيم، وعبـد 
 .)٢(الرزاق

يلُ بْـنُ : رو مسلم، فقال عِ ـامَ نَا إِسْ ثَ ـدَّ ، حَ يُّ دِ ـعْ ـرٍ السَّ جْ ُّ بْـنُ حُ
ـيلِ نِي عَ ثَ دَّ وحَ

الَ  ، قَ ينَ ريِ نِ ابْنِ سِ ، عَ نْ أَيُّوبَ ، عَ يمَ اهِ رَ مُ : إِبْ ـِ نْ الَ أَهتَّ نِي مَ ثُ َدِّ نَةً حيُ ينَ سَ ِ ثْتُ عِرشْ كَ مَ
ثً  هُ ثَالَ أَتَ رَ لَّقَ امْ رَ طَ مَ ، أَنَّ ابْنَ عُ مْ هُ ِمُ لْتُ الَ أَهتَّ عَ ا، فَجَ هَ عَ اجِ رَ رَ أَنْ يُ أُمِ ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ ا وَ

 ، بَـتٍ ا ثَ انَ ذَ كَ ، وَ َّ
يلِ بَاهِ ٍ الْ بَريْ بٍ يُونُسَ بْنَ جُ الَّ يتُ أَبَا غَ قِ تَّى لَ ، حَ يثَ َدِ فُ احلْ رِ الَ أَعْ وَ

هُ  ثَ دَّ ، فَحَ رَ مَ أَلَ ابْنَ عُ نِي أَنَّهُ سَ ثَ دَّ رَ أَنْ أَنَّهُ طَ «فَحَ ـأُمِ ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ ةً وَ لِيقَ هُ تَطْ أَتَ رَ لَّقَ امْ
هَ  عَ جِ رْ الَ "يَ لْتُ : ، قَ الَ : قُ ؟ قَ يْهِ لَ بَتْ عَ سِ قَ : أَفَحُ مَ تَحْ اسْ ، وَ زَ جَ ، أَوَ إِنْ عَ هْ   .»فَمَ

ِ «: ويف رواية أخر عند مسلم ـريْ ـنْ غَ ا مِ رً ا طَاهِ هَ لِّقَ طَ تَّى يُ ا حَ هَ عَ اجِ رَ هُ أَنْ يُ رَ أَمَ  فَ
الَ  قَ ، وَ َاعٍ َا: مجِ هتِ دَّ بُلِ عِ ا يفِ قُ هَ لِّقُ طَ  .»يُ

 : حممد بن سريين عن يونس بن جبري: الطريق الثالثة
ري، مـوىل أنـس بـن ـحممد بن سريين األنصاري، أبو بكر بن أبى عمرة البصـ

 . )٣(مالك، اإلمام، شيخ اإلسالم
هذه الطريق رواها مسـلم، وأبـو داود، والرتمـذي، وابـن ماجـه، والنسـائي، 
والدارقطني، وأمحد، وأبو طاهر، والطرباين، وأبـو عوانـة، والبـزار، وسـعيد بـن 

 .١/٣٩٧ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ١(
الَفَ وَ / الطالق ب/ أخرجه مسلم ك) ٢( وْ خَ هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ ريْ َائِضِ بِغَ قِ احلْ يمِ طَالَ رِ ْ ـا، حتَ تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ؤْ يُ ، وَ قُ قَعَ الطَّالَ

 .٦/٣٠٩) ١٠٩٥٩(، عبد الرزاق، ٤/١٥٠) ٣٤٦٥(، أبو نعيم، ٢/١٠٩٦) ١٤٧١(، ٢/١٠٩٥) ١٤٧١(
 .٤/٦٠٦الذهبي، سري أعالم النبالء ) ٣(
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، نذكر )١(منصور، والبيهقي، والطحاوي، وأبو نعيم، وابن عبد الرب، وابن أيب شيبة
 .رواية مسلم، وما زاد عليها من رويات اآلخرين

ـنْ : رو مسلم، فقال ، عَ يَّةَ لَ نِ ابْنِ عُ ، عَ قِيُّ رَ وْ يمَ الدَّ اهِ رَ وبُ بْنُ إِبْ قُ عْ نِي يَ ثَ دَّ وحَ
الَ  ، قَ ٍ بَريْ نْ يُونُسَ بْنِ جُ ، عَ ينَ ريِ دِ بْنِ سِ َمَّ نْ حمُ ، عَ ـرَ : يُونُسَ مَ بْـنِ عُ لْـتُ الِ ـلٌ : قُ جُ رَ

الَ  قَ ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ رِ : طَ ـيَ أَتَعْ هِ أَتَـهُ وَ رَ لَّـقَ امْ إِنَّهُ طَ ، فَ رَ مَ بْدَ اهللاِ بْنَ عُ فُ عَ
رُ النَّبِيَّ  مَ أَتَى عُ ، فَ ائِضٌ هُ ملسو هيلع هللا ىلصحَ أَلَ َا«: ، فَسَ هتَ دَّ بِلَ عِ تَقْ ا، ثُمَّ تَسْ هَ عَ جِ رْ هُ أَنْ يَ رَ أَمَ الَ »فَ : ، قَ

هُ  لْتُ لَ قُ الَ : فَ قَ ؟ فَ ةِ لِيقَ تَدُّ بِتِلْكَ التَّطْ ، أَتَعْ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لُ امْ جُ لَّقَ الرَّ ا طَ ، «: إِذَ هْ فَمَ
؟ قَ مَ تَحْ اسْ زَ وَ جَ   .»أَوَ إِنْ عَ

، أخربنـى يـونسُ بـنُ «: زاد أبو داود والدارقطني وأبو عوانة عن ابـنِ سـريينَ
بري أنه سـألَ ابـنَ  ؟ فقـال: عمـرَ فقـالَ جُ ـتَ امرأتَـكَ ـدة: كـم طلّقْ ، وعنـد »واحِ

ينَ «الدراقطني، وأيب عوانة، وأيب نعيم،  ريِ دِ بْنِ سِ َمَّ ـ: قال حمُ شْ ثْـتُ عِ كَ ـنَةً ـمَ ينَ سَ رِ
ثًـا  ـائِضٌ ثَالَ ـيَ حَ هِ أَتَـهُ وَ رَ لَّـقَ امْ ، طَ ـرَ مَ ، أَنَّ ابْـنَ عُ ِمُ نْ الَ أَهتَّ نِي مَ ثَ دَّ رَ أَنْ «فَحَ ـأُمِ فَ

ا هَ عَ اجِ رَ بٍ يُونُسَ بْنَ »يُ الَّ يتُ أَبَا عَ قِ تَّى لَ يثَ حَ َدِ فُ احلْ رِ الَ أَعْ مْ وَ هُ ِمُ لْتُ الَ أَهتَّ عَ ، فَجَ
ةً  ـدَ احِ ـا وَ هَ لَّقَ ـهُ أَنَّـهُ طَ ثَ دَّ رَ فَحَ مَ أَلَ ابْنَ عُ نِي، أَنَّهُ سَ ثَ دَّ بَتٍ فَحَ ا ثَ انَ ذَ كَ َّ وَ

يلِ بَاهِ ٍ الْ بَريْ جُ
ائِضٌ  يَ حَ هِ  .»وَ

وْ / الطالق ب/ أخرجه مسلم ك) ١( هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ ريْ َائِضِ بِغَ قِ احلْ يمِ طَالَ رِ ْ ـا، حتَ تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ؤْ يُ ، وَ قُ قَعَ الطَّالَ الَفَ وَ خَ
، ٥٠٨: ٣/٥٠٧) ٢١٨٤(، ٣/٥٠٧) ٢١٨٣(يف طـالق السـنة، /الطالق ب/، أبو داود، ك٢/١٠٩٦) ١٤٧١(

ابُ  انِ بَابُ / الرتمذي، أَبْوَ اللِّعَ ، / الطَّالَقِ وَ نَّةِ اءَ يفِ طَالَقِ السُّ ا جَ / بالطالق / ، ابن ماجه، ك٢/٤٦٩) ١١٧٥(مَ
نْـهُ / الطالق ب/ ، النسائي، السنن الصغر، ك١/٦٥١) ٢٠٢٢(طالق السنة،  بُ مِ ْتَسَ ا حيُ مَ ةِ وَ عِدَّ ِ الْ ريْ قُ لِغَ الطَّالَ

 ، ــىلَ املُْطَلِّــقِ ، الــدارقطني، ٥/٢٥١) ٥٥٦٣(، )٥٥٦٢(ويف الســنن الكــرب  ٦/١٤١) ٣٤٠٠(، )٣٣٩٩(عَ
، أبو طاهر، املخلصـيات وأجـزاء أخـر، ٢/٥١) ٥١٢١(، أمحد، ٥/١٧) ٣٩٠٨(، ٥/١٦) ٣٩٠٧(، )٣٩٠٦(
، ويف املعجـم ٢٧٦٤: ١٣/٢٦١) ١٤٠١٦(، )١٤٠١٢(، )١٤٠١١(، الطرباين، املعجم الكبري، ١/١٦١) ١٣٨(

ــط،  ــة، ٣/٦٨) ٢٥٠٥(األوس ــو عوان ــزار، ٣/١٤٩) ٤٥٢٠(، ٣/١٤٨) ٤٥١٨(، )٤٥١٧(، أب ) ٦١٦٤(، الب
، ويف السـنن ٣/١١٣) ٢٠٥٨(ي، السـنن الصـغر، ، البيهقـ١/٤٠٢) ١٥٥٠(، سعيد بـن منصـور، ١٢/٣١٠

 ،٤/١٥٠) ٣٤٦٦(، )٣٤٦٥(، )٣٤٦٤(، أبو نعـيم، ٣/٥٣) ٤٤٦٤(، الطحاوي، ٧/٣٢٥) ١٥٣١٦(الكرب ،
 .٥/٧) ١٨٠٦٣(، ابن أيب شيبة، ١٥/٥٩ابن عبد الرب، التمهيد 
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سألتُ ابنَ عمرَ عـن : أن يونسَ بنِ جبريٍ قالَ «: ملخلصياتاوزاد أبو طاهر يف  
ه، فـإنْ كنـتُ قلـتُ فيـه ـرَ  »بتلـكَ احليضـةِ «: رجلٍ طلقَ امرأتَه وهي حائضٌ وذكَ

بوا عليهِ فإنَّام هو  .»بتلكَ التَّطليقةِ : فارضِ
إِنْ «: وعند الـدارقطني، قـال ابـن عمـر َـا وَ تَـدُّ هبِ ـايلِ الَ أَعْ مَ تُ  وَ ـزْ جَ تُ عَ نـْ كُ

تُ  قْ مَ تَحْ اسْ ، وعند الطرباين، والبيهقي من نفس الطريق أجـاب ابـن عمـر عـن »وَ
ُقَ « :احتساب الطلقة، فقال زَ ومحَ جَ  .»نعم، أرأيتَ إن عَ

 : محيد الطويل عن يونس بن جبري: الطريق الرابعة
ري، أبـو عبيـدة اخلزاعـي، مـوىل طلحـة ـمحيد بـن أبـى محيـد الطويـل البصـ

 .)١(الطلحات، ثقة مدلس
دُ بْنُ : هذه الطريق رواها أبو عوانة، فقال َمَّ نَا حمُ ثَ دَّ ، حَ ـطِيُّ اسِ وَ بْدِ املَْلِكِ الْ ثنـا عَ

الَ  ، قَ ونَ ارُ يدُ بْنُ هَ زِ ـالَ : يَ ، قَ ٍ بَـريْ نْ يُـونُسَ بْـنِ جُ ، عَ يلُ َيْدٌ الطَّوِ بْـنِ : أنبا محُ لْـتُ الِ قُ
رَ  مَ دْتَ «: عُ تَدَ الَ أَعْ ؟ قَ أَتِكَ رَ قِكَ امْ ، : بِطَالَ ـأْتُ تُ أَسَ نـْ إِنْ كُ َـا، وَ تَـدُّ هبِ ـايلِ الَ أَعْ مَ وَ

الَ  ، قَ تُ قْ مَ تَحْ اسْ ائِضٌ : وَ يَ حَ هِ ا وَ هَ لِّقْ طَ   .)٢(»وَ
رَ : خامساً  مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ بْدُ اهللاِ بْنُ دِينَارٍ  رواية عَ

    ن املـدين، مـوىل عبد اهللا بن دينار القرشى العـدو مـوالهم، أبـو عبـد الـرمح
 .)٣(عبد اهللا بن عمر، ثقة

 : هذه الرواية جاءت من طريقني مها
 : سليامن بن بالل عن عبد اهللا بن دينار: الطريق األوىل

سليامن بن بالل القرشى التيمي موالهم، أبو حممد، و يقال أبو أيوب، املـدين، 
 .  )٤(ثقة

 .٧/٣٥٥املزي، هتذيب الكامل ) ١(
 .٣/١٤٩) ٤٥٢١(أخرجه أبو عوانة، ) ٢(
 .٥/٢٥٣بي، سري أعالم النبالء الذه) ٣(
 .٤/١٧٥ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ٤(
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، بنفس األلفاظ، ونذكر روايـة مسـلم، )١(أورد هذه الطريق مسلم، وأبو عوانة
نِي : قال ثَ ـدَّ ، حَ ْلَـدٍ دُ بْـنُ خمَ الـِ نَا خَ ثَ دَّ ، حَ دِيُّ َوْ كِيمٍ األْ نَ بْنِ حَ ثْامَ َدُ بْنُ عُ نِي أَمحْ ثَ دَّ وحَ

لَّـقَ ا ، أَنَّـهُ طَ ـرَ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ بْدُ اهللاِ بْنُ دِينَارٍ نِي عَ ثَ دَّ ، حَ لٍ وَ ابْنُ بِالَ هُ نُ وَ لَيْامَ أَتَـهُ سُ رَ مْ
ولَ اهللاِ  سُ لِكَ رَ نْ ذَ رُ عَ مَ أَلَ عُ ، فَسَ ائِضٌ يَ حَ هِ الَ ملسو هيلع هللا ىلصوَ قَ تَّـى «: ، فَ ـا حَ هَ عْ اجِ َ لْريُ هُ فَ ـرْ مُ

كُ  سِ ، أَوْ يُمْ دُ لِّقُ بَعْ ، ثُمَّ يُطَ رَ ، ثُمَّ تَطْهُ رَ ةً أُخْ يْضَ ِيضَ حَ ، ثُمَّ حتَ رَ   .»تَطْهُ
 : نار عن أبيهعبد الرمحن بن عبد اهللا بن دي: الطريق الثانية

عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار القـريش العـدوي، املـدين، مـوىل ابـن عمـر، 
 .)٢(صدوق خيطيء

ا أَبُـو : هذه الطريق أخرجها أبو نعيم، فقال نـَ ا أَيبِ ثَ نـَ انَ ثَ ْـدَ و بْـنُ محَ رِ مْ نَا أَبُو عَ ثَ
َنِ  محْ بْدِ الرَّ نَا عَ مِ ثَ اسِ قَ مُ بْنُ الْ اشِ نَا هَ رِ ثَ هَ بْدِ اهللاِبْنِ  األَزْ ـنِ ابْـنِ عَ نْ أَبِيـهِ عَ  بْنِ دِينَارٍ عَ

رَ  مَ أَلَ «عُ ائِضٌ فَسَ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ ولُ اهللاِأَنَّهُ طَ سُ لِكَ رَ نْ ذَ رُ عَ مَ هُ ملسو هيلع هللا ىلص  عُ ـرْ ـالَ مُ قَ فَ
ِيضَ  رَ ثُمَّ حتَ تَّى تَطْهُ ا حَ هَ عْ اجِ َ لْريُ  .)٣(»فَ

 عمررواية طاووس بن كيسان عن ابن : سادساً 
طاووس بن كيسان اليامين، أبو عبد الرمحن احلمريي موالهم، الفاريس، يقـال 

 .)٤(اسمه ذكوان، وطاووس لقب، ثقة فقيه فاضل
هذه الرواية جاءت من طريق ابـن طـاوس عـن أبيـه، وقـد أخرجهـا مسـلم، 

، ونحن نـذكر روايـة مسـلم، ثـم )٥(والنسائي، وعبد الرزاق، وأبو نعيم، والبيهقي
 .زيادات اآلخرين عليهانتبعها 

ـا، / الطالق ب/ أخرجه مسلم ك) ١( تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ؤْ يُ ، وَ قُ قَعَ الطَّالَ الَفَ وَ وْ خَ هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ ريْ َائِضِ بِغَ قِ احلْ يمِ طَالَ رِ ْ حتَ
 .٣/١٤٧) ٤٥١٥(، أبو عوانة، ٢/١٠٩٥) ١٤٧١(

 .٦/٢٠٦جر، هتذيب التهذيب ابن ح) ٢(
 .٤/١٥٠) ٣٤٦٣(أخرجه أبو نعيم، ) ٣(
 .١٣/٣٥٧املزي، هتذيب الكامل ) ٤(
ـا، / الطالق ب/ أخرجه مسلم ك) ٥( تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ؤْ يُ ، وَ قُ قَعَ الطَّالَ الَفَ وَ وْ خَ هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ ريْ َائِضِ بِغَ قِ احلْ يمِ طَالَ رِ ْ حتَ

 =، ويف الســنن٦/٢١٣) ٣٥٥٩(الرجعــة، / الطــالق ب/ النســائي، الســنن الصــغر ك، ٢/١٠٩٧) ١٤٧١(
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نَـا : رو مسلم، فقال َ ربَ ، أَخْ اقِ زَّ بْـدُ الـرَّ نَا عَ َ ربَ ، أَخْ يمَ اهِ رَ اقُ بْنُ إِبْ حَ نَا إِسْ ثَ دَّ وحَ
 ، ـلٍ جُ ـنْ رَ ـأَلُ عَ ، يُسْ ـرَ مَ عَ ابْـنَ عُ مِ ، أَنَّهُ سَ بِيهِ نْ أَ ، عَ سٍ ينِ ابْنُ طَاوُ َ ربَ ، أَخْ يْجٍ رَ ابْنُ جُ

الَ  قَ ا، فَ ائِضً هُ حَ أَتَ رَ لَّقَ امْ رِ : طَ الَ أَتَعْ ؟ قَ رَ مَ بْدَ اهللاِ بْنَ عُ ـالَ : فُ عَ ، قَ مْ لَّـقَ «: نَعَ إِنَّـهُ طَ فَ
رُ إِىلَ النَّبِيِّ  مَ بَ عُ هَ ا، فَذَ ائِضً هُ حَ أَتَ رَ ـاملسو هيلع هللا ىلصامْ هَ عَ اجِ رَ هُ أَنْ يُ رَ أَمَ ، فَ َ َربَ هُ اخلْ َ ربَ أَخْ ـالَ  »، فَ : قَ

َبِيهِ  لِكَ ألِ ىلَ ذَ يدُ عَ زِ هُ يَ عْ مَ ْ أَسْ  .ملَ
ــائي ــأَ «: وزاد النس ــرَ فَ ــى تَطْهُ تَّ ــا حَ هَ عَ اجِ رَ هُ أَنْ يُ رَ ــيم»مَ ــو نع ــره «: ، وزاد أب م

هُ أَنْ «: ، وعنـد البيهقـي»فلرياجعها فإذا طهرت فليطلق إن شاء أو ليمسـك رَ ـأَمَ فَ
ا هَ ِعَ جتَ رْ  .»يَ

نَ عن ابن عمر: سابعاً  َنِ بْنَ أَيْمَ محْ بْدَ الرَّ  رواية عَ
املخزومـي مـوالهم املكـي،  عبد الرمحن بن أيمن، ويقال موىل أيمن، القريش

 .)١(ال بأس به: موىل عزة، ويقال موىل عروة، قال احلافظ
هذه الرواية جاءت من طريق واحدة، من قبل ابن جريج، عن أيب الزبري، عـن 
عبــد الــرمحن بــن أيمــن، وقــد أوردهــا مســلم، وأبــو داود، والنســائي، وأمحــد، 

والطحـاوي، وعبـد الـرزاق، والشافعي، وأبو عوانة، وابن اجلـارود، والبيهقـي، 
 .  )٢(وأبو نعيم

، : رو مسلم، فقال ـدٍ َمَّ ـاجُ بْـنُ حمُ جَّ نَا حَ ثَ ـدَّ بْـدِ اهللاِ، حَ ونُ بْـنُ عَ ارُ نِي هَ ثَ دَّ وحَ
يْجٍ ـقَ : الَ ـقَ  رَ ىلَ : الَ ابْنُ جُ ـوْ ، مَ ـنَ مَ َنِ بْـنَ أَيْ محْ بْدَ الـرَّ عَ عَ مِ ، أَنَّهُ سَ ِ بَريْ ينِ أَبُو الزُّ َ ربَ أَخْ

=البيهقـي، ١٥٢: ٤/١٥١) ٣٤٦٩(، أبـو نعـيم، ٦/٣٠٩) ١٠٩٦١(، عبد الرزاق، ٥/٣٢١) ٥٧٢٢(الكرب ،
 ،٢/٣٢٦) ١٥٣٢٢(السنن الكرب. 

 .٦/١٤٢ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ١(
يمِ طَ / الطالق ب/ أخرجه مسلم ك) ٢( رِ ْ ـا، حتَ تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ؤْ يُ ، وَ قُ قَعَ الطَّالَ الَفَ وَ وْ خَ هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ ريْ َائِضِ بِغَ قِ احلْ الَ

، النسـائي، ٥٠٩: ٣/٥٠٨) ٢١٨٥(يف طالق السـنة، /الطالق ب/، أبو داود ك٢/١٠٩٨، ٢/١٠٩٥) ١٤٧١(
قْتِ الطَّ / الق بـالط/ ، ك)٣٣٩٢(ر، ـنن الصغـالس قِ لِلْعِدَّ ـوَ ـاءُ الَ ا النِّسَ ـَ طَلَّـقَ هلَ ـلّ أَنْ تُ جَ زَّ وَ رَ اهللاَُّ عَ تِي أَمَ    ةِ الَّ

٦/١٣٩  ١٢٤٢(، الشـافعي، ٢/٨٠) ٥٥٢٤(، ٢/٦١) ٥٢٦٩(، أمحـد، ٥/٢٤٨) ٥٥٥٥(ويف السنن الكرب (
) ١٥٣٠٠(، البيهقـي، السـنن الكـرب ، ١/١٨٢) ٧٣٣(، ابـن اجلـارود، ٣/١٥٠) ٤٥٢٦(، أبو عوانة، ٣/٩٦
ــاوي، ٧/٣٢٧) ١٥٣٢٧(، ٧/٣٢٣ ــرزاق، ٣/٥١) ٤٤٥٧(، الطح ــد ال ــيم، ٦/٣٠٩) ١٠٩٦٠(، عب ــو نع ، أب
)٤/١٥٢) ٣٤٧١(، ٤/١٥١) ٣٤٧٠. 
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ةَ  زَّ أَتَـهُ عَ رَ لَّـقَ امْ ـلٍ طَ جُ  يفِ رَ يْـفَ تَـرَ ، كَ لِكَ عُ ذَ مَ ِ يَسْ بَريْ أَبُو الزُّ ، وَ رَ مَ أَلُ ابْنَ عُ ، يَسْ
الَ  قَ ا؟ فَ ائِضً ولِ اهللاِ : حَ سُ دِ رَ هْ ىلَ عَ ائِضٌ عَ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ رَ امْ مَ لَّقَ ابْنُ عُ ـأَلَ ملسو هيلع هللا ىلصطَ ، فَسَ

ولَ اهللاِ  سُ رُ رَ مَ الَ ملسو هيلع هللا ىلصعُ قَ ـهُ : ، فَ الَ لَ قَ ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ رَ طَ مَ بْدَ اهللاِ بْنَ عُ إِنَّ عَ
ا«: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  هَ عْ اجِ َ الَ »لِريُ قَ ا، وَ هَ دَّ رَ كْ «: ، فَ سِ ، أَوْ لِيُمْ لِّقْ لْيُطَ تْ فَ رَ ا طَهُ الَ ابْـنُ »إِذَ ، قَ

رَ  مَ يُّ : عُ أَ النَّبـِ رَ قَ َـا النَّبـِ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلصوَ ـا أَهيُّ ِنَّ يَ هتِ نَّ لِعِـدَّ طَلِّقُـوهُ ـاءَ فَ ـتُمُ النِّسَ قْ لَّ ا طَ  ﴾يُّ إِذَ
 ).١: الطالق(

: وزاد البيهقي، وأبو نعيم بأسانيد متعـددة مردهـا إىل أيب داود وعبـد الـرزاق
يْئًا« ا شَ هَ رَ ْ يَ ملَ َّ وَ يلَ ا عَ هَ دَّ رَ ، وقـد وردت هـذه الزيـادة عنـد أيب داود، والشـافعي »فَ

سيورد الباحث هذه الروايات عنهم؛ للتحقق من صحة هذه  وعبد الرزاق؛ لذلك
 .الزيادة؛ إذ عليها مدار وقوع الطالق يف احليض، كام سيتبني

ثنا عبدُ الرزاق، أخربنا ابـنُ : ورو أبو داود، فقال ثنا أمحدُ بنُ صالح، حدّ حدَّ
ـروة يسـأل معَ عبد الرمحن بن أيمـن مـوىل عُ ، أنه سَ ريج، أخربين أبو الزبريِ ابـنَ  جُ

، قال لَّـقَ : كيف تر ىفِ رجلِ طلَّقَ امرأتَه حائضاً؟ قـال :عمر وأبو الزبري يَسمعُ طَ
، فسأل عمـر رسـول ملسو هيلع هللا ىلصعبدُ اهللا بنُ عمر امرأته وهي حائض عىل عهدِ رسولِ اهللا 

، قال عبـدُ اهللا: ، فقالملسو هيلع هللا ىلصاهللا  هـا : إن عبدَ اهللا بنَ عمر طَلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فردَّ
كْ «: عيلَّ ومل يرها شيئاً، وقال سِ ليطَلِّق أو لِيُمْ ت فَ رَ وقـرأ : قـال ابـنُ عمـر »إذا طَهُ

ِنَّ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  هتِ نَّ لِعِـدَّ طَلِّقُـوهُ ـاءَ فَ تُمُ النِّسَ قْ لَّ ا طَ َا النَّبِيُّ إِذَ ا أَهيُّ يف  )١: الطـالق( ﴾يَ
ِنَّ  هتِ دَّ بُلِ عِ  .قُ

بْـدَ  عَ عَ ـمِ ، أَنَّهُ سَ ِ بَريْ ينِ أَبُو الزُّ َ ربَ ، أَخْ يْجٍ رَ نَا ابْنُ جُ ثَ دَّ ، حَ حٌ وْ نَا رَ ثَ دَّ وأورد أمحد، حَ
الَ  قَ ، فَ عُ مَ ِ يَسْ بَريْ أَبُو الزُّ رَ وَ مَ أَلُ ابْنَ عُ نَ يَسْ مَ َنِ بْنَ أَيْ محْ  يفِ رَ : الرَّ يْفَ تَرَ لٍ طَلَّقَ جُ كَ

ا ائِضً هُ حَ أَتَ رَ الَ امْ قَ ـولِ اهللاِ : ؟ فَ سُ ـدِ رَ هْ ـىلَ عَ أَتَـهُ عَ رَ لَّـقَ امْ رَ طَ مَ ـالَ ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ ابْنَ عُ قَ ، فَ
رُ  مَ يُّ : عُ ـالَ النَّبـِ قَ ، فَ ـائِضٌ ـيَ حَ هِ أَتَـهُ وَ رَ لَّـقَ امْ بْـدَ اهللاِ طَ ـولَ اهللاِ، إِنَّ عَ سُ ـا رَ : ملسو هيلع هللا ىلصيَ

 ْ ملَ ، وَ َّ يلَ ا عَ هَ عْ اجِ َ الَ لِريُ قَ يْئًا، وَ ا شَ هَ رَ ، أَ : يَ لِّقْ لْيُطَ تْ فَ رَ ا طَهُ ا، إِذَ هَ دَّ رَ ـالَ فَ ، قَ ـكْ سِ مْ وْ يُ



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٢٩٤
 اخلامس والثالثونالعدد  -السنة الثالثون                

رَ  مَ أَ النَّبِيُّ : ابْنُ عُ رَ قَ ِنَّ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصوَ هتِ نَّ لِعِـدَّ طَلِّقُـوهُ اءَ فَ تُمُ النِّسَ قْ لَّ ا طَ ا النَّبِيُّ إِذَ َ ا أَهيُّ يفِ  ﴾يَ
دَّ  بُلِ عِ الَ ابْنُ قُ ، قَ ِنَّ يْجٍ هتِ رَ لِكَ : جُ ذَ ا كَ هَ ؤُ رَ قْ ا يَ دً َاهِ تُ جمُ عْ مِ سَ   .وَ

ـالَ  ، قَ يْجٍ ـرَ ـنِ ابْـنِ جُ ، عَ يـزِ زِ عَ بْـدِ الْ يدِ بْنُ عَ بْدُ املَْجِ نَا عَ َ ربَ : ورو الشافعي، أَخْ
 ِ بَريْ ينِ أَبُو الزُّ َ ربَ أَبُـو: أَخْ ، وَ رَ مَ أَلُ ابْنَ عُ نَ يَسْ مَ بْدَ اهللاَِّ بْنَ أَيْ عَ عَ مِ عُ  أَنَّهُ سَ ـمَ ِ يَسْ بَريْ : الـزُّ

الَ  قَ ا؟ فَ ائِضً هُ حَ أَتَ رَ لَّقَ امْ لٍ طَ جُ  يفِ رَ يْفَ تَرَ ـيَ : كَ هِ أَتَـهُ وَ رَ رَ امْ مَ بْدُ اهللاَِّ بْنُ عُ لَّقَ عَ طَ
دِ النَّبِيِّ  هْ ىلَ عَ ائِضٌ عَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلصحَ سُ رُ رَ مَ أَلَ عُ ـالَ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص فَسَ قَ كَ فَ لـِ نْ ذَ ـولُ اهللاِعَ  سُ

َ «: ملسو هيلع هللا ىلص لْريُ هُ فَ رْ امُ هَ عْ ـالَ »اجِ قَ ـيْئًا، فَ ا شَ هَ رَ ْ يَ ملَ َّ وَ يلَ ا عَ هَ دَّ رَ لِّـقْ أَوْ «: ، فَ لْيُطَ تْ فَ ـرَ ا طَهُ إِذَ
كْ  سِ  .»لِيُمْ

الَ  يْجٍ قَ رَ نِ ابْنِ جُ ، : وأخرج عبد الرزاق عَ ـرَ مَ عَ ابْنَ عُ مِ ِ أَنَّهُ سَ بَريْ ينِ أَبُو الزُّ َ ربَ أَخْ
َنِ بْنُ  محْ بْدُ الرَّ هُ عَ لَ أَ سَ ـوَ ائِضً أَتَـهُ حَ رَ لَّقَ امْ لٍ طَ جُ  يفِ رَ يْفَ تَرَ ، كَ ةَ وَ رْ ىلَ عُ وْ نَ مَ مَ ا؟ أَيْ

الَ  قَ بْدُ اهللاِ: فَ لَّقَ عَ يِّ طَ دِ النَّبـِ هْ ىلَ عَ ائِضٌ عَ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ رَ امْ مَ ـرُ ملسو هيلع هللا ىلص بْنُ عُ مَ ـأَلَ عُ ، فَسَ
الَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  قَ ا«: ملسو هيلع هللا ىلص، فَ هَ عْ اجِ َ لْريُ دَّ »فَ رَ الَ ، فَ قَ يْئًا، فَ ا شَ هَ رَ ْ يَ ملَ ا وَ تْ «: هَ ـرَ ا طَهُ إِذَ

كْ  سِ ، أَوْ لِيُمْ لِّقْ لْيُطَ رَ »فَ مَ الَ ابْنُ عُ يُّ : ، قَ أَ النَّبـِ رَ قَ ـتُمُ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصوَ قْ لَّ ا طَ يُّ إِذَ َـا النَّبـِ ـا أَهيُّ يَ
ِنَّ  هتِ نَّ لِعِدَّ طَلِّقُوهُ اءَ فَ ِنَّ ( ﴾النِّسَ هتِ دَّ بُلِ عِ  ).يفِ قُ

ذهب أبو داود وغريه إىل شذوذ هذه الرواية؛ ملخالفة أيب الزبري ملـن هـو أوثـق 
ـيْئًا«: منه ضبطاً وعدداً هبذه الزياة ا شَ هَ رَ ْ يَ ملَ َّ وَ يلَ ا عَ هَ دَّ رَ ، وهـذه الـدعو غـري )١(»فَ

مقبولة؛ ألن أبا الزبري ما خالف غريه فيها وإنام زاد عن غريه، وزيادة الثقة مقبولـة، 
ره، إذ اعتبـار الروايـة شـاذة مـن رشطـه ـمل يذكر هذه الزيـاده ال يضـ وكون غريه

ولـو أمكـن اجلمـع )٢(املخالفة التي يستحيل معها اجلمع مع الروايـات األخـر ،
: لكان أوىل، واحلديث له متابعات مـن أحاديـث أخـر صـحيحة، قـال احلـافظ

» ِ بَريْ دْ أَبُو الزُّ رِ نْفَ ْ يَ داود أن األحاديـث  وأمـا دعـو أيب«: ، وقال األلباين)٣(»لَكِنْ ملَ

 .٦٦: ١٥/٦٤، ابن عبد الرب، التمهيد ٣/٥١٠أبو داود ) ١(
مـاهر ياسـني  -عبـد اللطيـف اهلمـيم : ابن الصالح عثامن بن عبد الرمحن، معرفة أنواع علـوم احلـديث، املحقـق) ٢(

 .١٦٣م ص٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣: األوىل، سنة النرش: دار الكتب العلمية، الطبعة: الفحل، النارش
 .  ٥/٢٤٣٥ابن حجر العسقالين، التلخيص احلبري ) ٣(
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كلها عىل خالف ما قال أبو الزبري، فريده طريق سعيد بـن جبـري التـى قبلـه، فإنـه 
حتـى طلقتهـا  يلذلـك عـ) ملسو هيلع هللا ىلص(فرد النبى «: الزبري هذه فإنه قال موافق لرواية أيب

، وإسنادها صحيح غاية كام تقدم، فهي شاهد قوي جداً حلديث أبـى »وهى طاهر
د قول أبى داود املتقدم ومن نحـا نحـوه، مثـل ابـن عبـد الـرب واخلطـابى الزبري تر

وغريهم، ومن العجيب أن هذا الشاهد مل يتعرض لذكره أحـد مـن الفـريقني مـع 
ورو «: أمهيته، فاحفظه واشكر اهللا عىل توفيقه، وذكر له احلافظ متابعاً آخر فقـال

أنه طلـق امرأتـه وهـى  سعيد بن منصور من طريق عبد اهللا بن مالك عن ابن عمر
، وسكت احلـافظ عليـه وعبـد »ليس ذلك بشىء): ملسو هيلع هللا ىلص(حائض، فقال رسول اهللا 

 .  )١(»مقبول: »التقريب«اهللا بن مالك بن احلارث اهلمدانى قال ىف 
وال يرض احلديث وصف أيب الزبري بالتـدليس، إذ قـد رصح يف هـذا احلـديث 

وإنام خيشى منه العنعنة؛ ألنه كـان وأبو الزبري ثقة حجة، «: بالتحديث، قال األلباين
  .)٢(»مدلساً، وهنا قد رصح بالسامع، فأمنا شبهة تدليسه

 رواية أيب الزبري عن ابن عمر : ثامناً 
حممد بن مسلم بن تدرس القرشى األسدي، أبو الزبري املكي، موىل حكيم بـن 

  .)٣(حزام، صدوق إال أنه يدلس
ورواهـا مسـلم، والـدارقطني، هذه الرواية جـاءت مـن طريـق ابـن جـريج، 

، وروايـة مسـلم، واحلـاكم )٤(والطرباين، وأبو نعيم، وأبو عوانة، واحلاكم، واملـزي
 .خمترصة، لذا فإننا نذكر روايتي الدارقطني، والطرباين؛ ألن فيهام زيادات هامة

 .١٣٠: ٧/١٢٩األلباين، إرواء الغليل ) ١(
 .٧/١٢٩األلباين، إرواء الغليل ) ٢(
 .٩/٤٤٠ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ٣(
ـا، / لطالق با/ أخرجه مسلم ك) ٤( تِهَ عَ جْ رُ بِرَ مَ ؤْ يُ ، وَ قُ قَعَ الطَّالَ الَفَ وَ وْ خَ هُ لَ أَنَّ ا، وَ اهَ ضَ ِ رِ ريْ َائِضِ بِغَ قِ احلْ يمِ طَالَ رِ ْ حتَ

، أبــو نعــيم، ١٣/٤٧) ١٣٦٧٠(، الطــرباين، املعجــم الكبــري ٥/١٣) ٣٩٠٢(، الــدارقطني، ٢/١٠٩٨) ١٤٧١(
) ٢٩٩٠(دار الكتــب العلميــة : كم، املســتدرك، النــارش، احلــا٣/١٥١) ٤٥٢٨(، أبـو عوانــة، ٤/١٥٢) ٣٤٧١(

 .١٦/٥٤٠، املزي، هتذيب الكامل، مؤسسة الرسالة ٢/٢٧٥
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 ُّ ويفِ يدَ الْكُ زِ فَ بْنِ يَ َدَ بْنِ يُوسُ دُ بْنُ أَمحْ َمَّ ، أخرج الدارقطني، نا حمُ ادَ دَ رٍ بِبَغْ أَبُو بَكْ
االَ  ، قَ مٍ ارِ َدُ بْنُ أَيبِ دَ رٍ أَمحْ أَبُو بَكْ ـبَيْحٍ : وَ َدُ بْنُ صُ ، نا أَمحْ اقَ حَ ى بْنِ إِسْ وسَ َدُ بْنُ مُ نا أَمحْ

ا ، قَ ِ بَريْ نْ أَيبِ الزُّ ، عَ نِيِّ هْ رٍ الدُّ امَّ نْ عَ ، عَ ةَ يَ اوِ عَ نْ مُ ، عَ حٍ يفُ بْنُ نَاصِ ، نا طَرِ يُّ دِ َسَ : لَ األْ
ـالَ  قَ ، فَ ـائِضٌ ـيَ حَ هِ ثًـا وَ هُ ثَالَ أَتَ رَ لَّقَ امْ لٍ طَ جُ نْ رَ رَ عَ مَ أَلْتُ ابْنَ عُ فُ ابْـنَ : سَ ـرِ أَتَعْ

لْتُ  ؟، قُ رَ مَ الَ : عُ ، قَ مْ ـولِ اهللاَِّ «:  نَعَ سُ ـدِ رَ هْ ـىلَ عَ ثًـا عَ أَيتِ ثَالَ ـرَ ـتُ امْ لَّقْ ـيَ ملسو هيلع هللا ىلص طَ هِ وَ
رَ  ، فَ ائِضٌ ـولُ اهللاِحَ سُ ا رَ هَ ـملسو هيلع هللا ىلص  دَّ ، ثـم قـالإِىلَ السُّ ، : نَّةِ ةِ ـيعَ ـنَ الشِّ ـمْ مِ لُّهُ ءِ كُ الَ ـؤُ هَ

َيْضِ  ةً يفِ احلْ دَ احِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ رَ طَ مَ وظُ أَنَّ ابْنَ عُ فُ املَْحْ   .)١(وَ
بَري، عـن  وأخرج الطرباين يف معجمه الكبري، حدثنا إسحاقُ بن إبـراهيم الـدَّ

بَري  يج، أخربين أبو الزُّ رَ رس: هو(عبد الرزاق، عن ابن جُ ، )حممد بن مسلم بـن تَـدْ
عَ ابنَ عمر  مِ ة -أنه سَ وَ رْ نَ موىل عُ مَ الرمحن بن أَيْ ـلٍ : وسأله عبدُ كيـف تـر يف رجُ

ا؟  هُ حائضً اهللا بن عمر امرأتَه وهي حائضٌ عىل عهـد  طلَّق عبدُ : فقال -طلَّق امرأتَ
هَ «: ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، فسأل عمرُ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  عْ اجِ َ ، فردَّها عيلَّ ومل »الِريُ

ا شيئًا، فقال هَ رَ كْ «: يَ سِ لِّقْ أَوْ لِيُمْ لْيُطَ تْ فَ رَ ا طَهَ وقـرأ النبـيُّ : ، فقـال ابـن عمـر»إِذَ
ِنَّ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص هتِ نَّ لِعِدَّ طَلِّقُوهُ اءَ فَ تُمُ النِّسَ قْ لَّ ا طَ َا النَّبِيُّ إِذَ ا أَهيُّ ، ووافقه أبو نعـيم، وأبـو ﴾يَ

 .ىعوانة، واملزي يف نفس املعن
 رواية سعيد بن جبري عن ابن عمر : تاسعاً 

سعيد بن جبري بن هشام األسدي الوالبي موالهم الكوىف، أبـو حممـد، ويقـال 
 :، هذه الرواية هلا ثالث طرق هي)٢(أبو عبد اهللا، ثقة ثبت فقيه

 : أيوب بن أبى متيمة عن سعيد بن جبري: الطريق األوىل
، : هذه الطريق رواها البخاري، فقال ثِ ارِ بْـدُ الـوَ نَا عَ ثَ ـدَّ ، حَ ـرٍ مَ عْ نَا أَبُـو مَ ثَ دَّ حَ

الَ  ، قَ رَ مَ نْ ابْنِ عُ ، عَ ٍ بَريْ عِيدِ بْنِ جُ نْ سَ ، عَ نَا أَيُّوبُ ثَ دَّ ةٍ «: حَ لِيقَ َّ بِتَطْ يلَ بَتْ عَ سِ  .  )٣(»حُ

 .٥/١٣الدارقطني، سنن الدارقطني ) ١(
 .١٠/٣٥٨املزي، هتذيب الكامل ) ٢(
، / الطالق ب/أخرجه البخاري، ك) ٣( لِكَ الطَّالَقِ تَدُّ بِذَ عْ تِ احلَائِضُ تَ ا طُلِّقَ  .٧/٤١) ٥٢٥٣(إِذَ
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 :أبو برش جعفر بن إياس عن سعيد بن جبري: الطريق الثانية
ري األصـل، ـأيب وحشية، اليشكري، أبو برش الواسطي، بص: جعفر بن إياس 

، هــذه الطريــق أخرجهــا النســائي، )١(ثقـة مــن أثبــت النــاس ىف ســعيد بـن جبــري
 .)٢(والطياليس، والطحاوي

الَ  ، قَ ادُ بْنُ أَيُّوبَ يَ ينِ زِ َ ربَ ـالَ : رو النسائي، أَخْ ، قَ ـيْمٌ شَ نَا هُ ثَ ـدَّ نَـا أَبُـو : حَ َ ربَ أَخْ
رَ  مَ نْ ابْنِ عُ ، عَ ٍ بَريْ عِيدِ بْنِ جُ نْ سَ ، عَ ٍ نَّهُ : بِرشْ ، فَ «أَ ـائِضٌ ـيَ حَ هِ أَتَـهُ وَ رَ لَّـقَ امْ ـا طَ هَ دَّ رَ

ــولُ اهللاِ سُ ــهِ رَ يْ لَ ــا وَ  ملسو هيلع هللا ىلص عَ هَ لَّقَ ــى طَ تَّ رٌ حَ ــاهِ ــيَ طَ ، وهــي نفــس روايــة أيب داود »هِ
: الطياليس، والطحاوي، إال أهنام عندمها الضمري للمتكلم، وهـو ابـن عمـر، قـال

 . »فردها عيلَّ «
 : يونس بن عبيد عن سعيد بن جبري: الطريق الثالثة

ري، ـيونس بن عبيد بن دينار العبد، أبو عبـد اهللا، ويقـال أبـو عبيـد، البصـ
 .)٣(موىل عبد القيس

، : هذه الطريق رواها سعيد بن منصور، قال ، أنا يُـونُسُ يْمٌ شَ ، نا هُ عِيدٌ نَا سَ ثَ دَّ حَ
 ، رَ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ ٍ بَريْ عِيدِ بْنِ جُ نْ سَ ائِ «عَ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ ـولُ أَنَّهُ طَ سُ لِكَ رَ دَّ ذَ رَ ضٌ فَ

رٌ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ يَ طَاهِ هِ ا وَ هَ لَّقَ تَّى طَ  .)٤(»حَ
 رواية خالد بن مهران احلذاء عن ابن عمر: عارشاً 

 ُّ
ـيلِ ، نـا عَ ُّ

يسِ خْ َ ٍّ الرسَّ
يلِ دُ بْنُ عَ َمَّ ، نا حمُ رٍ هذه الطريق رواها الدارقطني، نا أَبُو بَكْ

الَ  ، قَ اءِ َذَّ الِدٍ احلْ نْ خَ ، عَ دٍ َمَّ نْ حمُ ، عَ امٌ شَ هِ ، وَ الِدٌ ، نا خَ مٍ اصِ ـرَ : بْنُ عَ مَ بْـنِ عُ لْتُ الِ : قُ

 .٢/٨٣ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ١(
ةِ، / الطالق ب/ أخرجه النسائي، السنن الصغر ك) ٢( ـدَّ عِ ِ الْ ـريْ قِ لِغَ ويف السـنن الكـرب  ٦/١٤١) ٣٣٩٨(الطَّالَ

، صــححه األلبــاين، ٣/٥٢) ٤٤٥٩(، الطحــاوي، ١٠/٨١) ٤٢٦٤(ي، ـ، أبــو داود الطيالســ٥/٢٥١) ٥٥٦١(
 .٧/٤٧٠سائي صحيح وضعيف سنن الن

 .١١/٤٤٢ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ٣(
 .١/٤٠٢) ١٥٤٦(أخرجه سعيد بن منصور، ) ٤(
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الَ  ا؟، قَ ائِضً لٌ طَلَّقَ حَ جُ ـرُ «: رَ مَ ـأَلَ عُ ـا، فَسَ ائِضً لَّـقَ حَ إِنَّـهُ طَ ؟، فَ ـرَ مَ فُ ابْنَ عُ رِ  أَتَعْ
الَ ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  قَ إِنْ «: ، فَ لَّـقَ وَ ـاءَ طَ ـإِنْ شَ تْ فَ ـرَ تْ ثُمَّ طَهُ اضَ ا حَ إِذَ ا فَ هَ عْ اجِ َ لْريُ هُ فَ لْ لَ قُ

كَ  سَ اءَ أَمْ لْتُ »شَ دْتَ بِتِ : ، قُ تَدَ الَ اعْ ؟، قَ ةِ لِيقَ مْ : لْكَ التَّطْ  . )١(نَعَ
احلديث فيه انقطاع، فخالد احلذاء سمع احلديث من حممد بـن سـريين، : قلت

 .كام سبق ذكره، ومل ترد فيه هذه الزيادة
 :رواية الشعبي عن ابن عمر: حادي عرش

ر، أبـو ـالـيمن، اإلمـام، عالمـة العصـ عامر بن رشاحيل بن عبد بن ذي كبار
، هـذه الروايـة )٢(مـن كـرباء الصـحابة ددعسمع من  اهلمداين، ثم الشعبي،عمرو 

 :جاءت من ثالثة طرق هي
 :  اهلمداين عن الشعبي فراس: الطريق األوىل

: فراس بن حييى اهلمـداين اخلـاريف، أبـو حييـى الكـويف املكتـب، قـال احلـافظ
 .)٣(صدوق ربام وهم

، لكـن )٤(األلباين إسـنادها هذه الطريق أخرجها الدارقطني والبيهقي، وصحح
 .   ، فال تقوم به حجة)٥(راحلديث منقطع إذ الشعبي مل يلق عم

ـدُ بْـنُ  َمَّ ، نـا حمُ مٍ ـالَّ نُ بْنُ سَ َسَ ، نا احلْ قَّاقُ َدَ الدَّ نُ بْنُ أَمحْ ثْامَ رو الدارقطني، نا عُ
الَ  ، قَ بِيِّ عْ نِ الشَّ ، عَ اسٍ نْ فِرَ ، عَ يْبَانُ ، نا شَ ابِقٍ لَّقَ : سَ ـيَ طَ هِ ةً وَ دَ احِ هُ وَ أَتَ رَ رَ امْ مَ ابْنُ عُ

انْطَ  ائِضٌ فَ ولِ اهللاِحَ سُ رُ إِىلَ رَ مَ هُ ملسو هيلع هللا ىلص  لَقَ عُ رَ ـأَمَ ، فَ هُ َ ربَ أَخْ بِلَ «فَ ـتَقْ ـا ثُـمَّ يَسْ هَ عَ اجِ رَ أَنْ يُ
ةٍ  ـرَّ لَ مَ لَّـقَ أَوَّ ي طَ تـِ ـةِ الَّ لِيقَ هِ التَّطْ َـذِ بُ هبِ تَسَ ْ حتُ َا وَ هتِ دَّ قَ يفِ عِ : البيهقـي، وزاد »الطَّالَ

ا« هَ عَ اجِ رَ تْ أَنْ يُ رَ ا طَهَ هُ إِذَ رَ أَمَ  .»فَ

 .٥/٢٠) ٣٩١٦(أخرجه الدارقطني، ) ١(
 .٤/٢٩٤الذهبي، سري أعالم النبالء ) ٢(
 .٨/٢٥٩ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ٣(
، صحح األلبـاين إسـناده يف ٧/٣٢٦) ١٥٣٢٤(، البيهقي، السنن الكرب، ٥/٢٢) ٣٩١٨(أخرجه الدارقطني، ) ٤(

 .٧/١٣١إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل 
 .٤/٢٩٥الذهبي، سري أعالم النبالء ) ٥(
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 : زكريا بن حكيم احلبطي عن الشعبي: الطريق الثانية
 .)١(زكريا بن عد احلبطي، و قيل زكريا بن حكيم، ضعيف

الَ : هذه الطريق أخرجها الطرباين، قال مِ قَ اسِ قَ َدُ بْنُ الْ نَا أَمحْ ثَ دَّ الَ : حَ نـا : نا أَيبِ قَ
سَّ  الَ غَ ُّ قَ

يلِ بَيْدٍ املُْوصِ رَ : انُ بْنُ عُ مَ ، أَنَّ ابْنَ عُ بِيِّ عْ نِ الشَّ ، عَ َبَطِيُّ كِيمٍ احلْ ا بْنُ حَ يَّ رِ كَ نا زَ
رُ النَّبِيَّ  مَ أَتَى عُ ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ ـهُ «، ملسو هيلع هللا ىلصطَ ا لَ ـإِنْ بَـدَ ـا، فَ هَ عَ اجِ رَ هُ أَنْ يُ رَ أَمَ وَ

يَ  هِ ا وَ هَ لَّقَ َاطَ هتِ دَّ بُلِ عِ رٌ يفِ قُ   .  )٢(»طَاهِ
 : جابر اجلعفي عن الشعبي: الطريق الثالثة

الَ  دَ قَ اوُ ـالَ : هذه الطريق أخرجها أَبُو دَ ، قَ ـابِرٍ ـنْ جَ ، عَ ـيْبَانُ نَا شَ ثَ ـدَّ ـأَلْتُ : حَ سَ
ـالَ  قَ ، فَ ـائِضٌ ـيَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ لٍ طَ جُ نْ رَ بِيَّ عَ عْ تَـدُّ بِالتَّ «: الشَّ تَـدُّ تَعْ الَ تَعْ ـةِ وَ لِيقَ طْ

ةِ  َيْضَ نِ النَّبِيِّ » بِاحلْ رَ عَ مَ لِ ابْنِ عُ وْ نْ قَ هُ عَ ضـعف جـابر : ، واحلديث علته)٣(ملسو هيلع هللا ىلصأَقُولُ
 .اجلعفي، واالنقطاع بني الشعبي وابن عمر

 رواية شقيق بن سلمة األسدي أبو وائل عن ابن عمر : ثاين عرش
أحد بنـي : من أسد خزيمة، ويقالشقيق بن سلمة األسدي، أبو وائل الكويف، 

 .)٤(مالك بن ثعلبة بن دودان، ثقة
جاءت هذه الرواية مـن طريـق منصـور بـن املعتمـر، ورواهـا عبـد الـرزاق، 

، وتكاد تتطابق مجيع الرويات، فنذكر روايـة )٥(والطرباين، وابن أيب شيبة، والبيهقي
نْ مَ : عبد الرزاق لعلو إسنادها، قال ، عَ يِّ رِ نِ الثَّوْ ائِلٍ عَ يقٍ أَيبِ وَ قِ نْ شَ ، عَ ورٍ أَنَّ «نْصُ

يُّ  هُ النَّبـِ رَ ـأَمَ ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ أَةً وَ رَ لَّقَ امْ رَ طَ مَ ا ملسو هيلع هللا ىلص ابْنَ عُ ـا إِذَ هَ لِّقَ طَ ـا، ثُـمَّ يُ هَ عَ اجِ رَ أَنْ يُ
تْ  رَ َاعٍ «: ، وزاد ابن أيب شيبة»طَهُ ِ مجِ ريْ ا يفِ غَ رً ا طَاهِ هَ لِّقْ  .»ثُمَّ لِيُطَ

 .٣/٣٣٢ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ١(
 .١/١٧٧) ٥٦٠(الطرباين، املعجم األوسط، ) ٢(
  .٣/٤٥١) ٢٠٥٦(أخرجه أبو داود الطياليس، ) ٣(
 .٤/٣٦١التهذيب ابن حجر، هتذيب ) ٤(
) ١٣٧٣٦(، الطرباين، املعجم الكبـري، ٥/٣) ١٨٠٢٨(، ابن أيب شيبة، ٦/٣٠٨) ١٠٩٥٦(أخرجه عبد الرزاق، ) ٥(

١٣/٩٤ ،٧/٣٢٦) ١٥٣٢٣(، البيهقي، السنن الكرب. 
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 رواية عطية بن سعد العويف عن ابن عمر : ثالث عرش
عطية بن سعد بن جنادة العويف اجلديل القييس الكـويف، أبـو احلسـن، صـدوق 

 :، هذه الرواية هلا طريقان مها)١(خيطىء كثرياً، وكان شيعياً مدلساً 
 :  عمرو بن عطية عن أبيه: الطريق األوىل

، هـذه الطريـق أخرجهـا )٢(ضعيفعمرو بن عطية بن سعد بن جنادة العويف، 
مي، ثنا عبد اهللا بـن حييـى : الطرباين يف الكبري، فقال َ د بن عبد اهللا احلَرضْ حدثنا حممَّ

طيَّة، عن أبيه، عن ابن عمر، قـال بيع بن أيب راشد، ثنا عمرو بن عَ طلَّقـتُ : ابن الرَّ
، فأتى عمرُ رسولَ اهللا  ثه، فقال رسولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص امرأيت وهي حائضٌ هُ «: ملسو هيلع هللا ىلص فحدَّ ـرْ مُ

ــاءَ  ــدُ إِنْ شَ ــا بَعْ هَ لِّقْ يُطَ ــمَّ لْ ــا، ثُ هَ عْ اجِ َ لْريُ ــبَها واحــدةً : قــال. » فَ سَ هــا، وحَ عَ ، )٣(فراجَ
 .عمرو بن عطية، ومل يتابع عليه: واحلديث سنده ضعيف، علته

 : فراس اهلمداين عن عطية العويف: الطريق الثانية
يف آخره مسألة طالق ابـن هذه الطريق أخرجها البزار يف حديث طويل، وذكر 

َمد: عمر، فقال ثنا حمُ دَّ بَيد اهللاِ وحَ ثنا عُ دَّ ـن بن الليث، حَ ، عَ اسٍ ن فِرَ ، عَ يْبَانَ ن شَ ، عَ
ـالَ  ـر قَ مَ ن ابْـنِ عُ ، عَ طِيَّةَ يّ : عَ ينِ النَّبـِ رَ ـأَمَ ـائِضٌ فَ ـيَ حَ هِ أَيتِ وَ ـرَ ـتُ امْ لَّقْ أَنْ ملسو هيلع هللا ىلص طَ

ا هَ عَ اجِ  . )٤(أُرَ
 :لبرصي عن ابن عمررواية احلسن ا: رابع عرش

يسار البرصي، األنصاري مـوالهم أبـو سـعيد، مـوىل : احلسن بن أبى احلسن
زيد بن ثابت، ويقال موىل جابر بن عبد اهللا، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسـل 

 .)٥(كثرياً ويدلس

 .٧/٢٢٤ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ١(
ديـوان الضـعفاء واملرتوكـني، مكتبـة النهضـة ، الذهبي، ٦/٢١٩ابن حجر، لسان امليزان، دار البشائر اإلسالمية ) ٢(

 .٣٠٤احلديثة ص
 .١٣/٤٧) ١٣٨٦٠(أخرجه الطرباين، املعجم الكبري، ) ٣(
 .١٢/١٣) ٥٣٧٧(أخرجه البزار، ) ٤(
  .٢/٢٦٣ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ٥(
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هذه الرواية جاءت مـن طريـق واحـدة، عـن عطـاء اخلراسـاين عـن احلسـن 
الطـرباين، والـدارقطني، والبيهقـي، واجلصـاص، وضـعفه البرصي، وقد رواها 

 .)١(األلباين
حدثنا عيلُّ بن سعيد الرازي، ثنا حييى بن عثامنَ : رو الطرباين يف الكبري، فقال

طـاءٌ  يـق، حـدثني عَ زَ يب بـن رُ عَ يص، ثنا أيب، ثنا شُ مْ ثِري بن دينار احلِ بن سعيد بن كَ
ـةً وهـي  لَّـق امرأتَـهُ تطليقَ ، عن احلسن، عـن عبـد اهللا بـن عمـر؛ أنـه طَ اخلُراساينُّ

، ثم أرادَ أن يُ  ، فبلـغَ ذلـك حائِضٌ أَيْنِ البـاقِيَنيْ ـرْ يْنِ عنـد القُ تَني أُخراوَ ها تطليقَ تْبِعَ
ـنَّةُ أَنْ «: فقال ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ  ، والسُّ ـنَّةَ طَـأْتَ السُّ ـدْ أَخْ ـرَ اهللاُ، قَ ا أَمَ ـذَ كَ ا هَ ، مَ رَ مَ ا ابْنَ عُ يَ

ءٍ  رْ لِّ قُ لِّقَ لِكُ تُطَ رَ فَ بِلَ الطُّهْ تَقْ تُهـا، ثـم قـالفراجَ  ملسو هيلع هللا ىلص، فأمرين رسولُ اهللا »تَسْ ا « :عْ إِذَ
ـكْ  سِ ، أَوْ أَمْ كَ لـِ دَ ذَ نـْ لِّقْ عِ ، فَطَ تْ رَ تْ ثُمَّ طَهَ اضَ يَ حَ يـا رسـولَ اهللا، : ، فقلـتُ »هِ

هـا؟ قـال عَ انَـتْ «: أرأيتَ لو طلَّقتُها ثالثًـا، كـان يل أن أراجِ ، وكَ كَ نـْ انَـتْ مِ نْ بَ إِذَ
يَة صِ عْ  . »مَ

ــاميني ــم الش ــرباين يف معج ــةً «: وزاد الط لِيقَ ءٍ تَطْ ــرْ ــلِّ قُ ــقَ لِكُ لِّ تُطَ ــد »فَ ، وعن
ولَ اهللاِ: ، قال ابن عمرالدارقطني، واجلصاص سُ ا رَ ـا أ يَ ثً ـا ثَالَ تُهَ لَّقْ ـوْ أَينِّ طَ أَيْـتَ لَ رَ

الَ  ا؟، قَ هَ عَ اجِ ِلُّ يلِ أَنْ أُرَ انَ حيَ يَةً «: كَ صِ عْ ونُ مَ تَكُ نْكَ وَ بِنيُ مِ انَتْ تَ  .»الَ كَ
هو خمرج يف الكتب الستة من غـري الزيـادة التـي فيـه وهذا احلديث ضعيف، و

لْتُ «: مروهي قول ابن ع قُ ولَ اهللاِ: فَ سُ ا رَ ـانَ يلِ أَنْ يَ ثًـا، أَكَ ـا ثَالَ تُهَ لَّقْ ـوَ طَ أَيْـتَ لَ  أَرَ
الَ  ا؟ قَ هَ عُ اجِ يَةً «: أُرَ صِ عْ انَتْ مَ كَ ، وَ نْكَ انَتْ مِ ا بَ : ، وقد استنكرها البيهقـي، فقـال»إِذَ

هِ « ذِ ـدْ هَ قَ هِ وَ ِ ـريْ ـةِ غَ ايَ وَ ـتْ ىفِ رِ يْسَ ـانِىِّ لَ اسَ ُرَ طَـاءٍ اخلْ ـنْ عَ َـا عَ تِى أُتِىَ هبِ اتُ الَّ ادَ يَ الزِّ
ـنَ  هُ مِ انَ يُوقِعُ ا كَ اعِ مَ ا إِىلَ إِيقَ عً اجِ يَةً رَ صِ عْ ونُ مَ تَكُ هُ وَ لُ وْ ونَ قَ بِهُ أَنْ يَكُ يُشْ وا فِيهِ وَ لَّمُ تَكَ

ال الطَّالَقِ الثَّ  اهللاُالَثِ ىفِ حَ َيْضِ وَ لَمُ احلْ   .)٢( » أَعْ

 ، ٣/٣٥٤) ٢٤٥٥(، ومعجم الشاميني، مؤسسة الرسـالة ١٣/٢٥١) ١٣٩٩٧(أخرجه الطرباين، املعجم الكبري،) ١(
، اجلصـاص، ٧/٣٣٠) ١٥٣٣٤(، البيهقـي، السـنن الكـرب، ٥/٥٦) ٣٩٧٤(، الدارقطني، ٣/٣٥٥) ٢٤٥٦(

 .٧/١١٩منكر، إرواء الغليل : ، وقال األلباين١/٤٦٢أحكام القرآن، دار الكتب العلمية 
)٢ ( ،البيهقي، السنن الكرب)٧/٣٣٠) ١٥٣٣٤. 
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ا «: قال الزيلعي نـَ ور ثَ نْصُ عىل بن مَ يث مُ دِ ارقطني يفِ سنَنه من حَ اهُ الدَّ وَ قلت رَ
ا عبـد اهللا بـ نـَ سن ثَ ن احلْ دثهمْ عَ اينِ حَ اسَ ُرَ طاء اخلْ يْق أَن عَ زَ يْب بن رُ عَ  ...ن عمـرشُ

امه كَ ق يفِ أَحْ الَ عبد احلْ معىل بن : وذكره، قَ ـىوَ بِ انْتَهَ ذِ د بِالْكَ اه أَمحْ مَ ور رَ نْصُ ، )١(»مَ
وأما حديث احلسن عن ابـن عمـر فهـو أمثـل هـذه األحاديـث «: وقال ابن القيم

حـدثنا حممـد بـن : حدثنا عىل بن حممد بن عبيد احلافظ: الضعاف، قال الدارقطنى
أن عطـاء : حـدثنا شـعيب بـن رزيـق: حدثنا يعىل بـن منصـور: شاذان اجلوهر

حدثنا عبد اهللا بن عمر، فذكره، وشعيب وثقـه : نى حدثهم عن احلسن قالاخلرسا
الدارقطنى، وقال أبـو الفـتح األزد فيـه لـني، وقـال البيهقـى، وقـد رو هـذا 

وهذه الزيادات انفرد هبا شعيب وقد تكلموا فيـه، انتهـى، وال ريـب أن : احلديث
أحد منهم بام أتـى بـه الثقات األثبات األئمة رووا حديث ابن عمر هذا، فلم يأت 

 .)٢(»شعيب ألبتة، وهلذا مل يرو حديثه هذا أحد من أصحاب الصحيح وال السنن
ْتَلَـفٌ «: وقال الشوكاين  ـوَ خمُ هُ ، وَ ُّ ـاينِ اسَ ُرَ طَـاءٌ اخلْ نَادِهِ عَ نِ يفِ إسْ َسَ يثُ احلْ دِ حَ وَ

أَبُو حَ  ائِيّ وَ الَ النَّسَ قَ ، وَ يُّ ذِ مِ ْ هُ الرتِّ قَ ثَّ دْ وَ قَ ، وَ ـعِيدُ بْـنُ : اتِمٍ فِيهِ بَـهُ سَ ذَّ كَ ، وَ الَ بَأْسَ بِهِ
يُّ  ـارِ بُخَ الَ الْ قَ ، وَ دٍ احِ ُ وَ ريْ هُ غَ فَ عَّ ضَ ، وَ يِّبِ ـنْ : املُْسَ كٌ مَ الـِ هُ مَ نـْ  عَ وَ نْ رَ يمَ ـيْسَ فـِ لَ

بَةُ  عْ الَ شُ قَ ، وَ هُ ُ ريْ كَ غَ ْ قُّ الرتَّ تَحِ بَّانَ : يَسْ الَ ابْنُ حِ قَ يًّا، وَ انَ نَسِ ـنْ : كَ انَ مِ بَـادِ  كَ يَـارِ عِ خِ
هِ اهللاِ تـِ ايَ وَ كَ يفِ رِ لـِ ثُرَ ذَ لَامَّ كَ ي، فَ رِ الَ يَدْ ْطِئُ وَ ظِ خيُ فْ يِّئَ احلِْ مِ سَ هْ وَ ريَ الْ

ثِ انَ كَ نَّهُ كَ َ أَ ريْ  غَ
ـهُ  لُ وْ ي قَ نـِ ، أَعْ ةِ ُجَّ َلُّ احلْ يَ حمَ تِي هِ ةُ الَّ ادَ يَ ا الزِّ أَيْضً ، وَ اجُ بِهِ تِجَ حْ ـ«: بَطَلَ االِ أَيْـت لَ وْ أَرَ

ا تهَ لَّقْ ـلِ  »طَ وهُ يفِ أَصْ كُ ـارَ ُمْ شَ ـإِهنَّ ، فَ ـاظَ ُفَّ ـا احلْ ـالَفَ فِيهَ خَ طَـاءٌ وَ دَ بِهِ عَ رَّ فَ َّا تَ ، ممِ إلَخْ
ـوَ  هُ يُّ وَ ـامِ يْـقٍ الشَّ رَ يْبُ بْـنُ زُ ـعَ ا شُ ـنَادِهَ ا يفِ إسْ أَيْضً ، وَ ةَ ادَ يَ وا الزِّ رُ كُ ذْ ْ يَ ملَ يثِ وَ َدِ احلْ

عِيفٌ   .)٣(»ضَ

  .١/١٤٣الزيلعي مجال الدين أبو حممد، ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمرشي ) ١(
 .١/٣١٨ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) ٢(
 .٧/٧الشوكاين، نيل األوطار) ٣(
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خالصة القول يف هذا احلديث أنه ضعيف؛ ألنه ورد يف أسـانيده مـن ال تقبـل 
 : روايته من الرجال وهم

ور، وثقه ابن معني وابن حبـان والعجـيل وغـريهم، وكذبـه  -١ نْصُ عىل بن مَ مُ
أمحد، والذي يبدو يل أنه ثقة عند اجلمهور، واختلف فيـه قـول أمحـد فتـارة وثقـه 

 .)١(وأخر كذبه
، قال ابن حبان -٢ يْقٍ زَ يْبُ بْنُ رُ عَ طـاء «: شُ ـن عَ تـه عَ ايَ وَ يثه من غري رِ دِ تَرب حَ يعْ

اينِ  اسَ ُرَ ، ووثقه الـدارقطني، )٢(»اخلْ اينِ اسَ ُرَ طاء اخلْ ، وهذا احلديث من رواياته عن عَ
، والـذي يبـدو يل ضـعف روايتـه عـن )٣(وقال األزدي لني وقال ابن حزم ضعيف

اينِ  اسَ ُرَ طاء اخلْ  .  )٤(كام قال ابن حبان عَ
، وثقه أمحد وحييي بن معـني والعجـيل، وذكـره البخـاري  -٣ ُّ اينِ اسَ ُرَ طَاءٌ اخلْ عَ

والعقييل يف الضعفاء، وذكر الذهبي أنـه يرسـل احلـديث عـن ابـن عبـاس وابـن 
 .     ، وهذا احلديث من روايته عن ابن عمر، فهو مرسل، واهللا أعلم)٥(عمر

 :بن مهران عن ابن عمر رواية ميمون: خامس عرش
ميمون بن مهران اجلزري، أبو أيوب الرقي، أصله كويف، ويل اجلزيرة لعمر بن 

 .)٦(عبد العزيز، ثقة فقيه، وكان يرسل
هذه الرواية ليس هلا إال طريق واحدة، هي أبو امللـيح الرقـي عـن ميمـون بـن 

يْ «: مهران، قال الطرباين نْ مَ يثَ عَ َدِ ا احلْ ذَ وِ هَ رْ ْ يَ انَ إِالَّ أَبُو املَْلِيحِ ملَ رَ هْ ونِ بْنِ مِ  ، )٧(»مُ

، ابـن حجـر، هتـذيب التهـذيب ٢/٢٨٩، العجيل أمحد بن عبـد اهللا، معرفـة الثقـات ٩/١٨٢ابن حبان، الثقات ) ١(
٢٣٩: ١٠/٢٣٨. 

 .٨/٣٠٨ابن حبان، الثقات ) ٢(
 .٤/٣٥٣ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ٣(
 .٨/٣٠٨ابن حبان، الثقات ) ٤(
 .٧٥: ٣/٧٣، الذهبي، ميزان االعتدال يف نقد الرجال ٢/١٣٧العجيل، معرفة الثقات ) ٥(
 .١٠/٣٩٠ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ٦(
 .٨/٧٨الطرباين، املعجم األوسط ) ٧(
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 .  )١(وقد أخرجها الطرباين، وأبو نعيم، والبيهقي، والطحاوي
، نـا أَبُـو  ُّ

ـايشِ ٍ الشَّ ـاملِ ى بْنُ سَ يسَ ، نا عِ ونَ ارُ ى بْنُ هَ وسَ نَا مُ ثَ دَّ أخرج الطرباين، حَ
 ، انَ رَ هْ ونِ بْنِ مِ يْمُ نْ مَ ، عَ قِّيُّ ـتِهَ املَْلِيحِ الرَّ يْضَ أَتَـهُ يفِ حَ رَ لَّـقَ امْ ، أَنَّـهُ طَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ ا، عَ

ـولَ اهللاِ سُ لِكَ رَ بَلَغَ ذَ ا «، ملسو هيلع هللا ىلص فَ ـإِذَ ، فَ ـرَ تَّـى تَطْهُ ـا حَ هَ عَ َامِ الَ جيُ ـا، وَ هَ عَ اجِ رَ هُ أَنْ يُ رَ ـأَمَ فَ
كَ  سَ اءَ أَمْ إِنْ شَ ، وَ اءَ طَلَّقَ إِنْ شَ تْ فَ رَ  .»طَهُ

اأَنْ «: وعند البيهقي هَ ِعَ جتَ رْ ا«، بدل »يَ هَ عَ اجِ رَ  .»أَنْ يُ
 عبد اهللا بن مالك عن ابن عمر  رواية: سادس عرش

 .)٢(عبد اهللا بن مالك بن احلارث اهلمداين، ويقال األسدي، الكويف، مقبول
جاءت هذه الرواية من طريق أيب إسحاق، ورواها سعيد بن منصور يف سـننه، 

يْجُ بْنُ : فقال دَ نَا حُ ثَ دَّ ، نا أَ حَ ةَ يَ اوِ عَ بْدِ اهللاِمُ نْ عَ ، عَ اقَ حَ ـنِ ابْـنِ بُو إِسْ ، عَ كٍ الـِ  بْـنِ مَ
انْطَ  ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ ، أَنَّهُ طَ رَ مَ ولِ اهللاِعُ سُ رُ إِىلَ رَ مَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص  لَقَ عُ قَ بْـدَ : فَ إِنَّ عَ

يَ اهللاِ هِ هُ وَ أَتَ رَ لَّقَ امْ ولُ اهللاِ  طَ سُ الَ رَ قَ ، فَ ائِضٌ لِكَ بِشَ «: ملسو هيلع هللا ىلص حَ يْسَ ذَ ءٍ ـلَ ، سكت )٣(»يْ
 . ، وإسناده مقبول)٤(عنه احلافظ

 رواية حممد بن سريين عن ابن عمر : سابع عرش
 : هذه الرواية وردت من أربع طرق خمتلفة هي

 : إسامعيل بن مسلم عن حممد بن سريين: الطريق األوىل
ـلْمٍ الـرازي، ثنـا : هذه الطريق رواها الطرباين، فقال الرمحن بـن سَ حدثنا عبـدُ

يْ  ـدٍ وأنـسٍ ابنـَ ل بن عثامن، ثنا أبو معاوية، ثنا إسـامعيلُ بـن مسـلم، عـن حممَّ هْ سَ

، أبـو نعـيم، حليـة ٨/٧٨) ٨٠١٧(، املعجـم األوسـط، ١٣/٣٣٤) ١٤١٤٢(أخرجه الطرباين، املعجم الكبري، ) ١(
ــريب  ــاب الع ــاء، دار الكت ــرب، ٤/٩٥األولي ــنن الك ــي، الس ــاوي، ٧/٣٢٦) ١٥٣٢٥(، البيهق ) ٤٢٢٥(، الطح

١٠/٤٢٢. 
 .١٥/٥٠٦املزي، هتذيب الكامل ) ٢(
 .١/٤٠٣) ١٥٥٢(أخرجه سعيد بن منصور، ) ٣(
 .٩/٣٥٤ابن حجر، فتح الباري ) ٤(
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؟ فقال ابـنُ : سريين؛ أنَّ ابنَ عمر سأله رجلٌ  لِ يطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائِضٌ عن الرجُ
اهللا : عمر لَ ذلك عبدُ نَعَ «: ، فقالملسو هيلع هللا ىلصبنُ عمر، فسأل عمرُ النبيَّ فعَ ا صَ هُ ! بِئْسَ مَ رْ مُ

ا هَ كْ سِ لْيُمْ اءَ فَ ، وإِنْ شَ اءَ ا إِنْ شَ هَ لِّقْ لْيُطَ تْ فَ رَ ا طَهَ إِذَ ا، فَ هَ عْ اجِ َ لْريُ   .)١(»فَ
 : أيوب بن أبى متيمة عن حممد بن سريين: الطريق الثانية

ـنْ  ، هذه الطريق رواها عبد الرزاق، عَ ينَ ـريِ ـنِ ابْـنِ سِ ، عَ ـنْ أَيُّـوبَ ، عَ ـرٍ مَ عْ مَ
سَ  ، أَنَّ ابْ ـعِيدِ بْ ـوَ ٍ بَريْ مَ ـنِ جُ تِ ـرَ كَ ـنَ عُ هُ الَّ أَتَ رَ لَّقَ امْ ــانَ طَ لَّقَ عَ ــي طَ هْ يِّ ـىلَ عَ دِ النَّبـِ

يِّ ملسو هيلع هللا ىلص  كَ لِلنَّبـِ لـِ رَ ذَ كَ ا، فَـذَ ائِضً ـا، ملسو هيلع هللا ىلصحَ هَ كَ ُ ـا، ثُـمَّ يَرتْ هَ عَ اجِ رَ هُ أَنْ يُ رَ ـأَمَ ا ، فَ تَّـى إِذَ حَ
الَ  ا قَ هَ سَّ مَ بْلَ أَنْ يَ ا قَ هَ لَّقَ تْ طَ رَ ، ثُمَّ طَهُ تْ اضَ رَ ا«: حَ تِي أَمَ ةُ الَّ عِدَّ تِلْكَ الْ  أَنْ تُطَلَّقَ هللاُفَ

َا اءُ هلَ  .)٢(»النِّسَ
 : عاصم بن سليامن عن حممد بن سريين: الطريق الثالثة

مـوىل بنـي متـيم، ويقـال عاصم بن سليامن األحول، أبو عبد الرمحن البرصي، 
 .)٣(موىل عثامن بن عفان، ويقال موىل ابن زياد، ثقة

ينَ  ـريِ ـنِ ابْـنِ سِ ، عَ ـمٍ اصِ نْ عَ ، عَ يِّ رِ نِ الثَّوْ هذه الطريق أوردها عبد الرزاق، عَ
الَ  رَ : قَ مَ ئِلَ ابْنُ عُ ،: سُ ائِضٌ يَ حَ هِ ا وَ هَ لَّقَ تِي طَ ةَ الَّ لِيقَ نِي التَّطْ عْ َا؟ يَ بْتَ هبِ سَ ـالَ  أَحَ قَ : فَ

؟« تُ قْ مَ تَحْ اسْ تُ وَ زْ جَ نْتُ عَ نِي إِنْ كُ نَعُ مْ ا يَ مَ  .)٤(»وَ
 :خالد بن مهران احلذاء عن حممد بن سريين: الطريق الرابعة

ـنِ ابْـنِ : هذه الطريق رواها سعيد بن منصور، فقال ، عَ الِدٌ ، أنا خَ يْمٌ شَ نَا هُ ثَ دَّ حَ
، طَلَّقَ  رَ مَ ، أَنَّ ابْنَ عُ ينَ ريِ كَ سِ ائِضٌ فَـذَ يَ حَ هِ ةً وَ لِيقَ هُ تَطْ أَتَ رَ ـولِ امْ سُ كَ لِرَ لـِ ـرُ ذَ مَ رَ عُ

الَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ قَ رَ «: فَ َا الطُّهْ نْتَظِرُ هبِ ا يَ هَ عْ اجِ َ لْريُ هُ فَ رْ الَ  »مُ ـهُ : قَ ـيْسَ لَ ـرَ لَ مَ ا ابْـنُ عُ هَ عَ اجَ رَ فَ
رَ  مَ بْنِ عُ لْتُ الِ قُ ةٌ فَ اجَ ا حَ لِ : فِيهَ دْتَ بِتِلْكَ التَّطْ تَدَ الَ اعْ ؟ قَ ةِ تُ : يقَ نـْ أَيْـتَ إِنْ كُ هْ أَرَ فَمَ

تُ  قْ مَ تَحْ اسْ تُ وَ زْ جَ  . )٥(عَ

 .١٣/٢٤٢) ١٣٩٨٠(أخرجه الطرباين، املعجم الكبري، ) ١(
 .٦/٣٠٨) ١٠٩٥٥(أخرجه عبد الرزاق، ) ٢(
 .٥/٤٢ابن حجر، هتذيب التهذيب ) ٣(
 .٦/٣٠٩) ١٠٩٥٨(أخرجه عبد الرزاق، ) ٤(
 .١/٤٠٢) ١٥٤٩(أخرجه سعيد بن منصور، ) ٥(
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: ذكر ابن عبد الرب أن حممد بن سريين مل يسمع هذا احلديث من ابن عمر فقـال
وقد سمع هذا احلديث أنس بن سريين من ابن عمر، ومل يسـمعه منـه حممـد بـن «

يونس بن جبري أيب غـالب، عـن ، ورد كذلك عن حممد بن سريين، عن )١(»سريين
 .ابن عمر

 : رواية جابر بن عبد اهللا عن ابن عمر: ثامن عرش
جابر بن عبد اهللا بـن عمـرو بـن حـرام : هذه الرواية من قبل الصحايب اجلليل

، وهو حيكي قصة طـالق ابـن عمـر، )٢(األنصاري اخلزرجي السلمي، أبو عبد اهللا
وقـد وردت هـذه الروايـة مـن طريـق أيب لكن مل يرصح يف احلديث بالرواية عنه، 

الَ  :الزبري، ورواها أمحد ، قَ ِ بَريْ نَا أَبُو الزُّ ثَ دَّ ، حَ ةَ يعَ ِ نَا ابْنُ هلَ ثَ دَّ ، حَ نٌ سَ نَا حَ ثَ دَّ أَلْتُ : حَ سَ
الَ  قَ ائِضٌ فَ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لِّقُ امْ لِ يُطَ جُ نِ الرَّ ا، عَ ابِرً رَ : جَ ـرَ امْ مَ بْدُ اهللاِ بْـنُ عُ لَّقَ عَ أَتَـهُ طَ

ـولَ اهللاِ  سُ ـرُ رَ مَ ـأَتَى عُ ، فَ ائِضٌ يَ حَ هِ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص وَ سُ ـالَ رَ قَ ، فَ كَ لـِ هُ ذَ َ ربَ : ملسو هيلع هللا ىلصفَـأَخْ
هُ « أَتُ رَ َا امْ إِهنَّ ا فَ هَ عْ اجِ َ  .)٣(»لِريُ

 
 
 
 
 
 
 

 .١٥/٦١ابن عبد الرب، التمهيد ) ١(
 .١/٢١٩ابن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، دار اجليل ) ٢(
 .٢٣/٣٤٧مؤسسة الرسالة : ، ضعفه شعيب األرنؤوط، مسند أمحد، ط٣/٣٨٦، ) ١٥١٥٠(أخرجه أمحد، ) ٣(
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هذا احلديث برواياتـه وطرقـه املختلفـة اسـتنبط منـه العلـامء دالالت كثـرية، 
واستدل الفقهاء به عىل مذاهبهم من وجوه خمتلفة، لكن نكتفـي بـأهم الـدالالت 

 : الفقهية، وهي
استدل العلامء بمجمل الروايات السابقة عىل حتريم الطالق يف احلـيض،  :أوالً 

مـن طـالق ) ملسو هيلع هللا ىلص(تغيظ النبـي : الداللة يف ذلك، ووجه )١(وهذا حمل اتفاق الفقهاء
ابن عمر امرأته يف احليض، وكـذا أمـره إيـاه أن يراجعهـا، ثـم يطلقهـا يف طهـر مل 
يمسها فيه، ويف هذا داللـة واضـحة عـىل حتـريم الطـالق يف احلـيض، قـال املـال 

يَّظَ فِيهِ («: اهلروي تَغَ  وفيه دليل عىل حرمـة: ملسو هيلع هللا ىلصغضب يف شأنه رسول اهللا : أي): فَ
 . )٢(»ال يغضب بغري حرامملسو هيلع هللا ىلص الطالق يف احليض؛ ألنه 

استدل العلامء كذلك بمجمل األحاديث عىل حتـريم الطـالق يف الطهـر  :ثانياً 
إِنْ «): ملسو هيلع هللا ىلص(، ووجه الداللـة مـن ذلـك قولـه )٣(الذي حدث فيه اجلامع ملن حتيض وَ

سَّ  بْلَ أَنْ يَمَ لَّقَ قَ اءَ طَ خشية أن : ، أي أمره أن يطلقها يف طهر مل جيامعها فيه، قيل»شَ
، »قبـل أن يمـس«: واستدل بقولـه«: تكون حامالً فيندم عندما يعلم، قال احلافظ

: ، وقـال الرافعـي)٤(»عىل أن الطالق يف طهر جامع فيه حرام، وبه رصح اجلمهـور
ا«  .)٥(»يدل عىل أن الطالق يف طهر جامعها فيه طالق بدعة أيضً

ــارش) ١( ــرية، الن ــوهرة الن ــي، اجل يّ احلنف ــدِ بِي ــيل الزَّ ــن ع ــر ب ــو بك ــة : أب ــة اخلريي ــة ٢/٣١املطبع ــبكي، تكمل ، الس
ب ٢/٨٣دار الفكر : ، العدوي، حاشية العدوي، النارش١٧/٧٧املجموع يْـلُ املَـآرِ يْبَاين عبد القادر، نَ ، التغلبي الشَّ

الِب، النارش لِيلُ الطَّ ح دَ  .٢/٢٢٧مكتبة الفالح : برشَ
 .٥/٢١٣٤دار الفكر : املصابيح، النارشاملال اهلروي القاري، مرقاة املفاتيح رشح مشكاة ) ٢(
 .٩/٣٥٠ابن حجر، فتح الباري ) ٣(
 .السابق نفسه) ٤(
، النارش) ٥( افِعيِّ نَد الشَّ سْ  .٣/٢٢٦قطر  -وزارة األوقاف : أبو القاسم الرافعي القزويني، رشحُ مُ
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استدل بعض العلامء باحلديث عىل جواز طالق املـرأة يف الطهـر الـذي مل  :ثالثاً 
 :وأوجه الداللة هي ،)١(يقرهبا فيه، واحلامل إذا تبني محلها

سَّ «): ملسو هيلع هللا ىلص(قوله  -١ بْلَ أَنْ يَمَ لَّقَ قَ اءَ طَ إِنْ شَ والنهي عن الطـالق يف : ، قالوا»وَ
الطهر الذي جامع فيه خشية تبني احلمل بعده، فيكون مدعاة للندم الشـديد، فـإذا 
تبني له احلمل، ثم طلق، فهو متأكد من طالقه، غري نادم عليه، لـذا صـح طالقـه، 

ومتسك هبذه الزيادة من استثنى من حتريم الطالق يف طهر جامع فيه «: قال احلافظ
هر احلمل، فإنه ال حيرم، واحلكمة فيه أنه إذا ظهـر احلمـل فقـد أقـدم عـىل ما إذا ظ

ذلك عىل بصرية، فال يندم عىل الطالق، وأيضاً فإن زمـن احلمـل زمـن الرغبـة يف 
الوطء، فإقدامه عىل الطالق فيه يدل عىل رغبته عنها، وحمل ذلك أن يكون احلمـل 

 .)٢(»من املطلق
الً ثُمَّ «): ملسو هيلع هللا ىلص(قوله  -٢ امِ ا أَوْ حَ رً ا طَاهِ هَ لِّقْ ، وهذا استثناء مـن النهـي عـن »لِيُطَ

الطالق يف احليض، ومعناه أنه جيوز له الطالق وقت الطهر الذي مل جيـامع فيـه، أو 
فيه داللة عىل جواز طالق احلامل عىل اإلِطـالق دون «: وقت احلمل، قال املازري

مـل إذا حاضـت، عنـد مـن جييـز ، وإن اختلف الفقهاء يف طالق احلا)٣(»التفصيل
ولو كانت احلائض حامال فالصـحيح عنـدنا «: ، قال النووي)٤(احليض عىل احلامل

وهو نص الشافعي أنه ال حيرم طالقهـا ألن حتـريم الطـالق يف احلـيض إنـام كـان 
لتطويل العدة لكونه ال حيسب قرءا وأما احلامل احلائض فعدهتا بوضع احلمل فـال 

 .)٥(»حيصل يف حقها تطويل

مس الدين، اإلقناع يف حـل ، الرشبيني ش٤/٢٧دار الفكر : اخلريش املالكي، رشح خمترص خليل للخريش، النارش) ١(
، املرداوي عالء الدين، اإلنصاف ١٧/٧٤، السبكي، تكملة املجموع ٢/٤٤٢دار الفكر : ألفاظ أيب شجاع، النارش

 .٨/٤٤٨دار إحياء الرتاث العريب : يف معرفة الراجح من اخلالف، النارش
 .٩/٣٥٠ابن حجر، فتح الباري ) ٢(
لم بفوائد مسلم، النارشاملازري أبو عبد اهللا حممد بن عيل) ٣(  .٢/١٩٠الدار التونسية للنرش : ، املُعْ
 .٢٣٤٠/ ٧مكتبة نزار مصطفى الباز : الطيبي، رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح، النارش) ٤(
 .١٠/٦١دار إحياء الرتاث العريب : النووي، رشح صحيح مسلم، النارش) ٥(
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بكثري من مرويات ابن عمر التـي ذكرناهـا عـىل  )١(استدل مجهور الفقهاء :رابعاً 
 : وقوع الطالق يف احليض، ووجه الداللة عىل ذلك

: ابن عمر برجعة زوجتـه التـي طلقهـا يف احلـيض، فقـال) ملسو هيلع هللا ىلص(أمر النبي  -١
ا« هَ عْ اجِ َ بالرجعـة بعـد واألمـر : ، وما كان يف معناها يف األمر باملراجعة، قـالوا»لِريُ

ابن عمـر أن يراجـع ) ملسو هيلع هللا ىلص(يف أمر النبي « :الطالق دليل عىل وقوعه، قال الشافعي
راجع إال من قد وقع عليه طالقه؛ لقولـه تعـاىل يف : امرأته دليل عىل أنه ال يقال له

كَ ﴿ :املطلقات لـِ نَّ يفِ ذَ هِ دِّ قُّ بِرَ نَّ أَحَ ولَتُهُ عُ بُ ومل يقـل هـذا يف ، )٢٢٨: البقـرة(﴾ وَ
راجـع امرأتـك، إذا : األزواج، وأن معروفًا يف اللسان بأنه إنام يقال للرجل ذوات

 .)٢(»افرتق هو وامرأته
: باحتساهبا، ومنها رواية ابـن أيب ذئـب، والـذي فيـه) ملسو هيلع هللا ىلص(ترصيح النبي  -٢

ةٌ « دَ احِ يَ وَ ةً «: ، ويف لفظ»هِ دَ احِ ا وَ لَهَ عَ وفيه دليل عىل احتسـاب النبـي : ، قالوا»فَجَ
قـال ابـن أيب ذئـب يف احلـديث، عـن «: طلقة يف احليض، قال احلافظهلذه ال) ملسو هيلع هللا ىلص(

، )٣(»وهذا نص يف موضع اخلـالف فيجـب املصـري إليـه ...وهي واحدةملسو هيلع هللا ىلص النبي 
وكذا استدلوا برواية شعبة، عن أنس بن سريين، عن ابـن عمـر يف القصـة، فقـال 

وجوابه بنعم دليل : نعم، قالوا: يا رسول اهللا أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: عمر
: لعمـر) ملسو هيلع هللا ىلص(عىل احتساب هـذه الطلقـة، ويف روايـة الشـعبي أيضـاً قـال النبـي 

ةٍ « رَّ لَ مَ لَّقَ أَوَّ تِي طَ ةِ الَّ لِيقَ هِ التَّطْ َذِ بُ هبِ تَسَ ْ حتُ ، وفيه الترصيح باحتسـاب الطلقـة يف »وَ
 .احليض

ر خليـل ـ، اخلريش، رشح خمتصـ٥/٢٧دار البشائر اإلسالمية : اجلصاص احلنفي، رشح خمترص الطحاوي، النارش) ١(
، املـاوردي، احلـاوي ٤/٣٦دار الفكـر : ر خليل، النـارشـ، حممد عليش، منح اجلليل رشح خمتص٤/٢٨للخريش 

 .٥/٢٤٠، البهويت، كشاف القناع ٧/٣٦٦، ابن قدامة، املغني ١٠/١١٥الكبري
افِعي٨/٦٦١) مطبوع مع األم(الشافعي، اختالف احلديث ) ٢( نَد الشَّ سْ ح مُ ْ ايفِ يفْ رشَ  .٤/٤٦٨، ابن األثري، الشَّ
 .٩/٣٥٣ابن حجر، فتح الباري ) ٣(
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ترصيح ابن عمر باحتساب الطـالق، وذلـك يف روايـات عديـدة عنـه يف  -٣
ـةٍ «: قوله يف رواية سعيد بن جبري: ك، منهاذل لِيقَ َّ بِتَطْ يلَ بَتْ عَ سِ ، وثانيـة قـال يف »حُ

ا«: رواية ابن شهاب الزهري تُهَ لَّقْ تِي طَ ةَ الَّ لِيقَ َا التَّطْ بْتُ هلَ سَ حَ ، وعندما سئل عن »وَ
ـهْ؟«: ، ويف ثانيـة قـال»نعـم«: احتساهبا، فأجاب بام يفيد احتساهبا، فتـارة قـال  فَمَ

؟ قَ مَ تَحْ اسْ زَ وَ جَ أَيْتَ إِنْ عَ معنـاه أفريتفـع عنـه الطـالق، وإن «: ، قال النـووي»أَرَ
عجز واستحمق، وهو استفهام إنكار، وتقديره نعم حتسب، وال يمتنـع احتسـاهبا 

أي إن عجـز عـن الرجعـة، وفعـل فعـل األمحـق، : لعجزه ومحاقته، قال القـايض
صة، وأعاد الضمري بلفظ الغيبة، وقد بن عمر صاحب القاوالقائل هلذا الكالم هو 

يعنـي البـن عمـر، فاعتـددت : قلـت: بينه بعد هذه يف رواية أنس بن سريين، قال
مـا يل ال أعتـد هبـا، وإن كنـت : بتلك التطليقة التي طلقـت وهـي حـائض، قـال

رأيـت إن كـان ابـن : عجزت واستحمقت، وجاء يف غري مسلم أن ابن عمـر قـال
نعه أن يكـون طالقـاً، وأمـا قولـه فمـه، فيحتمـل أن عمر عجز واستحمق، فام يم

يكون للكف، والزجر عن هذا القـول، أي ال تشـك يف وقـوع الطـالق، واجـزم 
ما فيكون استفهاماً، أي فام يكون إن مل أحتسب : املراد بمه: بوقوعه، وقال القايض

، ويف بعض الروايات ملا سـئل ابـن عمـر عـن رجـل طلـق امرأتـه ثالثـاً يف )١(»هبا
قِ «: احليض، فقال نْ طَـالَ كَ بِهِ مِ رَ بَّكَ فِيامَ أَمَ يْتَ رَ صَ دْ عَ قَ ا، فَ ثً ا ثَالَ تَهَ لَّقْ ا أَنْتَ طَ أَمَّ وَ

نْكَ  انَتْ مِ بَ ، وَ أَتِكَ رَ ، ويف هذا دليل عىل احتساب الطلقـة يف احلـيض عنـد ابـن »امْ
 .عمر، ولو مل حتتسب ما بانت املرأة من زوجها

 )٢(وابـن تيميـة وابـن القـيم ومـن ذهـب مـذهبهم اسـتدل الظاهريـة :خامساً 

 : باملرويات عىل عدم احتساب الطالق يف احليض، وأوجه الداللة هي

 .١٠/٦٦النووي، رشح صحيح مسلم ) ١(
، ابن القـيم، ٣٣/٨١، ابن تيمية، جمموع الفتاو ٣/٢٥١، ابن تيمية، الفتاو الكرب ٩/٣٧٤ابن حزم، املحىل ) ٢(

إدارة الطباعـة : الشوكاين، نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار رشح منتقى األخبار، النـارش، ٥/٢٢١زاد املعاد 
ارُ ابن القيِّم : ، أبو الطيب حممد صديق خان، الروضة الندية، النارش٧/٤املنريية  =، عبد العزيز بـن بـاز،٢/٢٤٥دَ
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: النهي عن الطالق يف احليض يدل عىل فساده وعدم وقوعه، قال ابن حزم -١
ال خالف بني أحد من أهل العلم قاطبة، ويف مجلتهم مجيع املخالفني لنا يف ذلـك، «

، ملسو هيلع هللا ىلصبدعة، هنى عنهـا رسـول اهللا : يف أن الطالق يف احليض أو يف طهر جامعها فيه
، فـإذ ال شـك يف هـذا عنـدهم، فكيـف -عليه الصـالة والسـالم  -خمالفة ألمره 

ا بدعـة وضـاللة؟ ألـيس بحكـم يستجيزون احلكم بتجويز البدعة التي يقرون أهن
: ، وقـال ابـن تيميـة)١(»املشاهدة جميز البدعة خمالفاً إلمجـاع القـائلني بأهنـا بدعـة؟

أن النهي يدل عىل أن املنهي عنه فساده راجح عـىل صـالحه، وال : وأصل املسألة«
يرشع التزام الفساد ممن يرشع له دفعه، وأصل هذا أن كل ما هنى اهللا عنـه وحرمـه 

األحوال، وأباحه يف حال أخر، فإن احلـرام ال يكـون صـحيحاً نافـذاً، يف بعض 
كاحلالل يرتتب عليه احلكم كام يرتتب عىل احلالل، وحيصل به املقصود كام حيصل 

النهي يقتيض الفساد، وهذا مذهب الصحابة، والتابعني هلم : به، وهذا معنى قوهلم
 .   )٢(»بإحسان، وأئمة املسلمني ومجهورهم

ــي ـتصــ -٢ ــة يف ) ملسو هيلع هللا ىلص(ريح النب ــات بعــدم احتســاب الطلق يف بعــض الرواي
ها عيلّ ومل يَرها شـيئًا«: احليض، ومنها رواية أيب الزبري، قال فيها ، ويف روايـة »فردّ
ـيْئًا«: نافع من طريق مالك عند الشافعي، قال ـا شَ هَ رَ ْ يَ ملَ َّ وَ يلَ ا عَ هَ دَّ رَ ، ويف روايـة »فَ

ءٍ « :)ملسو هيلع هللا ىلص(عبد اهللا بن مالك، قال النبي  ْ لِكَ بِيشَ يْسَ ذَ ، ويف ذلـك داللـة رصحيـة »لَ
عىل عدم احتساب الطالق يف احليض، أما دعو شذوذ أيب الـزبري، وتفـرده هبـذه 
الرواية، فمردود باملتابعات التي ذكرناها، ومنها رواية مالك عن نافع، وهي غايـة 

ة، قال ابن يف الصحة، وكذلك أبو الزبري رصح بالتحديث يف هذه الرواية، وهو ثق
وهذا إسناد يف غاية الصحة، فإن أبا الزبري غري مدفوع عن احلفـظ والثقـة، «: القيم

، أمحد حممد شاكر، نظـام الطـالق ٢١/٢٨٤إدارة البحوث العلمية واإلفتاء: جمموع فتاو ومقاالت، طبع ونرش=
 .يف اإلسالم، مكتبة السنة

 .٩/٣٧٨ابن حزم، املحىل ) ١(
 .٢٩/٢٨١جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف : ابن تيمية، جمموع الفتاو، النارش) ٢(
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سـمعت أو حـدثني، زال حمـذور التـدليس، : وإنام خيشى من تدليسـه، فـإذا قـال
رح ـ، ومل يصـ»عن«: وزالت العلة املتومهة، وأكثر أهل احلديث حيتجون به إذا قال

يثـه، فأمـا إذا رصح بالسـامع، فقـد زال بالسامع، ومسـلم يصـحح ذلـك مـن حد
وال نعلم يف خرب أيب الـزبري هـذا : اإلشكال، وصح احلديث، وقامت احلجة، قالوا

مــا يوجــب رده، وإنــام رده مــن رده اســتبعاداً، واعتقــاداً أنــه خــالف األحاديــث 
 .)١(»الصحيحة، ونحن نحكي كالم من رده، ونبني أنه ليس فيه ما يوجب الرد

تسـاب، ومنهـا روايـة يات عن ابن عمر رصحـت بعـدم االحبعض الروا -٣
بَيْدُ اهللاِ لِّـقُ عُ ـلِ يُطَ جُ ـالَ يفِ الرَّ ـرَ أَنَّـهُ قَ مَ نْ ابْنِ عُ رَ عَ مَ ىلَ ابْنِ عُ وْ نْ نَافِعٍ مَ رَ عَ مَ  بْنُ عُ

رَ  مَ الَ ابْنُ عُ ، قَ ائِضٌ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ لِكَ «: امْ تَدُّ لِذَ عْ عند ابن حزم بسند صـحيح،  »الَ يُ
لِكَ «: وذكر احلافظ نفس الرواية بلفظ ذَ تَدُّ بـِ عْ إسـناده صـحيح، كـام : ، وقـال»الَ يَ

 .سبق، وفيه دليل عىل عدم احتساب الطلقة يف احليض عند ابن عمر
ــالنظر إىل اســتدالالت : رأي الباحــث يف اســتدالالت الفــريقني :سادســاً  وب

الفـريقني باملرويـات عــىل احتسـاب الطـالق يف احلــيض أو عـدم احتسـابه تبــني 
 : للباحث اآليت

لفظ الرجعة يف احلديث حيتمل الرد عىل معناه لغة أو اصـطالحاً، ولكننـي  -١
بعدما افرتقـا بسـبب هـذا أرجح محله عىل املعنى اللغوي، وهو االرجتاع اجلسدي 

 :؛ لألسباب اآلتية)٢(الطالق
، والقـرآن )ملسو هيلع هللا ىلص(املعنى االصطالحي هلذا اللفظ مل يسـتقر إال بعـد النبـي  )أ ( 

الكريم استخدم ألفاظاً متعددة للداللة عىل الرجعة، مثـل لفـظ اإلمسـاك، فقـال 
وفٍ أَوْ تَسْ ﴿ :تعاىل رُ عْ اكٌ بِمَ سَ إِمْ تَانِ فَ رَّ قُ مَ ـانٍ ـالطَّالَ سَ يحٌ بِإِحْ ، )٢٢٩: البقـرة( ﴾رِ

بل إن القرآن ملا استخدم فعل الرجعـة بعـد الطـالق اسـتخدمه بـاملعنى اللغـوي 

 .٥/٢٢٦ابن القيم، زاد املعاد يف هدي خري العباد ) ١(
)٢ ( الكرب ٦/١٧٠، ابن القيم، حاشية ابن القيم ٢٦٤: ٣/٢٦٣ابن تيمية، الفتاو. 
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ـنْكِحَ ﴿ :وليس االصطالحي إذ قال تعاىل تَّـى تَ ـدُ حَ عْ ـنْ بَ ِلُّ لَـهُ مِ ا فَالَ حتَ هَ قَ لَّ إِنْ طَ فَ
امَ  يْهِ لَ نَاحَ عَ ا فَالَ جُ هَ قَ لَّ إِنْ طَ هُ فَ َ ريْ ا غَ جً وْ تِلْكَ زَ ودَ اهللاِ وَ دُ يامَ حُ قِ نَّا أَنْ يُ ا إِنْ ظَ عَ اجَ َ  أَنْ يَرتَ

ونَ  لَمُ عْ مٍ يَ وْ ا لِقَ بَيِّنُهَ ودُ اهللاِ يُ دُ فالفعل يرتاجعا هنا جاء يف سياق ، )٢٣٠: البقرة( ﴾حُ
هُ «: الرجعة بعد طالق الزوج الثاين، قال ابن كثري لُ وْ قَ ا﴿: وَ هَ قَ لَّ إِنْ طَ جُ : أَيِ  ﴾فَ وْ الزَّ

َا  ولِ هبِ خُ دَ الدُّ ا﴿الثَّاينِ بَعْ عَ اجَ َ امَ أَنْ يَرتَ يْهِ لَ نَاحَ عَ لُ : أَيِ ﴾ فَالَ جُ َوَّ جُ األْ وْ الـزَّ أَةُ وَ رْ املْـَ
ودَ اهللاِ﴿ دُ يامَ حُ قِ نَّا أَنْ يُ وفِ : أَيْ ﴾ إِنْ ظَ رُ املَْعْ ا بـِ َ ـارشَ تَعَ ، والرجعـة هنـا جـاءت )١(»يَ

الصـطالحي رغـم أهنـا جـاءت يف سـياق احلـديث عـن باملعنى اللغوي ولـيس ا
الطالق، ويف هذا رد عىل من زعم محل الرجعة يف حـديث ابـن عمـر عـىل املعنـى 

ل «: االصطالحي لكوهنا جاءت يف سياق الطالق، قال الصـنعاين الَ ـتِدْ سْ ـا االِ أَمَّ وَ
ـ ـةَ إالَّ بَعْ عَ جْ الَ رَ ـا، وَ هَ عْ اجِ َ لْريُ لِهِ فَ وْ قُوعِ بِقَ وُ ىلَ الْ َنَّ عَ ضٍ ألِ ُ نَـاهِ ـريْ ـوَ غَ قٍ فَهُ دَ طَـالَ

لِكَ  نْ ذَ مُّ مِ ةٌ أَعَ غَ يَ لُ رٌ إذْ هِ تَأَخِّ يٌّ مُ عِ ْ فٌ رشَ رْ قِ عُ دِ الطَّالَ ةَ بِبَعْ يَّدَ ةَ املُْقَ عَ جْ  .)٢(»الرَّ
لو كانت هذه الرجعة باملعنى االصطالحي مـا جـرب عليهـا املطلـق؛ ألن  )ب(

 .زوج وال جيرب عليها أبداً الرجعة بعد الطالق حمض اختيار لل
لو كانت الرجعـة يف احلـديث بمعناهـا االصـطالحي العتـربت العـدة  )ج ( 

بعدها كاملة، وما وردت به األحاديث هو أن يرتكها حتـى تطهـر ثـم حتـيض ثـم 
تَّـى «): ملسو هيلع هللا ىلص(تطهر، فذكر طهرين وحـيض، قـال  ـا حَ هَ كْ ُ ـا، ثُـمَّ لِيَرتْ هَ عْ اجِ َ لْريُ هُ فَ ـرْ مُ

، ثُمَّ  رَ بْـلَ أَنْ  تَطْهُ لَّـقَ قَ ـاءَ طَ إِنْ شَ ، وَ ـدُ ـكَ بَعْ سَ ـاءَ أَمْ ، ثُـمَّ إِنْ شَ ـرَ ، ثُـمَّ تَطْهُ ِيضَ حتَ
سَّ  ، وليست هذه العـدة التـي أمـر اهللا هبـا إذ العـدة ثالثـة قـروء أي ثـالث )٣(»يَمَ

املُْطَلَّقَـاتُ ﴿ :، قال تعـاىل)٤(حيضات أو ثالثة أطهر عىل اختالف الفقهاء يف ذلك وَ
وءٍ  ـرُ ةَ قُ ثَ نَّ ثَالَ هِ سِ نَ بِأَنْفُ بَّصْ َ فـدل ذلـك عـىل أن الرجعـة يف  ،)٢٢٨: البقـرة( ﴾يَرتَ

 .احلديث املراد منها املعنى اللغوي وليس االصطالحي، واهللا تعاىل أعلم

 .١/٦٢٩ابن كثري أبو الفداء، تفسري القرآن العظيم ) ١(
 .٢/٢٥١الصنعاين، سبل السالم ) ٢(
 .١٧سبق خترجيه ص) ٣(
 .٢٧٠: ١/٢٦٩انظر الشوكاين، فتح القدير ) ٤(
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الراجح فيها الروايات الدالة عىل عـدم ) ملسو هيلع هللا ىلص(يات املرفوعة إىل النبي االرو -٢
إسناداً، والروايات الدالة عىل االحتساب ال يصح منهـا االحتساب؛ ألهنا األصح 

إال رواية ابن أيب ذئب، وهي ال تدل رصاحة عـىل احتسـاب الطـالق يف احلـيض، 
 :ويالحظ عىل هذه الرواية أمران مها

وال مـن كـالم ) ملسو هيلع هللا ىلص(ليس مـن كـالم النبـي  »فجعلها واحدة«أن قوله  :األول
من كالم ابن أبـى ذئـب، خاصـة أن   وفهو إما من كالم نافع أ -  -ر ـن عمـاب

ـرَ  مَ ـنِ ابْـنِ عُ لَّـقَ «أول احلديث تكلم عن ابن عمر بضمري الغائب فقـال عَ أَنَّـهُ طَ
ائِضٌ  يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ ، ويصدق هذا الكالم عىل إحد طـرق )١(، كام ذكر ابن القيم»امْ

 .هذه الرواية
وهـي «: ورواية الدارقطني السياق فيها يـدل عـىل أن املـراد مـن قولـه :الثاين

فـإن «: الطلقة التي تكون بعد الرجعة واحليض والطهر؛ ألن السياق هـو »واحدة
تِلْـكَ  ـرَ اهللاُ شاء أمسك وإن شاء طلق وهي واحدة فَ ي أَمَ تـِ ةُ الَّ عِـدَّ َـا الْ لَّـقَ هبِ  أَنْ يُطَ

اءُ  الطلقة التـي بعـد الطهـر، فـاألوىل احلمـل  »هي«فأقرب مذكور للضمري  »النِّسَ
عليها دون الطلقة التي سبقت يف احليض، وعليه يكون احلديث دلـيالً عـىل عـدم 
وقوع طلقة احليض وليس الضد؛ ألهنا لو وقعت لكانت هذه الثانيـة، وممـا يشـعر 
بصحة هذا الكالم أنه ثبت أن ابن عمر طلق ذات املرأة مرة أخـر بعـد طهرهـا، 

امـرأة  يكانـت حتتـ«: ما رواه محزة بن عبد اهللا بن عمر عن ابـن عمـر قـال وذلك
 -)ملسو هيلع هللا ىلص(أن أطلقها، فأبيت، فذكرت للنبـى  يكرهها، فأمرنى أيب ان أيبـا، وكـأحبه

يا عبد اهللا بن عمـر طلـق : فقال -فذكر ذلك له) ملسو هيلع هللا ىلص(فأتى عمر النبى : ويف رواية
حتى إذا «: ومما يشهد له حديث جابر بن زيد، وفيه قال، )٢(»فطلقتها: امرأتك، قال

، واحلديث شاهد عىل أن ابن عمر طلق هذه املـرأة بعـد الطهـر، )٣(»طهرت طلقها
 .)٤(جابر بن زيد اختلف يف توثيقه، والذي عليه اجلمهور أنه ثقة

 .٥/٢٣٧ابن القيم، زاد املعاد ) ١(
، أمحـد يف ١/٦٧٥، ابن ماجـه، سـنن ابـن ماجـه ٢/٤٩٤األلباين  أخرجه الرتمذي بسند حسن صحيح، وحسنه) ٢(

 .٩/٥٤املسند 
 .٣/٣١٠ذكره ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال ) ٣(
 .٢/٣٨انظر ابن حجر العسقالين، هتذيب التهذيب ) ٤(
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يات املوقوفة عىل ابن عمر، والتي تدل عـىل احتسـابه الطـالق أكثـر االرو -٣
تَـدُّ «: قول ابن عمر الدالة عىل عدم االحتساب، كام أنوأرصح من الروايات  عْ الَ يُ

لِكَ  إنـام معنـاه «: ، حممول عىل احليضة التي وقع فيها الطالق، قال ابن عبد الرب»لِذَ
ال يعتد بتلك التطليقة، وقد روي عنه ذلك ال يعتد بتلك احليضة يف العدة، ومل يرد 

منصوصاً، رواه رشيك عن جابر عن عامر يف رجل طلـق امرأتـه، وهـي حـائض 
أن ابـن عمـر مل ، لكـن يالحـظ )١(»يقع عليه الطالق، وال يعتد بتلك احليضة: قال

، ولـو )ملسو هيلع هللا ىلص(يرصح ولو يف رواية واحدة أن الذي احتسب عليه الطلقة هـو النبـي 
ه، بل تعجبه وسؤاله عن سـبب عـدم االحتسـاب دليـل عـىل أن كان ذلك ما كتم

هْ؟« :كام يف قوله) ملسو هيلع هللا ىلص(االحتساب ليس من النبي  ؟ فَمَ قَ مَ تَحْ اسْ زَ وَ جَ أَيْتَ إِنْ عَ  »أَرَ
رح بـه، ومـا تعجـب ـ، وإال لصـ)ملسو هيلع هللا ىلص(فهذا يشـعرنا بأنـه لـيس مـن قبـل النبـي 

واستغرب، والذي يبدو يل أن ابن عمر احتسبها عىل نفسه اجتهاداً من قبل نفسـه، 
هو الذي احتسـبها عليـه؛ ألنـه ورد أنـه كـان  -  -أو أن أباه عمر بن اخلطاب 

بْدِ اهللاِيبغضها،  ةَ بْنِ عَ ْزَ نْ محَ بِيهِ فعَ نْ أَ ، عَ رَ مَ الَ  -  - بْنِ عُ ي «: قَ تـِ ْ انَتْ حتَ أَةٌ كَ ـرَ امْ
يِّ  كَ لِلنَّبـِ لـِ رَ ذَ كَ يْـتُ فَـذَ بَ أَ ـا، فَ هَ لِّقْ ـرُ طَ مَ الَ عُ قَ ا، فَ هَ هُ رَ رُ يَكْ مَ انَ عُ كَ ا، وَ بُّهَ  )ملسو هيلع هللا ىلص(أُحِ

الَ  قَ ا: فَ تُهَ لَّقْ ا، فَطَ هَ لِّقْ طَ جيتهـد يف هـذه  -  -، وكذلك كـان عمـر )٢(»أَطِعْ أَبَاكَ وَ
وأبـا ) ملسو هيلع هللا ىلص(ات رغم أن النبـي املسائل فهو الذي أجر الطالق الثالثي ثالث طلق

، وهذا عىل اعتبار التغليظ عـىل )٣(بكر وصدراً من عرصه كان حيتسب طلقة واحدة
 . من يفعل هذا، وهو وجه من االجتهاد مقبول

 .١٥/٦٦ابن عبد الرب، التمهيد ) ١(
، النسـائي، ٢/٢١٥، املسـتدرك عـىل الصـحيحني ، احلاكم أبو عبـد اهللا٧/٤٥٣أخرجه أبو داود، سنن أيب داود ) ٢(

 وصـححه ٢/١٦٩، ابن حبـان، صـحيح ابـن حبـان ٨/٣٣٢، أمحد، مسند اإلمام أمحد ٥/٢٧٨السنن الكرب ،
 .٢/٥٨٩األلباين، سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها 

بَّاسٍ فَ ) ٣( اءَ إِىلَ ابْنِ عَ بَاءِ جَ هْ الَ وذلك كام يف حديث أيب الصَّ يِّ : قَ دِ النَّبـِ هْ ىلَ عَ انَتْ عَ ، كَ ثَ لَمْ أَنَّ الثَّالَ عْ ْ تَ بَّاسٍ أَملَ ا ابْنَ عَ يَ
الَ ) ملسو هيلع هللا ىلص( ةِ؟ قَ دَ احِ وَ دُّ إِىلَ الْ رَ رَ تُ مَ ةِ عُ فَ الَ نْ خِ ا مِ رً دْ صَ رٍ وَ أَيبِ بَكْ مْ «: ، وَ ، أخرجه النسائي، سنن النسائي، وصححه »نَعَ

 .٦/١٤٥األلباين 
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نستخلص مما سبق أن مذهب القائلني بعدم احتساب الطـالق يف احلـيض  -٤
عـىل ذلـك، وإن كـان يـات دل اأقو من القائلني باحتسابه؛ ألن املرفوع من الرو

املوقوف عىل خالفه؛ ألن القاعدة إذا خالف الراوي ما رواه فالعربة بام رواه ال بـام 
، ناهيك عن أن األصل يف النهي اقتضـاء الفسـاد، )١(رآه، وعليه مجهور األصوليني

 .  وقد صح النهي عن الطالق يف احليض باإلمجاع، واهللا تعاىل أعلم
ــابعاً  ــة، و :س ــتدل املالكي ــدهم، وداود اس ــة عن ــة، يف رواي ــة، واحلنابل احلنفي

: باملرويات عىل وجوب الرجعة بعد الطالق يف احليض، ووجه الداللة )٢(الظاهري
لكن يتعلق باحلـديث واألمر يفيد الوجوب، : ، قالوا»مره فلرياجعها« ):ملسو هيلع هللا ىلص(قوله 

يء أم ال؟ قـال ـمسألة أصولية وهي أن األمر باألمر باليشء هل هو أمر بذلك الش
واحلاصل أن اخلطاب إذا توجه ملكلف أن يأمر مكلفاً آخـر بفعـل يشء، «: احلافظ

 .)٣(»كان املكلف األول مبلغاً حمضاً، والثاين مأمور من قبل الشارع
باملرويات عىل أن مدة الرجعة بعد الطالق يف احلـيض  )٤(استدل اجلمهور :ثامناً 

الطهر الذي ييل احليض الذي طلق فيـه؛ ألنـه طهران بينهام حيض، وال يطلقها يف 
ـرَ «): ملسو هيلع هللا ىلص(قوله : بدعي، ووجه الداللة تَطْهُ ِـيضَ فَ ، ثُمَّ حتَ رَ تَّى تَطْهُ ا حَ هَ كْ سِ مْ ، »ثُمَّ يُ

 . ثبت ذلك يف روايات سامل ونافع، وغريمها
استدل احلنفية يف رواية لدهيم، والشافعية يف وجه عندهم، واحلنابلة يف  :تاسعاً 
ر، ببعض الطرق من احلديث عىل أنه جيوز له أن يطلق يف الطهر الـذي رواية أخ

، الزركيش، البحر املحيط يف أصول الفقـه، دار الكتـب ٣٢٣: ٣٢٢املحدث الفاصل، دار الفكر ص الرامهرمزي،) ١(
، اآلمدي، اإلحكام ٣٧١رشكة الطباعة الفنية املتحدة ص: ، القرايف، رشح تنقيح الفصول، النارش٣/٥٠٥العلمية 

 .٢/٥٨٩ول الفقه ، أبو يعىل، العدة يف أص٢/١١٥املكتب اإلسالمي : النارش ٢يف أصول األحكام ، 
دار : ، ابن عابدين، حاشية ابن عابـدين، النـارش٢/٦دار الكتب العلمية : مالك بن أنس، املدونة الكرب، النارش) ٢(

 .٣٦٧/ ٧، ابن قدامة، املغني ٣/٢٣٣الفكر 
 .٣٤٩: ٩/٣٤٨ابن حجر، فتح الباري ) ٣(
، النـووي، ٢/٦لـك بـن أنـس، املدونـة الكـرب ، ما٣/٢٦٠ابن نجيم املرصي، البحر الرائق رشح كنز الدقائق ) ٤(

 .٨/٤٥١، املرداوي، اإلنصاف ٨/٤املكتب اإلسالمي: روضة الطالبني، النارش
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ا « ):ملسو هيلع هللا ىلص(قوله : ، ووجه الداللة)١(ييل احليضة التي وقع فيها الطالق ـإِذَ ا، فَ هَ عْ اجِ َ لِريُ
ا هَ لِّقْ لْيُطَ اءَ فَ إِنْ شَ تْ فَ رَ ، ثبت ذلك يف روايـات يـونس بـن جبـري، وأنـس بـن »طَهُ

هذه الروايات جمملـة، أمـا الروايـات عـن سـامل  سريين، والذي يبدو للباحث أن
 .ونافع يف ذلك مفصلة لذلك، فعليها املعول يف ذلك، واهللا تعاىل أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٨/٤٥١، املرداوي، اإلنصاف ٨/٤، النووي، روضة الطالبني ٣/٢٣٤ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ) ١(
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=
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بعد استعراضنا ملرويات ابن عمر يف طالق احلائض، ومجـع طرقهـا املختلفـة 
 :تبني لنا اآليت

دلت املرويات عىل حتريم الطـالق يف احلـيض، وكـذلك الطهـر الـذي  :أوالً 
 .فيه جومع

دلت املرويات عىل جواز طالق املرأة يف الطهر الذي مل يتم فيـه اجلـامع،  :ثانياً 
 . وكذا إذا تبني محلها

األحاديث املرفوعة الدالة عىل عدم احتسـاب الطلقـة يف احلـيض أكثـر  :ثالثاً 
 .وأصح من األحاديث الدالة عىل احتساهبا

املرويات املوقوفة عىل ابن عمر دلت عىل احتسابه الطلقة التـي طلقهـا  :رابعاً 
 . يف احليض

 .دلت املرويات عىل وجوب الرجعة عند هذا الطالق :خامساً 
أن الطـالق الـذي يـيل الطـالق يف احلـيض جيـب أن  دلت املرويات :سادساً 

 .يكون بعد طهرين بينهام حيض
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طبعـة : أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ، اجلرح والتعديل، النارش ابن أيب حاتم -١
 - اهلند، دار إحيـاء الـرتاث العـريب - بحيدر آباد الدكن -جملس دائرة املعارف العثامنية 

 م ١٩٥٢هـ  ١٢٧١األوىل، : بريوت، الطبعة
حممـد : ي، مصـنف ابـن أيب شـيبة، حتقيـق ـابن أيب شيبة أبو بكر عبد اهللا بن حممد العبس -٢

 .عوامة، الدار السلفية اهلندية القديمة
افِعي البْنِ  -٣ نَد الشَّ سْ ح مُ ْ ايفِ يفْ رشَ ابن األثري جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد، الشَّ

، املحقق ريْ
ـارس بـن إبـراهيم، النـارش -أمحد بن سليامن: األثِ ، : أيب متـيم يَ ـدِ شْ كتَبـةَ الرُّ مَ

 . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦األويل، : اململكة العربية السعودية، الطبعة -الرياض 
عبـد اهللا عمـر : املحقـق أبو حممد عبد اهللا بن عيل، املنتقى من السنن املسندة، ابن اجلارود -٤

 - هــ١٤٠٨األوىل، : الطبعـة بـريوت، - مؤسسة الكتـاب الثقافيـة: البارودي، النارش
 .  م١٩٨٨

عبـد اللطيـف : ابن الصالح عثامن بن عبد الرمحن، معرفة أنواع علوم احلـديث، املحقـق -٥
: رـاألوىل، سـنة النشـ: دار الكتب العلمية، الطبعة: ماهر ياسني الفحل، النارش -اهلميم 
 م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣

دار : ابن القيم اجلوزية حممد بن أيب بكر، حاشية ابـن القـيم عـىل سـنن أيب داود، النـارش -٦
 . هـ١٤١٥بريوت، الطبعة الثانية،  - الكتب العلمية

حممـد : ر، إغاثة اللهفان من مصايد الشـيطان، املحقـقابن القيم اجلوزية حممد بن أيب بك -٧
 . مكتبة املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية: حامد الفقي، النارش

مؤسسـة الرسـالة، : ابن القيم حممد بن أيب بكر، زاد املعاد يف هدي خـري العبـاد، النـارش -٨
هــ ١٤١٥، رونـوالعشـ السـابعة: مكتبة املنار اإلسالمية، الكويـت، الطبعـة -بريوت 

 .م١٩٩٤/
: ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، الفتاو الكرب البن تيمية، النارش -٩

 . م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨األوىل، : دار الكتب العلمية، الطبعة
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عبـد : ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احللـيم، جممـوع الفتـاو، املحقـق -١٠
ريف، املدينـة ـجممع امللك فهد لطباعـة املصـحف الشـ: بن حممد بن قاسم، النارشالرمحن 

 . م١٩٩٥/هـ١٤١٦: النبوية، اململكة العربية السعودية، عام النرش
شـعيب : ابن حبان حممد بن حبـان بـن أمحـد بـن حبـان، صـحيح ابـن حبـان، املحقـق -١١

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤نية، الثا: بريوت، الطبعة - مؤسسة الرسالة: األرنؤوط، النارش
 دار الفكر، الطبعـة األوىل ،: السيد رشف الدين أمحد، النارش: ابن حبان، الثقات، حتقيق -١٢

 . م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥
، تقريب )هـ٨٥٢: املتوىف(ابن حجر العسقالين أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد  -١٣

 -ـ ه١٤٠٦األوىل، : سوريا، الطبعة -دار الرشيد: حممد عوامة، النارش: التهذيب، املحقق
 .م١٩٨٦

دار : ابن حجر العسقالين أمحد بن عـيل، فـتح البـاري رشح صـحيح البخـاري، النـارش -١٤
 .هـ١٣٧٩بريوت،  -املعرفة

: املحقـق  ابن حجر العسقالين، تعريف أهل التقديس بمراتـب املوصـوفني بالتـدليس، -١٥
 .األردن -بة املنارمكت: عاصم بن عبد اهللا القريوين، النارش.د

دار البشـائر : عبد الفتاح أبو غـدة،  النـارش: املحقق ابن حجر العسقالين، لسان امليزان، -١٦
 .م٢٠٠٢األوىل، : اإلسالمية، الطبعة

ابن حجر، التلخيص احلبري يف ختـريج أحاديـث الرافعـي الكبـري، دار الكتـب العلميـة،  -١٧
 . م١٩٨٩ - هـ١٤١٩الطبعة األوىل : الطبعة

 . بريوت - دار الفك: ابن حزم أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد، املحىل باآلثار، النارش -١٨
بـريوت،  -دار الفكـر: د أمني، رد املحتار عىل الدر املختار، النـارشـن حممـديـابـن عـاب -١٩

 . م١٩٩٢ -هـ١٤١٢الثانية، : ط
الرب بن عاصم النمري القرطبي  ابن عبد الرب أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد -٢٠

دار : سامل حممد عطا، حممد عـيل معـوض، النـارش: ، االستذكار، حتقيق)هـ٤٦٣: املتوىف(
 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١األوىل، : بريوت، الطبعة - الكتب العلمية
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ابن عبد الرب أبو عمر يوسف بن عبـد اهللا بـن حممـد، التمهيـد ملـا يف املوطـأ مـن املعـاين  -٢١
وزارة : مصطفى بن أمحد العلوي، حممد عبـد الكبـري البكـري، النـارش: ، حتقيقواألسانيد

 .  هـ١٣٨٧: املغرب، عام النرش - عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية

-عيل حممد البجاوي، دار اجليـل:املحقق ابن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، -٢٢
 .هـ١٤١٢بريوت، 

عـادل أمحـد : اجلرجاين، الكامل يف ضعفاء الرجـال، حتقيـقابن عدي أبو أمحد بن عدي  -٢٣
الكتـب : عبد الفتاح أبو سنة، النـارش: عيل حممد معوض، شارك يف حتقيقه - عبد املوجود

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨األوىل، : لبنان، الطبعة -بريوت -العلمية 

امعييل املقديس ثـم ابن قدامة أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجل -٢٤
مكتبـة القـاهرة، تـاريخ : ، املغني البن قدامـة، النـارش)هـ٦٢٠: املتوىف(الدمشقي احلنبيل

 . م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨: النرش

سـامي بـن حممـد : ابن كثري أبو الفداء إسامعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، املحقـق -٢٥
 . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠نية الثا: دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة: سالمة، النارش

وأقوالـه عـىل  -  -ابن كثري، مسند الفاروق أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب  -٢٦
: ر، الطبعةـمص - دار الفالح، الفيوم: إمام بن عيل بن إمام، النارش: املحقق أبواب العلم،

 م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠: األوىل

حممـد فـؤاد عبـد : ابن ماجه أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، حتقيـق -٢٧
 . فيصل عيسى البايب احللبي -دار إحياء الكتب العربية : الباقي، النارش

ابن نجيم املرصي احلنفي زين الـدين بـن إبـراهيم ، البحـر الرائـق رشح كنـز الـدقائق،  -٢٨
 . بريوت - دار املعرفة: النارش

ارُ ابن القـيِّم للنشـ: أبو الطيب حممد صديق خان، الروضة الندية، النارش -٢٩ ر والتوزيـع، ـدَ
ان للنش -الرياض  ار ابن عفَّ مجهوريـة  -ر والتوزيع، القـاهرةـاململكة العربية السعودية، دَ

 . م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣األوىل، : مرص العربية، الطبعة
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، يأبو القاسم الرافعي القزوين -٣٠ افِعيِّ نَد الشَّ سْ  عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم، رشحُ مُ
د بكر زهران، النارش: املحقق األوىل، : الطبعـة قطـر، - وزارة األوقاف: أبو بكر وائل حممَّ
 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨

يّ احلنفي، اجلوهرة النرية، النارش -٣١ بِيدِ ، األوىل: املطبعة اخلريية، الطبعة: أبو بكر بن عيل الزَّ
 .هـ١٣٢٢

تاين  -٣٢ سْ : املحقـق  ، سـنن أيب داود،)هــ٢٧٥: املتوىف (أبو داود سليامن بن األشعث السجِ
 . حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر

: ي، املحقـقـي، مسـند أيب داود الطيالســأبو داود سليامن بن داود بن اجلارود الطيالسـ -٣٣
األوىل، : ر، الطبعـةـمصـ - ردار هجـ: النـارشحممد بن عبـد املحسـن الرتكـي، : الدكتور
 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩

حممد بن عبد الـرمحن بـن العبـاس، املخلصـيات وأجـزاء أخـر أليب طـاهر  أبو طاهر -٣٤
وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية : نبيل سعد الدين جرار، النارش: املحقق املخلص،

 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩األوىل، : لدولة قطر، الطبعة
حبيب الـرمحن األعظمـي، : عثامن سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، املحقق أبو -٣٥

 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٣األوىل، : اهلند، الطبعة - الدار السلفية: النارش
أيمن بن عـارف الدمشـقي، : أبو عوانة يعقوب بن إسحاق، مستخرج أيب عوانة، حتقيق -٣٦

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩األوىل، : بريوت، الطبعة -دار املعرفة : النارش
أمحد بن عبـد اهللا بـن أمحـد، حليـة األوليـاء وطبقـات األصـفياء، دار الكتـاب  أبو نعيم -٣٧

 .هـ١٤٠٥الرابعة، : بريوت، الطبعة -العريب
حممـد : أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا، املسند املستخرج عىل صحيح اإلمـام مسـلم، املحقـق -٣٨

لبنـان،  - بـريوت -دار الكتـب العلميـة : حسن حممد حسن إسامعيل الشـافعي، النـارش
 . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧األوىل، : الطبعة

: املحقـق ، مسـند أبـو يعـىل،)هــ٣٠٧: املتـوىف( أمحد بن عيل بن املثُنى بن حييى أبو يعىل -٣٩
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤األوىل، : الطبعةدمشق،  -حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث
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د أمحـد : عدة يف أصول الفقه، حققه وعلق عليه وخرج نصهأبو يعىل حممد بن احلسني، ال -٤٠
 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠الثانية : بن عيل بن سري املباركي، الطبعة

عـامل : السيد أبـو املعـاطي النـوري، النـارش : أمحد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد، املحقق  -٤١
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩األوىل، : بريوت، الطبعة - الكتب

عادل مرشد، وآخـرون،  -شعيب األرنؤوط : أمحد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد، املحقق -٤٢
 . م٢٠٠١ -هـ١٤٢١األوىل، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: النارش

 .القاهرة -أمحد حممد شاكر، نظام الطالق يف اإلسالم، مكتبة السنة -٤٣
ج منظومة التحقيقات حممد نارص الدين ، صحيح وضعيف سنن النسائي، برنام األلباين -٤٤

 . احلديثية
املكتـب : األلباين حممد نارص الدين، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، النارش -٤٥

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثانية : بريوت، الطبعة - اإلسالمي
األلباين حممد نارص الدين، سلسلة األحاديث الصـحيحة ويشء مـن فقههـا وفوائـدها،  -٤٦

 . األوىل: مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة: النارش
: املحقـق أبو احلسن سيد الدين عيل بن أيب عيل، اإلحكام يف أصـول األحكـام، اآلمدي -٤٧

 .بريوت -اإلسالمياملكتب : عبد الرزاق عفيفي، النارش
البخاري حممد بن إسامعيل أبو عبداهللا اجلعفي، اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور  -٤٨

حممد زهري بن نـارص النـارص، : وسننه وأيامه، صحيح البخاري، املحقق) ملسو هيلع هللا ىلص(رسول اهللا 
 . هـ١٤٢٢األوىل، : دار طوق النجاة، الطبعة: النارش

حمفوظ الـرمحن زيـن : املحقق رو بن عبد اخلالق، مسند البزار،أبو بكر أمحد بن عم البزار -٤٩
األوىل، بـدأت : الطبعـة املدينـة املنـورة، -مكتبة العلـوم واحلكـم : اهللا، وآخرون، النارش

 .م٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨
شـعيب : حتقيـق أبو حممد احلسني بن مسعود بـن حممـد، رشح السـنة للبغـوي، البغوي -٥٠

: دمشق، بـريوت، الطبعـة -املكتب اإلسالمي : اويش، النارشحممد زهري الش-األرنؤوط
 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية، 
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: املتـوىف(البهوتى منصور بن يونس بن صـالح الـدين بـن حسـن بـن إدريـس احلنـبىل  -٥١
 . دار الكتب العلمية: ، كشاف القناع عن متن اإلقناع، النارش)هـ١٠٥١

جملـس دائـرة :  البيهقي، السنن الكرب، النـارشعيلأبو بكر أمحد بن احلسني بن  البيهقي -٥٢
 .هـ١٣٤٤األوىل : املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد، الطبعة

عبد املعطـي أمـني قلعجـي، : البيهقي أبو بكر أمحد بن احلسني، السنن الصغر، املحقق -٥٣
األوىل، : باكسـتان، الطبعـة - يـكراتشـ: دراسات اإلسـالمية، البلـدجامعة ال: دار النرش

 . م١٩٨٩هـ، ١٤١٠
بشـار عـواد معـروف، : املحقـق الرتمذي أبو عيسى حممد بن عيسـى، سـنن الرتمـذي، -٥٤

 .م١٩٩٨: بريوت، سنة النرش - دار الغرب اإلسالمي: النارش
يْبَاين عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن أيب تغلب بن سامل  -٥٥ : توىفامل(التغلبي الشَّ

ب، املحقـق)هـ١١٣٥ لِيـلُ الطَّالـِ ح دَ ب برشَ يْلُ املَآرِ ـليامن عبـد اهللا : ، نَ الـدكتور حممـد سُ
 . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣األوىل، : مكتبة الفالح، الكويت، الطبعة: األشقر، النارش

عبـد السـالم حممـد عـيل شـاهني، دار : اجلصاص أمحد بن عيل ، أحكام القرآن، املحقق -٥٦
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥األوىل، : ، بريوت، الطبعةالكتب العلمية

ر ـ، رشح خمتصـ)هــ ٣٧٠: املتـوىف(اجلصاص احلنفي أمحد بـن عـيل أبـو بكـر الـرازي  -٥٧
 -هــ ١٤٣١األوىل : راج، الطبعـةـودار السـ -دار البشائر اإلسالمية : الطحاوي، النارش

 . م٢٠١٠
مصـطفى : عىل الصـحيحني، حتقيـقتدرك ـد اهللا، املسـد بن عبـد اهللا حممـاحلاكم أبو عب -٥٨

 -هــ١٤١١األوىل، : بـريوت، الطبعـة - دار الكتـب العلميـة: عبد القادر عطـا، النـارش
 . م١٩٩٠

ر خليـل ـ، رشح خمتصـ)هـ١١٠١: املتوىف(اخلريش املالكي أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا  -٥٩
 .بريوت - دار الفكر للطباعة: للخريش، النارش

شـعيب االرنـؤوط، : سـن عـيل بـن عمـر، سـنن الـدارقطني، حققـهالدارقطني أبواحل -٦٠
 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤األوىل، : بريوت، الطبعة -مؤسسة الرسالة: وآخرون، النارش
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َنِ بن الفضل، مسند الدارمي املعروف بــ  -٦١ محْ بْدِ الرَّ بْدِ اهللاِ بْنِ عَ دٍ عَ َمَّ سـنن (الدارمي أَبو حمُ
 -هـ١٤٣٤األوىل، : بريوت، الطبعة -الغمري، دار البشائرنبيل هاشم : املحقق ،)الدارمي
 .م٢٠١٣

عـيل حممـد : الذهبي شمس الدين أبوعبد اهللا، ميزان االعتدال يف نقـد الرجـال، حتقيـق -٦٢
ــارش ــة للطباعــة والنشــ: البجــاوي، الن ــريوتـدار املعرف ــة - ر، ب ــان، الطبع األوىل، : لبن

 . م١٩٦٣ -هـ١٣٨٢
د بن أمحد بن عثامن، املغني يف الضـعفاء، حتقيـق الـدكتور نـور شمس الدين حمم الذهبي -٦٣

 .الدين عرت، بدون
شـعيب : حتقيـق  شمس الدين حممد بن أمحـد بـن عـثامن، سـري أعـالم النـبالء، الذهبي -٦٤

 . مؤسسة الرسالة: االرنؤوط، النارش
: حتقيـق موثـق،حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز، ذكر أسامء من تكلم فيه وهـو  الذهبي -٦٥

 .  هـ١٤٠٦ مكتبة املنار،: حممد شكور أمرير املياديني، النارش
 الذهبي، ديوان الضعفاء واملرتوكني، مكتبة النهضة احلديثة  -٦٦
حممـد . د: املحقق الرامهرمزي أبو حممد احلسن، املحدث الفاصل بني الراوي والواعي، -٦٧

 .هـ١٤٠٤لثة، الثا: الطبعةبريوت،  -عجاج اخلطيب، دار الفكر
 :در الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللا، البحر املحيط يف أصول الفقه، حتقيـقـب يـالزركش -٦٨

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١: بريوت، سنة النرش -حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية. د
الزيلعي مجال الدين أبو حممد، ختـريج األحاديـث واآلثـار الواقعـة يف تفسـري الكشـاف  -٦٩

: الرياض - دار ابن خزيمة: عبد اهللا بن عبد الرمحن السعد، دار النرش: حتقيق  ي،للزخمرش
 . هـ١٤١٤

دار : السبكي تقي الدين أبو احلسن عيل بن عبد الكايف، اإلهباج يف رشح املنهاج، النـارش -٧٠
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦: بريوت، عام النرش - الكتب العلمية

حممـود حممـد حممـود حسـن نصـار، : املدلسني، املحقـق السيوطي جالل الدين، أسامء  -٧١
 .األوىل، بدون: بريوت، الطبعة - دار اجليل: النارش
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: حتقيـق  عبد الرمحن بن أيب بكر ، تدريب الراوي يف رشح تقريـب النـواوي، يوطيـالس -٧٢
 . عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض احلديثة

دار : ، النـارش) مطبوع مع األم(إدريس، اختالف احلديث الشافعي أبو عبد اهللا حممد بن  -٧٣
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠: بريوت، سنة النرش - املعرفة

رشكة غراس : ، النارش)ترتيب سنجر(الشافعي حممد بن إدريس، مسند اإلمام الشافعي  -٧٤
 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥األوىل، : للنرش والتوزيع، الكويت، الطبعة

، )هــ٩٧٧: املتـوىف(ربيني الشافعي ـد بن أمحد اخلطيب الشالرشبيني شمس الدين، حمم -٧٥
 . بريوت - دار الفكر: اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، النارش

، فـتح القـدير، )هــ١٢٥٠: املتـوىف(الشوكاين حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهللا اليمني  -٧٦
 . هـ ١٤١٤ -ألوىل ا: دمشق، بريوت، الطبعة -دار ابن كثري، دار الكلم الطيب : النارش

الشوكاين حممد بن عيل بن حممد، نيل األوطار من أحاديـث سـيد األخيـار رشح منتقـى  -٧٧
 .إدارة الطباعة املنريية: األخبار، النارش

 ،بدون طبعـةدار احلديث، : الصنعاين حممد بن إسامعيل بن صالح، سبل السالم، النارش -٧٨
 . وبدون تاريخ

: املتـوىف(القاسم سليامن بن أمحد بـن أيـوب بـن مطـري اللخمـي الشـامي، الطرباين أبو  -٧٩
سعد بن عبد اهللا احلميد، /د: فريق من الباحثني بإرشاف: ، املعجم الكبري، حتقيق)هـ٣٦٠

 .خالد بن عبد الرمحن اجلرييس، بدون/ود
م الطرباين أبو القاسم سليامن بن أمحـد بـن أيـوب بـن مطـري اللخمـي الشـامي، املعجـ -٨٠

عبـد املحسـن بـن إبـراهيم احلسـيني، ، طارق بن عوض اهللا بـن حممـد: األوسط، املحقق
 .القاهرة - دار احلرمني: النارش

الطرباين أبو القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، مسند الشاميني،  -٨١
 . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥األوىل، : بريوت، الطبعة - مؤسسة الرسالة: النارش

شـعيب : حتقيـق أبو جعفر أمحد بن حممـد بـن سـالمة، رشح مشـكل اآلثـار، الطحاوي -٨٢
 .م١٤٩٤هـ، ١٤١٥األوىل : األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة
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حممد : (أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة، رشح معاين اآلثار، حققه وقدم له الطحاوي -٨٣
هــ، ١٤١٤األوىل : الكتـب، الطبعـةعـامل : ، النارش)حممد سيد جاد احلق -زهري النجار

 م ١٩٩٤
، رشح الطيبي عـىل مشـكاة املصـابيح )هـ٧٤٣(الطيبي رشف الدين احلسني بن عبد اهللا  -٨٤

مكتبـة : عبد احلميد هنداوي، النارش. د: ، املحقق)الكاشف عن حقائق السنن(املسمى بـ 
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧األوىل، : ، الطبعة)الرياض -مكة املكرمة (نزار مصطفى الباز 

: ، املصـنف، املحقـق)هــ٢١١: املتـوىف(عبد الرزاق أبو بكر بن مهام بن نافع احلمـريي  -٨٥
 .هـ١٤٠٣الثانية، : اهلند، الطبعة -حبيب الرمحن األعظمي، املجلس العلمي

حممد بن / د: عبد العزيز بن باز، جمموع فتاو ومقاالت متنوعة، مجع وترتيب وإرشاف -٨٦
إدارة البحــوث العلميــة واإلفتــاء، إدارة جملــة البحــوث : رـع ونشــســعد الشــويعر، طبــ

 . م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥: السعودية، الطبعة األوىل -اإلسالمية، الرياض
عبـد العلـيم عبـد العظـيم : العجيل أمحد بن عبد اهللا بن صالح، معرفـة الثقـات، حتقيـق -٨٧

 . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥املدينة املنورة، الطبعة األوىل ،  -مكتبة الدار : البستوي، النارش
عيل بن أمحد بن مكرم الصعيدي، حاشية العدوي عـىل رشح كفايـة ، العدوي أبو احلسن -٨٨

بـريوت،  - دار الفكـر: يوسف الشيخ حممـد البقـاعي ، النـارش: الطالب الرباين، املحقق
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤: تاريخ النرش

طـه : املحقـق أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس، رشح تنقيح الفصـول، رايفـالق -٨٩
 -هــ١٣٩٣األوىل، : رشكة الطباعـة الفنيـة املتحـدة، الطبعـة: عبد الرؤوف سعد، النارش

 .م١٩٧٣
يمـي املـالكي  -٩٠ لـم )هــ٥٣٦: املتـوىف(املازري أبو عبد اهللا حممد بن عيل بن عمر التَّمِ ، املُعْ

ر، ـالدار التونسية للنشـ: فضيلة الشيخ حممد الشاذيل النيفر، النارش: بفوائد مسلم، املحقق
 .م١٩٨٨الثانية، : الطبعة

األوىل، : علميـة، الطبعـةدار الكتـب ال: مالك بن أنس بن مالك، املدونة الكرب، النارش -٩١
 . م١٩٩٤ -هـ١٤١٥
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دار : حممد فؤاد عبد الباقي، النـارش: موطأ اإلمام مالك، حتقيق بن أنس بن مالك، مالك -٩٢
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٦: بريوت، عام النرش -إحياء الرتاث العريب

: املتـوىف(ري البغـدادي ـاملاوردي أبو احلسن عيل بن حممد بـن حممـد بـن حبيـب البصـ -٩٣
: ، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رشح خمترص املزين، املحقـق)هـ٤٥٠

لبنان،  - دار الكتب العلمية، بريوت: عادل أمحد عبد املوجود، النارش -عيل حممد معوض
 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩األوىل، : الطبعة

 - دار الفكـر :ر خليـل، النـارشـحممد بن أمحد بن حممد عليش، منح اجلليل رشح خمتصـ -٩٤
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩: بريوت، تاريخ النرش

: املتـوىف(املرداوي عالء الدين أبو احلسن عيل بن سـليامن الدمشـقي الصـاحلي احلنـبيل  -٩٥
 . دار إحياء الرتاث العريب: ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، النارش)هـ٨٨٥

هتذيب الكامل يف أسامء الرجـال،  ، املزي يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج -٩٦
 - هــ١٤٠٠األوىل، : بريوت، الطبعـة -بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة. د: املحقق
 .م١٩٨٠

، املسـند الصـحيح )هـ٢٦١: املتوىف(مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري  -٩٧
: عبد الباقي، النارشحممد فؤاد : ، املحققملسو هيلع هللا ىلصاملخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا 

 .بريوت -دار إحياء الرتاث العريب
 .مرص -دار الفكر: املطيعي، املجموع رشح املهذب، النارش -٩٨
حممـد، مرقـاة املفـاتيح رشح مشـكاة املصـابيح، ) سـلطان(عيل بن  املال اهلروي القاري -٩٩

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢األوىل، : بريوت، الطبعة -دار الفكر: النارش
حسـن عبـد املـنعم : ئي أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب، السنن الكـرب، حققـهالنسا -١٠٠

 . م٢٠٠١-هـ ١٤٢١األوىل، : بريوت، الطبعة - مؤسسة الرسالة: شلبي، النارش
: د الرمحن أمحد بن شعيب، سنن النسائي املجتبى مـن السـنن، حتقيـقـائي أبو عبـالنس -١٠١

الثانيـة، : حلـب، الطبعـة - املطبوعـات اإلسـالميةمكتـب : عبد الفتاح أبو غدة، النـارش
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦



   ٣٣١       )دراسة نقدية حتليلية(عمر يف طالق احلائض ودالالهتا الفقهية مرويات ابن     
 ، جامعة املدينة العامليةكلية العلوم اإلسالمية -األستاذ املشارك بقسم الفقه وأصوله  -خالد محدي عبد الكريم  .د                              

النووي أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف، املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج،  -١٠٢
 .هـ١٣٩٢الثانية، : بريوت، الطبعة - دار إحياء الرتاث العريب: النارش

: النووي أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف، روضة الطالبني وعمدة املفتـني، حتقيـق -١٠٣
 م ١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: زهري الشاويش، النارش

ي حممد بن عيل بن آدم بن موسى اإلثيويب، رشح سنن النسائي املسـمى  -١٠٤ وِ لَّ ذخـرية «الوَ
ر ـدار آل بـروم للنشـ -ر ـدار املعـراج الدوليـة للنشـ: ، النـارش»جتبـىالعقبى يف رشح امل
 .األوىل: والتوزيع، الطبعة
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) الفقهية املتعلقة باملسجد احلـرامالقواعد :(هدفت الدراسة الفقهية بعنواناستَ 

رتْ تطبيقاهتـا  مل  إذمجعَ القواعد الفقهية املتعلقة باملسجد احلرام تعلقاً مبارشاً، وذكَ
مكان واحـد، وقـد رستُ فيهـا عـىل وفـق مـنهج علمـي  يفأر من مجعها وبحثها 

 .أوضحته يف املقدمة
وقسمتُ البحث إىل مقدمـة، ومتهيـد، ومبحثـني، وخامتـة ذكـرتُ فيهـا أهـم 

 . للمصادر املراجع مع فهرسالنتائج املستخلصة منه، 
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=
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احلمد هللا الذي رشع لنا من األحكام ما فيـه صـالحنا يف الـدارين، واصـطفى 
األرض ليكون قبلة للعاملني، وأشـهد أن حممـداً عبـده املسجد احلرام من بني بقاع 

 :ورسوله صىل اهللا عليه وسلم تسليامً كثرياَ وبعد
فإن هذه الدراسة تربز أمهية القواعد الفقهية، وصلتها باملسجد احلـرام، وتبـني 
طريقاً من طرق فهم نصوص الوحي، وارتباط القواعد الفقهية باملسائل الفقهيـة، 

 :وع لألسباب التاليةوقد اخرتتُ املوض
ربطهـا إىل أن املسجدَ احلرامَ ترتبطُ به أحكام رشعية كثرية ومتناثرة، حتتاج  -١

بعقد واحد، وحتت قواعد فقهية منضبطة تُسهل مجع مـا تنـاثر وتفـرق مـن تلـك 
 .األحكام

كثرة املستجدات والنوازل املتعلقة باملسجد احلرام، وممـا يسـهل الوقـوف  -٢
قررهـا  التـي الرشعي لتلك النوازل هو القواعـد الفقهيـة املتصـلة بـهعىل احلكم 

 . العلامء رمحهم اهللا 
مشاركتي للمشـايخ يف التوجيـه واإلرشـاد باملسـجد احلـرام حيـث تـرد  -٣

املسائل املتكررة والنوازل املتتابعة، ومن أعظم مـا يعـني عـىل اجلـواب عـىل تلـك 
 . مي بجمعها ومعرفة تطبيقاهتااملسائل ضبط القواعد الفقهية، فزاد اهتام

عدم وقويف عىل بحث مجع القواعد الفقهية املتصلة باملسـجد احلـرام؛ لـذا  -٤
واحد تسهيالً للعلم وأهله، فاستعنت باهللا وسـألته التوفيـق  بحثرأيتُ مجعها يف 

 .ة التاليةاخلطحسب والسداد، ورست يف البحث 
 :وفيه مطلبان: التمهيد

 . ات البحث وفيه مسألتانمصطلح: املطلب األول
 .تعريف القواعد الفقهية: املسألة األوىل
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 .تعريف املسجد احلرام: املسألة الثانية
 .أمهية القواعد الفقهية: املطلب الثاين

القواعد الفقهية الكرب وعالقتها باملسجد احلرام وفيـه مخسـة : املبحث األول
 :مطالب

 .قاعدة األمور بمقاصدها: املطلب األول
 . قاعدة اليقني ال يزول بالشك: طلب الثاينامل

 .املشقة جتلب التيسري: املطلب الثالث
 .الرضر يزال: املطلب الرابع

 . العادة حمكمة: املطلب اخلامس
 :القواعد الفقهية غري القواعد الكرب، وفيه ثالثة عرش مطلباً : املبحث الثاين
 ).الرضورات تبيح املحظورات ( قاعدة : املطلب األول
 ).درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح ( قاعدة : : املطلب الثاين

 ).يثبت تبعاً ما ال يثبت استقالالً ( قاعدة: املطلب الثالث
 ).حكم الزيادة حكم املزيد( قاعدة : املطلب الرابع

 ).التابع تابع ( قاعدة : املطلب اخلامس
ىل بالتقـديم مـن الفضـل املتعلـق بـذات العبـادة أو(قاعـدة: املطلب السادس

 ).الفضل املتعلق بمكاهنا
عند التزاحم يقدم مـا خيشـى فواتـه عـىل مـاال خيشـى ( قاعدة :املطلب السابع

 ).فواته 
حتصيل أعىل املصـلحتني وإن فاتـت أدنامهـا، وتـدفع ( قاعدة : املطلب الثامن

 )أعىل املفسدتني وإن وقع أدنامها 
ـص بعبـادة، فهـو أفضـل مـن كل مكان أو زمـان ( قاعدة : املطلب التاسع خُ

 ).غريه
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الفعـل املنهـي عنـه سـداً للذريعـة، يبـاح للحاجـة ( قاعـدة : املطلب العارش
 ).واملصلحة الراجحة 

 ).إذا ضاق األمر اتسع وإذا اتسع األمر ضاق ( قاعدة : املطلب احلادي عرش
 ).امليسور ال يسقط باملعسور ( قاعدة : املطلب الثاين عرش

 ). االشتغال بوظيفة الوقت مقدم عىل غريه ( قاعدة : رشاملطلب الثالث ع
 :منهج البحث

اقترصتُ عىل القواعد الفقهية املرتبطـة ارتباطـاً ظـاهراً باملسـجد احلـرام،  -١
 .  وتركت القواعد املحتملة لكثرهتا واختصاراً للبحث

 .بينتُ معنى القاعدة بياناً خمترصاً يكشف معناها إمجاالً  -٢
 .ة القاعدة باختصار حسب اإلمكانذكرتُ أدل -٣
ذكرتُ أبرز التطبيقات الفقهية للقاعدة املتصلة باملسجد احلـرام، ومل اتتبـع  -٤

 .مجيع التطبيقات؛لكثرهتا،وألن القصد ذكر صلة القاعدة بأحكام املسجد احلرام
رجعتُ إىل كتب أهل العلم املعتربة قديامً مـع االسـتفادة مـن الدراسـات  -٥

 .ثاً املؤلفة حدي
عزوتُ اآليات إىل سورها ،وخرجتُ األحاديـث النبويـة مـن مصـادرها  -٦

 .املعتربة
 .ختمتُ البحث بأهم النتائج والتوصيات، ثم بينتُ املصادر واملراجع -٧

فهذه قواعد فقهية متصلة بأفضل مكان عىل وجـه األرض اجتهـدتُ ... وبعد 
 .ألن املقام يقتيض ذلكيف مجعها وربطها بتطبيقاهتا مع اجياز يف البيان؛ 

يف القول والعمل وأن جيعل  للقبول والسدادأسأل اهللا جل يف عاله أن يوفقني 
هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم، وخدمة للعلم وأهله، وما كان فيه من صواب 

ي ـفمن اهللا وحده، وله الفضل واملنة، وما كان فيه مـن خطـأ وتقصـري فمـن نفسـ
نـه، وصـىل اهللا وسـلم عـىل نبينـا حممـد وآلـه وصـحبه والشيطان، فأستغفر اهللا م

 . أمجعني
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 :وفيه مطلبان 
 :مصطلحات البحث وفيه مسألتان: املطلب األول
مركبة من جزئيني؛ لذا فـإن معرفـة معناهـا ) القواعد الفقهية (  :املسألة األوىل

 .احلقيقي يتوقف عىل معرفة كلِّ جزءٍ عىل حدة، ثم معناها مجلة
 :تعريف القاعدة: أوالً 

القاعدة أصل اليشء وأساسه الذي يقـوم عليـه؛ كقواعـد البنـاء، ومنـه قولـه 
دَ ﴿: تعاىل اعِ وَ يمُ الْقَ اهِ رَ عُ إِبْ فَ رْ إِذْ يَ ا إِنَّـكَ أَنْـتَ وَ نـَّ بَّـلْ مِ قَ نَا تَ بَّ يلُ رَ عِ امَ إِسْ نَ الْبَيْتِ وَ مِ

لِيمُ  يعُ الْعَ مِ  . )١()١٢٧:البقر(  ﴾السَّ
 .)٢(قضية كلية منطبقة عىل مجيع جزئياهتا: ويف االصطالح

قضـية كليـة مـن حيـث اشـتامهلا بـالقوة عـىل أحكـام : وعرفها بعضهم بقوله
 .)٣(جزئيات موضوعها

 :تعريف الفقهثانياً 
 .)٤(فقهت هذا احلديث أفقهه، إذا فهمته: مطلق الفهم، تقول: الفقه لغةً 

ف الفقه بتعريفات كثـرية، لعـل أسـلمها تعريـف : وأما يف االصطالح رِّ فقد عُ
 الفقه هو العلم باألحكام الشـرعية العمليـة«: حيث يقول -رمحه اهللا-البيضاوي 

 .)٥(»املكتسب من أدلتها التفصيلية

دَ (لسان العرب، واملعجم الوسيط، كالمها مادة  ينظر (١)  . ٦٧٨، ومفردات القرآن للراغب ص)قَعَ
 .١٢١التعريفات ص (٢)
 .١/١١األشباه والنظائر للسبكي: وينظر. ٧٢٨الكليات ص (٣)
 .٢/٤٧٩، واملصباح املنري٤/٤٤٢، معجم مقاييس اللغة البن فارس٦/٢٢٤٣الصحاح للجوهري ينظر (٤)
 .١/٢٦إىل علم األصول مع رشحه هناية الدول لألسنوي، وبذيله منهاج العقول للرسخيس منهاج الوصول(٥)
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 .تعريف القواعد الفقهية باعتبارها لقباً : ثالثاً 
الناظر يف تعريفات الفقهاء رمحهم اهللا، جيد أهنم يعرفون القواعد الفقهية بعـدة 

             : ، ولعــل مــن أســلمها وأمجعهــا تعريــف الشــيخ)١(اعتبــارات وملســالك متنوعــة
عيـة عمليـة قضـية كليـة رش«: القاعـدة الفقهيـة :قاليعقوب الباحسني حيث . د

 .»جزئياهتا قضايا كلية رشعية عملية
التعريف  ترجيح هذاسبب و )٢(أو قضية فقهية كلية وجزيئتها قضايا فقهية كلية

هو مطابقته لواقع القواعد الفقهية، فهي عامـة وعبـارة عـن قضـايا كليـة متصـلة 
باألحكام الرشعية، وجزئيات تلك القضايا الكليـة، ذات عمـوم ال ختـتص بفـرد 

 . )٣(بعينه
 :تعريف املسجد احلرام: املسألة الثانية

 :)٤(املسجد احلرام، يراد به يف كتاب اهللا ثالثة أشياء
لًّ ِ﴿: لكعبة والبيت نفسه؛ كام يف قوله تعاىلا: األول وَ ـطْرَ املْ  فَ كَ شَ هَ جْ دِ وَ ـجِ سْ

امِ﴾احلْ   ).١٤٤:البقرة(رَ
َ ﴿:احلرم كله؛ كام يف قوله تعـاىل: الثاين ي أَرسْ انَ الَّـذِ ـبْحَ ـنَ سُ هِ لَـيْالً مِ بْـدِ  بِعَ

امِ املْ  رَ دِ احلْ جِ  ). ١:اإلرساء(﴾ سْ
وا ﴿:كـام يف قولـه تعـاىلاملسجد الذي حـول الكعبـة؛ : الثالث ـرُ فَ ينَ كَ إِنَّ الَّـذِ

بِيلِ اهللاِوَ  نْ سَ ونَ عَ دُّ دِ احلْ  يَصُ جِ املْسْ ـاكِفُ فِيـهِ وَ اءً الْعَ ـوَ نَاهُ لِلنَّـاسِ سَ لْ عَ ي جَ امِ الَّذِ رَ
الْبَادِ   . )٢٥:احلج(﴾وَ

 ، املفصل يف القواعد الفقهية ١/٥١، غمز عيون البصائر للحموي١/٢١٢القواعد للمقري ينظر (١)
 .٤٣، القواعد الفقهية للندوي ص٢٤يعقوب الباحسني ص. د       
 .٥٤القواعد الفقهية ص (٢)
 .٣٦املفصل يف القواعد الفقهية ص ينظر (٣)
 .٢/٢٤١، والوجوه والنظائر للدامغاين١/١٥٠أحكام أهل الذمة البن القيم ينظر (٤)

                                                           



   ٣٤٣       باملسجد احلرامالقواعد الفقهية املتعلقة     
 أستاذ الفقه املشارك بكلية الرشيعة بجامعة أم القر –غازي بن سعيد بن محود املطريف . د                                                                                                    

واملراد بالبحث املعنى الثالـث مسـجد الكعبـة ذلـك املكـان املبـارك املعمـور 
ةَ  ﴿:املُعدّ ألداء الصلوات، قال اهللا تعاىلواملوقوف  رَ ـامَ عِ ـاجِّ وَ ةَ احلَ ايَ ـقَ ـتُمْ سِ لْ عَ أَجَ

نَ بِاهللاِ نْ آَمَ مَ امِ كَ رَ دِ احلْ جِ رِ  املْسْ َخِ مِ اآلْ الْيَوْ بِيلِ اهللاِ وَ دَ يفِ سَ اهَ جَ نْدَ اهللاِ وَ ونَ عِ تَوُ  الَ يَسْ
اهللاُ مَ الظَّاملِِنيَ  وَ وْ ي الْقَ ْدِ  ).١٩:ةالتوب(﴾الَ هيَ

 ).أمهية القواعد الفقهية : ( املطلب الثاين
الرشيعة اإلسالمية جاءت بأحكام شاملة وصاحلة لكل زمـان ومكـان، فهـي 
مع أصالتها وثباهتا متصفة بالتحول والسـامحة واالسـتيعاب لكـل جديـد متغـري 
ينزل بالناس، وعلم القواعد الفقهية من أعظم العلوم التي تربز الثبات والشـمول 

الستيعاب للنوازل واحلوادث التي تطرأ عىل الناس أفـراداً أو مجاعـات، وهـذه وا
رع ينـتج مـن خاللـه ـالنوازل والوقائع حتتاج إىل اجتهاد ونظـر يف نصـوص الشـ

 الفقيـهإصدار األحكام والفتاو التي تبني حكم اهللا سبحانه وتعاىل كام يراه العامل 
أهنا تسهل حفـظ الفـروع الفقهيـة واجلزئيـات املتنـاثرة يف : واملفتي، ومن فوائدها

أنه جينب الفقيـه مـن : كتب الفقهاء رمحهم اهللا، ومن ثمرات علم القواعد الفقهية
التناقض؛ ألنه يعتمد عىل قواعد يرد هلا مجيع اجلزئيـات والفـروع عنـد التخـريج، 

ريعة مـن االطـالع ـتخصصني يف علـوم الشـمتكن غري امل: والقواعد الفقهية أيضا
 . )١(عىل الفقه، بروحه ومضمونه بأيرس طريق

واملسجد احلرام هو أعظم مكان عىل وجه املعمورة وترتبط بـه أحكـام فقهيـة 
، املتناثرة واملتجددة، وإن مما يعـني )٢(عديدة، وله اتصال بكثري من املسائل والنوازل

هـا وتنزيلهـا عـىل النصـوص هـو القواعـد الفقيه عىل ضبط تلـك املسـائل وفهم
 .الفقهية

 .١٤يعقوب الباحسني ص: ، القواعد الفقهية د١/٣الفروق للقرايف ينظر (١)
أحكـام وخصـائص (لسـامي الصـقري، و) أحكام احلـرم املكـي(للفاكهي، و) أخبار مكة: (عىل سبيل املثال ينظر (٢)

 .لعيل بن أمحد القاعدي) احلرمني
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تـنظم لـه منثـور املسـائل يف «) : هـ٧٩٥:ت(قال ابن رجب احلنبيل رمحه اهللا، 
 .)١( »سلك واحد، وتقييد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد

لذا جاء هذا البحث ليجمع ويربز القواعد الفقهية املتعلقـة باملسـجد احلـرام، 
 .)٢(مقاصد الرشع املطهر الذي يراعي أحوال الناس واحتياجاهتمويبني شيئاً من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .١/٤قواعد ابن رجب: ينظر (١)
 .٦الطاهر بن عاشور ص. مقاصد الرشيعة اإلسالمية: ينظر (٢)
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 .)١()األمور بمقاصدها ( قاعدة : املطلب األول

األحكــام أن : هــذه القاعــدة هــي أول القواعــد اخلمــس الكــرب، ومعناهــا
الرشعية املرتبة عىل أفعال املكلفني تكون عىل مقتىض مقاصدهم من تلك األفعـال 

 .)٢(والترصفات
  -ريض اهللا عنـه-واألصل الذي بينت عليه القاعدة ما رواه عمر بن اخلطـاب 

إنام األعامل بالنيات، وإنـام لكـل امـرئٍ مـا نـو، «: يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبي : قال
 .)٣(»يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إىل ما هاجر إليهفمن كانت هجرته لدنيا 

يء حالالً أو ــفالقصد والنية واالعتقاد جيعل الش«: -رمحه اهللا-قال ابن القيم 
حراماً، صحيحاً أو فاسداً، طاعـة أو معصـية؛ كـام أن القصـد يف العبـادة جيعلهـا 

 . )٤(»واجبة أو حمرمة أو مستحبة أو صحيحة أو فاسدة
ما تقدم نعلم أن هذه القاعـدة العظيمـة هلـا ارتبـاط وثيـق بمسـائل  من خالل

عديدة باملسجد احلرام والعبادات اخلاصة به فمن هذه املسائل التطبيقية عىل سبيل 
 :املثال
عـىل أن النيـة رشط يف صـحة الطـواف فمـن  -رمحهـم اهللا-اتفق الفقهاء  -١

ــر(١)  ــبكي : ينظ ــن الس ــائر الب ــباه والنظ ــباه١/٥٤األش ــيم ص ، واألش ــن نج ــائر الب ــت ٢٧والنظ ، رشح اليواقي
 .٣/٢٨٤، املنثور يف القواعد للزركيش ١/١٤٢الثمينة

، رشح املجلـة ٥٠يعقـوب الباحسـني ص.، قاعدة األمـور بمقاصـدها د١/٣٥األشباه والنظائر للسيوطي: ينظر (٢)
 .١٨لرستم ص

، ومسلم يف كتاب ١صىل اهللا عليه وسلم ج أخرجه البخاري، يف كتاب الوحي باب كيف بدء الوحي إىل رسول اهللا (٣)
 ). ١٩٠٧ح(، ٣/١٥١٥يف األعامل بالنيات فإنه يدخل يف الغزو وغريه: ملسو هيلع هللا ىلصاإلمارة باب قوله 

 .٣/١٢٥إعالم املوقعني (٤)
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عليها، فلو طاف  هاربـاً أو طاف بغري نية فطوافه غري صحيح، وليس بعبادة يثاب 
 .)١(طالباً لغريم أو باحثاً عن ضال ونحو ذلك فأكمل سبعة أشواط مل يصح طوافه

ات كلهـا، ويف البيـت احلـرام اإلخالص وهو رشط لصحة العبـاد: ومنها -٢
متعددة من العبادات؛ كالطواف والصالة والسعي، فالبـد فيهـا مـن قصـد  أنواع

 .)٢(ن الرياء والسمعة واملآرب الدنيويةالتعبد هللا سبحانه، والتباعد ع
 . )٣( )اليقني ال يزول بالشك ( قاعدة : املطلب الثاين

 .)٤(العلم، وإزاحة الشك وحتقيق األمر: اليقني يف اللغة
مارة، ويدخل يف ذلك ما هـو أكل ما كان ثابتاً بدليل أو : الفقهاء اصطالحويف 

 .)٥(الظاهرمظنون؛ ألن األحكام الفقهية إنام تبنى عىل 
 .)٦(خالف اليقني، وهو اضطراب يف القلب والنفس: الشك يف اللغة

هو الرتدد بني وجود اليشء وعدمه، سواء كان الطرفان : ويف اصطالح الفقهاء
 .)٧(متساويني يف الرتدد وأحدمها راجحاً 

 : أدلة القاعدة
تَّبِعُ ﴿:قوله تعاىل: للقاعدة أدلة كثرية أذكر منها دليلني ا يَ مَ ا إِنَّ  وَ نًـّ مْ إِالَّ ظَ هُ ثَرُ أَكْ

يْئًا قِّ شَ نَ احلَ نِي مِ غْ   ).٣٦:يونس( ﴾الظَّنَّ الَ يُ

، ٥٨٩، مفيـد األنـام البـن جـارس ص٨/١٨، املجمـوع٣/٦٨، مواهب اجلليل٤/٣٧املبسوط للرسخيس: ينظر (١)
 .١٣٢أحكام الطواف ص

، الزحام يف املسجد احلرام األسباب واحللول جملة املجمع الفقهـي ٨/١٨، املجموع ٢/١٩٤بدائع الصنائع : ينظر (٢)
 .عبدالرمحن السديس.ملعايل الشيخ د) ١٩(اإلسالمي العدد 

، قواعد ١٧، تأسيس النظر للدبويس ص٢/٢٨٦، املنثور يف القواعد ١/١٣األشباه والنظائر، البن البسكي: ينظر (٣)
 . ٣١٦، القواعد الفقهية للندوي ص١/٥١األحكام، للعز بن عبد السالم

 ).ي ق ن(مادة ١٣/٤٧٩لسان العرب : ينظر (٤)
 . ٣٦، قاعدة اليقني ال يزول بالشك ص ١/٢٤٠املجموع للنووي : ينظر (٥)
 .١/٣٢٠املصباح املنري : ينظر (٦)
 .٤٢، قاعدة اليقني ال يزول بالشك ص١/٢٢٠املجموع للنووي: ينظر (٧)

                                                           



   ٣٤٧       باملسجد احلرامالقواعد الفقهية املتعلقة     
 أستاذ الفقه املشارك بكلية الرشيعة بجامعة أم القر –غازي بن سعيد بن محود املطريف . د                                                                                                    

 : وجه الداللة
 إال ما ال علم هلم بحقيقته وصـحته) إال الظن(«: -رمحه اهللا-قال الطربي  -١

بل هم منه يف شك وريبة، إن الشك ال يغنـي مـن احلـق شـيئاً، وال يقـوم يف يشء 
 أهـ.)١(»مكانه
يل إليه أنه جيد اليشء  ملسو هيلع هللا ىلصما ثبت يف الصحيح أنه شكى إىل النبي  -٢ الرجل خيُ

 .)٢(»ال ينرصف حتى يسمع صوتاً أو جيد رحياً «يف الصالة، قال 
هذا احلديث أصـل مـن أصـول اإلسـالم وقاعـدة «: -رمحه اهللا-قال النووي 

ا حتـى يتـيقن عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن األشياء حيكم ببقائها عـىل أصـوهل
 أهـ   .)٣(»خالف ذلك، وال يرض الشك الطارئ عليها

هذه القاعدة تدخل يف أبواب الفقه كلها، واملسائل املخرجة عليها،وتبلغ ثالثة 
 . )٤(-رمحه اهللا-أرباع الفقه وأكثر؛ كام قاله السيوطي 

األمر الثابت واملتفرد بدليل أو أمارة أو أي طريـق مـن طـرق : ومعنى القاعدة
اإلثبات املعتد هبا، واملعرب عنه باألصل أو اليقـني، ال يرتفـع حكمـه بالشـك؛ أي 
االحتامالت التي ال يعززها دليل، بل يبقى حكم اليقني ثابتـاً حتـى يقـوم الـدليل 

 .)٥(املعتد به يف تغري ذلك احلكم
ترتبط قاعدة اليقني ال يزول بالشك ارتباطاً وثيقاً باملسجد احلـرام وقاصـديه، 

 :أمثلة وتطبيقات القاعدة فمن
الشكوك واألوهام التي تعـرض للطـائفني سـواء كانـت يف الطهـارة أو عـدد 
األشواط، وكذلك يف السعي بني الصفا واملروة يف أثناء تعبدهم أو بعد الفراغ مـن 

 .٦/٥٦١تفسري الطربي: ينظر (١)
، ومسـلم يف كتـاب )١٣٧ح(، ١/٦٦أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء، باب ال يتوضأ مـن شـك حتـى يتـيقن (٢)

 ).٣٦١ح(، ١/٢٧٦احليض، باب الدليل عىل أن من يتيقن الطهارة ثم شك يف احلدث فله أن يصيل بطهارته تلك
 .٤/٤٠رشح صحيح مسلم (٣)
 .، للسيوطي١/٥٦األشباه والنظائر (٤)
 .٤٦يعقوب الباحسني ص. ال يزول بالشك د قاعدة اليقني (٥)
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العبادة، ولو فقه أهل اإلسالم هذه القاعدة فقهاً تاماً خلف يشء من الزحام الـذي 
، وملا شق أولئـك )١(افه وسعيه وذلك لتكراره ماال جيب عليهيسببه من شك يف طو

 .)٢(املوسوسة عىل أنفسهم وكلفوها فوق طاقتها
 .)٣()املشقة جتلب التيسري ( قاعدة : املطلب الثالث
أن العنـت والصـعوبة  التـي جيـدها املكلـف يف تنفيـذ احلكـم : معنى القاعدة

، )٤(تخفيف عنه بوجه من الوجـوهالرشعي تصري سبباً رشعياً صحيحاً للتسهيل وال
يدُ اهللاُ﴿:فالشـريعة مبنية عىل اليسـر قال تعاىل رِ َ  يُ مُ الْعُرسْ يدُ بِكُ رِ الَ يُ َ وَ مُ الْيُرسْ  ﴾بِكُ

 . )١٨٥:البقرة(
 . )٥(»يرسوا وال تعرسوا«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

والرشع جاء برفع املشقة واحلرج، فإذا وجد املكلـف مشـقة يف تنفيـذ احلكـم 
 .ذلك سبباً رشعياً صحيحاً للتخفيف عنهالرشعي، كان 

املسـجد  ووهذه القاعدة الفقهية العظيمة حيتاجهـا احلجـاج والعـامر وقاصـد
 : احلرام، ويظهر هذا يف مسائل فقهية تطبيقية متعددة منها

ن طاف أو سعى راكباً أو حمموالً لعذر ومشـقة حمتملـة تلحقـه باملشـ -١ ي ـمَ
 .         )٦(رمحهم اهللاأجزأه ذلك، وهذا باتفاق الفقهاء 

مَن خيش من املشقة واألذ له أو لغريه من املسلمني عنـد صـالته : ومنها -٢

عبد الرمحن : ، الزحام يف املسجد احلرام األسباب واحللول ملعايل الشيخ د٢/٣١٦اخلريش عىل خمترص خليل: ينظر (١)
 ) .١٩(السديس، جملة املجمع الفقهي اإلسالمي العدد 

 .١١/٢٤٠فتاو اللجنة الدائمة هليئة كبار العلامء باململكة: ينظر (٢)
ي ـ، املنثـور يف القواعـد للزركشـ٨٤٦، األشـباه والنظـائر للسـيوطي ص١/٨٤األشباه والنظائر البـن السـبكي (٣)

يعقـوب الباحسـني : ، املشقة جتلب التيسري دراسة تطبيقية نظريـة، د١٢٣، ٢/١١٩، املوافقات للشاطبي ٣/١٦٩
 .٢٧ص

 .٢٧رشح املجلة لسليم رستم باز ص: ينظر (٤)
 ).٣٩ح(، ١/٢٩ري يف كتاب اإليامن، باب الدين يرسأخرجه البخا (٥)
، ٣٠٣، اإليضـاح يف مناسـك احلـج ص١/٤٥٦، املسـالك يف املناسـك٢/٨٢٦يف مسائل اإلمجاع  اإلقناع: ينظر (٦)

 .   ٢٦/١٨٨، جمموع الفتاو لشيخ اإلسالم بن تيمية٥/٢٤٩املغني
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 أستاذ الفقه املشارك بكلية الرشيعة بجامعة أم القر –غازي بن سعيد بن محود املطريف . د                                                                                                    

لركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السالم، فإنه ال يصليهام يف ذلك املكان، 
بل يصليهام حيث تيرس له ذلك يف أي مكان من املسجد احلرام؛ كام نص عىل ذلك 

 .)١(اهللا الفقهاء رمحهم
ما حيصل غالباً عند احلجر األسود أو الركن اليامين من زحام وأذ : ومنها -٣

رف بـال تقبيـل أو سـالم، فقـد رو ـإنه ينص: ومشقة فقد قال الفقهاء رمحهم اهللا
إذا «: بسنده عن ابن عبـاس ريض اهللا عـنهام أنـه قـال -رمحه اهللا-اإلمام الشافعي 

 . )٢(»وجدتَ عىل الركن زحاماً فانرصفْ وال تقفْ 
 .  )٣(متتابعة عىل هذا -رمحهم اهللا-وكتب الفقهاء 
 .)٤( )الرضر يزال( قاعدة : املطلب الرابع

هذه القاعدة هلا أمهية كرب بني القواعد الفقهية، وهي إحد القواعد األربـع 
ال رضر وال «: ملسو هيلع هللا ىلص، وأصلها قوله )٥(أو اخلمس التي قيل عنها بأن مدار الفقه عليها

 .)٦(»وال رضار
إحلاق مفسـدة بـالغري ال عـىل : إحلاق مفسدة بالغري مطلقا، والرضار: والرضر

 .)٧( جه اجلزاء املرشوع

 .١/٣١٨الرب ، الكايف يف فقه أهل املدينة ابن عبد٤/١٥املبسوط: ينظر (١)
 . ٢/١٤٦األم (٢)
عبـد اهللا الغطيمـل، جملـة املجمـع . د. ، أعامل النسك املسببة للزحام يف املسجد احلـرام٥٤٤مفيد األنام ص: ينظر (٣)

 .١٨الفقهي اإلسالمي عدد 
، ٨٥ص، األشباه والنظائر البن نجـيم ٩٢، األشباه والنظائر للسيوطي ص١/٤١األشباه والنظائر البن السبكي (٤) 

 .٢٥٢القواعد الفقهية للندوي ص
 .٢٣١، املفصل يف القواعد الفقهي للباحسني ص٩٤األشباه والنظائر البن نجيم ص: ينظر (٥)
، ورواه مالـك يف )٢٣٤٠ح(، ٢/٧٨٤ر بجـارهـأخرجه ابن ماجة يف كتاب األحكام باب من بني يف حقه من يض (٦)

، والبيهقــي يف ٤/٢٢٨، ٣/٧٧، ووصــله الــدار قطنــي مــن حــديث أيب ســعيد اخلــدري ٢/٤٥املوطــأ مرســالً 
،  إن بعـض ٢/٢١٠ واحلكـم، وقال ابن رجب يف جـامع العلـوم ٥٨، ٢/٥٧، واحلاكم يف املستدرك ٦/٦٩سننه

 .٣/٤٠٨رواءأهـ، وصححه األلباين يف اإل. طرقه تُقو ببعض
 .٢/٢٠٧، جامع العلوم واحلكم١٢/١٠فتح الرب يف الرتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الرب: ينظر (٧)
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رر عامـاً، أم خاصـاً، ـفهذه القاعدة تنفي الرضر مطلقاً ومتنعه، سواء أكان الض
وتوجب أيضاً وقفه قبل وقوعه بطرق الوقاية املمكنة، وتشـمل أيضـاً رفعـه بعـد 

 .)١(دابري التي تزيل آثاره ومتنع تكرارهوقوعه بام يمكن من الت
 :وتتصل بفروع وتطبيقات متعددة يف املسجد احلرام منها

رر احلاصـل بسـبب قربـه ـحكم نقل مقام إبراهيم عليه السالم نظراً للض -١
نقله من مكانـه حيـث  أنه عمر من الكعبة خصوصاً أيام الزحام، فقد ثبت عن 

رق توســعة  عــىل الطــائفني ـكــان ملتصــقاً بجــوار لكعبــة فــأخره إىل ناحيــة الشــ
 .)٢(واملصلني

وعليه صدر قرار هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية، حيث جـاء فيـه 
رشعاً إىل موضع مسـافة ملكانـه مـن ) املقام(أن اهليئة تقرر باإلمجاع جواز نقله أي 

رورة إىل ـالرشقية؛ نظراً للضـيق واالزدحـام احلاصـل يف املطـاف، والضـالناحية 
 أهـ.)٣(ذلك، مامل ير ويل األمر تأجيل ذلك ألمر مصلحي

ومنها إزالة عالمة بداية الطواف وهنايته، وهذه العالمـة عبـارة عـن خـط  -٢
يبدأ حماذياً للحجر األسود يمتد إىل جهة باب الصفا يف سـعة أرض املطـاف، وقـد 

ما أحدثته من : دث يف القرن اخلامس عرش وأزيلت هذه العالمة ملوجبات منهاأح
رر ـزحام ورضر  ومشقة عىل الطـائفني ؛هلـذا فقـد ترتـب عـىل إزالتـه دفـع للضـ

فجز اهللا خرياً مـن  ملسو هيلع هللا ىلصوختفيف الزحام ورجوع للعهد األول واتباع هلدي النبي 
 .)٤(سعى يف إزالته ومن قام هبا

ملعـايل  ١٩، الزحام يف املسجد احلرام ،جملة املجمـع الفقهـي اإلسـالمي العـدد ٢٥٨الوجيز يف القواعد ص: ينظر (١)
 .عبد الرمحن السديس . الشيخ د

 .١/٤٥٥، والفاكهي يف تاريخ مكة٢/٦٣ل النبوةأخرجه البيهقي يف دالئ (٢)
 . ١/٢٥١، وتفسري ابن كثري٨/١٩فتح الباري البن حجر: وينظر

 .٣/٤٠٢أبحاث هيئة كبار العلامء (٣)
 . ٢٦٩، ونوازل احلج للشلعان ص٢٧العالمة الرشعية لبداية الطواف وهنايته ص: ينظر (٤)
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 .)١()العادة حمكمة(قاعدة : املطلب اخلامس
 التي عليها مدار الفقـه، وقـد جـر هذه القاعدة من القواعد اخلمس الكرب

 .العمل هبا يف مسائل وأحكام فقهية كثرية
منها ما يتصل باملسجد احلرام، وقبل أن أبـني ذلـك أشـري إىل معنـى مفـردات 

 :القاعدة، ومعناها اإلمجايل
د، يقـالمأخوذة من العَ : العادة يف اللغة عـاد يعـود عـوداً وعـادة، سـميت : وْ

تفيـد الرجـوع إىل ) ع و د(بذلك؛ ألن صاحبها يعاودها مـرة بعـد أخـر، فـامدة 
 .)٢(بعد أخر مرةاليشء 

 .)٣(األمر املتكرر من غري عالقة عقلية: ويف االصطالح هي
مة يف اللغة م يقـال: وحمكّ َكَّ م حيُ كِّ ـم فـالن يف كـذا إ: اسم مفعول من حُ كّ ذا حُ

 .)٤(أحكم األمر أتقنه: جعل أمره إليه، ويقال
 .)٥(العادة هي األمر املتكرر ولو من غري عالقة عقلية: ويف االصطالح

 :ومعنى القاعدة إمجاالً 
أن العادة عامة كانت أو خاصة تعترب مرجعاً يف حتديد املراد من بعض األلفـاظ 

رعية عـىل مـا ـاألحكام الش الرشعية وسائر األلفاظ التي يتعامل هبا الناس، فتبنى
رعي ـاعتــاده النــاس وتعــارفوا عليــه وتكــرر، رشيطــة عــدم وجــود الــنص الشــ

 .)٦(ي خلالف تلك العادةـاملقتض

، ٧٩األشباه والنظائر البـن نجـيم ص ١/١٤٨والنظائر للسيوطي ، األشباه١/٥٠األشباه والنظائر البن السبكي (١)
قاعـدة العـادة (يعقـوب الباحسـني يف : د: ، وقد أفردها بعض الباحثني بالتأليف منهم١/٢٦٨غمز عيون البصائر

 . دراسة نظرية، تأصيلية تطبيقية، نرشته مكتبة الرشد) حمكمة
 ).ع و د(، مادة ٥/١٥٧، لسان العرب٤/١٨١معجم مقاييس اللغة: ينظر (٢)
 . ٢/٨٧١، املدخل الفقهي العام للزرقا٢/٢٢١التقرير والتحبري رشح التحرير: ينظر (٣)
 ). ح ك م(، مادة ٩٠، املصباح املنري ص٢/٩٥١، لسان العرب٢/٩١معجم مقاييس اللغة (٤)
 . ٢٧يعقوب الباحسني ص.قاعدة العادة حمكمة د: ينظر (٥)
 .١/٤٤درر احلكام: ينظر (٦)
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 : للقاعدة أدلة كثرية استدل هبا العلامء أكتفي بدليلني ومها: أدلة القاعدة
ــاىل -١ ــه تع ــنِ ﴿:قول ضْ عَ ــرِ أَعْ فِ وَ رْ ــالْعُ ــرْ بِ أْمُ ــوَ وَ فْ ــذِ الْعَ لِنيَ خُ ــاهِ ﴾ اجلَْ

بالعرف، وهو ما تعارفه ملسو هيلع هللا ىلصوجه الداللة أن اهللا سبحانه أمر نبيه ) ١٩٩:األعراف(
الناس فيام بينهم قوالً أو عمالً واستطابته نفوسهم وتقبلتـه عقـوهلم، فالعمـل بـه 

 .)١(مقتىض األمر وإال مل يكن لألمر فائدة
وفِ ﴿:قوله تعاىل -٢ رُ نَّ بِاملَْعْ وهُ ُ

ارشِ عَ  ).١٩:النساء( ﴾وَ
رع، أو ـر باملتعـارف عليـه يف عـرف الشــأن املعـروف قـد فُسـ: وجه الداللة

 .)٢(املتعارف عليه عند الناس
 :وللقاعدة تطبيقات متصلة باملسجد احلرام من هذه التطبيقات

: -رمحهـم اهللا-حكم الترصف يف كسوة الكعبة، فقد قال بعـض الفقهـاء  -١
جرت العوائـد السـالفة إذا جهـل رشط الواقـف،  إن كسوة الكعبة يعمل فيها بام«

وكسوة الكعبة اآلن من أوقاف السالطني وال يعلم رشط الوقف فيه، وقد جـرت 
عادة بني شيبة أهنـم يأخـذون ألنفسـهم الكسـوة العتيقـة بعـد وصـول الكسـوة 

 أهـ .)٣(»اجلديدة فيبقون عىل حاهلم وعادهتم فيها
عقد النكاح يف املسجد احلرام، فقد جرت عادة بعـض املكيـني عـىل عقـد  -٢

               النكــاح يف املســجد احلــرام، وهــذه العــادة لــيس فيهــا بــأس؛ بــل نــص الفقهــاء 
، وال أعلم هلم دليالً، لكن ينبـه عـىل جتنـب املنكـرات )٤(عىل سنيتها  -رمحهم اهللا-

؛كتربج النساء، ورفـع صـوهتن أو غـري ذلـك  التي ربام يفعلها البعض أثناء العقد
 )٥(.فهي حمرمة وينزه عنها املسجد احلرام

 .٤١٨املفصل يف القواعد الفقهية ص: ينظر (١)
 . ٦/١٦٠، اجلامع ألحكام القرآن٢/١٠١، قواعد األحكام٢/٥٣٢املحرر الوجيز البن عطية (٢)
 .٢١٠إعالم األنام بتاريخ بيت اهللا احلرام ص: ينظر (٣)
 .٦/٢٢٤الروض املربع مع حاشية ابن قاسم: ينظر (٤)
 .٢/٢١٠ميةأحكام املساجد يف الرشيعة اإلسال (٥)
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 .)١(قاعدة الرضورات تبيح املحظورات: املطلب األول
 .)٢(رشعيهي احلاجة الشديدة امللجئة إىل ارتكاب حمظور : الرضورة هنا

رورة، ـمعنى القاعدة أن األشياء املمنوعة تعامل كاألشياء املباحـة وقـت الضـ
وتعترب هذه احلالة، أي حالة  الرضورة من أعىل حاالت وأنـواع احلـرج وأشـدها، 

 .)٣(وأكثر أمهية من احلاجة، وأكرب خطراً 
َ ﴿:ويستدل هلذه القاعدة بقوله تعاىل ريْ ةٍ غَ صَ ْمَ طُرَّ يفِ خمَ نِ اضْ تَ فَمَ ثْـمٍ  مُ ِ انِفٍ إلِ جَ

إِنَّ اهللاَ يمٌ  فَ حِ ورٌ رَ فُ  ).٣:املائد(﴾ غَ
وتتصل قاعدة الرضورات تبيح املحظورات بفروع متعلقة باملسجد احلرام من 

 .)٤(طواف احلائض عند استحالة بقائها وامتناع رجوعها ملكة: أشهرها 
للحـائض رورة تبـيح دخـول املسـجد ـإن الضـ«: -رمحـه اهللا-قال ابن القيم 

واجلنب؛ فإهنا لو خافت العدو، أو من يستكرمها عىل الفاحشة، أو أخذ ماهلـا، ومل 
جتد ملجأ إال دخول املسجد جاز هلا دخوله مع احليض، وهي ختاف ما هـو قريـب 
من ذلك، فإهنا ختاف إن أقامت بمكة أن يؤخذ ماهلا إن كان هلا مـال، وإال أقامـت 

بة رضورة، وقد ختاف يف إقامت  .)٥(ها ممن يتعرض هلا،وليس من يدفع عنهابغرْ

ــر (١) ــيوطي ص: ينظ ــائر للس ــباه والنظ ــيم ص٣٩األش ــن نج ــائر الب ــباه والنظ ــد ٨٥، األش ــور يف القواع ، املنث
يعقـوب الباحسـني : ، املفصـل يف القواعـد الفقهيـة د٣٦٥ي صـ، إيضاح املسـالك للونرشيسـ٢/٣١٩للزركيش

 .٢٣٨ص
 .٢٥حقيقة الرضورة الرشعية ص (٢)
 .٢٩ح املجلة لسليم رستم ص، رش٢٣٩املفصل يف القواعد ص (٣)
 .٣١٠النوازل يف احلج للشلعان ص: ينظر (٤)
 .٢٦/١٧جمموع فتاو شيخ اإلسالم: ، وينظر٣/٢٦إعالم املوقعني (٥)
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 .)١()قاعدة درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح : ( املطلب الثاين
املصالح ودرء املفاسد؛ لكن حيصل يف بعض األحـايني  بجلبالرشيعة جاءت 

تعارض بني مصلحة ومفسـدة يف نظـر املجتهـد فـإذا كانـت املفسـدة أعظـم مـن 
 .املصلحة وجب تقديم دفع املفسدة، وإن استلزم ذلك تفويت املصلحة

املْ ﴿:قال تعاىل رِ وَ مْ نِ اخلْ أَلُونَكَ عَ ريٌ وَ يَسْ بـِ امَ إِثْـمٌ كَ يهِ ـلْ فـِ ِ قُ افِعُ لِلنَّـاسِ يْرسِ نـَ مَ
امَ  عِهِ فْ نْ نَ ُ مِ ربَ امَ أَكْ هُ إِثْمُ  ).٢١٩:البقرة(﴾ وَ

رر عـىل العقـل ـفأثبت اهللا سبحانه النفع يف اخلمر وامليرس؛ لكنه ال يوازي الض
 .)٢(والدين املوجود فيهام؛ هلذا حرمه سبحانه

 :ومن تطبيقات القاعدة عىل املسجد احلرام
، من عرقلة حلركة الطائفني، وما ينتج عنه من )٣(بامللتزمما حيدثه كثرة الواقفني  -١

زحام شديد خصوصاً أيام املواسـم، ويضـاف لـذلك رغبـة كثـري مـن الطـائفني 
املصلحة املرجوة : استالم احلجر األسود يف ذلك املوضع فيشتد الزحام، فيقال هنا

سد املرتتبـة عـىل من الوقوف بامللتزم واحلالة هذه ال تعترب فنأخرها ونقدم دفع املفا
ونَ املُـ﴿:هذا املوقف والبعد عن أذية املؤمنني، واهللا تعاىل يقول ذُ ـؤْ ينَ يُ الَّـذِ نِنيَ وَ مِ ؤْ

املْ  بِينًاوَ امً مُ إِثْ ا وَ تَانً ْ لُوا هبُ تَمَ دِ احْ قَ بُوا فَ تَسَ ا اكْ ِ مَ نَاتِ بِغَريْ مِ  .)٤()٥٨:األحزاب(﴾ ؤْ
ليه السـالم عنـد شـدة الزحـام إبراهيم ع مقامومثله يف ركعتي الطواف خلف -٢

 .فيه أحداً  لصالة يف مكان خيشع فيه، وال يؤذوكثرة الطائفني، فإن الطائف يأمر با

، القواعد الفقهيـة املسـتخرجة مـن ١/٩٧، األشباه والنظائر للسيوطي٩٩األشباه والنظائر البن نجيم ص: ينظر (١) 
 .٣٣٩إعالم املوقعني ص

 .١/٣٧٣تفسري ابن كثري (٢)
 .٢٢البيان املحكم يف حكم امللتزم ص: ينظر. احلجر األسودو هو املوضع الذي بني باب الكعبة: امللتزم (٣)
عبد اهللا الغطيمل، جملة املجمـع الفقهـي اإلسـالمي .أعامل النسك املسببة للزحام يف املسجد احلرام للشيخ د: ينظر (٤)

 ).١٨(عدد 
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 .)١( )يثبت تبعاً ماال يثبت استقالالً ( قاعدة : املطلب الثالث
من األحكام الرشعية ما يثبت تبعاً ألحكام أخر، وإن كان يف واقع األمـر ال 

بنفسه، فهو حكم تابع مبني عىل حكم آخـر متبـوع، وذلـك تثبت به حكمٌ مستقلٌ 
، فالتابع أيرس مـن املسـتقل، فهـو داخـل يف ضـمنه )٢(من باب الرضورة أو احلاجة

 .وحكمه
أمـه  بـذكاةفيحل اجلنـني  )٣(»ذكاة اجلنني ذكاة أمه«: ملسو هيلع هللا ىلصقوله : من أدلة القاعدة

 . يثبت استقالالً ؛ ألنه يثبت تبعاً، ماال ذكاةإذا خرج ميتاً وال حيتاج إىل 
إىل هـذه القاعـدة يف فـروع تتصـل  -رمحهـم اهللا-وقد أشـار بعـض الفقهـاء 

 :باملسجد احلرام، فمن ذلك
الطـواف حتصـل ضـمناً وتبعـاً للحـج، وإن  ركعتاصالة احلاج عن غريه   -١

 . )٤(كانت الصالة ال تقبل النيابة استقالالً 
صالة ركعتي الطواف يف أوقات النهي، فالركعتان تتبعان الطـواف، فـإذا   -٢

 .)٥(أبيح املتبوع وهو الطواف فينبغي أن يباح التبعُ 
 .)٦( )حكم الزيادة حكم املزيد( املطلب الرابع قاعدة 

ومسجده كان أصغر مما هو اليـوم، «: -رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
لكن زاد فيها اخللفـاء الراشـدون ومـن بعـدهم، وحكـم  وكذلك املسجد احلرام؛

يء ـفالزيادة تتبع أصلها،وما زاد عىل الشـ.)٧(»الزيادة حكم املزيد يف مجيع األحكام
 .يأخذ حكمه

 .١٢/٢٨٣، موسوعة القواعد الفقهية٣/١٥قواعد ابن رجب: ينظر (١)
 .١٢/٢٨٣موسوعة القواعد الفقهية (٢)
، والرتمذي يف كتاب الصـيد، )٢٨٢٧ح( ٣/٢٥٢كاة اجلنني ذأخرجه أبو داود يف كتاب الضحايا، باب ما جاء يف  (٣)

 ٢/١٠٦٧كـاة أمـهذكـاة اجلنـني ذباب وابن ماجة يف كتاب الذبائح ) ١٤٧٦ح( ٣/٦٠كاة اجلنني ذباب ما جاء يف 
، وصـححه ٩/٣٣٥، والبيهقي يف السـنن ٤/٢٧٤، والدار قطني يف سننه٣/٣٩، اإلمام أمحد يف املسند)٣١٩٩ح(

 . ٨/١٧٢األلباين يف اإلرواء
 .١٢/٢٨٤، موسوعة القواعد الفقهية٣/٢٠قواعد ابن رجب: ينظر (٤)
 .٢/٥١٧املغني البن قدامة: ينظر (٥)
 .٢/٣٥٢، كشاف القناع٢٦/١٤٦موع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيميةجم: ينظر (٦)
 .٢٦/١٤٦جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية (٧)
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؛ كـام -ريض اهللا عـنهم-؛ واستدلوا بعمل الصـحابة )١(واتفق الفقهاء عىل هذا
ريض اهللا -ثبت ذلك عن عمر بن اخلطاب، وعثامن بن عفان، وعبد اهللا بن الـزبري 

 . )٢(ملسو هيلع هللا ىلصحيث زادوا يف املسجد احلرام عىل ما كان عىل عهد النبي  -عنهم
: -رمحـه اهللا-عىل هذا ، قال ابن حزم  -ريض اهللا عنهم-وقد أقرهم الصحابة 

سـجد أبـداً حتـى يعـم بـه مجيـع وال خالف بني أحد من األئمة أنه لو زيـد يف امل«
 .)٣(»احلرم، يسمى مسجداً حراماً 

العتبـار الزيـادة هلـا حكـم املزيـد، أن تكـون  -رمحهـم اهللا-واشرتط الفقهاء 
 .)٤(الزيادة متصلة باملسجد بحيث ال يفصل بينها وبني املسجد فاصل

عة تلك الزيادة والتوسـ: ومن تطبيقات هذه القاعدة فيام يتصل باملسجد احلرام
املباركة التي يشهدها البيت العتيق، فإهنـا تأخـذ حكـم املسـجد األصـل يف مجيـع 

 .األحكام، برشط أن تتصل باملسجد وال يفصل بينها وبينه بفاصل
ومن تطبيقاهتا ما حصل من توسعة للمسعى من اجلهة الرشقية، فإن مـن أهـل 

إذا ضـاق (وبقاعـدة العلم املعارصين من استدل هبا عىل جوازها هبـذه القاعـدة، 
 . )٥()األمر اتسع

 .)٦()التابع تابع ( قاعدة : املطلب اخلامس
، بـأن مل يكـن : معنى القاعدة أن ما كان تابعاً ليشء يف الوجود حقيقة أو حكـامً

منفكاً عنه، فإنه تابع له يف حكمه أيضاً؛ أي يرسي عليه ما يرسي عىل متبوعه، وال 

 .٢/٣٥٢، كشاف القناع٨/٤٣، املجموع٣/٣٤٥، مواهب اجلليل١/٦٥٩حاشية ابن عابدين: ينظر (١)
 .١/٢٢٤، شفاء الغرام٢/١٥٧، أخبار مكة للفاكهي٢/٦٩أخبار مكة لألزرقي: ينظر (٢)
 .٧/١٤٨املحىل (٣)
، أحكـام ١/٤٦٥، رشح منتهى اإلرادات١/٤٥٩، مغني املحتاج٣١٧، ٢/٣١٦اخلريش عىل خمترص خليل: ينظر (٤)

 .١٧١احلرم املكي ص
 .وما بعدها ٣٣٩نوازل احلج ص: ينظر (٥)
 . ٣/١٥٨، موسوعة القواعد الفقهية٢٤٩، إيضاح املسالك ص١٢٠األشباه والنظائر البن نجيم ص: ينظر (٦)
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،  )١(متبوعه من احلكم، سواء كان إثباتـاً أو نفيـاً يستقل يف احلكم بل يعطي ما يعطي 
 .)٢(هو ماال ينفك عن متبوعه يف احلكم: والتابع

 :استدل هلذه القاعدة بأدلة منها: أدلة القاعدة
ذكـاة اجلنـني ذكـاة «: قـال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبـي  --حديث أيب سعيد اخلدري  -١

 .»أمه
 .أمه ذكاةاجلنني تابعة ل ذكاة ملسو هيلع هللا ىلصفجعل النبي 

أن مـن بـاع نخـالً «: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  -ريض اهللا عنهام-حديث ابن عمر  -٢
 . )٣(»قد أُبرت فثمرهتا للبائع إال أن يشرتط املبتاع

 .)٤(أن التمر الذي يلقح فإنه تابع للبائع: وجه الداللة
ومن تطبيقات هذه القاعدة مما يتصل باملسجد احلرام حكم السعي فوق سقف 

الثاين والسطح، وهذه القاعـدة تبـني جـواز ذلـك؛ وأن السـقف املسعى يف الدور 
 .تابع للقرار، فالسعي فوق سقف املسعى كالسعي عىل األرض

                يف حاشــيته عــىل اإليضــاح للنــووي  -رمحــه اهللا-قــال ابــن حجــر اهليثمــي 
ولو مشى أو مـرَّ يف هـواء املسـعى فقيـاس جعلهـم هـواء املسـجد «: -رمحه اهللا-

 .)٥(»اً صحة سعيهمسجد
 .)٦(وهبذا صدر قرار هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية باألغلبية

 .٥٠٧املفصل يف القواعد ص (١)
 .١/٣٦١غمز عيون البصائر: ينظر (٢)
، ومسلم يف )٢٢٠٤ح(، ٢/١١٤أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب من باع نخالً قد أُبرت أو أرض مزروعة (٣)

 ). ١٥٤٣ح(، ٣/١١٧٢كتاب البيوع، باب من نخالً عليها متر
 .٥١١املفصل يف القواعد ص: ينظر (٤)
 .٣٤٦حاشية ابن حجر عىل اإليضاح ص (٥)
 .١/٤٠ملكة العربية السعودية أبحاث هيئة كبار العلامء بامل: ينظر (٦)
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الفضل املتعلق بذات العبادة أوىل بالتقديم واملراعـاة ( قاعدة : املطلب السادس
 .)١()من الفضل املتعلق بمكاهنا 

، إحدامها إذا تعارض متعلقتان بالعبادة ال تصالن إىل الوجوب: معنى القاعدة
ترجع إىل العبادة، واألخر إىل مكان العبادة، وال يمكن حتصيلهام مجيعـاً، فيقـدم 

 .)٢(عىل ما يتعلق بذات العبادة عىل ما يتعلق بمكاهنا
ل هلذه القاعدة ؛ لكن العلامء تواردوا عـىل االسـتدالل )٣(ومل أقف عىل دليل أصَّ

وذلك؛ ألن القاعدة أصل يستدل بـه، هبا والتعليل عند انطباق أحد الفروع عليها 
 .)٤(فأصل العبادة وذاهتا، من زمان العبادة ومكاهنا

قاعدة مهمة رصح هبـا مجاعـة مـن أصـحابنا، «: -رمحه اهللا-قال عنها النووي 
 . )٥(»وهي مفهومة من كالم الباقني

وهذه القاعـدة الفاضـلة هلـا تطبيقـات كثـرية، وفـروع متعـددة، وممـا يتصـل 
من أن الطائف إذا  تعـارض عنـده :-رمحهم اهللا-باملسجد احلرام، ما ذكره الفقهاء 

ل بسبب ازدحام الطـائفني عنـد القـرب مـن  الدنو من البيت حال الطواف والرمَّ
ألن املحافظـة عـىل فضـيلة  البيت، فإن األوىل يف حقه اخلروج إىل حاشية املطاف؛

 . )٦(»تتعلق بالعبادة نفسها أوىل من املحافظة عىل الفضيلة املتعلقة بمكاهنا أو زماهنا
 

 .٢/٣٩٥، مطالب أويل النهى٢٧٥، األشباه والنظائر للسيوطي ص٣/٥٤املنثور يف القواعد للزركيش: ينظر (١)
 .٢/٧٣٩املفاضلة بني العبادات (٢)
 .٢/٧٤٠املفاضلة بني العبادات: ينظر (٣)
 .املصدر السابق (٤)
 .٣/١٩٧املجموع (٥)
، رشح العمدة البن ٢/٥٥٩، كشاف القناع٨/٥٣، املجموع٣/١٠٩، مواهب اجلليل٢/٣٥٥البحر الرائق: ينظر (٦)

 .٧/٢٨٠، الرشح املمتع٩٢٩تيمية ص
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عند التزاحم يقدم مـا خيشـى فواتـه عـىل مـاال خيشـى (قاعدة : املطلب السابع
 .)١( )فواته

 :معنى القاعدة
أنه عند التعـارض والتـدافع بـني الواجبـات أو السـنن فيقـدم املضـيق عـىل  

املوسع؛ ألن التضييق للواجب يقتيض اهتامم الرشع به واملنع من تأخريه، بخـالف 
ما جيوز له تأخريه وجعله موسعاً عليه دون ذلك؛ فإذا اجتمعت عبادتان يف وقـت 

 .)٢(واحد قدم ما خياف فواته عىل غريه
ما خيشى فواته هو اجلمع بني مصلحتني؛ ألننا بحفاظنا عـىل مـا  وسبب تقديم

خيشى فواته نحصله، ثم نحصل ماال خيشى فواته، بخالف ما إذا أمهلنا مـا خيشـى 
 .)٣(فواته وحصلنا غريه فال يتحصل لنا إال مصلحة واحدة

 :أدلة القاعدة
حـديث  قومكيا عائشة لو ال «: ملسو هيلع هللا ىلصيمكن أن يستدل هبذه القاعدة بقول النبي 

ه بـاألرض، تعهد بجاهلية، ألمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما خرج منه، وألزق
 .)٤(»وجعلت له بابني
قدم مصلحة تأليفهم عىل اإلسـالم خشـية فواهتـا،  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : وجه الداللة

 .عىل مصلحة رد الكعبة عىل البناء السابق الذي يمكن تداركه، مراعاة للتوقيت
 :مما يتصل باملسجد احلرام ما ييلومن تطبيقات القاعدة 

من دخل إىل املسجد احلرام وهو يريد العمرة وصالة الرتاويح مجاعـة قائمـة؛  -١
فإنه يقدم صالة الرتاويح مجاعة ثم يكمل عمرته؛ ألن اجلامعة تفوت بيـنام العمـرة 

 .)٥(ال تفوت

ري: ينظر (١)  . ٢/٥٤٨، املفاضلة بني العبادات٥/٦١، املجموع رشح املهذب٢/٥٩٦القواعد للمقّ
 .٢/٥٤٨، املفاضلة يف العبادات٥/٦١، املجموع٢/٥٩٦، القواعد للمقري رقم ٣/١٨٣الذخرية: ينظر (٢)
 .٢/٥٤٨املفاضلة يف العبادات (٣)
ر فهـم بعـض النـاس عنـه فيقعـوا يف أشـد ـأخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب بعض االختيار خمافة أن يقصـ (٤)

 ).١٣٣٣ح(، ٢/٩٧٣نقض الكعبة وبنائها، ومسلم يف كتاب احلج، باب )١٢٦ح(، ١/٦٢منه
 .٣/٧٧مواهب اجلليل: ينظر (٥)
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زة، فـإن ومنها، مَن صىل النافلة ثم رشع إمام املسـجد احلـرام يف صـالة اجلنـا -٢
صالة اجلنازة تقدم وال بأس بقطـع النافلـة؛ ألن اجلنـازة تفـوت بخـالف النافلـة 

 .)١(فيمكن قضاؤها
إذا تذكر الطائف يف أثناء طوافه صالة فريضة وخاف فوات وقتها، فإن : ومنها-٣

كان الطواف نافلة فال إشكال يف قطعـه، وإن كـان طوافـه فريضـة، فالظـاهر أنـه 
 . )٢(الوقت آكد ويمكن قضاء الطواف يقطعه؛ ألن خوف فوات

حتصيل أعىل املصـلحتني وإن فاتـت أدنامهـا، وتـدفع (قاعدة : املطلب الثامن
 )٣(.)أعىل املفسدتني، وإن وقع أدنامها

تضمنت هذه القاعـدة قضـيتني كليتـني وأصـلني مـن أصـول : معنى القاعدة
وتقليلها، فإذا تزامحت الرشيعة القائمة عىل جلب املصالح وتكميلها ودرء املفاسد 

احلسنات والسيئات وتعارضت املصالح واملفاسد فيام بينها وجب تقديم الراجح،  
 . )٤(وترك املرجوح منها

 بام لو كان أحدمها ) الرضر ال يزال بالرضر( هذه القاعدة قيد للقاعدة الكرب
 .أعظم رضراً من اآلخر، فإن األشد يزال باألخف

رر عـن ـإن حكمـة الشـارع اقتضـت رفـع الضـ«: -اهللارمحه -قال ابن القيم 
عىل حاله وإن أمكـن  بقائهاملكلفني ما أمكن، فإن مل يكن رفعه إال برضر أعظم من 

 .)٥(»رفعه بالتزام رضر دونه، رفعه به

 .٣/٤٠، املنثور يف القواعد١/٩٧قواعد األحكام: ينظر (١)
  ٣/٧٨مواهب اجلليل: ينظر (٢)

، القواعد الفقهية املسـتخرجة ٦١، ٢٠/٤٨، جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية١/١٣٠قواعد األحكام: ينظر) ٣(
 ٣٢٨املوقعني ص من كتاب إعالم

 ٣٢٨القواعد املستخرجة من إعالم املوقعني ص: ينظر) ٤(
 .٢/١١١إعالم املوقعني) ٥(

                                                           



   ٣٦١       باملسجد احلرامالقواعد الفقهية املتعلقة     
 أستاذ الفقه املشارك بكلية الرشيعة بجامعة أم القر –غازي بن سعيد بن محود املطريف . د                                                                                                    

مبنى الرشيعة عىل دفع أعىل املفسدتني باحتامل أدنامهـا، وحتصـيل : وقال أيضاً 
بـل بنـاء مصـالح الـدنيا والـدين عـىل هـذين  أكمل املصلحتني بتفويت أدنامهـا،

 .)١(األصلني
قولـه سـبحانه وتعـاىل حكايـة عـن : ويستدل هلذه القاعدة بأدلـة كثـرية منهـا

لُـونَ يفِ ﴿:ر مع موسى علـيهام السـالمـاخلض مَ عْ ـاكِنيَ يَ انَـتْ ملَِسَ كَ ينَةُ فَ ـفِ ـا السَّ أَمَّ
ــرِ  ــا ﴿ ﴾ إىلالْبَحْ غَ بْلُ ــكَ أَنْ يَ بُّ ادَ رَ ــأَرَ ــةفَ َ محْ ــا رَ َ مهُ نْزَ ا كَ جَ رِ ــتَخْ يَسْ ا وَ َ مهُ ــدَّ ــنْ  أَشُ مِ

بِّكَ ً  ). ٨٢، ٧٩:الكهف(﴾رَ
 :وجه الداللة

أنه رفع مفسدة غصب امللك السـفن بمفسـدة أخـف، وهـي خـرق السـفينة، 
واحتمل مفسدة قتل الولد ليدفع مفسدة إرهاق والديـه طغيانـاً وكفـراً التـي هـي 

 .)٢(أعظم وأشد من قتله
ات هذه القاعدة باملسجد احلرام، ويظهر ذلك يف ترك هدم النبي وتتصل تطبيق

عىل قواعد إبراهيم عليه السالم مـع قدرتـه عـىل ذلـك خشـية  وبناءهاالكعبة  ملسو هيلع هللا ىلص
وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتامل قريش لذلك؛ لقـرب عهـدهم باإلسـالم، 

 . )٣(وكوهنم حديثي عهد بكفر
ـص بعبـادة فهـو أفضـل مـن كل مكـان أو ( قاعدة : املطلب التاسع زمـان خُ

 .)٤()غريه
ص به : معنى القاعدة ص بعبادة زائدة عىل ما خُ أننا إذا وجدنا مكاناً أو زماناً خُ

 .)٥(جمموع ذلك الزمان واملكان دلّ عىل أنه أفضل من غريه

 .٣/٤٨٦زاد املعاد : ينظر (١)
 .٣٣٤، القواعد الفقهية املستخرجة من إعالم املوقعني ص٥/٧٠تيسري الكريم الرمحن: ينظر (٢)
، ٢/٩٦٨أخرجه البخاري يف كتـاب احلـج، بـاب نقـض الكعبـة وبنائهـا -ريض اهللا عنها-كام يف حديث عائشة  (٣)

 .٧، ٣/٦إعالم املوقعني: ، وينظر)١٣٣٣ح(
 .٢/٧٧٨، املفاضلة بني العبادات٦/٥٣٣فتح الباري البن حجر: ينظر (٤)
 . ٢/٧٧٨املفاضلة بني العبادات: ينظر (٥)

                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٣٦٢
 اخلامس والثالثونالعدد  - الثالثونالسنة                

 :يمكن االستدالل هلذه القاعدة بأدلة منها: أدلة القاعدة
ي أَ ﴿:قوله تعاىل  انَ الَّذِ بْحَ َ سُ امِ إِىلَ املْ رسْ ـرَ دِ احلَ ـجِ ـنَ املْسْ هِ لَيْالً مِ بْدِ دِ  بِعَ ـجِ سْ

لَهُ  وْ نَا حَ كْ ارَ ي بَ َقْىصَ الَّذِ  ).١:اإلرساء(﴾ األْ
عـىل  تفضـيلهأن مباركة اهللا سبحانه للمسجد األقىص دليل عىل : وجه الداللة

غريه، ويضاف لذلك جواز شد الرحال إليه دون غريه من املساجد سو املسـجد 
 . )١(احلرام واملسجد النبوي

رفةَ ـومن تطبيقاهتا عىل املسجد احلرام، ما خـصَّ اهللا سـبحانه بـه الكعبـةَ املشـ
بالطواف واالستقبال يف الصالة مما يدل عىل تفضيلها عىل غريها، وما خص اهللا به 
مقامَ إبراهيم عليه السالم بالصالة واختاذه مصىل، وركعتي الطواف علمنـا بـذلك 
صَّ الرشعُ املطهرُ الركنني باالسـتالم علمنـا  تفضيله عىل غريه من املساجد، وإذ خَ

ان البيت ، وكذلك الصفا واملروة فهام من شـعائر اهللا بذلك تفضيلهام عىل بقية أرك
ويرتبط هبام ركن من أركان احلج والعمرة وهو السعي والطواف هبـام وهـذا يـدل 

 .)٢(عىل تفضيلهام عىل غريمها 
قاعدة الفعل املنهي عنه سداً للذريعة يباح للحاجة واملصـلحة : املطلب العارش

 .)٣(الراجحة 
ه النهـي األمور : معنى القاعدة التي هنى اهللا عنها تنقسم قسمني من حيث توجُّ

 :عنها ومها
أمور هنى اهللا عنها لذاهتا؛ملا تتصف به من صفات ذاتية فاسـدةٍ اقتضـت ذلـك -١

رك ـباملحرمات حتـريم مقاصد؛كالشـ تسميتهاالنهي،وقد اصطلح أهل العلم عىل 
 .والزنا والرسقة والربا ونكاح املحارم، ونحو ذلك

 .٤/٢٥٨تيسري الكريم الرمحن: ينظر (١)
 .املصدر السابق (٢)
، احلاجـة وأثرهـا ٤/٧٨، زاد املعاد البن القيم٢٩٨/ ٢٢، ٢٥١، ٢١جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية: ينظر (٣)

 .  ٢/٥٧٩يف األحكام

                                                           



   ٣٦٣       باملسجد احلرامالقواعد الفقهية املتعلقة     
 أستاذ الفقه املشارك بكلية الرشيعة بجامعة أم القر –غازي بن سعيد بن محود املطريف . د                                                                                                    

ي حتريمه ـى اهللا عنها لغريها، وهي األمور التي ال تشتمل عىل ما يقتضأمور هن-٢
يف نفسها،لكن هني عنها بالنظر إىل ما تفيض إليه،وقـد اصـطلح أهـل العلـم عـىل 
تسميتها باملحرمات حتريم وسـائل،أو املحرمـات سـداً للذريعـة،؛كالنظر للمـرأة 

هـي : ونحـو ذلـك ،فالذريعـةاألجنبية واخللوة هبا والبيع بعد نداء اجلمعـة الثـاين
الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إىل فعل حمرم،و هذه القاعدة تتعلـق هبـذا 
القسم، فإذا كان الفعل منهياً عنه سداً للذريعـة ومل حيـرم لذاتـه، ودعـت احلاجـة 

 . )١(للعمل به، فإنه يباح عند احلاجة واملصلحة الراجحة
ظُـوا ﴿:ودالئلها كثرية منها قوله تعاىل ْفَ حيَ مْ وَ هِ ارِ نْ أَبْصَ وا مِ غُضُّ نِنيَ يَ مِ ؤْ لْ لِلْمُ قُ

مْ  هُ وجَ رُ  ). ٣٠:النور(﴾ فُ
 :وجه الداللة

أن غض البرص أصل حلفظ الفرج؛ فلذلك بدأ بـه سـبحانه وملـا كـان حتريمـه 
حتريم وسائل فيباح للمصلحة الراجحة، وحيرم إذا خيف منه الفساد؛ لـذا مل يـأمر 

 .)٢(مطلقاً بل أمر بالغض منهسبحانه بغضه 
 : ومن تطبيقات القاعدة فيام يتصل باملسجد احلرام

ن االخـتالط بـني الرجـال إاختالط الرجال بالنساء يف الطواف للحاجة ؛ إذ  -١
؛ ولكن فصـل )٣(والنساء حمرم حتريم وسائل؛ ألنه يفيض إىل الفواحش واملحرمات

، وفيـه  اجلنسني عن بعضهام، وعزل الرجال عن النسـاء يف الطـواف أمـر مشـكلٌ
حرج ومشقة، واملصلحة واحلاجة تقتيض هذا االختالط مع أمر اجلميع بتقو اهللا 

 . )٤(سبحانه وغض البرص، فأبيح االختالط للحاجة واملصلحة

 .٢/٥٧٩، واحلاجة وأثرها يف األحكام٤/٧٨إعالم املوقعني: ينظر (١)
 .١٤٦روضة املحبني البن القيم ص: ينظر (٢)
 .١٠٢االختالط بني اجلنسني أحكامه وآثاره ص: ينظر (٣)
، ومع العلم أنـه حصـلت حمـاوالت للتفريـق بـني ٢٤/١٠٣حممد العثيمني: فتاو ورسائل فضيلة الشيخ: ينظر (٤)

ري أجلـس عنـد كـل ـالرجال والنساء يف الطواف من بعض الوالة، وأن أول من فرق بينهام خالد بن عبد اهللا القس
 .٤/٢٧٣م السياط يفرقون بني الرجال والنساء، وللمزيد يراجع التاريخ القويمركن حرساً معه

                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٣٦٤
 اخلامس والثالثونالعدد  - الثالثونالسنة                

أن متيز النساء عن الرجال وجعلهـن يف أمـاكن خمصصـة يف املسـاجد : ومنها -٢
، )١(إنـام هـو خشـية االفتتـان هبـنومنعهنَّ من االصطفاف مع الرجال يف الصـالة 

فكان هذا الفصلُ سداً للذريعة ؛ لكن ربام تقدم النسـاء عـىل صـفوف الرجـال يف 
املسجد احلرام أثناء الصالة وختتلط صـفوف النسـاء بالرجـال خصوصـاً أوقـات 
الزحام واملواسم ، حيث يصعب ضبط الصفوف وجعل النساء يف أمـاكن خاصـة 

لصالة تصح معـه وال شـئ فيـه  للحاجـة واملصـلحة هبن ، فإذا حصل ذلك فإن ا
 .   )٢(الراجحة

 .)٣() إذا ضاق األمر اتسع، وإذا اتسع األمر ضاق : ( املطلب احلادي عرش
ر ـ، وتدل عـىل يسـ)املشقة جتلب التيسري ( هذه القاعدة تعترب فرعاً عن  قاعدة 

 .الرشيعة ومراعاهتا ألحوال املكلفني
إذا ظهرت مشقة يف أمر فريخص فيه ويوسع، وهي من قـول اإلمـام : ومعناها

 .)٤(أجاب هبا كام ذكروا يف ثالثة مواضع -رمحه اهللا-الشافعي 
رعية ـفإذا زالت املشقة عاد األمر إىل ما كان عليه، وهذه حقيقة الـرخص الشـ

عـاد كلها، إذا اضطر اإلنسان ترخص وإذا أزالت األسـباب املوجبـة للرتخـيص 
 . )٥(األمر إىل العزيمة التي كان عليها

لَـيْسَ ﴿:ويمكن االستدالل هلذه القاعدة بقوله تعاىل ضِ فَ َرْ ـتُمْ يفِ األْ بْ َ ا رضَ إِذَ وَ
ةِ  الَ نَ الصَّ وا مِ ُ نَاحٌ أَنْ تَقْرصُ مْ جُ يْكُ لَ ةَ ﴿:﴾ إىل قولهعَ ـالَ وا الصَّ أَقِيمُ نْتُمْ فَ أْنَ ا اطْمَ إِذَ ﴾ فَ

 ).١٠٣، ١٠١:النساء(

 .٢/٢٤٩فتح الباري البن حجر: ينظر (١)
 .١٣/٣٢جمموع فتاو ورسائل الشيخ ابن عثيمني: ينظر (٢)
، ١/١٦٥، األشـباه والنظـائر للسـيوطي  ١/١٢٠، املنثـور يف القواعـد  ١/٤٨األشباه والنظائر للسـبكي: ينظر  (٣)

 .١/٢٤٩،غمز عيون البصائر ٧٢األشباه والنظائر البن نجيم ص
 .١/١٦٥األشباه والنظائر للسيوطي (٤)
 .١/٣٢١موسوعة القواعد الفقهية: ينظر (٥)

                                                           



   ٣٦٥       باملسجد احلرامالقواعد الفقهية املتعلقة     
 أستاذ الفقه املشارك بكلية الرشيعة بجامعة أم القر –غازي بن سعيد بن محود املطريف . د                                                                                                    

أنه ملا ضاق األمر باملسلمني يف حالة اخلـوف وصـعب علـيهم : ووجه الداللة
أداء الصالة بالكيفية التي عليها الصالة يف األحوال املعتادة، خفف عنهم كيفيتها، 
ووسع هلم يف ذلك، فأجاز أداءها عىل الصورة التي بينها اهللا تعـاىل يف كتابـه، فـإذا 

ة اخلوف، وحصل االطمئنان، عاد التكليف ضاق األمر اتسع وملا زالت عنهم حال
 .)١(بالصالة عىل كيفيتها األصلية؛ ألن األمر إذا اتسع ضاق

ومن تطبيقاهتا مما يتصل باملسجد احلرام، املرور باملسعى أثناء الطواف يف حـال 
احلاجة امللحة، والزحام الشديد والضيق، فيجوز حينئـذٍ املـرور باملسـعى واحلـال 

اق فيتسع وندفع املشقة، أمـا يف حـال عـدم احلاجـة فـال جيـوز هذه؛ ألن األمر ض
للطائفني املرور فيـه؛ وذلـك ألنـه مشـعر مسـتقل ال يـدخل يف املسـجد احلـرام، 

ــاىل ــال تع ــت ق ــون إال بالبي ــواف ال يك ــقِ ﴿:والط تِي ــتِ الْعَ ــوا بِالْبَيْ فُ لْيَطَّوَّ ﴾ وَ
 .)٢()٢٩:احلج(

 .)٣( )يسقطُ باملعسورِ امليسورُ ال ( قاعدة : املطلب الثاين عرش
الفقهيـة التـي تتعلـق بـأعظم مقصـد مـن مقاصـد  القواعـدهذه القاعدة من 

التكليف بـام يطـاق، وفعـل امليسـور عنـد العجـز، : ريعة اإلسالمية أال وهوـالش
 .وعدم القدرة

أن املأمور به إذا مل يتيرس فعله عىل الوجه األكمل الذي أمر به الشارع : ومعناها
م القدرة عليه، وإنام يمكن فعل بعضه؛ مما يمكن جتزؤه، فيجب فعـلُ احلكيم؛ لعد

 .)٤(القدر الذي يقدر عليه، وال يرتك الكلُّ بسبب ترك الذي يشق فعله

 .٢٣٦املفصل يف القواعد الفقهية ص (١)
 .٢٨٩، ونوازل احلج ص٢٢/٢٨٩ابن عثيمني جمموع فتاو الشيخ (٢)
، جممـوع فتـاو ابـن ٢/٢٩، القواعـد الكـرب٣/١٩٨، املنثور يف القواعد٢٠٣األشباه والنظائر للسيوطي ص (٣)

 .٢٦/٢٣٠تيمية
، قاعدة امليسور ال يسقط باملعسـور ٣٩٦، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ص٤/١٣٤٢بدائع الفوائد: ينظر (٤)

 .٢٠ص
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 :للقاعدة أدلة منها
لِّفُ اهللاُ﴿:قوله تعاىل -١ كَ ا الَ يُ هَ عَ سْ ا إِالَّ وُ سً  ).٢٨٦:البقرة(﴾ نَفْ

ــة ــه الدالل ــاقتهم أن اهللا : وج ــان يف ط ــا ك ــاس إال م ــف الن ــبحانه ال يكل س
وميسورهم، فإن عجزوا عن فعل بعض التكليف وقـدروا عـىل الـبعض اآلخـر، 

 .فيجب عليهم فعل املقدور عليه وال يسقط عنهم بسبب العجز عىل بعض اآلخر
ما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه مـا اسـتطعتم، «: ملسو هيلع هللا ىلصقوله  -٢

 .)١(»لذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم عىل أنبيائهمفإنام أهلك ا
 .وجه الداللة كاآلية السابقة

ومن تطبيقات القاعدة ممـا يتصـل باملسـجد احلـرام، جـواز دخـول احلـائض 
رط عـىل ـللطواف بالبيت يف حال االضطرار؛ إذ غاية مـا يف املسـألة سـقوط الشـ

بــالعجز، ويبقــى الواجــب وهــو القــول باشــرتاط  الطهــارة للطــواف ،فيســقط 
 .)٢(الطواف

 .)٣( )االشتغال بوظيفة الوقت مقدم عىل غريه ( قاعدة : املطلب الثالث عرش
 :معنى القاعدة

إذا كان املسلم يتعبد بعبادة هي خمتصة بوقت معني إما بسبب رشوعـه فيهـا أو 
 .ة عىل غريهابسبب حتديد الشارع احلكيم هلا وقتاً فإن األوىل تقديم العبادة املؤقت

 :أدلة القاعدة
إذا أقيمــت الصــالة فــال صــالة إال «: قــال ملسو هيلع هللا ىلصحــديث أيب هريــرة أن النبــي 

 .)٤(»املكتوبة

) ٧٢٨٨ح( ٤/٣٥٨ »الكلـم بعثـت بجوامـعملسو هيلع هللا ىلص«النبـي  يف كتاب االعتصام بالسنة بـاب قـولأخرجه البخاري  (١)
 ).١٣٣٧ح( ٢/٩٧٥ومسلم يف كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر

 .٢٨، ٣/٢٧، إعالم املوقعني٢١٨، ٢٦/١٧٦ابن عثيمني جمموع فتاو الشيخ: ينظر (٢)
 .١٧٤التحفة يف أحكام العمرة واملسجد احلرام ص: ينظر (٣)
، ١/٤٣٩روع يف نافلـة بعـد رشوع املـؤذنـ، باب كراهيـة الشـرهاـأخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقص (٤)

 ). ٧١٠ح(

                                                           



   ٣٦٧       باملسجد احلرامالقواعد الفقهية املتعلقة     
 أستاذ الفقه املشارك بكلية الرشيعة بجامعة أم القر –غازي بن سعيد بن محود املطريف . د                                                                                                    

أمر باالشتغال بالفريضة عند اإلقامة؛ ألهنا وظيفـة  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : وجه الداللة
 . الوقت فقدمها عىل غريها

املسـجد احلـرام  إذا دخـل املعتمـر: ومن تطبيقاهتا مما له صلة باملسجد احلـرام
وصالة الفريضة قائمة أو أقيمت الفريضة واملعتمر بـالطواف أو السـعي، فيجـب 

 . )١(عليه االشتغال بالفريضة وترك الطواف أو السعي
إذا دخـل املحـرم واخلطيـب خيطـب يـوم اجلمعـة، فـإن : ومن تطبيقاهتا أيضاً 

قـب انقضـاء املحرم يقدم االستامع للخطبة؛ ألهنا وظيفـة الوقـت، ثـم يطـوفُ ع
 .  )٢(اخلطبة
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٣/٧٧مواهب اجلليل (١)
 . ٣/٧٨مواهب اجلليل: ينظر(٢) 
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   ٣٦٩       باملسجد احلرامالقواعد الفقهية املتعلقة     
 أستاذ الفقه املشارك بكلية الرشيعة بجامعة أم القر –غازي بن سعيد بن محود املطريف . د                                                                                                    

pwgÿ^=Ôµ_~=
ويف هناية البحث أمحـدُ اهللا أوالً وآخـراً، عـىل تيسـريه وعونـه، فهـو صـاحب 
الفضل والنعم واجلود والكرم؛ وقد توصلت يف البحث لنتائج وتوصـيات أمههـا 

 :ما ييل
 .صلتها باملسجد احلرامأمهية القواعد الفقهية وشدة  -١
سهولة الوقف عىل أحكام النوازل املتعلقة باملسجد احلرام مـن خـالل ضـبط  -٢

 .القواعد الفقهية املتعلقة به
 .شمول الرشيعة وثباهتا وصالحيتها لكل زمان ومكان -٣
أن القواعــد الفقهيــة الكــرب اخلمســة، األمــور بمقاصــدها، املشــقة جتلــب  -٤

زول بالشك، والرضر يزال، والعادة حمكمة، متصلة صلة وثيقة التيسري، اليقني ال ي
 .بأحكام املسجد احلرام

 .مجعت ثالثة عرش قاعدة غري القواعد الفقهية الكرب تتصل باملسجد احلرام -٥
أويص بدراسة ختريج أحكام املسجد احلرام عىل القواعـد الفقهيـة، يف رسـالة  -٦

 .علمية
اعد الفقهية املتصـلة بـاحلرم املكـي يف رسـالة أويص بجمع ودراسة مجيع القو -٧

 .علمية
وأويص أيضاً بدراسة ختريج أحكام البلد احلرام عىل القواعد الفقهية يف رسالة -٨

 .علمية
ويف اخلتام أمحد اهللا سبحان عىل ما أنعم به وأوىل وأسـتغفره مـن آفـات اخلطـأ 

أن جيعـل هـذا العمـل  ر، أسـألهـوالسهو والتقصري، التي ال ختلو منها أعامل البش
 .خالصاً لوجه الكريم وينفعني به يف الدارين
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   ٣٧١       باملسجد احلرامالقواعد الفقهية املتعلقة     
 أستاذ الفقه املشارك بكلية الرشيعة بجامعة أم القر –غازي بن سعيد بن محود املطريف . د                                                                                                    

Ê≈r^à‹Ë=pwgÿ^=áÉ_î‹=
 .القرآن الكريم -١
هــ، طباعـة ١٤٢١، ٤أبحاث هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية، ط -٢

 .العامة للبحوث العلمية واإلفتاء الرئاسة
هــ، دار ابـن  ١٤٣٣، ١املكـي، سـامي بـن حممـد الصـقري، طأحكام احلـرم  -٣

 .اجلوزي، الرياض
هــ، دار ابـن ١٤٣١، ١أحكام الطواف بالبيـت احلـرام، وليـد اهلـويريني، ط -٤

 .اجلوزي، الرياض
إبـراهيم بـن صـالح اخلضـريي، : ريعة اإلسـالمية، دـأحكام املساجد يف الش -٥

 .هـ١٤٢١، ٢دار الفضيلة، ط: النارش
، ١عبد امللك بن دهـيش، ط: أخبار مكة يف قديم الدهر وحديثه للفاكهي، ت -٦

 .هـ، دار النهضة احلديثة، مكة املكرمة١٤٠٧
رشيد بن صالح : أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، أليب الوليد األزرقي، ت -٧

 .هـ، مطابع دار الثقافة، مكة املكرمة١٤٠٨، ٥ملحس، ط
أحاديث منار السـبيل، حممـد نـارص الـدين األلبـاين، إرواء الغليل يف ترجيح  -٨
 .هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت١٤٠٥، ٢ط
األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن، زيد العابدين بن إبـراهيم بـن  -٩

 .هـ، دار الكتب العلمية١٤١٩، ١زكريا عمريات، ط: نجيم، ت
جالل الدين عبد الرمحن بن أيب  األشباه والنظائر يف قواعد وفروع الشافعية، -١٠

 .  نزار مصطفى الباز، مكة ةهـ، مكتب١٤١٨، ٢، ط)هـ٩١١:ت(بكر السيوطي، 
عادل أمحـد : األشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن عيل السبكي، ت -١١

 .ه١٤١١، ١عبد املوجود، وعيل حممد معوض، النارش دار الكتب العلمية، ط
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احلرام، ملحمد صالح بن أمحد الشـيبي احلجـي،  اهللا يخ بيتإعالم األنام بتار -١٢
 .  هـ١٤٠٥، ١إسامعيل أمحد حافظ، من مطبوعات نادي مكة الثقايف، ط: ت

عبد الرمحن : إعالم املوقعني عن رب العاملني، أبو بكر ابن القيم اجلوزية، ت -١٣
 .الوكيل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة

املني، لإلمـام أيب عبـد اهللا حممـد بـن أيب بكـر إعالم املـوقعني عـن رب العـ -١٤
حممد عبد السـالم إبـراهيم، النـارش دار الكتـب : الدمشقي ابن قيم اجلوزية، رتبه

 .هـ١٤١٧العلمية، بريوت، لبنان، 
عبـد اهللا الغطيمـل، جملـة . أعامل النسك املسببة للزحام يف املسجد احلرام، د -١٥

 ).١٨(العدد  املجمع الفقهي اإلسالمي
: د: أيب احلسن عيل بن القطان الفـايس، ت لإلماماإلقناع يف مسائل اإلمجاع،  -١٦

، ١فاروق محـادة، النـارش وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية بدولـة قطـر، ط
 .هـ١٤٣٢

هــ، مكتبـة الرشـد، ١٤٣٢، ٢يعقوب الباحسني، ط. األمور بمقاصدها، د -١٧
 .الرياض

: ي، تـام مالك، ألمحد بن حييـى املونرشيسـإيضاح املسالك إىل قواعد اإلم -١٨
الصادق بن عبد الرمحن الغرياين، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية وجلنة احلفاظ 

 .هـ١٤١٠، ١عىل الرتاث اإلسالمي، طرابلس، ط
هـ، دار ١٤٣٠، ١عبد الرمحن اجللعود، ط. البيان املحكم يف حكم امللتزم، د -١٩

 .كنوز، إشبيليا
هـ، دار ١٣٣٢، ١أحكام احلج والعمرة، فهد بن حييى العامري، طالتحفة يف  -٢٠

 .  ابن اجلوزي، الرياض
هـ، املكتبـة النجاديـة، ١٤١٥، ١تفسري القرآن العظيم، للحافظ ابن كثري، ط -٢١
 .مكة



   ٣٧٣       باملسجد احلرامالقواعد الفقهية املتعلقة     
 أستاذ الفقه املشارك بكلية الرشيعة بجامعة أم القر –غازي بن سعيد بن محود املطريف . د                                                                                                    

، دراسـة )ابن أمـري احلـاج(التقرير والتحبري رشح التحرير، ملحمد بن حممد  -٢٢
 .هـ١٤١٩، ١عمر، النارش دار الكتب العلمية، طعبد اهللا حممود حممد : وحتقيق

: جامع العلوم واحلكم، عبد الرمحن شهاب الـدين ابـن رجـب احلنـبيل، ت -٢٣
 .هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤٢١، ٢شعيب األرنؤوط، ط

أمحـد بـن عبـد الـرمحن : احلاجة وأثرها يف األحكام دراسة نظرية تطبيقية، د -٢٤
 .هـ١٤٢٩، ١يا، الرياض، طكنوز إشبيل: الرشيد، النارش

حاشية ابن حجر اهليثمـي عـىل رشح اإليضـاح يف مناسـك احلـج والعمـرة  -٢٥
 .هـ، دار احلديث للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان١٤١٩، ١للنووي، ط

حممد بن حسني اجليزاين، . حقيقة الضـرورة الرشعية وتطبيقاهتا املعارصة، د -٢٦
 .نهاج، الرياضهـ، مكتبة دار امل١٤٣١، ٢ط

درر احلكــام رشح جملــة األحكــام، لعــيل حيــدر، تعريــب املحــامي فهمــي  -٢٧
 .هـ١٤٢٣احلسيني، النارش دار عامل الكتب، 

، ١حممـد بـو خبـة، ط: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القـرايف، ت -٢٨
 .م، دار الغرب اإلسالمي، بريوت١٩٩٤

ة ابن عابدين حممد بن أمني الشـهري بـابن رد املحتار عىل الدر املختار، حاشي -٢٩
 .هـ، دار الكتب العلمية، بريت١٤١٥، ١عيل معوض، ط: عابدين، ت

عبد الـرمحن : مع حاشية ابن قاسم، للشيخ املستقنعالروض املربع رشح زاد  -٣٠
 .٦بن حممد بن قاسم النجدي، ط

حممـد عزيـز  :روضة املحبني ونزهة املشتاقني، أبو بكر ابن قيم اجلوزيـة، ت -٣١
 .هـ، دار عامل الفوائد١٤٣١، ١شمس، ط

ــاد  -٣٢ ــن أيب بكــر )ملسو هيلع هللا ىلص(زاد املعــاد يف هــدي خــري العب ــد اهللا حممــد ب ، أليب عب
: شـعيب األرنـؤوط، وعبـد القـادر األرنـؤوط، النـارش: الدمشقي ابن القيم، ت

 .هـ١٤٢٠، ٢مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط
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 املجمـع الفقهـين السـديس، جملـة عبد الرمح. الزحام يف املسجد احلرام، د -٣٣
 ).١٩(اإلسالمي العدد 

اد عبـد البـاقي، دار ؤحممـد فـ: سنن ابن ماجة، حممد بن يزيد القزويني، ت -٣٤
 .إحياء العربية

هــ، دار عـامل ١٤١٣، ٣سنن الدار قطني، عـيل بـن عمـر الـدار قطنـي، ط -٣٥
 .الكتب

هـ، ١٣١٨، ١اخلريش، طرشح اخلريش عىل خمترص خليل، حممد بن عبد اهللا  -٣٦
 .دار صادر

هـ، ١٤١٥، ١صالح احلسن، ط: رشح العمدة، لشيخ اإلسالم بن تيمية، ت -٣٧
 .مكتبة العبيكان

 .  م، دار الكتب العلمية١٩٨٨، ١رشح املجلة، سليم رستم باز، ط -٣٨
هــ، ١٤٢٥، ١الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، حممد بن صالح العثيمـني، ط -٣٩

 .وزي، الرياضدار ابن اجل
لعـامل املدنيـة، أليب عبـد اهللا حممـد بـن أيب  انتمـىرشح اليواقيت الثمينة فيام  -٤٠

 .١عبد الباقي بدوي، مكتبة الرشد، بالرياض، ط: القاسم السجلاميس، ت
عبـد اهللا الرتكـي، . د: رشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس البهويت، ت -٤١

 .هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤٢١، ١ط
شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام، تقي الدين حممـد بـن أمحـد الفـايس املكـي  -٤٢

 .م، دار الكتب العلمية١٩٩٢، ١املالكي، ط
، ٣الصحاح، إسامعيل بـن محـاد اجلـوهري، أمحـد عبـد الغفـور عطـار، ط -٤٣

 .هـ، دار العلم للماليني، بريوت١٤٠٤
حممـد بـن فـؤاد : خـاري، تصحيح البخاري، لإلمام حممد بن إسامعيل الب -٤٤

 .، املطبعة السلفية، القاهرة١عبد الباقي، ط
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 أستاذ الفقه املشارك بكلية الرشيعة بجامعة أم القر –غازي بن سعيد بن محود املطريف . د                                                                                                    

حممـد فـؤاد : صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري، ترتيـب -٤٥
 .هـ، املكتبة اإلسالمية، اسطنبول١٣٧٤عبد الباقي، 

، ١غمز عيون البصائر رشح األشباه والنظائر، ألمحد بن حممـد احلمـوي، ط -٤٦
 .قاهرة، دار الطباعة العامرةم، ال١٣٥٧

، ١حممد املغـراوي، ط: فتح الرب يف الرتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الرب، ت -٤٧
 .هـ، جمموعة التحف النفائس الدولية، الرياض١٤١٦

الفروق، للشيخ شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس بـن عبـد الـرمحن  -٤٨
 .رفة، بريوت، لبنان، دار املع)القرايف(الصنهاجي املعروف بـــ

يعقـوب الباحسـني، : قاعدة العادة حمكمة دراسة نظرية تأصيلية تطبيقيـة، د -٤٩
 .هـ١٤٣٣، ٢النارش مكتبة الرشد، الرياض، ط

هــ، مكتبـة ١٤٣٢، ٢يعقوب الباحسـني، ط. قاعدة املشقة جتلب التيسري، د -٥٠
 .الرشد، الرياض

حممد عبـد العزيـز بـن عبـد السـالم قواعد األحكام يف مصالح األنام، أليب  -٥١
، ٢عثامن ضمريية، النـارش دار القلـم، دمشـق، ط: نزيه محاد، ود: د: السلمي، ت

 .هـ١٤٢٨
القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب إعـالم املـوقعني، عبـد احلميـد مجعـة  -٥٢

 .هـ، دار عفان اجلزية١٤٢١، ١اجلزائري، ط
ندوي، النرش مكتبـة دار القلـم، دمشـق، عيل بن أمحد ال: القواعد الفقهية، د -٥٣

 .هـ١٤٣٢، ١٠ط
، عبـد الـرمحن بـن رجـب )قواعد ابـن رجـب(القواعد يف الفقه اإلسالمي  -٥٤

 .هـ، دار عفان، القاهرة١٤١٩، ١احلنبيل، ط
ي، ت -٥٥ ، ٣أمحد بـن عبـد اهللا محيـد، ط: القواعد، حممد بن حممد بن أمحد املقرّ

١٤١٣هـ، مطابع جامعة أم القر. 
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هــ، عـامل ١٤٠٣كشاف القناع عىل متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت،  -٥٦
 .الكتب، بريوت

، ١٤١٧، ٦ري، طـلسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصـ -٥٧
 .دار صادر، بريوت

، دار ١حممـد حسـن إسـامعيل، ط: ي، تـاملبسوط، حممد بن أمحد الرسخس -٥٨
 .الكتب العلمية، بريوت

هـ، دار إحيـاء ١٤١٥، ١املجموع رشح املهذب، حييى بن رشف النووي، ط -٥٩
 .الرتاث العريب، بريوت

عبد الرمحن بن قاسم، : جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع وترتيب -٦٠
 .املكتب التعليمي السعودي، باملغرب: إرشاف

ق بـن عطيـة املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيـز، أليب حممـد عبـد احلـ -٦١
 .هـ١٤٢٣، ١األندليس، دار ابن حزم، بريوت، ط

عبد الغفار البنـداري، : املحىل، عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس، ت -٦٢
 .دار الكتب العلمية، بريوت

املدخل الفقهي العام، ملصطفى بن أمحد الزرقا، النـارش دار القلـم، دمشـق،  -٦٣
 .هـ١٤١٨، ١ط

يحني، لإلمام حممد بـن عبـد اهللا احلـاكم النيسـابوري، املستدرك عىل الصح -٦٤
 .مصطفى عبد القادر عطا: ه، دار الكتب العلمية، ت١٤١١، ١ط

، ١املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي، ط -٦٥
 .هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤١٤١

حبيب الرمحن األعظمي، : ، تمصنف اإلمام عبد الرزاق بن مهام الصنعاين -٦٦
 .هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت١٤٠٣، ٢ط
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املصنف يف احلديث واآلثار، لإلمام عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة، تصـحيح  -٦٧
 .هـ، دار الكتب العلمية١٤١٦، ١حممد بن عبد السالم شاهني، ط: وترقيم

ــيخ -٦٨ ــى، للش ــة املنته ــى رشح غاي ــب أويل النه ــي: مطال ــطفى الس وطي مص
 .زهري الشاويش: الرحيباين، النارش

عبـد السـالم هـارون، : معجم مقاييس اللغة، أمحـد بـن فـارس زكريـا، ت -٦٩
 .هـ، دار اجليل، بريوت١٤١١

عبـد : معرفة السنن واآلثار، لإلمام أمحد بن احلسن بن عيل البيهقي، حتقيق د -٧٠
 .هـ، دار قتيبة، دمشق١٤١٢، ١املعطي أمني قلعجي،ط

، ١ربيني، طـمغني املحتاج إىل معرفـة ألفـاظ املنهـاج، حممـد اخلطيـب الشـ -٧١
 .هـ، عناية حممد خليل عثامين، دار املعرفة، بريوت١٤١٨

عبد اهللا الرتكـي، . د:املغني، عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس، ت -٧٢
 .هـ، دار هجر، القاهرة١٤٠٦، ١ط

، ١تطبيقات، سـليامن بـن حممـد النجـران، طاملفاضلة يف العبادات قواعد و -٧٣
 .ه، مكتبة العبيكان، الرياض١٤٢٥

هــ، دار ١٤٣١، ١يعقـوب الباحسـني، ط. املفصل يف القواعـد الفقهيـة، د -٧٤
 .التدمرية

: د: املنثور يف القواعد، لإلمام بدر الدين حممد بـن هبـادر الشـافعي، حتقيـق -٧٥
وقاف والشـؤون اإلسـالمية بالكويـت، تيسري فائق أمحد حممود، النارش وزارة األ

 .٢ط
املوافقات يف أصول الرشيعة، لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي  -٧٦

عبـد اهللا : مـن الشـيخ كـلٍّ الغرناطي املعروف بالشاطبي، حتقيق وتعليق وختـريج 
الكتب  دار عبد السالم حممد، النارش: اهللا دراز، والشيخ عبدحممد : دراز، والشيخ

 .هـ١٤٢٢لعلمية، بريوت، لبنان، ط، ا
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حممـد بـن حممـد بـن عبـد الـرمحن : ر خليـلـرح خمتصـمواهب اجلليل لش -٧٧
 .، دار الفكر، بريوت٣الطرابليس، املعروف باحلطاب، ط

هــ، ١٤١٥، ١حممـد صـدقي الربنـو، ط. موسوعة القواعد الفقهية، مجع د -٧٨
 .مكتبة التوبة، الرياض

حممـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار الكتـب : بـن أنـس، ت املوطأ، لإلمام مالك -٧٩
 .العلمية، بريوت

ر، ـهــ، دار التوحيـد للنشـ١٤٣١، ١النوازل يف احلـج، عـيل الشـلعان، ط -٨٠
 .الرياض

: الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب اهللا العزيز، احلسني بن حممد الـدامغاين، ت -٨١
 .اإلسالمية، القاهرة هـ، املجلس األعىل للشؤن١٤١٢، ١حممد حسن الزرقي، ط

ــة، د -٨٢ ــد الفقهي ــوجيز يف القواع ــو، ط. ال ــدقي البورن ــد ص ه، ١٤١٩، ٥حمم
 .مؤسسة الرسالة

   

=
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حممـد، وعـىل آلـه وصـحبه احلمد اهللا، والصالة والسالم عىل رسول اهللا، نبينا 
 :أما بعد. ومن اهتد هبداه

فإن املجمع الفقهي اإلسـالمي برابطـة العـامل اإلسـالمي يف مكـة املكرمـة      
ليستنكر بشدة وأمل ما حدث من حماولة آثمة ملليشات احلوثي يف اليمن ومن عاوهنا 

لعتيـق، باستهداف مكة املكرمة بصوارخيهم العشـوائية املـدمرة، حيـث بيـت اهللا ا
والكعبة املشـرفة، ذلك البيت الذي جعله اهللا مثابة للنـاس وأمنـا، وتلـك البلـدة 
التي حرمها اهللا، وأمن كل من فيها حتى الشجر ال يقطع، والصيد ال ينفر، فضـالً 

 .عن القتل، وتوعد من أراد فيها بإحلاد بظلم بعذاب أليم
مصـادمة جلميـع األعـراف إن ما قامت به هذه الفئـة الضـالة الباغيـة هلـو      

األرضية، والتعاليم الساموية، فهو عدوان عىل املسلمني مجيعاً باستهداف قبلـتهم، 
 .ومهو أفئدهتم، وأغىل مقدساهتم

إن هذا العمل الشنيع ال يقدم عليه إال من فقد كل معاين اإليامن، وجترد من      
 .مجيع صفات اخلري واإلحسان

تنكر هذا الفعل اإلجرامي القبـيح ليحـذر هـذه وإن املجمع إذ يشجب ويس    
الفئة الظاملة التي أقدمت عليه هي ومن وراءها ممن يوجهوهنـا ويـدعموهنا باملـال 
والسالح، ويزينون هلا البغـي والعـدوان عـىل مقدسـات املسـلمني مـن عواقـب 
أفعاهلم التي سيجازون عليها اجلزاء العادل يف الدنيا واآلخرة، ويذكر هـؤالء بـأن 
اهللا يمهل وال هيمل، وأن عاقبة من أراد هبذا البيت سوءاً أشد العذاب، ومـا قصـة 

 .أصحاب الفيل بغائبة عن األذهان
ــار      ــعوباً إىل إظه ــات وش ــلمني حكوم ــوم املس ــدعو عم ــع لي كــام أن املجم

استنكارهم هلذا العدوان الصارخ عىل مقدساهتم، وإىل القيام بكـل مـا مـن شـأنه 
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ين ومن وراءهم ليكفوا أذاهم عن هذه املقدسات وليبتعدوا عن ردع هؤالء املعتد
 .حماوالهتم من إيقاع الفتنة يف بالد املسلمني

رات ـوقد رد اهللا كيدهم يف نحورهم؛ إذ أُسقط صـاروخهم عـىل بعـد عشـ    
 .الكيلومرتات من مكة املكرمة

. اية أراضيهاوينوه املجمع بالقدرات العالية للملكة العربية السعودية يف مح     
ويشكر دفاعاهتا اجلوية التي متكنت بفضـل اهللا مـن صـد هـذا العـدوان اخلبيـث 

 .وأحبطته وحالت دون وصوله إىل حيث يريد أولئك املجرمون
وصـىل اهللا .نسأل اهللا أن حيمي بيته وحرمه ودينه مـن كـل بـاغٍ معتـدٍ أثـيم      

 .حسان إىل يوم الدينوسلم، عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإ
 

 األمانة العامة للمجمع الفقهي اإلسالمي
 برابطة العامل اإلسالمي

 هـ١٤٣٨/حمرم/٣٠صدر يف مكة املكرمة اإلثنني 
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