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ت  باهلل من شتتت ون سن ستتتئا و تتت  اونعوذ ،نحمده ونستتتيهدون ونستتتي   ه،إن الحمد هلل

وسشتتهد سن إ إلن إإ اهلل وهده ،ومن وضتت ف فه دا ل لن،و المهيدا، من وهده اهلل فهمالئ سع

وع ى آلن وصتتحهن ،وسشتتهد سن محمداع عهده ون تتولن ع  ن الوتتهال والستته ،إ شتت ول لن

 ومن اديدى هبدوهم و ان خ ف خطادم إلى وو  الدون .

نوخ دتهه تتاالمربزون يف د ل الع متا  متا  سب  محمتد ابن ه   ال تاسمتا بعتد فتان اإ

قد ت ك لئا ت اثًا ،وتمكن يف اإ تتيدإ ،ودو بما سنعم اهلل تعالى ع  ن من ذكا  م  ط،األمة

متن سدتم  (التمتحت تى  )ووتعتتد كتيتتابتتن ،غتئت تتًا بتتالت توايتتد التعت تمت تتة يف مت تيت تف فتئتون التمتعت فتتة

فهو إ ،ون المئوتتت مةال ةها  المستتت مون خه  العوتتت المو تتتوعات ال ةه ة الي  ت كها 

وإنمتا وعتد م ًاعتًا ،سو فةتن ال تاد وتة عتامتة،فةتن اإمتا  ابن ه   ال تاد ل ختاصتتتتةحول و

كما هوت ،والي  نة ها لئا سبو محمد ف ن بكف سمانة،س ا  ًا يف توث ق سقوا  الس ف ال ةه ة

ت ن ستتتتن ويف الوقت ،و  سيمتة المتهادت ًاوانت  عتدوتدال يف نةتف سق دتهه المو تتتتوعتة ال ةه تة

نأخه   اده بحثئاونحن يف  ،من ه ث اإ تتئا  والمين الئهوللحدوث  اعيئت عئاوة خاصتتة با

 ًاانهًا من الجوان  الحدوث ة الكث  ال والعم ةة الي  سون دا ابن ه   يف كيابن المح ى .

اإما  ابن ه   م ي ف الحدوث عئد :  موضتتوا الهحث سن وكون وقع اإخي انوقد 

 ة دها الع م الشتت وف من ألدم ن  اع ،( قستتم العها ات ) يابن المح ىال اد ل من خه  ك

وبةتدن تع ق األم  ،ًاهتة والمكتانتة الي  ويميع هبتا اإمتا  ابن ه   ال تاد ل من ًاهتة سخ ى

فتان ع م م ي ف الحتدوتث من األقستتتتا  المهمتة الي  وئه   لطتالت   ع م ،بتالشتتتتط  األو 

وط ق الع متتا  ،ع ف ع ى سب ز مهتتاهثهتتاووي ،اهنتتا تت الحتتدوتتث سن وتتدن تتتتهتتا ووي ةتتن يف م

 يف دها الع م الش وف . ادجهم يف اليوئ فومئ 
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فهو صتتتتتاهتت  ال ئون   – ونعئ  دئتتا اإمتتا  ابن ه   ال تتاد ل  – سمتتا األم  ارخ  

ا تتتي يإل اإما  الهده  ت ًامين ،يف األصتتتو  والعةايد واأل وان وال ةن والحدوث،العدودال

متتتعتتتانف ... التتت تتتةتتت تتتن، التتتهتتتحتتت  ذو التتت تتتئتتتون والتتت ،وهتتتداإمتتتا  األ))لتتتن فتتتةتتتا  : 

ومن سخته دتها ،(1)((صتتتتتاهت  اليوتتتتتان ف ،ال تاد ل،الوزو ،األ وت ،الميك م،الحتاف 

الوصف ودهه الو ات من مؤنخ اإ ه  الهده  إ شل سنن قد وصف إلى  نًاة اإبداا 

وتة لط هتة الع م لئ تف هيى سصتتتتهحتت مؤل تاتتن وموتتتتئ تاتتن متا ال ث ،يف الي ك   واليوتتتتئ ف

 م  .ات الع م ة يف م ي ف ًاامعات العالم اإ هالدنًا

 ونحن هنتدف من خه  دتاذون المحونون م ي ف الحتدوتث وًاهو  ابن ه   ف تن إلى

ل يوفق  إلةتا  الضتتتتو  ع ى الجوانت  المئهج تة والحتدوث تة الي  اعيمتددتا اإمتا  سب  محمتد

لكن ال ال  ف ها  ،ة ئا من بعض المشتاكف الع م  وإن كئا قد عان،ب ن األها وث الميعانضتة

 سم ون :

 الئةد وشدتن ع ى م ال  ن .ما  ابن ه   يف األو  : هدال اإ

 الثاين : شدتن يف الج ح واليعدوف ونةد ال ًاا  .

يف   -والمجيهتد موتتتت ت  ع ى كتف هتا   – هتاو  سن وجيهتد  فتان الهتاهتثومع ذلتل 

 إلىبحهن   وئ   الهاهث وسن،يف دات ن المستتألي ن  األخه بأهكا  اإما  ابن ه   ال اد ل

   ها .عض األه ان يف اإعيما  عبعض األهكا  الي  سبعد ب

سما ف ما و ص الدنا تتات الستتابةة الي  تئاولت ًاوان  عدودال من شتت وتت ة اإما  

فةد إ وستتتتع المجا  لهك  عشتتتت ات ال  تتتتايف الع م ة يف دها الها ، ،ابن ه   ال اد ل

العئاوون الي  لها عهقة مهاشتت ال بالموضتتوا الهل نحن كي   بهك  بعض  و اهثاله   ولكن

 ه :بود 

 
ثمتان بن قتاومتاز التدمشتتتتة  الشتتتتافع  التهده ،  تتتت   سعه  الئهه ، تحة ق: عسبو عهتد اهلل محمتد بن (1)

 . 18/184: ( 1984مؤ سة ال  الة، ب  وت، )شع   األننؤوط، محمد الع قسو  ، 
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ن تتتتتالتتة )طتتن بتو تتتت وتإل ،التمتئتهتح التحتتدوتثت  عتئتتد اإمتتا  ابتن هت   األنتتدلستتتت 

 . (دت1422، ان ابن ه   )طهعت ف ما بعد يف ب  وت ،(ماًاسي  
ار ا   اْقهْوئ  ّة ك  ّة إعدا : المك ،ابن ه   األندلست  وسث ه يف الدنا تات الحدوث ة

 .(ن الة  كيوناه ) 1988والع و  اإنسان ة، ال باط، 

إعدا : عهد الك وم خ    ،  ،ابن ه   األندلستتت ، ًامعا و نا تتتة وت  وجًا ئدمستتت  

ك  تة ار ا  والع و  اإنستتتتان تة، الجتدوتدال، الم   ، ،إشتتتت اف زون العتابتدون بهف وح

   .(ن الة  كيوناه)، 1996

إعتتدا  : هم ال ،ف هتتا ابن ه   ًامهون المحتتدث ن وث تتة الي  ختتافف الحتتدالمستتتتتايتت 

ًاتامعتة الحتا  ،قستتتتم الع و  اإ تتتتهم تة،ةستتتتان تة واإًايمتاع ت ك  تة الع و  اإن،بونوبتة

 .(ن الة ماًاسي    )دت . 1432،الج اي ،ل ض 
ًاتامعتة  ،عتايشتتتتة مح وق،ًاهتالتة ال اول عئتد اإمتا  ابن ه   من خه  كيتابتن المح ى

 . (ن الة ماًاسي    )دت 1432،الج اي ،ك  ة سصو  الدون،لةا ناألم   عهد ا
وإ نعدو الحة ةة إن ،ا  لهك دا يف دهه العجالةستتع المجقد إ و،ودئاك عئاوون سخ 

ل س ألنن ؛ق ئا سن اإما  ابن ه   نبما وكون من سكث  ع ما  األندلس ا تتتتيةطابًا ل هاهث ن

فيعتد ت مشتتتتتان  ،نمتا ألنتن سلف يف م ي ف ال ئونوإ،مث   ل جتد  هستتتتت الم ك  ال

 كف ع ى هس  اخيواصن واديمامن .،الدنا ات الع م ة

وبتاب ن وكتف بتا  ف تن ،لهحتث فةتد قستتتتم الهتاهتث بحثتن دتها إلى مةتدمتةك  تة اسمتا د  

 فوو  ثم ال اتمة وال هانس الي و   ة وسخ  اع ال هانس العامة:

 وف ن سنبعة فوف : ،ح ىبن المابن ه   وكيا الها  األو  :

 وف ن ثهثة مهاهث ،ال وف األو  : اليع وف بابن ه  
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ووشتتتتيمتف ع ى تع وف مةيضتتتتت   ،ابن ه  المهحتث األو  : األنتدلس يف عوتتتت  

باألوضتتاا الستت ا تت ة باألندلس مع بعض الي م حات ل ئواه  اإقيوتتا وة واإًايماع   

 خه  دها العو  .

ووشتتتتيمتف ع ى ذك  ا تتتتمتن ونشتتتتأتتن ،ن ه   ال تاد لاليع وف بتابلثتاين : المهحتث ا

 وعاي ين ونههتن الع م ة مع تع وف بمهدهن ال اد ل .

ووشتيمف ع ى م اهف ت ة ن الع م ع ى ،الحدوثشت وخ ابن ه   يف  المهحث الثالث : 

 مع تع وف بأب ز ش وخن الهون ت ةى ع  هم الحدوث وع ومن .،ود الش وخ

متع بت تتان متكتتانتيتتن ،يتعت ام متةتيضتتتتت  ألثت ه وآثتتانهلت ابتع : وفت تتن ا تتتت حتتث االتمتهت 

وخيمئا  ،ههويف دها المهحث سوضتًا : ذك   ألب ز تهم  ،وعهقاتن الع م ة بمعاصت ون،الع م ة

 الع ما  بموئ ات اإما  ابن ه   .    دها المهحث  باديما

 : ووشيمف ع ى ثهثة مهاهث،ال وف الثاين : كيا  المح ى

وف ن ا تيع ام رنا  الهاهث ن يف توتم م ،ليع وف بكيا  المح ىالمهحث األو  : ا

 . الكيا  سألشه  لإلما  ابن ه   وط وةة تأل  ن وتئاولن ل مسايف ال ةه ة

ووشتتتتيمتف دتها المهحتث ع ى إب از خوتتتتايص ،المهحتث الثتاين : سدمتة كيتا  المح ى

  بمحيواه ومضمونن .دها الكيا  واديما  الع ما  قدومًا وهدوثًا

وف ن ا تتتية ا  لمئهح اإما  ،المهحث الثالث: مئهح اإما  ابن ه   يف كيابن المح ى

  وهدوثًا ع ى كيابن دها .مع ذك  مهه ات الع ما  قدومًا،ابن ه   يف كيابن دها

وويضتتتتمن  ،ال وتتتتف الثتالتث : اليع وف بع م م ي ف الحتدوتث ومئهح ابن ه   ف تن

  خمسة مهاهث :

 وذك  اب ن الموئ ات ف ن .،اليع وف بع م م ي ف الحدوثالمهحث األو  : 

وسث ه يف ت س   ما تعانم من نووص ،المهحث الثاين : سدم ة ع م م ي ف الحدوث

 الش وف . الحدوث الئهول
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مع ع م ،المهحث الثالث : وف ن ا تتيع ام  ألب ز الموتتئ ات يف م ي ف الحدوث

 واليئاو  .لط وةيها يف الرتت   

وف تن ب تان لمئتادح ،المهحتث ال ابع : مئتادح اليوف ق ب ن األهتا وتث و فع اليع م

 وتةس م الع ما  لهلل .،الع ما  يف اليوف ق ب ن األها وث

وط وةيتن يف تئتاو   ، فع اليعتانمابن ه   يف اليوف ق و المهحتث ال تامس : قواعتد

 ع م م ي ف الحدوث.

ن بحث  وصت    لم ي ف الحدوث عئد اإما  ابن وف  ،الهحثسما الها  الثاين من دها  

ود  ،شم ت سبوا  العها ات من كيا  المح ى،وًاا  ع ى خمسة فوو ،ه   ال اد ل

 وسخ  اع : كيا  الحح .،كيا  الو ا وكيا  ال كاال و ،وكيا  الوهال،: كيا  الطهانال

 ها  الثاين فكانت كاريت :وان ال يف السما المئهح الهل اتهعئاه يف تئاو  األها وث ال

مع الية تد قتدن ،وضتتتتع الهتاهتث عئوانتًا ل مستتتتألتة الوان  تحيهتا األهتا وتث المشتتتتك تة

 المسيطاا بعهانال اإما  ابن ه   يف ذلل .

مع ت  وجهتا ،الي  وهحثهتا اإمتا  ابن ه   وتهك  الهتاهتث األهتا وتث الميعتانضتتتتة

 دها ال ن. ة عئد ع ما ت  وجًا ع م ًا وفةًا ل ةواعد الميهع

مع  ،ووئتاق  األهتا وتث  ناوتة ونواوتة،وون  الهتاهتث نسل اإمتا  ابن ه   يف المستتتتألتة

 اليعة   واليع  ق ع ى ما وون ه .

ثم ،األنبع أقوا  األيمتةمع مةتاننيتن بت ،ُوهك  يف خيتا  المستتتتألة خهصتتتتةع ل سل ابن ه  

 المعيربال .ُو  ص إلى ما ورتًاإل ل هاهث من سقوا  ال ةها  

وسخه بالسه  ،فةد به  الهاهث الجهد – واهلل تعالى الها ل إلى  وا  السه ف  – دها  

فتتان سصتتتتهتتت فتتان ذلتتل بيوف ق من اهلل تعتتالى الستتتتم ع ،واًايهتتد يف إعتتدا  دتتها الهحتتث

نسأ  اهلل ،فهها من ن س  والش طان،الووا  يف آخ  وإن اخطأت يف سم  سو ًاانهت،الع  م

 وسن وهدوئا إلى صالإل العمف .،أ وزلف و عن كف خطتعالى الع
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 مبحث األوللا

 ابن حزم  حياة اإلمام األندلس في 

األندلس يف الة ن ال ابع الهج ل، تعد من سزدى هةهها الي  شهدهتا إنَّ الحةهة 

اليانو  ة، وقد تأ ست ف ها هضانال سص  ة ميكام ة الجوان  يف دها الج   الئاي  من 

ت هضانال ميمازًاة فييحها المس مون. والم  ال يف هضانال األندلس سهنا كانااألنم الي  

  كافة، ولم تكن معيمدال ع ى شم ت الئواه   ة واهدال، بفوميجانسة، ف م تةيو  ع ى ناه

الئةف والية  د، بةدن ما كانت معيمدال ع ى اإبداا واإبيكان، فةدمت ل هش وة مئج ات 

 نايعة: »فه  هضانال ص يها العمو ، إ بالئسهة لم ا ون المع فة اإنسان ة وًاوانهها فةط،

 .(1)«اتوبف لشمولها لكافة العئاص  والمسيو

ا لئمو الثةافة  ؛إ ية ان الس ا   إن ا  س س اووعو  ال ضف يف الهل وعد ض ونوع

إلى نًااإت األ  ال األمووة الهون ا يطاعوا تكوون  ولة قووة َمه هة الجان    ،وانيعاشها

ا وإ شأنعا عن هواض  العالم اإ هم  يف الة ن  بمدوئة ق طهة يف األندلس إ تةف از دانع

 - 300)دو عهد ال همن الئاص   :نا يف ذلل الة من سب ز هكامهو .ال ابع الهج ل

ووص ت الدولة اإ هم ة يف عهده إلى سو  ع ميها  ،ة  ب ة  خ   ةالهل لُ  ؛(دت350

ا لحضانهتا ،وقوهتا و طوهتا ا ع  مع هيى اعيرب الهعض عهده من سع م  ،وقد بئى ص هع

 . (2) اإ ه  يف األندلسعهو  

 
 ان اإنشتتتتا ، ب  وت،  )، الحضتتتتانال اإ تتتتهم تة يف األنتدلس (التدكيون)عهتد ال همن ع   الحج   (1)

 .  (26ص): ( 1969دت/ 1389

، اله ان الم    ( 1312دت/  712كان ه ًّا  ئة  )د اهلل محمد بن سهمد الم اكش ، ابن عهانى  هسبو ع  (2)

؛ محمد (186 - 2/163): ( 1951ل دن، )يف سخهان األندلس والم   ، تحة ق: ل    ب وفئسا  

 395ص  ):  ( 1960دت/  1380مؤ سة ال انج ، الةاد ال،  )عهد اهلل عئان:  ولة اإ ه  يف األندلس  

- 437) . 
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 - 350)ابئن الحكم المسيئو   ، د األمونف الئاص  من بعده يف مةالوقد خ َّ 

ا عن والده ،(دت370 ا وخ ةع بف كان من خ  ال سم ا  بئ  سم ة يف  ،ولم وكن وةف مهابةع وع مع

لة انيهت األهبة والجهلة والع م واألصا  وإل ن»  :عئن  (دت776ت  )قا  ابن ال ط      .ق طهة

هد الحكم د  الي  م  ت عومن سدم الم ا .(1)«والحسئات ال اق ة ،وارثان الهاق ة

وتوف    ،من تشج ع ل ع م والع ما  ؛د  عئاوين ال ايةة بالح كة الع م ة :المسيئو 

ة ض مة لهها فأ س مكيه   ،فةد كانت لن نغهة ع  مة يف ًامع الكي   ؛مسي  مات المع فة

 . واشيه  ب ن المؤنخ ن بهلل ،اخف األندلس وخانًاهاًامع لها الكي  من   ،ال  م

وًامع من الكي  يف سنواعها ما لم وجمعن سهد من  » :(دت488ت ) دل قا  الحم

ونَ َق ذلل    ،وذلل بان الن عئن إلى األقطان وش اين لها بأغ ى األثمان  ؛الم وك قه ن دئالل

ف إل ن ا من الكي ووهدو سن دهه المكيهة كانت تحول عد ع  .(2)«ع  ن فُحم  ا ًادًّ فهها  ؛ا كه  ع

وكان ع ى خ انة الع و  بةو  بئ  م وان  - ين ت  د ال يىخربوس» :اإما  ابن ه   وةو 

ل س ف ها إإ ذك  س ما   ،هانس يف كف فه  ة خمسون ونقةسن عد  ال  - باألندلس 

 . (3)«الدواوون فةط

فح ص ع ى   ؛ ألندلسفانن سن ى قواعد األمن والئ ا  يف سنًاا  ا ،فضهع عن ذلل

باناقة ال مون يف  اي   »  :ومن ذلل سم ه  ؛يماع إقامة هدو  الش وعة ومحانبة ال سا  اإًا

عئاوين ال ايةة  :وود  ع ى ذلل ،واليةوى والونا وكان من ذول اإهسان .(4)«الجهات

 
سعما  األعه  ف من بووع   ،( 1374دت/  776ت  )لسان الدون محمد بن عهد اهلل بن  ع د الس ماين    (1)

 ،ل    ب وفئسا   :تحة ق   ،( هان ا اإ هم ةإ تانوخ  )نش  تحت عئوان    ،قهف اإهيه  من م وك اإ ه 

  .(2/49): ( 1956 ،ب  وت)
ًاهوال المةيهس يف تانوخ  ،( 1095دت/ 488ت ) األز ل محمد بن فيوح بن عهد اهلل  ،سبو عهد اهلل  (2)

  .(1/43): ( 1989دت/1409 ،ب  وت -الةاد ال ) ،ب اد م اإب انلتحة ق: إ ،ع ما  األندلس
  .(100ص): ( 1982 ،الةاد ال) ،تحة ق: عهد السه  دانون ،نسا  الع  سًامه ال  (3)
  .(43ص)الجهوال:  ،الحم دل (4)
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وت ووده بالما   ،وإنشا  مئرب ًادود لن ،ه ث سم  بيو  عن ؛بالمسجد الجامع يف ق طهة

لهم سماكن ليدنوس الع م كما اديم بالع ما  وإك امهم وخوص    .(1) وةة دئد  ة مهيك البط

 .عن يف المسجد الجامعبم ي ف ف و

  :دويالت الطوائف

وخ   ين من بعد  ،لم وسيم  اإز دان الهل شهدتن األندلس يف عهد الحكم المسيئو 

مؤود  بن الحكم : دشا  الالهل تولى األم  بعد سن سوك ت األمون إلى ا،الحاًا  المئوون

ه ث شهدت دهه الحةهة ما وع ف  ،دا عمت سنًاا،فشهدت األندلس فوضى عانمة

ودو العو  الهل تم قت ف ن وهدال األندلس وسصهحت عهانال ،تانو  ًا بعو  الطوايف

وقد عاش اإما  ابن ه   يف دها العو  الم    بال ين  ،عن  ووهت ميئافسة ميئاه ال

نرتك الوصف ، ئ ما آلت إل ن األندلس يف دها العول ةانويضإل ولك  ،واإضط ابات

ونعئ  دئا اإما  ،ع ئن الوضع اليئاه  واليئافس ب ن دهه الدووهتلمن عاش وشادد بأ  

دها كف ما وةهضن المي  هون ال و ، ودها دو ديل األ يان ونةض  ))ابن ه   ه ث قا  : 

، د، والي     من اهلل ع  وًافون ًادوش ايع اإ ه  وهف ع اه ع وال ع وال، وإهداث  

 موا سن يف عها ال الو هان تمش ة سموندم لها نوا إل ها، فئحن ن ادم وسيمدون  لو ع واهلل

الئوانى ف مكئوهنم من ه   المس م ن وسبئايهم ونًاالهم وحم وهنم س انى إلى به دم، 

والةها مدن ونبما سعطودم ال،ونبما وحموهنم عن ه وم األنم وهس دم معهم آمئ ن 

م و  ط ع  هم    ًا  وعم ودا بالئواق س، لعن اهلل ًام عهطوعًا فأخ ودا من اإ ه  

 . (2) (( من   وفن

 
 ولة  ،؛ عئان(2/487)سعما  األعه :  ،؛ ابن ال ط  (2/249)الم   :  ناله ا ،ابن عهانى (1)

 .(461ص)اإ ه  يف األندلس: 
 . 3/176ن ايف ابن ه   :  (2)
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هيى وص ت الحا  إلى سن بدس اإما  ابن ه   وس   من الوضع الس ا   الميددون 

 ،سوا  سنبعة نًاا  يف مسافة ثهثة :فض حة لم وةع يف العالم إلى وومئا دها مث ها» :بةولن

وبدافع ه    !!(1)...« ط  لهم هبا يف زمن واهدووُ  م ال سم   المؤمئ ناك هم ويسمى ب

 ،تم قت وهدال األندلس ب ن المي  ه ن ع  ها ،السطوال والس ط ال واليم ل وال يا ة

ون وومكن ب ان سدم ال ًاا  اله .وتوزعت سناض ها ب ن سكث  من خمٍس وعش ون  وو ة

   :كانوا ع ى دهه الدووهت

  -  422)  محمد بن ًاهون ا سبو الح وكان ع  ه :يف ق طهة  وو ة بئ  ًاهون  - 

بن محمد بن ًاهون  اثم عهد الم ل    ،(دت457  -  435)بئن سبو الول د بن ًاهون  اثم    ،(دت435

 . (2) ثم ا يولى ع ى ق طهة المعيمد بن عها   ،(دت463 - 457)

 - 414)ماع ف بن عها  ومؤ سها الةاض  محمد بن إ : شه   ةاب  وو ة بئ  عها   - 

وخ  ن بعده ابئن   ،( دت461 - 433)عها  بن محمد المعيضد عده ابئن ثم ًاا  ب ،(دت433

 . ( 3) (دت484 - 461)محمد بن عها  المعيمد 

مؤ سها عهد اهلل بن محمد بن مس مة المئوون  :   وسيف بط وو ة بئ  األفطس  - 

ثم ابئن   ،(دت461  -  437) الم     خ  ن بعد ذلل ابئن محمد بن عهد اهلل  ،(دت437  -  413)

 - 464)ثم ابئن عم  بن محمد الميوكف  ،(دت464 - 461ن بن محمد المئوووح ى 

 
  .(98 - 3/97): المودن السابق   (1)
سعما   ،؛ ابن ال ط  (198 ،3/190)اله ان الم   :  ،وئ   سخهان دهه الدوو ة عئد: ابن عهانى (2)

 و  الطوايف مئه ق امها هيى ال يإل الم ابط   ،ئانمحمد عهد اهلل ع ،(151 - 2/149)األعه : 

  .(30 - 20ص ): ( 1960دت/1380 ،الةاد ال)
 ؛(41 – 33ص ،1  ،2ق) ؛(388 – 386ص ،1  ،1ق)الهخ  ال:  ،ابن بسا  :وئ   سخهاندا عئد (3)

؛ ابن (216 - 3/193)الم   :  اله ان ،عهانى ابن ؛(38 - 2/35)الح ة الس  ا :  ،األبان ابن

  .(79 - 31ص ) و  الطوايف:  ،؛ عئان(156 - 2/153)سعما  األعه :  ،ال ط  
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   .( 1)ثم   ط  الم ابطون ع  ها ،(دت488

 427)وكان ع ى نس ها إ ماع ف بن ذل الئون ال اف  : يف ط  ط ة   وو ة بئ  ذنون  - 

وبعده ًاا  وح ى  ،(دت467 - 435)أمون ثم خ  ن ابئن وح ى بن إ ماع ف الم  ،(دت435 -

ثم  ةطت ط  ط ة ب د الئوانى  ،(دت 478 - 467)لةا ن إ ماع ف بن وح ى ا بن

 . ( 2) هاناإ

ثم ًاا  من بعده    ، (دت419  -  405)وكان ع ى نس ها خ  ان العام ل    : وو ة الم وة   - 

  ،( دت433 - 329)ثم تولى ع  ها عهد الع و  المئوون  ،( دت429 - 419)زد   العام ل 
ومحمد بن   ،(دت443 - 433)معن بن صما ح  لدوو ةو  ط  بعددا ع ى سناض  دهه ا

 . (3)ثم   ط  الم ابطون ع  ها ،(دت484 - 443)معن المعيوم 

ثم   ،(دت408 - 400)م    ومهانك  :وكانت تحت   ط ال ال ي  ن :  وو ة ب ئس ة  - 

 - 411)  المئوون عهد الع و وبعده ًاا  ،(دت411 - 408)د له   العام ل َ  ت ل   َ َص 

صهحت تحت  سوبعد ذلل  ،(دت457 - 452)د الم ل بن عهد الع و  عه  ثم ،(دت452

  - 457)سبو بك  بن عهد الع و   :ومن سشه  نوابن ف ها ،المأمون بن ذل الئون  ط ال 

 . (4)  1102دت/ 495إلى سن   ط  الم ابطون ع  ها  ئة  ،( 1085 -  1065 /دت478

 
 3/211)اله ان الم   :  ،ابن عهانى ؛(75 - 74ص )المعج :  ،وئ   سخهاندا عئد: الم اكش  (1)

ص  )طوايف:  ل و  ا  ،؛ عئان(185  -  184/ 2)سعما  األعه :    ،ابن ال ط    ؛(235  ،234  ،213  -

80 - 92).  
 ،؛ ابن ال ط  (277 – 272 ،267 ،3/252)اله ان الم   :  ،وئ   سخهاندا عئد: ابن عهانى (2)

 93) و  الطوايف:    ،؛ عئان(163  -  4/161)اليانوخ:    ،خ دون  ابن  (177  –  171)سعما  األعه :  

– 116).  
سعما  األعه :  ،؛ ابن ال ط  (172 - 3/168)اله ان الم   :  ،وئ   سخهاندا عئد: ابن عهانى (3)

  .(4/162)اليانوخ:  ،خ دون ابن (194 – 193)
 =سعما  األعه : ،؛ ابن ال ط  (3/302)اله ان الم   :  ،وئ   سخهاندا عئد: ابن عهانى (4)
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 - 1009 /دت436 - 400)وكان ع ى نس ها مجادد العام ل  :ة  وو ة  ان   - 

  -  1044 / دت468 - 436)ثم ًاا  من بعده ع   بن مجادد إقها  الدولة  ،( 1044

  -  1076 / دت474 - 468)ثم   ط  ع  ها المةيدن بن دو  صاه    قسطة  ،( 1076

   .(1) (دت1081

 : مئهم  ؛ وتعاق  ع ى هكمها هكا  عدال  :  وو ة   قسطة  - 

ثم ًاا  من بعده   ،( 1023 - 1017 /دت414 - 408)ه    مئهن بن وح ى اليجلا

مع   ،ثم المئهن بن وح ى ، ( 1029 - 1023 /دت420 - 414)وح ى بن المئهن الم    

  -431)بن دو  المسيع ن اثم    مان  ، ( 1039 - 1029دت/430 - 420)الدولة 

 /دت474 - 438)المةيدن  ثم ًاا  بعده سهمد بن    مان ،( 1049 - 1039دت/ 438

1046 - 1081 ) (2).   
إذ سصهحت   ؛و   الضعف والودن يف سنًاايها ،م قت وهدال األندلسودكها ت

 ،وانيهى بهلل عهد زاد  من عهو دا ،سناض ها ع ضة ل  وات الئوانى وتح شاهتم

وواك    ،ويف دها العو  ولد اإما  ابن ه   ونشأ  ،وعاشت يف بح  من ال  قة واإخيهف

 .داثن ومداخهتنًام ع سه

  

 
=(2/195). 

اله ان الم   :  ،ابن عهانى ؛(23ص) ،1  ،3ق)الهخ  ال:  ،وئ   سخهاندا عئد: ابن بسا  (1)

 - 183ص ) و  الطوايف:  ،؛ عئان(120 - 2/119)سعما  األعه :  ،؛ ابن ال ط  (3/155)

204).  
 ،ال ط  ابن  225 - 221 ،(181 - 3/175)اله ان الم   :  ،وئ   سخهاندا عئد: ابن عهانى (2)

ل  ايدال الشكف ووئ  :    .(273  -  154ص  ) و  الطوايف:    ،؛ عئان(201  -  2/196)سعما  األعه :  

  .(1)نقم 
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: (1) الطوايف عو   األندلس يف  

 
ص ): ( 1987دت/1407 ،الةاد ال ،ال د ا  لإلعه  الع ب )سط س تانوخ اإ ه   ،هس ن مؤنس (1)

173). 
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 المبحث الثاني 
 الظاهري اإلمام ابن حزم التعريف ب

  :صله ونسبهأ

دو سبو محمد ع   بن سهمد بن  ع د بن ه   بن غال  بن صالإل بن خ ف بن معدان 

  و الئس ودها د ، بن سم ةامولى و ود بن سب     ان بن ه    ،بن    ان بن و ود ال ان  

كما   ،( 1) والحم دل ،صاعد األندلس  : دماوبن ه   الهل ذد  إل ن سشه  ت م هون إ

  ، مئهم ابن بشكوا  ؛ت ًاموا ألب  محمد بن ه    نذد  إل ن مع م المؤنخ ن الهو

واإما   ،وابن خ كان ،الحمول :ومن المشانقة ،(2) والم اكش  من األندلس  ن ،والضه 

 اليحة ق . ودو الهل ورتًاإل ل هاهث بعد، ن الهاهث نودو ال اًاإل ب   ؛(3) الهده  

  :مولده ونشأته

  .وقد سنخ تانوخ وإ تن بوونال  ق ةة  ، دت384نمضان  ئة    29ولد اإما  ابن ه   يف  

وقه ف ]ابن ه  [ ب ط وده سنن ولد بعد صهال الوهإل  وكي  إل َّ » :قا  صاعد األندلس 

 .ندها ال ما .(4)«سنبع وثمان ن وثهثمايةط وا الشمس آخ  وو  من شه  نمضان من  ئة 

 .(5)«بة طهة يف الجان  الش ق  يف نبض مئ ة الم   ال» :سما المكان فكان

 
 .(389ص)ًاهوال المةيهس:  ؛(75ص )طهةات األمم:  (1)
ب  ة   ،(599ت )سهمد بن وح ى بن سهمد  ،الضه  ؛(2/605)وئ   هس  الرتت  : الو ة:  (2)

 ؛(2/543): (1967 ،الةاد ال ، ان الكيا  الع ب ) ،لسالم يمس يف تانوخ نًاا  سدف األند
 .(71ص )المعج : 

إنشا  األنو  إلى مع فة   ،(دت626)وئ   هس  الرتت  : واقوت بن عهد اهلل ال وم  الحمول  (3)

: ( 1993دت/1414 ان ال    اإ هم  )تحة ق: إهسان عهاس  ،(معجم األ با )األ و  

 .(18/184)    سعه  الئهه :  ؛(3/325)وف ات األع ان:  ؛(12/235)
 .(77ص )طهةات األمم:  (4)
 .(18/211)    سعه  الئهه :  ،الهده  ،(2/606)الو ة:  ،ابن بشكوا  (5)
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ن وزنا  الدولة الهل كان م ،وذلل لمكانة والده ؛عاش اإما  ابن ه   ه اال مرتفة

ودن ع مئئ  » :فهو وةو  عئهن ،الجوانل لتع  من األول  ع ى ود وت ةى ،العام وة

ا من األشعانالة آن ونوَّ  ثم بدس وحض  مج س والده  .(1) «بئئ  ع ى ال ط نو ،وئئ  كث  ع

 .(2)الوزو  الهل كان وضم األ با  والشع ا  والم ك ون والع ما 

ا   ا  ًّ وال اد  سن والده كان  وهك نا بح اال األم   عهد اهلل بن ب ة ن سهد   ،اوعده إعدا ع

ن ى من   - معش  سدف ب ت المم كة -وقد كئا » :شأتنالهل وصف لئا ن ،سم ا  الطوايف

إنَّ اديما   .(3) «سعما  الس ا ة يف ط   ال وا ة والسع  لها بكف الوًاوه ،كد ما نيأ   بنآ

ووهدو سهنا لم تكن توافق م ولن  ،ا   ن لم ود  طووهع اإما  ابن ه   بالس ا ة والس  

دف  وكأنن ًاا افهد ،سثئا  ًائازال سهد سقانبن ،ولهها وًادنا دهه الم و  تسية  عئده ،ونغهاتن

ا قووًّ  ،لوهالبسئن ا ونغم ما وعرتم  ،(4)ا إتجادن لدنا ة الع و  ال ةه ةوكان ذلل  افعع

وقد سشان  ،إإ سهنا ذك ت ع ى  ه ف اليمث ف ،الهاهث من شكوك هو  صحة دهه ال واوة

وه اتن بعد  ،مب ن ه اتن قهف الع وكأنن وةانن ف ها  ،إلى سنن م َّ بمثف دها يف بعض مؤل اتن

بكهمهم ف ما إ وحسئونن   :إهدادما :سغاظئ  سدف الجهف م ت ن من عم ل» :بةولن الع م

 . (5)ع م « والثان ة بسكوهتم عن الكه  بحض يت سوا  ،سوا  ًاه  

  : عائلته

ا سن سص ن وعو  بن إلى ًاده خ ف بن معدان الهل كان سو  من  خف   ،ذك نا  ابةع

 
 .(1/166)ال  ايف:  ،ابن ه   (1)
 .(110 ،1/82)الجهوال:  ،الحم دل (2)
نش  )يئة بدولة بئ  زو ل يف غ ناطة  اليه ان عن الحا ثة الكا  ،(دت483ت)وس  عهد اهلل بن ب ة ن بن هه  (3)

 .11: ص ( 1955 ،الةاد ال)اعيئا : ل    ب وفئسا   ،(تحت عئوان: مهك ات األم   عهد اهلل 

 .(37ص )    سعه  الئهه :  ،الهده  ،(12/240)معجم األ با :  ،الحمول (4)
 .(1/345)ال  ايف:  (5)
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وقد  كن   ،(1)همن بن معاووة الداخفوكان ذلل يف عهد عهد ال  ،لس من سًادا هاألند

ثم   ،(2) ود  من إق  م ال اووة من كونال له ة من غ   األندلس ،(مئت ل شم)آباؤه ق وة 

 ،و  عان ما نالوا مكانة م موقة ،و كن دو وسبئاؤه ف ها ،انيةف ًاده  ع د إلى ق طهة

 .(3)ولة العام وةإلى الوزانال بالد محمد اإما  ابن ه   وصو  والد ال ة ن سب يف تمث ت 

ئو  الوزانال ل مئوون بن سب  عام   ئة وقد تولى والده سهمد بن  ع د بن ه   م

ا إبئن  ،وًاعف خاتمن يف وده ،واألخص بن ،  لدولينوكان المدب   ،دت381 ثم سصهإل وزو ع

إإ   ،   بعد ذللاإما  ابن ه ولم وع  والد ،دت399عهد الم ل الم    هيى هناوة  ئة 

 . (4)دت402فأ نكين الوفاال  ئة  ،اتثهث  ئو

ثم   ،يف مدوئة ال اد ال  ،فةد كان يف الجان  الش ق  من ق طهة  ،ابن ه  سما  كن عاي ة  

بههط م  ث يف ًاما ى ارخ ال  ئة   ،انية ت بعد ذلل إلى الجان  ال  ب  من المدوئة

ل مةال د وعو  إلى تس م محمد بن دشا  المهد ،ةا وال اد  سن  ه  دها اإني  .دت399

هيى سو  مح    ئة   ،قد بة ت العاي ة يف دها المكانو  ،وبداوة ال يئة ف ها  ،األمون يف ق طهة

 .(5)ت    الربب  ع ى ق طهة ،وكان السه  دهه الم ال ،دت ه ن سًا  ت عن مئازلها404

فةد تميعت   ،ا دااب  ع ى سف انعكاس إوج ،وكانت لههه المكانة الس ا  ة الم موقة

 :فةد وص هم ابن خاقان بةولن ،  يف الح اال العامة بة طهةا  ابن ه   بئشاط ميم  عاي ة اإم

فابن عمن سهمد بن عهد ال همن بن   ،(6) «وثئ ة مجد وهس  ،وبئو ه   في ة ع م وس  »

 
 .(21ص )لئهه :     سعه  ا ،الهده  (1)
 .(3/327)وف ات األع ان:  ،ابن خ كان ،(12/237)معجم األ با :  ،ولالحم (2)
 .(71ص )الم اكش : المعج :  ؛(199ص)الجهوال  ،الحم دل (3)
اهلل  محمد بن عهد ،ابن األبان (1/57)الو ة:  ،ابن بشكوا  ،(199ص)الجهوال:  ،وئ  : الحم دل (4)

 .(191ص ): ( 1961 ، مشق ) تحة ق: صالإل األشرت ،ا عيا  الكيّ إ (تد658)الةضاع  
 .(1/252)ال  ايف:  ،ابن ه   (5)
 .(202ص ): ( 1983 ،ب  وت)تحة ق: محمد ع   شوابطة  ،مطمإل األن س  ،ابن خاقان (6)
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ب ئما كان   ،(1)الحكم بالجان  ال  ب  بة طهة سوا  المهدل ىكان قد تول  (دت427ت)غال   

قد شانك اإما  ابن ه   يف   ،(دت438ت) د بن عهد ال همن ابن عمن عهد الودا  بن سهم

بال غم من كون العهقة ب ن ال ًا  ن   ،دت414وزانال عهد ال همن بن دشا  المسي ه   ئة  

وكان لعهد الودا  دها ابن ا من  ،إذ ًا ت ب ئهما م ا هت ها ال ؛كانت ع ى غ   ويا 

 .(2)ة يف ط   الع مودو من سدف الع م والمع فة والهم ؛(دت445ت)العه  

ونجد من المئا   سن نهك  دئا األخ األكرب إبن ه   الهل تويف بطاعون ق طهة يف 

وإ تهك   ،(3)وا من سبو بك  ،ودو ابن اثئي ن وعش ون  ئة ،دت401ذل الةعدال من  ئة 

الهل  «امحمدع »سو ابئن األكرب  ،سمن ةص وخا ،الموا ن سف ا  س  ال اإما  ابن ه   ارخ ون

الهل  ،ولدوئا مع ومات ًا دال عن نشاط ابئن سب  نافع ال ضف -اإما  ابن ه   كئى بن ت

ا اديما  باألمون الس ا  ة فةد كان يف خدمة المعيمد بن عها  صاه    ،كان لدون سوضع

و ان ع ى  ،فةد كان صاه  س   ونهادة ،وتميع بمواد  وقدنات عدودال ،(4)إشه   ة

كما سنن س هم يف نفد الح كة ال ك وة  ،(5)  ل المهد  فكان ظاد ،ط وق سب ن يف ال ةن

 ةوا يشهد يف موقع ،(6)«الها ل إلى مع فة الئس  العها ل» :األندلس ة بيأل  ن كيا 

 .(7) دت479ال إقة يف مئيوف نًا   ئة 

الهل تي مه ع ى  ،(دت503ت)سبو س امة وعةو   :من سبئا  اإما  ابن ه   ارخ ونو

 
 .(80 ص)الو ة:  ،ابن بشكوا  ،(206ص)لجهوال: ا ،الحم دل (1)
 .(2/647)الو ة:  ،ابن بشكوا  ،(166 - 161/ص 1/1)الهخ  ال:  ،ابن بسا  (2)
 .(1/259)ال  ايف:  ،ابن ه   (3)
 .(3/309)وف ات األع ان:  ،ابن خ كان (4)
ب  الموصو  ام ة لكيالهوف واليك  ،(دت703)سبو عهد اهلل محمد بن محمد    ،ابن عهد الم ل الم اكش   (5)

 .(5/2/540)تحة ق: إهسان عهاس:  ،( 1965 ،ب  وت)والو ة 
 .(1/2/13)الهخ  ال:  ،ابن بسا  (6)
 .(3/329)وف ات األع ان:  ،ابن خ كان (7)
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وكان  ،(1)وشهد لن ابن بشكوا  بالئهادة واإ يةامة ،ش قه ة إلى الموكانت لن ن ،ود سب ن

نةط الع وس يف  »فئجده وحدث بكيا   ،لألخ   اديما  خاص بمؤل ات والده اليانو  ة

ا ،ونم ل مع ومات ،(2)لعد  من اليهم هووج  ه  «،تانوخ ال   ا  ن ع ،ولكئها ق   ة ًادًّ

ووهدو سنن سخه الع م  ،(3)بن خ   بال ة ن ن لئا االهل وص  ،ابئن ارخ  سب     مان موع 

 .ت اص ف سخ ى ةوإ نم ل سو ،عن والده

المكانة الم موقة الي  وص ت إل ها عاي ة اإما  ابن ه   يف   ،امن دئا تيضإل ًا  ًّ 

يف الش ا والس ا ة فةد نفدت الحضانال وال ك  بئيا  فك ل م موق  ،المجيمع األندلس 

قد  اعدت يف بئا  ش و ة   ،العاي ة بما هم ين من مةومات  كون دههبد سن ت  وإ  ،واأل  

ف م وكن موت اإما  ابن   ، ع م ة باألندلسكما سث ت دهه العاي ة يف الح اال ال ، ابن ه  

هه  ن اإما  ابن ه   ومثف قمة د إ :ولكن الش   الهل ومكن سن نةولن ،ه   سفوإع لئجمها

 .ن ذك ه ط ى ع ى ذك داإه ث  ،العاي ة

  : رحالته

ا يف ت   خ الم كة المع ف ة لدى الع ما  ومن  .ل  ه ة الع م ة سدم ة كه  ال قدومع

الي  تشكف سدم ة يف تيهع  ،المهم دئا سن نه ن نههت اإما  ابن ه   يف هواض  األندلس

ا  والي  إ  ،ثةافين و   تن يف الوقت   ،ا يف تكووئن ال ك لًادوًّ   بد سن تكون قد س همت إ هامع

ا وسنن زان   -  وت اع ن مع مجيمعن  ،نشاط اإما  ابن ه   الس ا  هل توضإل لئا  ال خووصع

 
 .(3/988)الو ة:  (1)
 -الةاد ال )تحة ق: إب اد م اإب انل  ،المعجم يف سصحا  الةاض  الوديف ،(تةد )ابن األبان  (2)

 .(37ص ): ( 1989 ،وتب  
تحة ق: إب اد م  ،فه  ة ابن خ   ،(دت575)بك  محمد بن خ   بن عم  اإشه     سبو ،ابن خ   (3)

 .(2/456): ( 1989 ،ب  وت -الةاد ال )اإب انل 
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 . (1) «تجو  باألندلس» :كما ويضإل من قو  ابن بشكوا  -   من مدن األندلسالكث  

مح    كان قد غا ن ق طهة ألو  م ال يفابن ه   تهك  الموا ن اليانو  ة سن اإما  

 ،(2)وسقا  ف ها ،واتجن إلى مدوئة الم وة ،دهه المدوئةبعد ت    الربب  ع ى  ،دت404 ئة 

وكانت دهه المدوئة تحت   ط ال   ،(3)يف السئة ن سها ، هو لوف ها اليةى بابن الئ  و ة ال

يف دهه المدوئة ابن ه   وا ية  اإما   ،دت405ه ث  خ ها يف  ئة  ،(4)خ  ان العام ل

فحهسن   ،ة األمووةلعام ل بالدعوال ل دوله ئما اهتمن خ  ان ا  ،دت407مح    ئة     شههيى  

ا   ، وقد طابت إقامين يف دها الحون ،(5)ف هف إلى هون الةو  ،ثم سط ق   اهن ،سشه ع

عهد ال همن بن محمد    ابعد سن  ع  ،إإ سنن   عان ما غا نه يف السئة ن سها إلى مدوئة ب ئس ة

 .(6) دت409وت ة  بالم تضى  ئة  ،لئ سن بن عهد ال همن الئاص 

ا ل يئافس الحا  ب ن سم ا  الطوايف لم  - العو  ذلل  ت ود  السمة الي  م - ون  ع

وزاول  ،إذ هدثت مع كة ب ن األخ   ،مع الم تضى طووهع اإما  ابن ه   وسية  المةا  ب

 ،سم   صئهاًاة انيهت بانيوان ،دت409سم   صئهاًاة وكان ذلل يف سوا ط  ئة  ،بن زو ل

ا لمكانة اإما  ابن ه     ؛   لدى األم   الربب لاألَ  ووقوا اإما  ابن ه   يف ون  ع

 
 .(3/605)الو ة:  (1)
 .(1/259)ل  ايف: ا ،ابن ه   (2)
ال همن عم  ال  وعهد ،ب اد م محمد نو تحة ق: إ ،ال وف يف الم ف واألدوا  والئحف ،ابن ه   (3)

 .(1/245): ( 1985 ،ب  وت ، ان الج ف)
والس ط ال ع ى  ،الهون ا يطاعوا ال  ان من ال يئة يف ق طهة ،سهد ال ي ان العام و ن ،خ  ان العام ل (4)

وناص  عهد   ،والم وةدت  403  ط  ع ى م   ة  ئة    ،اشيه  بالشجاعة وهسن اليدب   ،ش ق األندلس

وئ  :   .ف   ن سخوه زد   العام ل  ،س نكين الوفاالدت  419 ئة    إإ سن يف  ،وسمده بجئد  ،ل همن الم تضىا

 .(2/166)اله ان:  ،ألعه : ابن عهانىسعما  ا ،ابن ال ط  
 .وهون الةو  وةع إلى الجئو  ال  ب  من إشه   ة .(1/261)ال  ايف:  ،ابن ه   (5)

 .(2/262)المودن السابق:  (6)
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ط ق أمنَّ األم   زاول بن زو ل ع ى اإما  ابن ه   ف ،وشه تن ب ن ع ما  عو ه ،الع م ة

 .(1) دت409ه ث  خ ها يف شوا   ئة  ،فاتجن إلى ق طهة ،  اهن

ح الوضع وك ن هماس إصه ،وعو  إلى مدوئة ق طهة ابن ه  ودكها نجد اإما  

بن دشا  المسي ه   افمكث ف ها هيى ب عة عهد ال همن    ،بن دهه المدوئةل الهل تم   المرت 

إإ سن بةا  المسي ه  يف  ،فكان اإما  ابن ه   سهد وزناين ،دت414نمضان  ئة  16يف 

ا ةإذ قيف بعد  هع ؛الحكم لم ود  طووهع  وز َّ بابن ه   يف   ،فةمن تول ن ال ه وسنبع ن وومع

ف    من السجن ولم وهق إبن ه     ،(2)ف ن لم ود  طووهع لكن مةامن  ،السجن م ال سخ ى

  ،(3)لئجده دهه الم ال يف مدوئة شاطهة  ،مكان يف مدوئين دهه فرتكها والم انال تعيو  يف صدنه

وبة  ف ها هيى ب عة دشا   ، لسس  م َّ ب   دا من مدن األند ،وإ نع م سذد  إل ها مهاش ال

فعا  اإما  ابن ه      ،دت418نب ع األو   ئة    ن عهد اهلل الم ة  بالمعيد باهلل يف بن محمد ب 

 ،ودهه ال واوة ت    بئة ها صاعد األندلس  ،ل كون سهد وزنا  المعيد باهلل ؛إلى ق طهة

وهدو سن  ون اإما  و  ،ن ذك داعوت  ف الموا ن األخ ى    ،(4)ونة ها عئن ف ما بعد الحمول

وكان ذلل   ؛ا باألمون يف ق طهةألن المعيد باهلل ن سن لم وكن مهيمًّ   ؛ض  هع   ابن ه   ف ها كان

ا يف إثانال العامة ع  ن وال اد  سن دها اليانوخ دو هناوة  .دت422وط  ه مئها  ئة  ، ههعا ني سع

 .المطاف الس ا   يف ه اال ابن ه  

سو المدن الي   ، الموا ن يف تيهع نههت اإما  ابن ه ا إ تسع ئ  ،وإلى دهه الئةطة

وهدث   ،(5) ودئاك إشانال إلى ذدابن إلى الث   األ نى يف األندلس  ،زاندا بعد دها اليانوخ

 
 .(1/263)المودن السابق:  (1)
 .(1/1/48)الهخ  ال:  ،ابن بسا  (1/55)الم   :  ،ابن  ع د (2)
 .(1/216)ال  ايف:  ،ابن ه   (3)
  .(12/237)معجم األ با :  (116ص )طهةات األمم:  (4)
 .(4/135)ال وف:  (3/182): (دت1345 ،الةاد ال)تحة ق سهمد شاك   ،الُمَح َّى (5)
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  ،(2) دت430و خف إلى ًا و ال م ونقة بعد  ئة  ،(1)عن بعض المشاوخ بمدوئة   قسطة

وعد  آخ  من فةها   ،د الهاًا ودئاك هدثت المئاظ ال الشه  ال ب ئن وب ن سب  الول  

 .(3)وقد س ى ذلل إلى  جئن وا يهانين ،المالك ة

ولكئن  ،وسم  دا المعيضد بن عها  ، إلى إشه   ة بعد ذللابن ه   ف  هف اإما  

 ،وو ا ن إشه   ة ،تع م دهه الم ال لمحئة ًادودال تمث ت باه اق كيهن وتم وةها عهن ة

 :(4)د ال  و  مئهاوالي  ن مها عئ  - ودو و    قو دتن

ْمُس فت   ا الشتتتَّ و  التعُتُ و   مُ  َسنتتَ  ئ  َ ال ًاتَ
 

نَّ عتَ ْتهت   َسنَّ مَتطْت َتعت   الت َتْ ُ   
 َولَتكت 

 

  ،إلى العو ال إلى ق وة سًادا ه ، تحت ض ط دهه المحنابن ه   ودكها اضط  اإما  

  28يف ه ث بة  ف ها إلى سن هض تن الوفاال  ،يف غ   األندلس من كونال له ة مئت ل شم«»

ا ونا ه ت اثع  ،دت456شعهان  اتانكع ا باق عا يف مضام   الع ما  ،ا ض مع نهمن اهلل  ،وذك ع

   .(5)تعالى

  : مذهبه

  ؛دو مهدهن ال اد ل  -سكث  من سل ش   آخ     -ابن ه    ن الهل م   ش و ة اإما   إ

لهها بف من الم انقات يف األم  سن اإما  ابن ه   سعطى  ،الهل سصهإل عهمة مم  ال لن

 
 .(3/182) المودن السابق: (1)
 =فيحها ،وم ونقة: د  سكرب الج ن الي  تةع ش ق األندلس ،(2/91) ا : الح ة الس  ،ابن األبان (2)

 .(5/246): ( 1957 ،ب  وت)معجم اله دان  ،واقوت الحمول .دت290المس مون  ئة =
 ت   ت ،(دت544)سبو ال ضف ع ام بن مو ى ال حوه  الةاض   ؛(1/1/96)الهخ  ال:  ،ابن بسا  (3)

 ،ب  وت)تحة ق: سهمد بك   محمو   ،عه  مهد  ماللالمدانك وتة و  المسالل لمع فة س

1967 ) :(4/803).  
 .(4/249)معجم األ با :  ،الحمول ؛(1/1/169)الهخ  ال:  ،ابن بسا  (4)
 .(1/245)وف ات األع ان:  ،ابن خ كان ،(2/606)الو ة:  ،ابن بشكوا  (5)
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مع ش   من   -  كما سن   ا ال المهد  المالك  ، لالمهد  سكث  من مؤ سن  او  ال اد 

ا ب ئعا قد سث  يف هنح اإما  - اليعو  ا واضحع وقد كان وسو    ،ابن ه   وكياباتن تأث  ع

ووع ف اإما   ،والهل لم وكن لن مئافس آخ  ،المهد  المالك  ،األندلس يف ت ل الحةهة

فهو وهد     ؛بسه    ا    ،لسد  ع ى الساهة ال ةه ة يف األندها المه  ا ال د ابن ه    

 :ومهد  ،مهد  سب  هئ  ة بالع اق :إلى سن دئاك مهده ن انيش ا بال يا ة والس طان

ول س دها مةا   نا ة س ها    ا ال المهد  المالك  يف   ،(1) « مالل عئدنا باألندلس»

 .إما  ابن ه   تجاه دهه الس ا الولكن دها الئص وه ن لئا وًاهة ن   ا ،األندلس

ودو بة طهة  -ابن ه    ف وصف دها المهد  إلى اإما  اليحدود كع م بوإ ن

ا عن ب دا  ط هة الع م لولكن من خه  تيهع بعض ال ههت الع م ة  ،الهع دال ًادًّ

إشانات ته ن و   ة اإنيةا  عئد عو ال دؤإ  الطه  إلى سنم    وجد الهاهث  ؛األندلس  ن

الهل س خف كي   او    (دت272ت)ن قا م عهد اهلل بن محمد ب  :فمن دؤإ  ؛ ألندلسا

  ، ابن ه  اإما  وقد ذك ه  ،مؤ س دها المهد  إلى األندلس ،(دت270ت)ال اد ل 

ا ،(دت355ت)وع ى مئهن بن  ع د اله وط   ،(2)وسثئى ع  ن كان » :والهل قا  عئن سوضع

فهو مسعو     ،سما ش  ن المهاش  يف دها المهد   .(3)«ا ع ى اإنيوان لن او ل المهد  قووًّ 

إلى سن ابن ه    ن اإما   ثم ا ية  ع ،فعئن سخه مهد   او  ،(دت426ت)بن    مان 

ا مئهم  .مات ا من األندلس  ن كانوا ع ى المهد  ال اد ل سوضع إب اد م   :كما سن دئاك عد ع

ا ،(4) بن ع سى الثة  د بن عهد اهلل بن طال   محم :ومن الوافدون ع ى األندلس سوضع

 
 .(1/576): (ت .به ،الةاد ال)تحة ق: سهمد شاك   ،هكا ألاإهكا  يف سصو  ا (1)
 .(2/187)ال  ايف:  (2)
 .(2/179)المودن السابق:  (3)
وقا :  -ودو شاع   - ال اًاإل لدوئا سنن ال ًاف ن سن الهل ذك ه اإما  ابن ه   يف طوق الحمامة (4)

ا  ابن ه   ورتهم ع  ن عئدما فان اإم ،سما وفاتن .وعيةد المهد  ال اد ل :سل «؛كان وةو  بال رب»

 .(1/176)المودن السابق:  ،طوق الحمامة وهك ه يف
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ومحمد بن   ،وكان ظاد ل المهد  ،دت 420ا  ئة ف األندلس تاًا ع ل  خاله ،الهو ل

وكان  » :دت423 سه  ن سن  ئة لالهل قدمها  ،   مان بن محمو  الح اين ال اد ل

ا لمهد   او  ال اد ل    .(1)«ا لهممحيجًّ  ،وسصحابن ،معيةدع

الك   ا يف  نا ة المهد  المقد تأخ  نسه ًّ ن كاابن ه   اإما   ومن المع وف سن

ووعو  السه  يف ذلل إلى سنن اعيئق المهد  الشافع  يف بداوة   ،آنهاك السايد يف األندلس 

  .خاصة يف عو  ال هفة -  قد  يف األندلس  أوكان لمهد  الشافع  موط  .ه اتن الع م ة

 ،الئ   ع ى نسل الشافع   لىإ  وما »  :ابن ه  اإما   وةو  ابن ه ان يف كهمن ع ى مهد   

  ، وع   بالشهوذ ،كث   من ال ةها من فا يهدف بهلل  ، بندهن هيى و م وناضف عن مه

ويف دها  ل ف واضإل ع ى سن اإما  ابن ه   بة    . (2) «ثم عا  إلى قو  سصحا  ال اد 

ه ئما  نس مهد  اإما    ،دت409نبما هيى  ئة  ،ع ى مهد  الشافع   ئوات عدودال

  ع ى مسألة قا  لن بعض  اإما  ابن ه وعئد اعرتام    ،و  بعددا إلى المالك ةتحو  ،مالل

وما كان  ...فةا  وقعد فدخف مئ لن فعكف ،دها الع م ل س من مئيحهتل» :الحاض ون

سنا ستهع  :وقا  ف ها ،فئاظ  سهسن مئاظ ال ،بعد سشه  ق وهة هيى قودنا إلى ذلل الموضع

واوة ونواوة ت ة ن ودئاك نوا من اليعانم ب ن دهه ال   .(3) «د الحق وسًايهد وإ ستة د بمه

والهل نع من سنن عاش   ،فال واوة األولى هدثت يف ب ئس ة  ، ى ود ابن  هونال ةن المالك  ع

 ،دت410ب ئما هدثت ال واوة الثان ة يف  ئة    ،دت409  -  407لمدال من  ئة  يف ايف دهه المدوئة  

  عئادا ونبما تكون الثهث  ئوات الي  ،دت407ئة وكان اإما  ابن ه   قد  خ ها يف  

 ،ود  المدال الي  ن ًاإل سنن  نس ف ها ال ةن المالك  ؛دت411 - 409اإما  الهده  د  

 
 .(3/866)الو ة:  ،ابن بشكوا  (1)
 .(18/200)    سعه  الئهه :  ،الهده  (2)
 .المودن السابق  (3)
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 .(1)يف الوقت الهل كانت ال اد وة د  المس ط ال ع ى فك ه ووًادانن

ا يف ه اال ابن ه   ا كه  ع ياًان وطهع ن ،ومن المهه  سن المهد  ال اد ل سث  تأث  ع

ووأخه سنًاإل  ،فهو وه  الية  د ،هبها الطابع -فن ع ى تئوعن واخيه -ع م  وال ك ل ال

وإ وةو  بش   إإ ولن سصف يف الكيا   ،األقوا  الة وهة من الكيا  والسئة واإًاماا

وًادناه وس   ع ى المهدس   ؛ثئا مئهجن يف  نا ة وتة و  العة دال اإ هم ةوعئدما بح  .والسئة

وقد   ،عم  بن عهد الربسنن كان وماش  سبا   انقات يف دها األم مومن ال ، د عئنوح إ ،ذاتن

انسى شابًّ  فةا   ،لعف ما تحت الث ا  ل س دئاك : فةا  سبو عم  ،فأعج  ابن ه   ،ا م  حع

  :جهع تم 

 سين ظتتتتادتتتت ل وإينسلتتتتم تتتتت  
 

 ( 2) عت تى متتا نسى هتيتى وتةتو   لت تتف 
 

ن ؤ س  قد  ل مهد  ال اد ل ما لم وةدمن موإ بد من اإق ان سن اإما  ابن ه 

وقد شهد لن معاص وه  ،ووجع ن سكث  م ونة ،فةد ا يطاا سن وةدمن باطان ًادود !ن سن

 .(3) «ووضع الكي  يف بسطن ،فئةحن وًاا   ف ن» :وةو  ابن ه ان هبها ال ووص .بهلل

بعد سن كان دها   ،ابن ه   سوًاد مهدهعا قابهع ل يطه قاإما   ول س س   ع ى ذلل من سن

وقد سعانن يف ذلل مهانتن يف الع م   ،مين ل واقع د  مهالمهد  وو م بالجمو  وع

ولوإ دها   «،الُمَح َّى »خاصة يف كيابن الشه    - وتدوون األخهان وا يع اضها ،واليأل ف

كما انة ضت مهاد  العدود من الع ما   ،الكيا  إنة م المهد  ال اد ل

 .هةوا اإما  ابن ه   بعةو ٍ عدودالوالمجيهدون الهون  

فةد كيهوا لن الكي    ، يف اعيئاقن دها المهد  شدودالابن ه   نت محئة اإما  كا لةد

  ،بف لةد فع وا سشد من ذلل ،م يون سو ًاادف سو ميجادف :ووص وه بأنن ،معئ  ن مهدهن

 
 .(82 ص)اإما  ابن ه   األندلس :  ،المئشداول :وئ   (1)
 .(2/83)ن إل الط  :  ،المة ل ؛(281ص )مطمإل األن س:  ،ابن خاقان (2)
 .(1/1/168)الهخ  ال:  ،بسا ابن  (3)
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ا   وك بعض وةو  اإما  ابن ه   واص   .وسوغ وا صدون العامة ضده  ،فألهوا الحكا  ع  ن  ع

هلل فأنكس ا ،وإثانال العامة ،م قو  كا ونا من ط وق الم الهةدو» :ك ة تجادنفةها  المال

ن بعض  إهيى  ،(1)وسبطف غ هم ولن الشك  واصهعا« ،ف    اهلل  ع هم ..تعالى ًاهو دم

 . (2)«وق ة اليم    واليحو ف ،بة ة الدون وضعف العةف» :فوص وه ، الئةد قد تجاوز الحد

ا يف   ،إلى ه ق كيهن يف إشه   ةالمالك ة لن من األ ها  الي  س ت عدا  وكان  فةا  شع ع

 : (3) ذلل

ل  ه  ُقوا التَّ ْ طتاَس َإ َتْح   ُقوا الة  ا ْن َتْح    فتتَ
 

ل   ْدن  ْ طَتاُس بَتْف ُدَو ف   صتتتَ ئَتُن الة  مَّ  َتضتتتَ
 

تت َوس  ُ  َمتتتتع   َهْ ُث اْ تتَيَة َّ  تت تت تت  ْت َنَكاي ه   تتتتتتتت
 

ْئ  ُ  إ ْن سَ َوَوتتتتتتتتتتتت ْ  َوُوتتتتتتْدَفُن     ل ف تت   ْنتتتتتتتت    َقتتتتتتتتْه  
 

  بف سصهإل المهد   ، ابن ه   اإما  ولم ويوقف ًاد  الع ما  يف األندلس بعد وفاال 

ه ث ووف    ؛ ابن ه    اإما    نبما سكث  مما كان يف ه اال   ، ال اد ل يف األندلس مثان ًاد 

ا  األندلس ال و  وسكث دم  ه  ع مودو سش »  : ما كان يف عو ه قايهع   ( دت647ت ) الم اكش  

ا    .(4) « لسئة الع ما س وع ى    ، مجالس ال ؤ ا يف  ذك ع

 

 

 
 .(3/115)ال  ايف:  (1)
 .(3/122)المودن السابق:  (2)
 .(1/1/168)الهخ  ال:  ،ابن بسا  (3)
 .(76ص )المعج :  (4)
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 المبحث الثالث
 حياته العلمية

إ ومكن سن ندن هم  ،عد  كه   من الع ما  لت ةى اإما  ابن ه   الع م ع ى ود

ا لم ؛ا ي عا  ش وخن يف ع و  الحدوث وندداولكئئا  ئحاو  ًا ،ك هم  نا ة مسي  ضة

إلى سن ط   اإما  ابن ه   ل ع م   ،يف دها المةا  وومكن اإشانال ،بئا دهاان عهقة بكي ل

   :قد م َّ بثهث م اهف

والش وخ الهون نجد ذك دم يف   ،دت399ود  الي  تئيه   ئة  :الم ه ة األولى 

فأخه   ،ه ث كانوا وحض ون مجالس والده الوزو   ؛ت    ع  هم الو ة ال  م ة  ،الموا ن

مثف نواوين عن   ،وو    ع  ها الجان  األ ب   ،اجا  ق   ة ًادًّ وال واوات يف دها الم  ،معئه

  - ا إن شا  اهلل ق وهع  ذك دا  ع ى و ئأيت -سو نواوين عن األص     ،محمد بن ع سى الوناق

 .لهلل نجهف موضوعها ؛ف ما تهةى من مؤل ات ابن ه   إل ئا توف لم ود 

قد اعيئى اعيئا ع   ونجده يف دهه ال رتال  ، دت399دس بعد  ئة  ود  الي  ته   : الم ه ة الثان ة

ثم بع م العةايد واأل وان والع و  ال  س  ة  ،بالحدوث الش وف وع م ال ًاا  اصًّ خا

وابن ال  ض   ،(دت401ت)كما ووه  بهلل سخهه ع ى ود ابن الجسون  ؛بالدنًاة الثان ة

كما ص ح دو بهلل يف   ، وان ال مع سدف األ كما بدس مئاظ اتن بوونال مهك ،(دت403ت)

 . و ة ال هو ل ب ئن وب ن ابن الئ  ،دت404ي  ًا ت  ئة المئاظ ال ال

إلى  ابن ه   عئدما تحو  اإما   ،دت410ود  الي  تهدس بعد  ئة  : الم ه ة الثالثة

ابن  هون وع ى غ  ه من الع ما  لمدال ثهث   لفدن ن ع ى ود ،اإديما  بال ةن المالك 

ودهه   ؛ ى مهدهن ال اد لية  عول س ،ئاظ ال مع فةها  المالك ةبدس بالموبعددا  ،وات ئ 

 .ابن ه   اإما  الم ه ة تمثف الئضو  ال ك ل يف ه اال

   : من سشه دم   ؛ وع ومن   الحدوث   يف   و ن ث ن والمي  سما ف ما و ص ش وخن من المحد  
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  :ابن الجسور

 :ا من .كث   ال واوة ،ا ع م الحدوث وال ًاههه يف ًا   ، م  مشهون  من ع ما  ق طهةعَ 

وف ها ولد  ئة   ،من سدف ق طهة  ،ف بابن الجسون األمولبن  ع د المع وسهمد بن محمد  

شيه  بح  ن او  ،إذ كان من الميةدم ن يف ال هم  ؛وسخه عن ع مايها مئه هداثة  ئن  ،دت319

 . (1)بأ ما  ال ًاا مع مع فة وا عة  ،لعد  من  واوون الحدوث ونواويها يف األندلس

وسب  ع   الحسن   ،ومحمد بن معاووة ،هغقا م بن سص  :سخه ابن الجسون الع م عن

ت م ه   -وسهمد بن ال ضف الدوئونل  ، س ال  وود  بن م -صاه  الئساي  -بن مس مة 

ودو »  :ابن ه  اإما   قا  عئن   .وغ  دم  ،الداخف إلى األندلس  -محمد بن ًا و  الطربل  

خ  ال وش   إلى ابن ه   يف عهانتن األاإما     وكأن  .(2)«سو  ش خ  معت مئن قهف األنبعماية

ا هبها ا  ابن ه   مهيمًّ إذ لم وكن اإم  ،ن الجسون دو سو  ش خ سخه عئن ع م الحدوثسن اب

ابن وكان اإما     .كما م َّ معئا  -  وإنما عكف ع ى  نا ة ار ا  والس ا ة  ،الع م يف شهابن

ان    الجدون يف  انه الواقعة بههط م  ث يفوةود ش  ن ابن الجسون لألخه ع ى وه   

 .(3) ع ى عا ال ط هة الع م يف ذلل الوقت - ال  ب  من ق طهة

فأخه عئن كهان ع ما   ،لجسون مكانة م موقة يف ع و  الحدوث خاصةوقد كان إبن ا

ا يف  ،كان من سدف الع م» :هيى قا  عئن ابن بشكوا  ،ابن عهد الرب :األندلس مئهم وميةدمع

ا   ،هاف عا ل حدوث وال سل  ،نهفف لمن سنهويف المحا  ،وعةد الوثايق لمن وةوده  ،همال  عانفع

كان  ،اإما  المحدث ال ة ن» : الهده  اإما  وقا  عئن  ،(4) « قدوم الط   ،بأ ما  ال ًاا 

 
 .(2/467)الو ة:  ،ابن بشكوا  (1)
 .(172ص)الجهوال:  ،الحم دل (2)
 .(1/54)الو ة:  ،ابن بشكوا  ،(173ص)الجهوال:  ،الحم دل (3)
 .(1/54): الو ة (4)
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اخّ   ا شاع ع ا صالحع  . (1) «ودو سكرب ش خ إبن ه   ،صدوقعا ،عال  اإ ئا  وا ع ال واوة ، ع

 ،موطأ اإما  مالل  :فه   ؛لجسونالي   ئجددا عن ابن اابن ه    ت اإما   سما م ووا

وكيا  األموا  ألب  عه د الةا م بن   ،وهتهو  األهكا  ل طربل ،وموئف ابن سب  ش هة

 . ه 

 . (2)دت401عئدما هفَّ الطاعون بة طهة  ئة  ،توىف ابن الجسون بدانه بههط م  ث

   : ةابن وجه الجنَّ

 .ف بابن وًان الجئةمع ووال  ،ن بن مسعو  بن مو ىى بن عهد ال همدو سبو بك  وح  

 ،ومحمد بن معاووة ،ومحمد بن سب   ل م ،قا م بن سصهغ :و مع من ،دت304ولد  ئة 

ا سهد » :قا  عئن ابن بشكوا  ،وسهمد بن مط ف ،وابن ه   الوديف وكان نًاهع صالحع

ا ط   ،وابن زن   ،العدو  عئد ابن الس  م َ  عم ع ( 3) «هدث عئن ًاماعة من الع ما   ،ووهع وعمَّ
 ،  

 .ابن ه  اإما  عئد  :وعئ  - ،(4)«دو سع ى ش خ عئده» :الهده  اإما   وقا 

و ئجد يف كيابئا دها   ،ووهدو سن ابن وًان الجئة كان معيئ عا ب واوة مسئد اإما  سهمد

ساي  الئ  كما كانت لن نواوة لسئن ،ابن ه   كانت من خهلناإما   سن مع م م ووات

ش  ن سهمد بن  ع د بن ه    لجئة مسئد سهمد عن وقد سخه ابن وًان ا ،(5)الكربى

ثئا عهد اهلل بن سهمد بن   :قا  ،الهل هدث بن عن محمد بن عهد الم ل بن سومن ،الوديف

 
 .(17/148)    سعه  الئهه :  (1)
 ،ب  وت ، ان الكي  الع م ة)تهك ال الح اظ  ،الهده  ،(1/392)الو ة:  ،ابن بشكوا  (2)

 .(3/1077): (1998دت/1419
 .(3/953)الو ة:  (3)
 .(17/204)    سعه  الئهه :  (4)
  .من دها الكيا  (219) حدوث نقمال :وئ   (5)
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 . دت402كانت وفاال ابن وًان الجئة  ئة  .(1)ثئا سب  :هئهف قا 

  :ابن الفرضي

اد   مش من ،مد بن وو ف بن نو  األز ل الة طه حمدو سبو الول د عهد اهلل بن 

ودو  ؛يف ط   الع م 382ونهف عن األندلس  ئة  ،دت351ولد ف ها  ئة  ،ع ما  ق طهة

ودئاك سخه  ،فم  بالة  وان ،ابن إهدى وثهث ن  ئة ليحو ف الع و  من مدن المش ق

و ل  ابن نو  الد  دموسه  ،بن  هوناوسب  ًاع   سهمد    ،سب  محمد بن سب  زود ال ة ن  :عن

وسب  بك   ،سب  بك  سهمد بن محمد بن إ ماع ف الهئا :عنويف مو  سخه  ،وغ  دم

 ،وسب  محمد الحسن بن إ ماع ف الض ا  وغ  دم ،وسب  ال يإل بن   ه ت ،ال ط  

ا   ؛وًااون دئاك ما شا  اهلل سن وجاون ،ثم إلى مكة المك مة ه ث س ى ف وضة الحح آخهع

هلل بن  ع   بن عهد اوسب  الحسن  ،خ ف المك بن سهمد بن الد سب  وعةو  وو ف :عن

 موا م مسي هًّ  ؛وع ما  الح   خاصة ،وئهف من ع و  الش ق عامة .غ  دماوًاهضم 

 .الحح يف اليحو ف من ع ما  األموان ارخ ون

إذ بدس اني اا سدف   ؛وباليحدود إلى ق طهة - دلسثم عا  بعد ذلل إلى سنم األن 

اوإ   ما ع م الحدوث وال ًاا  تدنوسع   -  ناألندلس بع وم فوئف يف دها الها    -  ا وتأل  ع

نن ب غ ف ن ال اوة يف س » :الهل وص ن ابن بشكوا  ؛(تانوخ ع ما  األندلس) :كيابن الشه  

ا كيا  يف  ،ن شع ا  األندلسكما سلف كيابعا آخ  يف سخها ،(2)«تةانواإ  الح  ولن سوضع

 .(3)(لةا مجمع ار ا  يف مجمع األ ما  واأل) :ا ولن كي  ،المؤت ف والم ي ف

فوًادنا طه  الع م  ،لةد اهيف ابن ال  ض  مكانة م موقة ب ن ع ما  ق طهة

 
 .من دهه األط وهة (95 ص) :وئ   (1)

 .(1/392)الو ة:  (2)
تهك ال الح اظ:  ،الهده  ،(1/392)الو ة:  ،ابن بشكوا  ،(1/397)الجهوال:  ،الحم دل (3)

(3/1077). 



~ 38 ~ 

 

 

الهل قا    ،الرب ومن دؤإ  الحاف  ابن عهد ،والمع فة و ي ون هولن ل أخهوا من ع ومن

ا يف ًام ع فئون الع م يف الحدوث»  :عئن ا عالمع  ،ولن توال ف هسان  ،ًاا وع م ال   ،كان فة هع

  ! وس نك من الش وخ ما لم س نكن سنا ،سخهت معن عن سكث  ش وخن ، لوكان صاهه  ون   

ا وهدوثعا ،كان ب ئ  وب ئن يف السن نحو من خمس عش ال  ئة وكان هسن   ،صحهين قدومع

ولم و  مث ن بة طهة يف  عة  » :وقا  مؤنخ األندلس ابن ه ان .(1)«الوحهة والمعاش ال

 .(2)«   الهاناالع و  واألئان يف واإفي  ،ومع فة ال ًاا  ،وه   الحدوث ،ةال واو

اابن ه   وقد ذك  اإما   إذ  - خاصة يف ع م ال ًاا  - ش  ن دها وسثئى ع  ن كث  ع

ومئها كيا  ش  ئا الةاض  سب  الول د عهد اهلل بن محمد بن وو ف بن  » : وةو  يف ذلل

المو ل ال ئ  الحاف   ولم وه غ عهد ،ا  ال ًاا ال  ض  يف الم ي ف والمؤت ف يف س م

إ سع م مث ن يف فئن   ،و الول د نهمن اهلل تعالى نحو الثهث نوب غ سب ،كياب ن  وى  يف ذلل

قيف ابن ال  ض  يف دهه   ،دت403وعئد  خو  الربب  إلى ق طهة يف شوا   ئة  .(3)«الهية

 .نهمن اهلل تعالى ،ال يئة العم ا 

 ،ابن ه   بوونال مهاش الاإما     ض  يف كياباتي مس سث  ابن الوإ نسيط ع سن ن

 اًاإل لدوئا سن دئاك مع ومات كث  ال يف ع م الج ح واليعدوف وسهوا  ال ًاا  ولكن من ال

خيص بن  اوألنن  ،لما إبن ال  ض  من مكانة م موقة يف ع م ال ًاا  ؛كان قد سخهدا عئن

بع م    ابن ه  اإما     من اني ااسي    الهاهث  ولها قد إ و  ؛  ون غ  ه من ع ما  األندلس

ا مع م مَ  ،وكان وش   إل ن ص اهة يف دها الها  .  ن دهاش ن كي  يف دها  كما سخه سوضع

 . (4) وابن هج  ،وال و ع  ،الم ل :الجان  من سدف المش ق من سمثا 

 
 .(1/392)الو ة:  ،ابن بشكوا  (1)
 .(17/177)    سعه  الئهه :  ،الهده  (2)
 .(2/180)ال  ايف:  (3)
 .(96ص ) :لحاف  ابن عهد الرب يف  نا ة الوحابة ًاهو  ا مؤل ئا: (4)
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  :ابن الخراز

وع ف  ،ين الود ايندو سبو الةا م عهد ال همن بن عهد اهلل بن خالد بن مساف  الهمدا

سب  محمد عم  بن   :نوى ف ها عن ،ن نه ة ل مش قكانت ل ،ةنبجا من سدف ،بابن ال  از

وعن سب  بك  محمد بن   ،وعن سب  محمد الحسن بن نش ق المو ل ،الم وزل نشهوو

وتم م بن محمد   ،وعن سب  ال  ض سهمد بن محمد الم وزل ،صالإل األهب ل ال ة ن

وكان معيئ عا  ،خ ا انخف الع اق ووصف إلى سقوى الهده  سنن   ووهك  اإما  ،الة ول

وسبو  ،وسبو عم  بن  م ق ،فحمف عئن ابن عهد الرب ،وقد  به ه با ئا  عا » :بال واوة

ا م» :ثم قا  عئن «،محمد بن ه   وآخ ون ا صالحع ا ويكس  باليجانالئ وكان خ  ع  .(1)«ةهضع

ا مئةه كان » :قا  ابن الحها  انًاهع صالحع   ،ن انه بهجانة ق    ان ابن سب  الحو ،ضع

ووهياا  ،فيهاا لن ،ووحم ها إلى ق طهة ،كان معاشن من ث ا  كان وهياعها بهجانة ووةو دا

وكان و   ق طهة كف عا    ،ووج   كيهن فية س ع  ن يف خه  ذلل  ،ثمئها ما وو إل لهجانة  من

فكان  ،ن خاف صان بالم وةإو ، كن  انه بهجانة فاذا  كئت الحا  ،إلى سن وقعت ال يئة

 . (2)«يةا ئة إهدى عش ال وسنبعم  ئةهع إلى سن ماتع ى ذلل مي 

فأخه عن المسيم    ،وكان من ع ما  األندلس الةهيف الهون وص وا إلى خ ا ان

محمد عم  بن شهوون سب  وسخه يف مدوئة م و ع ى  ،نواوين عن ال  ب ل لوح إل اله انل

لم وكن  » :كوا ابن بش وقا   ، وبدس وحدث هباندلس با ئا  عا ٍ ثم عا  إلى األ ،الم وزل

ا بالسئة« ،ف ما س نكئا سوثق مئن وإ عج  سن نجد مع م   (3)وإ سونا وإ سهسن تمسكع

خاصة ف ما ا يطعئا ًامعن يف كيابن  ،نواوات اإما  ابن ه   ألها وث اله انل عئن

 
 .(17/332)    سعه  الئهه :  (1)
ا: الحم دل ؛(2/457)الو ة:  ،ابن بشكوا  (2)  .(435ص)الجهوال:  ،ووئ  : سوضع
 .(1/201)الو ة:  (3)
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 . (1)الُمَح َّى

  :وشابن بن

 .اليم م  الة طه  إل بن   مة بن بئوش محمد بن نب ع بن صال سبو محمد عهد اهلل بن 

وسهمد بن    ،سب  بك  بن األهم  الة ش   :نوى عن  . دت330ولد يف الئوف من شعهان  ئة  

  ، وسب  ه ص ال وإين  ،وسب  عهد اهلل بن م    الةاض   ،وسهمد بن  ع د بن ه    ،مط ف

وسب  عهد اهلل بن   ،إب اد م وسب  إب اد م إ حاق بن  ،وسب  محمد بن عثمان األ دل

 .وسب  ع   اله دا ل وغ  دم ،ض  مئهن بن  ع دلةاوا ،ال  از

سبا ال ضف   :فحح ولة  بمكة  ،دت381ونهف إلى المش ق مع سب  عهد اهلل بن عابد  ئة  

سبا  :ولة  بالة  وان ،لمهئدسسب  بك  بن إ ماع ف ا :وكي  بمو  عن ،اله ول وغ  ه

قا  عئن   ،من ع مايها  ثم انو ف إلى األندلس ف وى عئن ًاماعة  ،محمد بن سب  زود وغ  ه

كان من سدف الع م » :وذك  ال وإين سنن ،(2)« وئعا فاضهع  ،وكان ثةة ثهيعا» :ابن بشكوا 

لة  ًاماعة من الش وخ ال واال  ،ولن عئاوة قدومة مشهونال مع ومة ،والحدوث مع العدالة

 . (3)«ل ع م وكي  عئهم و مع مئهم

وسبو  ،وابن عيا  ال ة ن ،ابن ه   :فحدث عئن ،عئن من ع ما  األندلس ن سخهسما م

ًاما ى  14توفاه اهلل تعالى وو  ال م س  .وسبو عم  بن مهدل المة ئ ،م وان الطهئ 

 .دت415األولى  ئة 

 ئن  :وسكث  عئن ال واوة خاصة ،ابن ه  اإما  وإبن بئوش مكانة خاصة عئد 

 
 .وغ  دا كث   ،(100 ،89 ،60 ،53 ،1/40)المثا : الُمَح َّى:  ف وئ   ع ى  ه (1)

 .(413ص)الجهوال:  ،ووئ  : الحم دل ؛(3/402)الو ة:  (2)
 .(3/402)الو ة:  ،ابن بشكوا  (3)
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وموئف ابن سب    ،(3)لس مسئد الط ا  : وبدنًاة سقف ،(2)    او  ن سبو ئ  ،(1)الئساي  الكربى

 .(5) والمئيةى إبن الجانو  ،(نواوة ابن السكن)وصح إل اله انل  ،(4)ش هة

   :حُمام بن أحمد

بك  ُهَما  بن سهمد بن عهد اهلل بن محمد بن سكدن بن هما  بن هكم بن  دو سبو 

ابن   :وسخه عن ،دت357ولد  ئة  .طه    مان بن عهد ال همن بن صالإل األط وش الة 

وعهد اهلل بن محمد بن   ،بن عايهاووح ى بن مالل  ،واألص    ،وعهاس بن سصهغ ،م   

 .ع   الهاًا  وغ  دم

ا فةا سو ،سبو محمد ابن ه   اإما  ذك ه كان واهد عو ه يف » :ثئى ع  ن ثئا  عط ع

وابن   ،وابن عايه ، محمد الهاًا نوى عن سب  .ضابطعا لما ق د ،ويف  عة ال واوة ،الههغة

ا   م من ال يئة  همين مع طو  مدتن ف ها  ،كث م    فأ فما   !شدود اإنةهام إ س نل سهدع

هسن  ،مع ذكاين وه من وق امن بكف ما ويولى ،وإ ب سان شانك قط ف ها بمحض  وإ ب د

ا وعش ون ونقة ،ا ع ى الئسخال ط قووًّ    ،هسن ال  ق ،هسن الشع  ،وئسخ من هنانه ن  ع

 . دت421لوفاال بة طهة يف نًا  من  ئة كين اوس ن ،(6)«ن المحا ثةك  فَ 

وسكث   (7)اقموئف عهد ال ز :خيص ب واوةاو ،فأكث  عئنابن ه   ونوى عئن اإما  

ا صح إل اله انل  ،عئن يف دها الكيا   موطأ مالل ،(8)(نواوة الم وزل)ونوى عئن سوضع

 
 .وغ  دا كث   ،(280 ،232 ،109 ،96 ،92 ،1/55)وئ   ع ى  ه ف المثا : الُمَح َّى:  (1)

 .وغ  دا ،(11/13) ،(3/167) ،(395 ،(2/264) َّى: وئ   ع ى  ه ف المثا : الُمحَ  (2)

 .(9/235) ،(2/200)الُمَح َّى:  :وئ   (3)
  .(1/34)الُمَح َّى:  :وئ   (4)
  .  أيت ب ان ذلل يف ال وف اليال  (5)

 .(1/312)الجهوال:  ،الحم دل :ووئ   ؛(1/250)الو ة:  ،ابن بشكوا  (6)
 .وغ  دا ..(116 ،4/101) ،(221 ،145 ،1/98)الُمَح َّى:  :وئ   (7)

 .(5/89) ،(1/91)الُمَح َّى:  :وئ   (8)
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 .(2) ومسئد الحم دل ،(1)(نواوة ابن وح ى بن بك  )

   :ابن نبات

نوى  ،محمد بن  ع د بن محمد بن عم  بن  ع د بن نهات األمولهد اهلل دو سبو ع

وسب  ع سى  ،بن عايهاوسب  زك وا   ،وسب  عهد اهلل بن م    ،سب  ًاع   بن عون اهلل :عن

  سبو ،وسب  محمد الهاًا  ،وعهاس بن سصهغ ،وسب  عهد اهلل بن ال  از الة ول ،ال  ث 

وسب  الحسن األنطاك   ،وخ ف بن قا م ،  لمحمد عهد اهلل بن محمد بن قا م الث 

وسبو  ،سبو الةا م الجود ل صاه  المسئد :وكي  إل ن من سدف المش ق ،وغ  دم

 .الحسن الةابس  وغ  دما

ا ل سئن ،كان معيئ عا بارثان» :قا  ابن بشكوا   ،ضابطعا لكيهن ،ثةة يف نواوين ،ًاامعع

ا فاوكان ش ا مئةهضع  ،ضهع   ع ا  وئعا ونعع وذك ه سبو   . ع ى ما وعئ نمةههع  ،ا عن الئاسصالحع

ا مسئًّ :فةا  ،عم  بن مهدل المة ئ يف كيا  نًاالن الهون لة هم كث    ،اكان نًاهع صالحع

ونسخ   ،وكانت عئاوين بئةف الع م ع  مة ،وؤ   بالة آن ،ضابطعا لن ؛ال واوة ثةة لما نة ن

 . (3)«ن ب طنسكث  نواوي 

عن  ن عال ة لثهث  ،دت429المح    ئة اال يف مئيوف س نكين الوف :قا  ابن ه ان

 .(4)ابن ه   فأكث  عئناإما   وقد نوى عئن ،وتسع ن  ئة غ   سوا 

  :ابن الصفار

ووع ف بابن   ،دو سبو الول د وونس بن عهد اهلل بن م  ث بن محمد بن عهد اهلل الة طه 

 
 .(3/106)الُمَح َّى:  :وئ   (1)
 .(ط وهةوال وف الثاين/ المهحث األو  من دهه األ) .(9/78)الُمَح َّى:  :وئ   (2)
 .(105ص)الجهوال:  ،ووئ  : الحم دل ؛(2/760)الو ة:  (3)
 .ث  وغ  دا ك ،(208 ،197 ،144 ،109 ،96 ،86 ،1/42)الُمَح َّى:  :وئ   (4)
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 لوسخه الع م ع ى ود ،تد338ولد  ئة  وف ها ،بة طهة ان الع ما كان من كه  ،الو ان

وكي    ،و مع الكث   من الع ما   ،ثم ط   الع م يف مدن األندلس  ،ع مايها بشكف خاص

إإ سنن كانت لن م ا هت   ،ونغم سن الموا ن لم تهك  لن نه ة إلى المش ق ،الع م عئهم

  .(1)مع عد  من ع ما  المش ق سشه دم الدانقطئ 

ا لسعة  فةد تولى مئو  الةضا  يف مدوئة بط  وس  ،وتمكئن من ال ةن ،ع منون  ع

وكان من سدف الشونى  ،(2) وتولى ال طابة يف ًاامع ال د ا  ،ثم ص ف عئها ،وسعمالها

وبعددا ش ف   ،ثم ول  يف عهد الحجابة العام وة سهكا  الةضا  والوهال ف ها ،ف ها

إإ  ،الوزانالوكان قد تة د  ،بة طهة  المسجد الجامعالمئاص  ن سها من قضا  وخطهة يف

وبة  األم  ع ى دها الحا  إلى سن ًاا  المعيد باهلل   ،سنن ص ف عئها ول    انه وت  غ ل ع م

وقد بة  يف   ،(3) وال طهة والوهال يف مسجددا الجامع ،فوإه م ال سخ ى الةضا  يف ق طهة

 .دت429دها المئو  ال ف ع هيى وفاتن  ئة 

ومن   ،مس الهج لطهة يف بداوة الة ن ال ان سع ان سدف الع م يف ق ابن الو ان من  كا

فةد اشيه  بح    ،وقد كث  اني اا ط هة الع م بمعانفن الي  ب ز ف ها ،سب ز الع ما  ف ها

  ،فضهع عن صهح ظاد  وونٍا بّ ن ،ميمكئعا من ال ةن - الحدوث ومع فين ب ًاالن وع  ن

قد    ، وفضف وخشوا  ،ئوادد وقذا ز  ،واف  الع م  ، موع ةوكان ب  غ ال»  : قا  اإما  الهده   

 :وقد هدث عئن  ،(4)«وكان ه  ة ألخهان الوالح ن  ،وع ى وًاهن الئون  ،سث  الهكا  يف ع ئ ن

وابن   ،وسبو عم  بن عهد الرب ،وسبو عم و الداين ،وسبو عهد اهلل بن عابد ،مك  بن سب  طال 

 
 .(3/981)الو ة:  ،ابن بشكوا  (1)
اخيطها عهد ال همن بن الئاص   ئة  ،وال د ا : مدوئة ص   ال ق   ق طهة باألندلس .المودن ن سن (2)

 .(3/161)معجم اله دان:    .ة  ية سم ا  وخمسة س داس م فهوالمسافة ما ب ن ال د ا  وق ط  ،ه  325
 .(2/981)الو ة:  ،ابن بشكوا  ،(2/740)ت ت   المدانك:  ،الةاض  ع ام (3)
 .(17/569)    سعه  الئهه :  (4)
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  ،بن الحها وسبو عم   ، وهاتم بن محمد ،اًا ول د اله وسبو ال ،ومحمد بن عيا  ،ه  

 .وخ ق كث   ،ومحمد بن ف   الطهع 

موئف   :مئها  ؛من الموئ ات  اعئن عد ع   ىالحدوث ونوابن ه    وقد سخه عئن اإما   

 . (3)ومشكف ارثان ل طحاول ،(2)و ئن الئساي  ،(1) ابن سب  ش هة

   :الطلمنكي

 ،ئك المعاف ل األندلس  الط م ،بن سب  ع سى  محمد بن عهد اهللسبو عم  سهمد بن 

  ،وسب  بك  ال ب دل ،سب  ع سى وح ى بن عهد اهلل ال  ث  :وهدث عن ، دت340ولد  ئة 

  ،وسب  عهد اهلل بن م    ،اهلل وسب  ًاع   سهمد بن عون ،نطاك وسب  الحسن بن بش  األ 

ة إلى المش ق وكانت لن نه  .وعدال ،وخ ف بن محمد ال وإين  ،وسب  محمد الهاًا 

ومحمد بن وح ى بن عمان  ،بن محمد المهئدس بمو اد سب  بك  سهم  :هدث ف ها عن

وسب  بك  محمد   ،ال همن الجود ل وسب  الةا م عهد ،وسب  الط   بن غ هون ،بدم اط

ووح ى  ،سهمد بن نهمونوسب  ًاع    ،وال ة ن سب  محمد بن سب  زود ،بن ع   األ فول

وسب  العه   ،العج    وسب  الطاد  محمد بن محمد ، ن بالمدوئةبن الحس ن المط ه  لةا

 . (4)وخ ق كث   ،بن مادان

ا لع من وونعن ن عن    -كان  »  :قا  صاههن سبو عم  بن مهدل  ،وقد نا  ثئا  الع ما  كث  ع

قايهع  ،واف  الح  من ع م ال  ة والع ب ة ،كث   ال واوة ،من سدف الحدوث وال ةن -اهلل 

 
 .(1/46)الُمَح َّى:  (1)
 .(226 ،96 ،93 ،55 ،1/34)وئ   ع ى  ه ف المثا : الُمَح َّى:  (2)
 .(1/86)الُمَح َّى: وئ  :  (3)
الو ة:   ،ابن بشكوا   ،(4/749)ت ت   المدانك:    ،الةاض  ع ام  ؛(181ص)الجهوال:    ،الحم دل  (4)

(1/84). 
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ا يف ،وما شاهبن س يف معاين ال دد ل شع  الئ  وقا  ابن   ،(1)«كث   ال شوا ، خطهنب   ع

ا ع ى سدف األ» :بشكوا  ا مج  ع ا لهم ،دوا  والهداكان    ع ا ع ى الش وعة ،قامعع  ،غ ونع

ا يف ذات اهلل كان » :وقا  اإما  الهده   ، (2) «وس مع الحدوث  ،اسق س الئاس محيسهع  ،شدودع

ا  وس خف األ ...يةان يف  ئة اثئي ن و ي ن وثهثم ماع وسو  ،من بحون الع م ندلس ع مع

اًامًّ  ق ا اتن ول ين وإع ابن وسهكامن ومئسوخن  :وكان عجهعا يف ه   ع و  الة آن ،ا نافعع

  .(3)«و وح ف ها فض ن وه  ن وإمامين واتهاعن لألث  ،صئف كيهعا كث  ال يف السئة ،ومعان ن

 .دت429وكانت وفاتن  ئة 

بن إ ماع ف اوعهد اهلل بن محمد    ،ه  وابن    ،ابن عهد الرب  :ث    مئهمخ ق  ك  هدث عئن

 .(5)و ئن  ع د بن مئوون ،(4)اله انمسئد  :ونوى عئن ابن ه   ،الةاض 

  :ابن نامي

مولده  ،سبو محمد عهد اهلل بن وو ف بن نام  بن وو ف بن سب ض ال دوين الة طه 

د   عه وسب  ،وسب  بك  عهاس بن سصهغ  ،األنطاك   سب  الحسن  :وسخه الع م عن  ،دت348 ئة  

وسب  عم  الط مئك   ،وسهمد بن فيإل ال  ان ،وخ ف بن الةا م ،اهلل محمد بن خ   ة

ا فاضهع إ وةف بها  سهد»  :قا  ابن مهدل  ،وغ  دم ا خ  ع ا    ،كان نًاهع صالحع وكان مجو ع

ا كث   الهكا  ،ًا د العةف ،هسن ال  ق شدود اإنةهام ،قدوم الط   ،ل ة آن  ،خاشعع

ا يف  وئن ،بنع محي  عا ا ف ما وسمميح وًّ  ع ى سب  محمد مك  بن سب  وق س الة آن  ،ونعع

 
 .(1/85)الو ة:  ،ابن بشكوا  (1)
 .المودن السابق  (2)

 .(17/567)    سعه  الئهه :  (3)
 .وغ  دا ،(11/174) ،(4/23) ،(2/21) ،(1/267)الُمَح َّى:  :وئ   (4)

 .(3/191) ،(1/321) ،(1/62)الُمَح َّى:  :وئ   (5)



~ 46 ~ 

 

 

 .دت435وكانت وفاتن يف شه  نمضان  ئة  .(1)«طال 

ا ع ى نواوين  ،دو صح إل مس مابن ه   ولعف سشه  ما نواه عئن اإما   واعيمد كث  ع

ا ،لن  . (2)يف الُمَح َّى هيى كان سكث  الموئ ات ونو ع

  :ابن دلهاث 

بن مئ   اهمد بن عم  بن سنس بن  لهاث بن سنس بن ف هان بن عم ان عهاس سسبو ال

  ،دت407نهف إلى المش ق مع سبوون  ئة  ،من سدف الم وة ،بن زغ هة بن قطهة العهنل

ا عدودالووًااون ،دت408ووص وا إلى ب ت اهلل الح ا  يف شه  نمضان  ئة   ،ا بن سعوامع

ا من ا كث  ع وسب  بك    ،وسب  الحسن بن ًاهضم ،ل ازلعهاس اسب  ال :فسمع بالحجاز  ماعع

د   وصح  الش خ الحاف  سبا ذن عه  ،بن بئدان الة ووئ ا  وع  ،محمد بن نوح األصههاين

وسخه صح إل مس م عن سب  العهاس   ،فسمع مئن صح إل اله انل م ات  ،بن سهمد اله ول

 ان اوخ من المحدث ن من سدف الع اق  ماعة غ  دمو مع من ًا ،بن بئدان ال ازلا

 .( 3)والشا  الوان ون ع ى مكة من سدف ال واوة والع م

 مع  » :قا  ابن بشكوا  ،كث  سخه الع ما  عئن ،416ولما عا  إلى األندلس  ئة 

ا  ،وسبو محمد بن ه   ،سبو عم  بن عهد الرب :ان الع ما وهدث عئن من كه  ،الئاس مئن كث  ع

 ...وًاماعة من كهان ش وخئاال ساين  وسبو ع   ،وطاد  بن م وز ،لوقش لول د اوسبو ا

وكان كث   الودقة وفعف  ، ولن شع  هسن يف ال دد ،وكان معيئ عا بالع م وصحهة الش وخ

كان سبو العهاس دها من سدف الع م  :بن عيا  اقا  ل  ش  ئا سبو محمد  ،المع وف

 
 .(2/414)الو ة:  ،بشكوا ابن  (1)
 .وغ  دا كث   ،(43 ،41 ،39 ،37 ،36 ،35 ،31 ،30 ،28 ،1/22)ُمَح َّى: ال :وئ   (2)

    سعه  الئهه :  ،الهده  ،(1/166)الو ة:  ،ابن بشكوا  ،(214ص)الجهوال:  ،الحم دل (3)

(18/567). 
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 ن  ئة تسع و هع ،مةههع غ   مدب  ،ل إقةوا يشهد با ،والونا وال ضف والدون

 .(1)«وسنبعماية

من   اعد ع  ،(2)نوى عئن اإما  ابن ه   باإضافة إلى عد  من ال واوات المهاش ال

اواليانوخ الو     ،(3)اليانوخ الكه   ل ه انل :مئها ؛الموئ ات و ئن   ،(4)ل ه انل سوضع

 .وغ  دا ،(5)الئساي 

   : نوشيوخ آخر

  ،ًاما ون إإ ع ى  ه ف اإع ام ش وخ اإما  ابن ه   ارخ ا  إ ي سع المجي إ و

ولكن نجيهد   ،ألن موضوا كيابئا وو  يف دها الجان  ؛وقد سخه عئهم الحدوث خاصة

   :دئا ونهك  بعض دؤإ  الش وخ سوضًا 

كان من سدف   :(6) (دت425ت ) سبو  ع د خ ف مولى الحاًا  ًاع   ال يى الجع  ل

هدث هبا اإما    ،إلى  ئن الئساي وكانت لن ط وق    ،يئ عا بال واوة واأل  الع م والة آن مع

   .(7) ابن ه   ق  هع 
ودو محدث   :(8) (دت430ت ) قا م بن سصهغ اله اينسهمد بن الةا م بن محمد بن    - 

 
 ن المس م ن بة ا ال وو ف بن وال إقة: د  المع كة ال اص ة الي  ًا ت ب .(1/167)الو ة:  (1)

وئ      ،ه  479وكانت يف نًا  من  ئة    ،وانيهت بانيوان المس م ن  ،يد الم ابط ن والئوانىتاش  ن قا

  .(309ص ) و  الطوايف:  ،ا؛ عئان(2/55)الح ة الس  ا :  ،ابن األبان
 .وغ  دا ،(90 ،5/8) ،(4/333) ،(4/268) ،(3/190) ،(2/314)الُمَح َّى:  :وئ   (2)

 .(6/11) ،(1/275)الُمَح َّى:  :وئ   (3)
 .(2/6)اإهكا :  :وئ   (4)
 .(4/337)الُمَح َّى:  :وئ   (5)
 .(1/266)الو ة:  ،ابن بشكوا  (6)
 .(4/42)اإهكا :  ،(10/30) ،(7/201) ،(1/382)وئ   الُمَح َّى:  (7)
 .(1/249)اله  ة:  ،الضه  ؛(1/88)الو ة:  ،ابن بشكوا  ،(221ص)الجهوال:  ،الحم دل (8)
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 .(1) سخه من ط وةن موئف ًاده قا م بن سصهغ  ،من عاي ة اشيه ت بع م الحدوث وال واوة
قا  عئن  :(2) (دت430ت بعد ) ة  بال    فيحون الة س  الم دشا  بن  ع د بن  - 

«» :الحم دل   إلى األندلس  ثم عا ،نهف إلى المش ق و مع دئاك ،كان محدثعا ًا  هع

وقد نوى عئن اإما  ابن ه    ،مئهم ابن عهد الرب وابن ه   وغ  دما ،فأخه الئاس عئن

 .(3)مسئد الط الس 
من  »  :قا  عئن ابن بشكوا   :(4) (دت435ت  )   دل المه   بن سب  ص  ال بن س  د األ   - 

ولن  ،من سدف الي ئن يف الع و  والعئاوة الكام ة هبا ،سدف الع م والمع فة والهكا  وال هم

 .(5) اإما  ابن ه   الجامع إبن ود   ننوى عئ  .كيا   يف ش ح اله انل سخهه الئاس عئن«
  ،هاف  الم    :(6) (دت463ت )سبو عم  وو ف بن عهد اهلل بن محمد بن عهد الرب   - 

إما  عو ه » :قا  عئن ابن بشكوا  ،(اإ يهكان) :و (اليمه د)المشهونال  صاه  الكي 

فأ نك من الش وخ ما لم  ،ولكئن ط   الع م قه ن ،ودو من سق ان ابن ه   ،وواهد  د ه«

 .(7)وكان اإما  ابن ه   وسيع ن بم وواتن يف بعض األه ان ،ودنكن ابن ه  

 
  

 
 .(4/161) ،(2/83)اإهكا :  ،(3/105) ،(128 ،1/82)ى: وئ   الُمَح َّ  (1)
 .(3/935)الو ة:  ،ابن بشكوا  ،(582ص)الجهوال:  ،الحم دل (2)
 .(6/137)اإهكا :  ،(3/192) ،(2/290) ،(1/322)وئ   الُمَح َّى:  (3)
 .(3/901) ة: الو ،ابن بشكوا  ،(2/563)الجهوال:  ،الحم دل (4)
 .(8/29) ،(4/171) ،(2/78)وئ   اإهكا :  (5)
الو ة:   ،ابن بشكوا   ،(4/808)ت ت   المدانك:    ،الةاض  ع ام  ؛(2/586)الجهوال:    ،الحم دل  (6)

 .(109ص )ووئ  : المئشداول: ًاهو  الحاف  ابن عهد الرب:  .(3/973)
 .(6/83) ،(4/210) ،(3/44): هكا اإ ،(254 ،4/111) ،(120 ،3/88)وئ  : الُمَح َّى:  (7)
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 لرابعالمبحث ا
 أثره وآثاره  

 : لميةمكانته الع

 ،ما ق ف عئنمبال غم    -  من سع م الع ما  الهون سنجهيهم األندلس ابن ه    وعد اإما   

ا و مط ن وخ قدم -  وبال غم من المحن الي  م  هبا يف فئون  نإإ سن دها إ وجعف سهدع

قاطهة سًامع سدف األندلس  كان اإما  ابن ه  » :وةو  عئن ت م هه صاعد األندلس  .عدال

ووفون ه ن من الههغة   ،مع تو عن يف ع م ال سان ،عهم مع فةوسو  ،لع و  اإ ه 

كان » : ودو الحم دل - وقا  عئن ت م هه ارخ   ،(1)«والشع  والمع فة بالس   واألخهان

ا بع و  الحدوث وفةهن  و  ا بعمي ئئع  ،مسيئهطا لألهكا  من الكيا  والسئة ،هاف عا عالمع

من  و   ابال غم مما كان ب ئهم -ابن ه    ما وووا   ابن ه ان زم  ن اإ .(2)«ًامة

ووا لهدايع دها  » :ف ةو  - من ال هفة األندلس ة  ااخيهف هو  موقف كف واهد مئهم

 !!والطامس ن لمحا ئها ،ما سوضحها ع ى كث ال الدافئ ن لها ،الحرب ع   بن ه   وغ نه

وقه ن سن ى الع ما   ،نفأزدد الئاس يف عالم سد  ، ما سض ع مئنوع ى ذلل ف  س بهع د ف

ودو  - ووهعث لن سهد سصحابن .(3)«والحسد  ا   إ  وا  لن ،تربو دم ع ى من وةو  عئهم

ولوإ خوف المش ه ن وما  د ئا بن من نؤوس » :ن الة وعرتف ف ها -  ابن الحوات

ع ى  ىونا وت ع  ها كما وئا  ،عالموبثثيها يف ال ،ومهدهل ،لكيهت سقوالل ،الجاد  ن

 . (4)«عالس 

 
 .(2/605)الو ة:  ،(76ص )هةات األمم: ط (1)
 .(2/489)الجهوال:  (2)
 .(1/1/172)الهخ  ال:  ،ابن بسا  (3)
ا   ،وابن الحوات: دو عهد ال همن بن سهمد بن خ ف  ،(3/187)اإما  ابن ه   ال  ايف:   (4) كان فة هع

 ،الحم دل  :ن عئدوئ   ت ًاميدت  448وفاتن  ئة    ،ل الئ  قو  ،ويك م يف الحدوث واإعيةا ات بالحجة
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ابن ه   الوا عة من الوعوبات الي  تعرتم الهاهث يف  اإما   ونبما تكون معانف

وتعد ت  ،و هاهفةد تشعهت الع و  الي   ،ومكانين الع م ة ،ا يةوا  ع من وثةافين

هبها اليعدا  المث   الهده  بدس ت ًامين إبن ه   اإما  ن إهيى  ،المعانف الي  اديم هبا

 ،الميك م ،الحاف  ،ال ة ن ،ذو ال ئون والمعانف ،الهح  ،األوهد ابن ه  » :لمعانفن

 وسكث  ما وهمئا يف مةدميئا دهه د  مكانين الحدوث ة؛ ذلل سنن تهوس ف ها مكانة ؛(1) األ و «

ع إهاطة م موقة، وسثئى ع  ن ًامع من الع ما ، لما هواه ق من من ع م، وذدئن من ه  ، م

 كه  ال بالسئن وارثان.

وما ويع ق بأذوا   ،هامف فئون من هدوث وفةن وًاد  ونس » :ه ان عئن ابنقا  

 إلى وما  سوإع  ...مع المشانكة يف سنواا اليعال م الةدومة من المئطق وال  س ة ،  األ

  من    كث من فا يهدف بهلل  ،وناضف عن مهدهن هيى و م بن ،الئ   ع ى نسل الشافع 

وثهت  ،وًاا   عئن ،فئةحن ،سصحا  ال اد  ثم عد  إلى قو  ،وع   بالشهوذ ،ا ال ةه

ع ى ا رت ا  يف   ،ووجا   عئن من خال ن ،وكان وحمف ع من دها ،ع  ن إلى سن مات

وهث ع من ف من وئيابن من   ،ودو يف ذلل غ   م تدا وإ ناًاع ...  بأ  انهدوم ،طهاعن

 ،وحدثهم ،لمهمةالهون إ و شون ف ن ا ،من سصاغ  الط هةمن عامة المةيهس ن  ،با وة ب ده

 ،ل دد ال ةها  ف ها  ةلم وعد سكث دا با و  ،هيى كمف موئ اتن وق  بع    ،موودان ه  ،وو ةههم

ًاه ن   -زعموا عئد المئوف    -وسكث  معاوهن    ،وم قت عهن ة  ،هيى أله ق بعضها باشه   ة

 .(2) «بس ا ة الع م الي  د  سعوص

و    من  ،وما  ثجا  ،جا سما مح وظ سب  محمد فهح  ع» :ل افة ع ال ساوقا  

لةد ه   ع و   ،يف نوام الهمم ،ووئهت بثجاًان سل اف الئعم ،بح ه م ًاان الحكم

 
 .(2/495)الو ة:  ،ابن بشكوا  ،(161ص)الجهوال: 

 .(18/184)    سعه  الئهه :  (1)
 .(1/1/168)الهخ  ال:  ،ابن بسا  (2)
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 .(1)...«وسلف الم ف والئحف ،وسنبى ع ى سدف كف  ون ،المس م ن

ان والةدن سبو محمد بن ه   يف مسايف اإوم :وكان» :وقا  ش خ اإ ه  ابن ت م ة

وإن كان لن من اإومان    ...لن وألد ن من غ  هوسكث  تع  ما    وسع م بالحدوث  ،سقو  من غ  ه

وووًاد يف كيهن من كث ال اإطها  ،والدون والع و  الوا عة الكث  ال ما إ ودفعن إإ مكاب 

ولجان  ال  الة ما إ  ،واليع  م لدعايم اإ ه  ،ع ى األقوا  والمع فة باألهوا 

ولن  ،ًاانهن ف ها ظاد  الرتًا إل ها هدوث وكون فالمسألة الي  وكون ف ،جيمع مث ن ل   هو

من اليم    ب ن الوح إل والضع ف والمع فة بأقوا  الس ف ما إ وكا  وةع مث ن ل   ه من  

وتع  م سيمة األمة وعوامها ل سئة والحدوث وسد ن يف األصو  وال  وا من   ،ال ةها 

 . (2)«  من سن وهك  دئاكث س ،األقوا  واألعما 

 ،ول  سنا م ف إلى سب  محمد لمحهين يف الحدوث الوح إل» :هده  لااإما  وقا  

 .(3)..«وإن كئت إ سوافةن يف كث   مما وةولن يف ال ًاا  والع ف ،ومع فين بن

صاه  اليوان ف وكان  ،ال ة ن الحاف  ال اد ل» :وقا  عئن الحاف  ابن هج 

ا  . (4)...«وا ع الح   ًادًّ

فهو وعد    ،إلى ع و  الدوانات األخ ى  ،م ة  اإ هوتعدت ثةافة اإما  ابن ه   الع و

ووك   سن نح ف    .إت مع سدف الكيا   من الع ما  ال وا  يف األندلس الهون  خ وا يف مجا

  ؛ل  ى مدى ثةافين يف دها الجان   ؛(ال وف) :األو  والثاين من كيابن  ،ونسالةانئ إلى الج 

فئجده مع  ،الي وو ةلرتاًام ن وًادنا ت ًامين يف م ي ف كي  ا نعج  إولهلل إ

 
 .(3/228)تهك ال الح اظ:  ،الهده  (1)
 .(20 - 4/19)مجموا ال ياوى:  (2)
 .(18/202)    سعه  الئهه :  (3)
عئاوة:  اي ال  ،لسان الم  ان (دت852ت)ن ع   بن محمد العسةهين سبو ال ضف سهمد ب ،ابن هج  (4)

 .(4/198): ( 1971دت/1390 ،ب  وت ،مؤ سة األع م )المعانف الئ ام ة بالهئد 
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 ،ومع ال  وو ن والئحاال ،ونجده مع الشع ا  واأل با  ،ومع ال ه  ة ،ه اظ الحدوث

  ، وإ ويوقف األم  عئد دها الحد .(1)...«دو نس ح وهده» :وصدق المة ل عئدما قا  ف ن

 :مثف ،عدودال إبن ه   يف الم دان الطه  بف نجد اإما  الهده  وع م ع  ئا مؤل ات

 .وكيا  يف األ ووة الم   ال وغ  دا ،ن الين يف الط  الئهول

فهو واهد من  ؛قد شم ت مع م المعانف وال ئون :ومن دئا نجد سن ثةافة ابن ه  

ا اواأل ،المو وع  ن الهون ع فهم العالم اإ هم  عمومع فهة  سث ه  ،ندلس خووصع

ا يف ال ك  ا من  ،الع ب  اإ هم  واضحع   مؤ س المهد  ال اد ل  ونبما سشد ب وةع

 ،ابن ه   وةف سمامناإما   ع ى قرب (دت595ت)وعئدما وم ُّ المئوون الموهدل  !!ن سن

ع  َا   كف الع ما   »  : ثم ا يط   قايهع   ،«!!عجهعا لهها الموضع و    مئن دها العالم»  :ووةو 

 .(2) ع ى ابن ه  «

   :هعالقته بمعاصري

ا ة ة مع نًاا  عو ه من ع ما  وفةها  و كانت إبن ه   عهقات ميشعهة ووا ع

إإ سنئا  ئحاو  سن نع م سدمها والي    ،ومن الوع  تةو  ًام ع ت ل الوشايح  ،وس با 

 .لها مساس بموضوا الهحث

عهقين بأب  الول د  :فمن سدم دهه العهقات والي  ط ى ع  ها الجان  الع م 

 ،وبال غم من ذلل ،ال ة ه ن شيه ت بسه  المئاظ ات الي  ًا ت ب ني  اوال ،الهاًا 

ولم  ،سب  الول د الهاًا يف وطعن  فانن لم ،وما اشيه  عن اإما  ابن ه   من هدال ال سان

وكان  ،ووضعن يف مكانن الهيق بن ،وإنما سنو ن ،ويجاوز األ   معن باعرتاف ابن ه ان لن

 
 .(2/78)ن إل الط  :  (1)
اإهاطة يف سخهان  ،(دت776ت)ن  ع د الي مساين بمحمد بن عهد اهلل ،لسان الدون ابن ال ط   (2)

 .(4/419): (دت1424 ،ب  وت ،لكي  الع م ة ان ا) ،غ ناطة
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ا ،وثئ  ع  ن بن سب  طال   وكان اإما  ابن ه   قد اليةى بمك   .(1)ووةو  ف ن خ  ع

سما  .(2)  مئهانةف لئا اإما  ابن ه   ًاوان ،وكانت ب ن ال ًا  ن مئاظ ات ،(دت437ت)

إلى نابطة هم مة ونجده يف   ،فةد تعدت العهقة الع م ة ؛(دت463ت)عهقين بابن عهد الرب 

وقد  ،من ش وخنآناين وكان من ض  وقد نةف عئن بعض ،(صاههئا)بعض األه ان وئعين بت 

كما   ،و  أيت عد  من ال واوات الي  سخهدا عئن اإما  ابن ه   مهاش ال  ،شانال إل نم ت اإ

ولم نجد يف مؤل ات اإما  ابن ه   الي  وص ت إل ئا  ،(3)سنن صحهن يف إقامين يف إشه   ة

وسن عم    ،وع شان يف ق طهةولكئئا نع م سن ال ًا  ن كانا    ،ل مؤنخ األندلس  ابن ه ان  اذك ع 

ا إبن ه    ،المؤنخ األندلس ابن  (دت447ت)بن ه ان ا  .(4) كان ت م هع

بف كانت لن عد  من   ،ولم تةيو  عهقات اإما  ابن ه   ع ى ع ما  األندلس

مئهم الحاف  عهد ال ئ  بن  ع د األز ل    ؛الم ا هت الع م ة مع عد  من ع ما  األموان

ندلس من  د ع ى األوع   بن إب اد م اليربو ل الهل وف ،مو الهل  كن  ،(دت409ت)

 .(5) وغ  دم ،و الم بن سهمد بن فيإل ،دت421المش ق  ئة 

كانت عهقة صداقة  (دت426ت)فعهقين بابن ُشه د  ،سما بالئسهة لعهقاتن األخ ى

ولن كي   ،دت414فةد شانك اإما  ابن ه   يف وزانال المسي ه   ئة  ،وزمالة   ا  ة

فةد كانت دئاك م ا هت ب ن   ،اة إلى دهباإضاف ،   ال  ق عن الة آن الين يف نن

إلى محمد    (فضايف األندلس)وكي  اإما  ابن ه   ن الين يف    ،(6)ال ًا  ن وعهقة وط دال

 
 .(1/1/96)الهخ  ال:  ،ابن بسا  (1)
من مشاد   الة ا  يف األندلس مع ه  واف   ،ومك  بن سب  طال  .(1/524)اإهكا :  ،ابن ه   (2)

 .(4/737)ت ًامين يف: ت ت   المدانك:  .يف األ  
 .(1/447)  ايف: ال ،ابن ه   (3)
 .(6/37)لهوف واليكم ة: ا ،ابن عهد الم ل (4)
 .(89 - 88ص )اإما  ابن ه   األندلس :  ،المئشداول :وئ   (5)
 .(2/78)ن إل الط  :  ،المة ل (6)
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ب ئما  ،(1) وسطا  الثئا  ف ها ع  ن وع ى سًادا ه ،صاه  الهونت ،بن عهد اهلل ال ه ل

اصدوة  وكان  ،مد بن إ حاق المه ه ه سبا بك  محوة ن الين دهو اط  يف بدا و افةن   ،ن سوضع

ا .يف بعض نههتن ب ن مدن األندلس  ،وال اد  سن ال  الة وًاهت إلى الش و ن معع

الهل كان من سشد   ،لودوةن ابن الحوات (اله ان عن هة ةة اإومان) :وكي  ن الين

ا مع قا وكانت لن عهقة هم مة ،المعجه ن بابن ه   ابن  ، ق طهةض  الجماعة يفسوضع

  :الي  و    هبا بئ سن وع ومن ،وإل ن كي  قو دتن الهاي ة ،(2)(دت422ت)الحوان 

 سنتتا الشتتتتمتس يف ًاتو التعت تو  متئت ت ال 
 

 ولتكتن عت تهت  سن متطت تعت  الت ت ُ   
 

وقد عرب بعض سصدقا  اإما  ابن ه   والمعجه ن بن عن عواط هم تجادن بالشع   

   :(3) فهها خ ف بن دانون ومدهن بةولن   ؛  سنفع  نًاات الثئا الهل همف  

 و وم إلى المجتد والمك متات 
 

 بتتحتتان التت تتطتتو  وسدتتوالتتهتتا  
 

 وإْن ذكتتت ت لتتت تتتعتتته غتتتاوتتتة 
 

 تتتت قتتتى إلتتت تتتهتتتا وسدتتتوى لتتتهتتتا 
 

ا ومدهن ف ن ا شع ع    : وسن ف إل ن محمد بن وح ى الطهئ  سوضع

ا   فت تو سن التةت تو  تستتتيتطت ع  تتت ت ع

 

 الحث تث  تتتتان ق ه  إل تل  تتت     

 
 لشتتتو ان وئهضتتتهتتا اولو سن التتدوتت 

 

 (4)  تتثق ستتتاك الههط كتتالمستتتتي  
 

ا وهدوثعا - وإنَّ الئاظ  ل عج  من ت ك   الهاهث ن ع ى محئة اإما  ابن ه    - قدومع

ودها   ،لي ل العهقات الع م ة الط هة الي  نشأت مع مجيمعن وإغ الهم ،مع معاص ون

 
 .(6/239)الهوف واليكم ة:  ،ابن عهد الم ل (1)
 .(427ص)الجهوال:  ،الحم دل (2)
 .(280ص )مطمإل األن س:  ،ابن خاقان (3)
 .(62ص)الجهوال:  ،الحم دل (4)
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فةد  ،  ة بعض ال وو  ع  نووضإل لئا بجه  سن اإما  ابن ه   ال اد ل مث ما سثان ه 

ا ،من معاص ونكث  ون عجا  الإنا   ا وثئا  ،فأثئوا ع  ن خ  ع  ،وذك وه يف سشعاندم مدهع

 .وشهدوا لن بال ضف والع م ع ى مع م سق انن

  :تالميذه

 إنَّ المييهع لطه  اإما  ابن ه   إ وجد العد  الهيق بمكانة اإما  ابن ه   الع م ة

وإنما يف تانوخ ع ما   ،فحس ل س يف تانوخ األندلس  ، ال فك وة ف ودالخاصة وسنن ظاد -

  :مئها ؛وقد ن ًاع ذلل إلى س ها  عدال !!المس م ن عامة

 ،دو المهد  المالك  ؛هيى عو  ابن ه   كان المهد  السايد يف األندلس -1

لها شئت   ؛وكان لدى ستهاا دها المهد  ش    من اليعو  تجاه المهاد  األخ ى

  ، سو وحاو  إوجا  مهد  فةه  آخ  وأيت بش   و الف مهد  ماللت ضد كف من همه

هيى   ،ول س س   ع ى ذلل من الحم ة الي  تع م لها اإما  ابن ه   ن سن بسه  ذلل

 .األم  إلى إه اق كيهن بمدوئة إشه   ة وصف
 ،الهون اعيا وا ع ى المهد  المالك  (ش   العامة)خوف بعض ال ةها  من  -2

وع  ن  انت سهكا   ،ووهت ف ما بعدمثابة المهد  ال  م  ل دولة سو الدهإل بوسص 

وقد ص ح ابن الحوات بهلل يف ن الين  .الةضا  وال ياوى وغ  دا من األهكا  ال ةه ة

لكيهت   ،ولوإ خوف المش ه ن وما  د ئا بن من نؤوس الجاد  ن» :إبن ه   قايهع 

 «.ع ى الس ع ىونا وت ع  ها كما وئا  ،وبثثيها يف العالم ،ومهدهل ،سقوالل
من دها الئ ون من ع م اإما  ابن ه   إلى الو ات الهات ة يف   ونبما وعو  ش   -3

ا يف ال ضا» :فهو وعرتف يف ن سن بأنن كان ،ش و ة دها اإما  ال اد ل م  طعا يف  ،ك  ع

وقد تكون   ،وفة لنفهة   مةع مع  ،ودها دو الش   الهل ولَّد ف ن ق ة الورب ،(1)«ال ض 

 
 .(1/354)ل  ايف: ا (1)
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هيى قا  سبو العهاس   ،واليوةت بن  ،فاشيه  هبا  ،م عئن ت ط هة الع دهه الو ة د  الي  ن َّ 

 .(1)«كان لسان اإما  ابن ه   و  ف الحجا  شة ة ن» :بن الع وف
وسما اإًاازال » :فةا  ،ولم وج  ال واوة هبا ،ن َّ اإما  ابن ه   اإًاازال الع م ة -4

انو  عئ   :ومن قا  رخ  ،لكه وإ وجوز ألهد سن وج   ا ،فهاطف ،الئاسالي  وسيعم ها 

ا  ، ون سن و ربه هبا  ووانعا  ووانعا  ،ًام ع نواوي  ا إ ئا ع ألنن إذا    ؛فةد سباح لن الكه   ؛وإ ئا ع

  ، (2) «ألنن لم و ربه بش   ؛ فهو كاذ  سو مدلس به شل ؛سو عن فهن ،هدثئ  فهن :قا 

وخ ارخ ون الهون كانوا ما  ابن ه   مةاننة بالش  األخه عن اإ وض ق دها األم  مجا 

  .م ون باإًاازالوع
ولم تكن   ،كان اإما  ابن ه   قد  نس يف مةيهف عم ه ع و  ال  س ة والمئطق -5

فأث ت ف ن » :قا  اإما  الهده   ،  بالمحمو ال عئد ط هة الع م من سدف األث ودهه الع 

ا ل ين   م من ذلل  ،إعيئا  بالمئطقن ع ى تأل ف وحض ف ن ع ى اولةد وق ت ل ،تأث  ع

عدوم الئ      ،ميهح  يف الئةف  ، ه فانن نسس يف ع و  اإ  ،فيألمت لن  ،ووةدمن ع ى الع و 

 . (3)«وف ط ظاد وة يف ال  وا إ األصو  ،ع ى وهس ف ن
ا يف صدون عد  من الطه  الهون سخ  عئن    ا هو ومع ذلل فةد بة  اإما  ابن ه   نابضع

   : ومن دؤإ    ؛ ا ونوو 

  :الطبني

سبو م وان عهد الم ل بن زوا ال بن ع   بن هس ن بن محمد بن س د اليم م   ود

ومن سدف   ،من سدف ب ت ًاهلة ونيا ة» :قا  الحم دل ،الحماين الطهئ  ثم الة طه 

 
 .(18/199)    سعه  الئهه :  ،الهده  (1)
 .(2/147)اإهكا :  (2)
 .(18/186)    سعه  الئهه :  (3)
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وقا  ابن   .(1) شاع  ولن نواوة و ماا باألندلس« ،الحدوث واأل   وإما  يف ال  ة

وكانت  » :وقا  سبو ع   ال ساين .(2)«هحمن ب ت ع م ونهادة وس   وخ   وص » :كوا بش

كانت وفاتن مةيوإع  ،وب ا يف ع م األ   والشع « ،لن عئاوة تامة يف تة  د الع م والحدوث

 .(3) دت457 ئة 

  :الحميدي

محمد بن سب  نو  فيوح بن عهد اهلل األز ل   :ا من ،الي م ه األشه  إبن ه  

 :قا  الحم دل ،ودئاك ولد ،ًا و ال م ونقةنت عاي ين يف اك ،سص ن من ق طهة ،حم دلال

 ..وكئت سهمف السماا ع ى الكيف  ئة خمس وعش ون  ،ولدت قهف العش ون وسنبعماية»

 ،وولدت سنا هبا ،و كن سب  الج و ال ،ال صافة :وسصف سب  من ق طهة من مح ة وةا  لها

ن سصهغ  وقد بدس بالسماا ع ى ود سصهغ بن ناشد ب  .(4) ...«والج و ال ش ق  األندلس

ثم سخه   ،وم يو  المدونة  ،سب  زودابن  خه عئن ن الة  فأ  (دت440وفاتن يف هدو   )ال  م   

 ،خيص بن واشيه  بوحهينااإما  ابن ه   الهل  :ووم ه مئهمعن كهان ع ما  األندلس 

 . (5)وغ  دم ،وسبو العهاس العهنل ،وابن عهد الرب

م لا بعد  من هواض  العامانًّ  ،ه ين يف ط   الع م نحو المش قدت ن448ة ثم بدس  ئ 

  :قا  ابن عساك  ،ثم ا ية  بن المةا  به دا  ،ف وة ة ومو  ومكة والشا إ :مئها ؛اإ هم 

وكان وهد    ،وسقا  هبا ، ثم انيةف إلى ب دا  ،و مع هبا ،طاف قطعة من الهه  واف ال»

 
 .(283ص )الجهوال:  (1)
 .(2/528)الو ة:  ،ابن بشكوا  (2)
 .(2/492)اله  ة:  ،الضه  ؛(2/528)الو ة:  ،ابن بشكوا  (3)
 ،ب  وت ، ان ال ك )تانوخ  مشق  ،(دت571ت)لحسن بن دهة اهلل سبو الةا م ع   بن ا ،ابن عساك  (4)

 .(55/79): (1995دت/1415
 .(4/1218)اليهك ال:  ،الهده  ،(3/818)الو ة:  ،ابن بشكوا  ،(588ص)الجهوال:  ،الحم دل (5)
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ع ى  - سد ها ب ن شيه او ،ويف ب دا  عه نجمن «،ة واأل  ولن ود يف الع ب   ،مهد   او 

 :سهمد بن محمد الس ما   وقا  الش خ سبو طاد  إب اد م بن - كث ال الئجو  يف  مايها

لم تَ  ع ئال مثف سب  عهد اهلل  ،وكان قد لة  األيمة بالع اق وخ ا ان وسذنب جان»

وبثن  ،ع ى نش  الع م  سن وه صنون ادة ن ،وغ انال ع من ،يف فض ن ونه ن ،الحم دل 

ا تة ًّ   ،يف سد ن ا يف ع م الحدوث وع  نوكان ونعع ا يف ع م مح  ،ومع فة ميونن ونواتن  ،ا إمامع ةةع

فو إل  ،بموافةة الكيا  والسئة ،ع ى مهد  سصحا  الحدوث ،اليحة ق واألصو 

ا يف ع م األ   والع ب ة والشع  وال  ايف ،ن  ف اإشانال ،العهانال لن اليوان ف  ،ميهح ع

  ، وتانوخ األندلس ،انل ومس م والجمع ب ئهماح ح ن ل ه تج ود الو :الكه  ال مئها

الهد  ) :وكيا  ،(ف من ا عى اإومان ألدف اإومان) :وكيا  ،وًامف تانوخ اإ ه 

 :كيا  ،(تسه ف السه ف إلى تع  م الرت  ف) :وكيا  ،(المسهوك يف وع  الم وك

وارثان يف ه    ما ًاا  من الئووص)و ،(لمكاتهات وال ةا م اطهات األصدقا  يف ا)

 ،ولن شع  هسن نص ن يف المواع  واألمثا  ،وغ   ذلل ،(ذ  الئم مة) :وكيا  ،(لجانا

 .(1)«وفضف الع م والع ما 

ًاهوال ) :ومن دهه اليوان ف الي  تد  ع ى  عة ع من وكث ال اطهعن كيابن المشهون

 ،ماس مئهمالهل كيهن خاصة ألدف المش ق وبالي  ،(لسالمةيهس يف تانوخ ع ما  األند

هيى وكا  سن   ،ا  ابن ه   ال اد لومع م المع ومات الوان ال ف ن د  عن ش  ن اإم

وموافق   ،وشع  الةانئ وكأن الحم دل وئةف من كيا  آخ  إبن ه   مشابن لن يف المعئى

 .لن يف المضمون

 الي  ،بف بة  به دا  هيى وفاتن ،ألندلس ولم وةدن اهلل تعالى ل حم دل العو ال إلى ا

فدفن يف    ،  الحايف ال اددوسوصى سن ودفن ق   بش  ،دت488يف شه  ذل الحجة  ئة    كانت

 
 .(55/80)تانوخ  مشق:  ،ابن عساك  (1)
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ا لوص ين ،ثم نةف ًاثمانن ،غ   ما سوصى نهمن اهلل   - و فن بجوان بش  الحايف  ،وفةع

 .(1)تعالى

  :نوتالميذ آخر

  ل م يف كي  الرتاًام ممن سخه ع ى ود ودئاك عد  آخ  من اليهم ه الهون ون  ذك د 

   : مئهم   ؛ ه   ابن    ا  اإم
 ،(طهةات األمم) :صاه  كيا  ، (دت462ت) صاعد بن سهمد بن صاعد الي  ه   - 

خيان الةضا  بال م ن مع الشادد الواهد يف  او  ،كان ميح وعا يف سمونه»  :قا  عئن ابن بشكوا 

 . (2) «وقضى بهلل سوا  ن  ه ،وبالشها ال ع ى ال ط ،حة قي ال
 ،وكان معيئ عا بالحدوث وال واوة ،(دت478ت) سهمد بن عم  بن سنس العهنل - 

ولكن نه ين إلى المش ق وسخهه الوح ح ن   ، وم َّ ذك ه يف ش وخ ابن ه   ،هاف عا ميةئعا

اإما  ابن ه   وابن عهد الرب   :مئهم ،ًاعف الكهان وأخهون عئن ،وع و  ئده ،دئاك

 .اوغ  دم
 ،كها ذك تن الموا ن ،(لم سقف ع ى وفاتن)  اينه م بن نا  الهه هس ن بن عهد ال   - 

 . (3) يدنك ع  نابح ث سدم ن صاه  الو ة ف ؛لم وكن لن نشاط ظاد  يف الع م
 . (4)الهل  هةنهالن كحا   ،(دت461ت)  الم بن سهمد بن فيإل   - 
وكان ولد  ئة  ،سخه عئن إًاازال ،( دت539ت) ش وإل بن محمد بن ش وإل ال ع ئ   - 

ووهك    ،ن الهاهث يف توث ق تهمهال ابن ه  ودهه من الةضاوا المشك ة الي  تواًا ،دت451

 
 .(106ص )الرب يف  نا ة الوحابة:  ًاهو  الحاف  ابن عهد ،وئ  : المئشداولو ،المودن السابق  (1)
 .(2/417)اله  ة:  ،الضه  ؛(1/370)الو ة:  ،ابن بشكوا  (2)
: ( 1956  ،الةاد ال) ق: الس د ع ت العطان الحس ئ   تحة  ،اليكم ة لكيا  الو ة  ،(تةد )ابن األبان    (3)

(1/274). 
 .(6/188)يكم ة: الهوف وال ،ابن عهد الم ل (4)
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ا من اإًاازال السايدال يف ذلل الوقت تيمثف باًاازال  ال ط   اله دا ل وغ  ه سن دئاك نوعع

ووةو   ،وممن ويو م ف هم الئجابة والهكا  ،من سبئا  الع ما  نوغالهعا ما وكونو ،األط ا 

   مئهم من غ   سن وسألوا ال ُ سوئا كافة ش وخئا وج  ون لألط ا  دها نوع ى » :ال ط  

ا يف الحا  ،ه غ س ئاهنم وها  تم   دمعن م ولو   ،ولم ن دم سًاازوا لمن لم وكن مولو ع

وإ نسيهعد سن وكون ش وإل قد سخه هبهه الط وةة عن ابن   ،(1)«ووإل لمةيضى الة اس ؛فع ن

ا لو ؛وه د الهل ومكن سن نم ف إل نوقد وكون دها دو الي س   ال ،ه   وإلى   ،    ئنن  ع

وعاوئت يف    ئة توال ف اإما  ابن ه   ب ط » :ده  عئدما قا دها سشان اإما  اله

كي  إل ئا سبو محمد بن   :كي  إل  سبو الحسن ش وإل بن محمد قا  :الس    وقد كي 

 . (2)ه  «
صح  اإما  ابن ه    هع   ،(دت493ت) عهد اهلل بن محمد بن عهد اهلل بن الع ب   - 

وسًاازه اإما    ،(ال وف)  :إإ المج د األخ   من كيا   ،مئن ًام ع موئ اتنمع  فس  ، ئوات

 . (3) ابن ه   سكث  من م ال

  :آثاره

ه ث سلف يف م ي ف الع و    ؛ابن ه   بكث هتا وتئوا ما هتاآثان اإما  اميازت 

ماية مج د تشمف ع ى ق و  من  بعسن» :عددا ابئن ال ضف فه  ت نحو من ،والمعانف

ودها ش   ما ع مئاه » :ووع ق صاعد األندلس  ع ى دها العد  بةولن .لف ونقة«ثمان ن س

فانن سكث  سدف اإ ه    ،بن ًا و  الطربلاإإ ألب  ًاع      ،من سهد كان يف  ولة اإ ه  قه ن

 
تحة ق:  ،الك اوة يف ع م ال واوة ،(دت463ت )سبو بك  سهمد بن ع   بن ثابت  ،ال ط   اله دا ل (1)

ص ): (ت .به ،المدوئة المئونال ،المكيهة الع م ة)وإب اد م همدل المدين  ،عهد اهلل الد وق   سب

325). 
 .(20/143)    سعه  الئهه :  (2)
 .(12/242)معجم األ با :  ،الحمول ؛(2/438)ة: الو  ،ابن بشكوا  (3)
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ا« شل سن ال  وف الي  م   وإ ،ولكن لم ووف إل ئا من دهه المؤل ات ما تمئ ئاه .(1)تأل  ع

  ،كانت من األ ها  المساعدال ع ى ذلل - ع ى تداخههتا الكث  ال -ه   ابن ما  هبا اإ

وعرب اإما  ابن ه   عن ذلل سصدق تعه     .كما ذك نا  ،وقد سه قت كيهن عهن ة يف إشه   ة

  :ه ن قا 

ْ ط  ُقوا ال ت تتت فان تح قوا الة  ئتن الة طت   ل ه تتت اس إ َتْح   ل ف      اُس بَتْف ُدوَ تضتتتمَّ ْدن   صتتتتَ
 

تتتتتتتتت  َه َوس  ُ  مَ   ْ ُث اْ َيَة ْت َنَكايهتتتتتت  ع 
   

ُ  إ ْن سن   وُوْدفن يف قهتتتتتتتتتتتتتتتت ل   ( 2)َوَوئْ  
 

وضمئوا ت ًامين قوايم عدودال تد    ،وقد اديم المؤنخون الةدامى بمؤل ات ابن ه  

 :ع ى اإطهق ومن سدم دهه الةوايم ،واخيهف موضوعاهتا ،ع ى  عة دهه المؤل ات

 ؛(    سعه  الئهه ) :  سون دا يف ت ًامة اإما  ابن ه   يف كيا لي ا،قايمة اإما  الهده 
ا ما ب ن كيا  ون الة ةه ث اهيوت ع ى  هع وتعد دهه الةايمة الم ًاع   ،و هع ن مؤل ع

ه ث من  - بالم تهة الثان ةوتأيت  ،ال ي س  لكث   من الهاهث ن ل يع ف ع ى نيا  ابن ه  

ا وخمس ن عئوانع  عةوالي  اهيوت ع ى  ه  ،(دت817ت)قايمة ال   وزآبا ل  :األدم ة

ولم و ي ت لهها المودن كث   من  ،(اله  ة يف ت اًام سيمة ال  ة) :ون ت إل ئا يف كيابن

 ،وسون  لئا ابن ه ان  .نغم سن ف ن مع ومات مهمة تيع ق هبها الجان   ،الهاهث ن المعاص ون

ب ئما اهيوت قايمة  ،نةهع عئن (معجم األ با )سعا دا الحمول يف  ،وونس ما  تسعة عئا

 ،والمهه  ع ى قوايم دؤإ  المؤنخ ن .ع ى ثمان ة مؤل ات ،وابن خ كان ،الحم دل

 ا من ال  ط وعد  الي  وقمما وولد نوعع  ،ئهاوواتك ان بعض المؤل ات مع ت     يف نص عئ 

ات و  ق تساؤإت عن مضمون دهه المؤل  ،نكما سن عد  وضوح بعض العئاوو ،ب ئها

 .ومحيوادا

 
 .(2/605)الو ة:  ،ابن بشكوا  ،(77ص )طهةات األمم:  (1)
 .(1/1/171)الهخ  ال:  ،ابن بسا  (2)



~ 62 ~ 

 

 

وبال ًاوا إلى الموا ن  ،(1)الي  نش ت قهف  ئواتابن ه   ويف  نا يئا عن اإما  

 :ئا مئها إإ الدواوون الكه  ال من سمثا   لإلم ووف  ،عئوانعا (164)سهو ئا  ،الةدومة خاصة

وبعض ال  ايف الميئاث ال  ،(ا  الع  ًامه ال سنس )و  (ال وف)و  (اإهكا )و  (الُمَح َّى )

ودها ووضإل األث  الكه   الهل ت كن  ،مج دات ةإهسان عهاس يف سنبع .لي  ًامعها  ا

  ،وع ا عما ذن  بن لسانن ،نهمن اهلل تعالى ،اإما  ابن ه   ال اد ل يف الرتاث اإ هم 

 . إنن  م ع مج  

   : وفاته

مع ما إقاه من ًا ا  وشدال من بعض  ،بعد نه ة هاف ة بالع م والمع فة واليوئ ف

  ،انيهى المطاف بأب  محمد بن ه   ال اد ل يف مدوئة له ة غ ب  األندلس ،ًا دتن بئ 

عش ة وو  األهد ل   ي ن بة يا من شعهان  ئة  تٍّ وخمس ن  » :ه ث وافاه األًاف

اإهدى و هع فكان عم ه  ،وسنبعماية  .(2)« ن  ئة وعش ال سشه  وتسعة وعش ون وومع

  :خش ة سإ و ث ن سهد ؛ن سنوكان سبو محمد قد ا يهق مئ ين ف ثى 

 كتتأنتتل بتتالتت ّوان لتت  قتتد تتتهتتا نوا 
 

 سو ى عت تّ  بتن سهتمتتد   :وقت تتف لتهتم 
 

 فت تتا نّ  متحت ون دتئتتاك وضتتتتتاهتتل 
 

 وكتتتم س متتع تتتتهنى وختتّد متت تتد    
 

ا   عتت تتا اهلل عتتئتت  وتتو  سنهتتف ظتتاعتتئتتع
 

 األدتف محموإع إلى ضتتت ق م حتد  عن   
 

ا بتتن  وستتت ك متتا قتتد كتتئتتت  متت تتيتتهتتطتتع
 

 ( 3) م صتتتتد  وسلةى التهل آنستتتتت مئتن ب 
 

 
 

 
 .(95ص )اإما  ابن ه   األندلس :  (1)
 .(396ص )الو ة:  ،ابن بشكوا  ،(77ص )طهةات األمم:  ، صاعد األندلس (2)
 .(4/1657)جم األ با : مع ،واقوت الحمول (3)
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 المبحث األول 
 تعريف بكتاب المُحَلَّىلا

 حَلَّى : ل : اسم المُالمطلب األو
دو اليسم ة المشهونال لدووان من  واوون ال ةن اإ هم  لموئ ن ال ة ن  (الُمَح َّى ) 

ف ما بعده من   واواخي   من ا من ع ى دهاات ق المؤنخون  ،ال اد ل سب  محمد ابن ه  

و ماه  ،(1)(لمج ى بالحجح وارثانى يف ش ح االُمَح َّ  )فسماه اإما  الهده  بت  ،ك مات

 ،(الُمَح َّى يف ش ح المج ى  )و ماه بعضهم    ،(2)(الُمَح َّى بارثان  )  :  و  نجم الدون الط
ولكن الهل وسية  ع  ن اليحة ق د    ،( 3)إلى غ   ذلل مما ُذك  يف كي  الرتاًام وال هانس

ن يف تدوون ت اًام الع ما  ف بدقي المع و،اليسم ة األولى الي  ذك دا اإما  الهده 

ت ًام عئاوين دهه بم يو   ،انت لن عئاوة خاصة بكيا  الُمَح َّىكما سنن ك ،وئ اهتموم

 .(4)(المسيح ى اخيوان الُمَح َّى)ل كيا  ن سن  ماه 

 ،سن مع م الم طوطات الي  عث  ع  ها لكيا  الُمَح َّى وًاهة ن   الهاهثووعضد 

ط  ف يف بعض   خيهفمع ا،ط ةها اإما  الهده سالي   كانت تحمف اليسم ة ن سها

وقد ًاا  يف   ،(5)ونس ة الجامع الكه   بوئعا  ،وة مئها نس ة  ان الكي  المو ،الم   ات

الُمَح َّى يف ش ح المج ى ]باإخيوان[ ع ى   »  :اليسم ة الي  ُذك ت يف نس ة  ان المو وة

  ودهه اليسم ة د  الي  «،و  اهلل ما سوًاهن الة آن الك وم والسئن الثابية عن ن 

 
 .(18/194)الئهه :     سعه   (1)
تحة ق:  ،تح ة الرتك ف ما وج  سن وعمف يف الم ل ،إب اد م بن ع   بن سهمد الط  و   الحئ   (2)

 .(86ص ): (2ط ،ب  وت ، ان الط  عة)عهد الك وم محمد الحمداول 
 .(1/136)مةدمة كيا  الُمَح َّى:  ،وئ  : خالد ال باط (3)
 ان )سهمد األننؤوط  :تحة ق  ،الوف اتالوايف ب ،اهلل الو دل بن عهد لصهح الدون خ  ف بن سوه (4)

 .(3/316): ( 2000 ،ب  وت ،إه ا  الرتاث
 .(174 ،1/171)مةدمة تحة ق الُمَح َّى:  ،وئ  : خالد ال باط (5)
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 . سوثق طهعات الُمَح َّى هيى وومئا دهااخياندا المحةةون يف

دف دو اخيوان لكيا  اإما  ابن  ،واخي ف الهاهثون المعاص ون يف سصف الكيا 

وقدن اهلل تعالى سإ وو ئا  ،(المج ى)س  دو ش ح  لمين الموئف ال ةه   (ا اإوو)ه   

 الي م ه -فان الحم دل  ،(1) و الإإ ونقات معد (اإووا )ابن ه   من كيا  اإما  

ا  ماه »  :قايهع  اإووا  كيا  وصف - ه    إبن األشه  وسلف يف فةن الحدوث كيابعا كه  ع

الجامعة لجمف ش ايع اإ ه  يف الواًا    ،إلى فهم كيا  ال وا  ،كيا  اإووا 

ن   ف سون ،والسئة واإًاماا ًاهن الة آنع ى ما سو ،و اي  األهكا  ،والحه  والح ا 

والحجة لكف  ،سقوا  الوحابة واليابع ن ومن بعددم من سيمة المس م ن يف مسايف ال ةن

الوح إل والسة م باأل ان د وب ان ذلل   واألها وث الوان ال يف ذلل من ،طاي ة وع  ها

ا سن الُمَح َّ   الهل ورتًاإل ل هاهثو  ،(2)«وتحة ق الةو  ف ن  ،ك ن  (اإووا )ى ُصئف بعد  سوضع
وقد تةو ئا  »... :مئها قولن ،لكث  ال الي  ذك دا اإما  ابن ه   ن سن يف ذلللإلهاإت ا

ا مئها باأل ان د الوحاح يف كيا  اإووا  ا  ،(3)«كث  ع وقد تةو ئا كف ما ش هوا »  :وقولن سوضع

ها وث موضوعة وًاماا كف ذلل لكف من تأم ن سهنم إنما اهيجوا بأ  ،بن يف كيا  اإووا 

سو  ،سو صحاح ل س ف ها  ل ف ع ى ما ا عوه سصهع  ،سو م   ة ،ون  اين ،من نواوة ال ب  ل

وورتًاإل  ،(4)«ف قوباهلل تعالى اليو -قو  عن صاه  قد خال ن غ  ه مئهم وإ م ود 

ب غ عد  سوناقن خمسة عش    ،سن كيا  اإووا  دها كان مو وعة فةه ة ض مةل هاهث 

وكان يف   (ش ايع اإ ه  ال وا  الحاف  لجمف ) ح لكيا  و شود ،سلف ونقة

 
ا خالد ال باط يف صدن تحة ةن لكيا  الُمَح َّى (1)  .نُش دا مؤخ ع

 .(308ص )ًاهوال المةيهس:  (2)
 .(1/51)طهعة سهمد شاك :  ،ىالُمَح َّ  (3)
 .(5/392)المودن السابق:  (4)
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 .(1) مج دون

 

 المطلب الثاني : تصميم الكتاب : 

الكيا  وشهن إلى هد كه   توم م كيا  فان توم م  (الُمَح َّى )بةدن تع ق األم  بت 

ا ش ح  لكيا     (اإووا ) ابن مةدمة اإما     يف  وُوًاد  ،يف ال ةن ال اد ل  (المج ى)فهو سوضع

فانكم نغهيم سن نعمف ل مسايف » :مينيابن دها يف مةدالي  وصف ف ها كل ُمح ى ه   

ا م يو ع  (بالمج ى)الم يو ال الي  ًامعئادا يف كيابئا المو و   اش هع نةيو  ف ن  ،ا سوضع

ا لن  ،ل كون مأخهه  ههع ع ى الطال  والمهيدئ ؛ع ى قواعد الرباد ن ب    إكثان و نًاع

دإيف المؤ وة إلى مع فة الحق مما  إل اللحجا  ومع فة اإخيهف وتوحإلى اليهح  يف ا

ن  والوقوف ع ى ًامه ال السئن الثابية ع ،واإش اف ع ى سهكا  الة آن ،تئازا الئاس ف ن

والوقوف ع ى الثةات من نواال األخهان وتم   دم  ،وتم   دا مما لم ووإل ن و  اهلل 

 اهلل  ي  تفا  ،وتئاقض الةاي  ن بن ،تئاقضنواليئه ن ع ى فسا  الة اس و ،من غ  دم

و ألين اليأو د ع ى ب ان ذلل    ،وا يعئين تعالى ع ى الهداوة إلى نو  الحق  ،ع ى عمف ذلل

ا ،وتة وهن ا وف ن محضع  . (2)«آم ن آم ن ن  العالم ن ،وسن وجع ن لوًاهن خالوع

كيا   كيا  مسيةف عن (اإووا )من دهه المةاننة ب ن الكياب ن ويضإل سن 

 ،خه  المةاننة ب ن وصف الحم دل ل كيا  األو   ع سن نةو  منلكئئا نسيط    ،(الُمَح َّى)

ا  الُمَح َّى الميداو  ب ئئا دهه األوا  سن المئهح الميهع يف كه الكياب ن وكا  سن  وب ن كي 

ا  ودها ما  فع بعض الهاهث ن إلى اإعيةا  سن الُمَح َّى دو اخيوان لكي  ،وكون ميةانبعا

  ، لعد  وًاو  ق اين تعضده ، ل س ب اًاإل ن دها ال سل سننوسقف ما وةا  ع ،(3)(اإووا )

 
 .(18/193)الس  :  ،الهده  (1)
 .(1/21)طهعة سهمد شاك :  ،الُمَح َّى (2)
 =دمج ة معه) ،مةدمة كيا  المون  األه ى يف اخيوان الُمَح َّى ،محمد إب اد م الكياين (3)



~ 68 ~ 

 

 

من نووص تؤكد ا يةه  كيا  اإووا  عن كيا   يع ضن الهاهثا مةاننة بما 

 .الُمَح َّى

 المطلب الثالث : هل كتب المصنف الكتاب كله ..؟
ميمث ة بوفاال اإما  ابن ه    ،دئاك معض ة سخ ى تواًان الهاهث يف كيا  الُمَح َّى

ذك دا الش خ سهمد شاك  يف تحة ةن  ،ودئاك إشانال ص وحة يف ذلل ،سن ويم كيابن دها قهف

وعيرب دها دو آخ  كيا  » :ه ث ص ح قايهع يف هناوة المج د العاش  من طهعين ،ل كيا 

هما  لت ع  ن سهل  ة ن العالم سب  محمد اإما  ابن ه   األندلس   (الُمَح َّى بارثان)

ا ع ى بعضم طوطات الكيا  وا ا لوًاا ات المكيوبة تع  ةع فةد  ،نس ن الم طوطة سوضع

وفجأه  ،دئا انيهى تأل ف ال ة ن سب  محمد مؤل ن» :ما نون 45وًاد يف آخ  الئس ة نقم 

وبة ت مئن بة ة وس  ال وج  انيساخها من الكيا   (الُمَح َّى )الموت ف م ويم ت س   

ع ى الة بة إل ن باقي ا  آثان ن ولن ما  اهلل سعان ،الهل دها م يو  مئن (ووا إا)المسمى 

 .(1)«عا  من تعدى هدو ه مئن إنن مئعم ك وم

  الكيا  سكمف الهل  سن إلى -الُمَح َّى  محةة  من ودو -ووهد  هسان عهد المئان 

 (2024)لمسألة   من اابيدا ،(2) سبو نافع : المؤلف ابن  ارن سودوئا ب ن  دو كما ق وهة بط وةة
من  »  : ووسيئد يف نسون دها إلى سنن وًاد يف بداوة المج د السا س من الم طوط  :يف المطهوا

اخيو ه ولده سبو   ،دئا إلى آخ  الج   م يو  من كيا  اإووا  ألب  محمد بن ه  

  :ذلل  قا  هسان بعدثم    «،واهلل تعالى سع م  ،وكمف بن كيا  الُمَح َّى ع ى ما ذك  عئن  ،نافع

إإ سنن بدسه باتماٍ    ،ألنن من سصف كيا  المؤلف ؛مة ق وهةولوه  سن الط وةة يف اليي »

فه وهك  ما ب ئن  ،أل ان د األها وث يف ه ن كان المؤلف قهف ذلل بة  ف وةيطع سكث دا

 
 .(333ص )/2/ 4 : ( 1958/دت1378 ،نب ع ارخ  ،الع ب ةالم طوطات =

 .(10/300):  طهعة سهمد شاك ،الُمَح َّى (1)
 . 22تةد  اليع وف بن : ص  (2)
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ثم نًاع ابئن   ...بف وهدس بالحدوث مثه من عهد ال زاق ،ه  الحدوثوب ن الموئف صا

ه  سوضا سن دها الةسم وكث  ف ن الرتهم نه و  ،ديمة فاقيطع كث  ا من األ ان  بعد قسم من الي 

يف ه ن سن الةسم الهل قا  بن مؤل ن لم نجد ف ن إإ   ، :ف عة  ذك ه ،ع ى المؤلف

 .(1)«ف مكن سن تكون مئن سو من غ  ه  :عن ن سنويف سواخ ه بدس وهك  الرتض ة  ،ذك ه

كين الوفاال وقد إن اإما  ابن ه   س ن» :نل قولنونةف الكياين عن ابن خ  ف العهد

ولم وش ح مئن إإ  ،صوالةوا والدوات الدما  كيا  سو  إلى  - الُمَح َّى  سل -ف ن انيهى 

وبة ة كيا   ،وبة  ع  ن تيم م المسألة المهكونال ،وبعض المسألة السابعة ، ت مسايف

وهد  ،وهكم المحانب ن ،وقيا  سدف اله   ،والةسامة ،الدما  والدوات والةواص

وذك   ،وش   ال م  ،والةهف ،وهكم ال نا ،وهكم الم تدون ،ا وةالع وهد ،الس قة

ف يضإل خطأ من وضع   ،فاذا صإل ما قالن ابن خ  ف العهدنل عن دها  ،(2)«والجماا  ،اليع و 

ان من دئا بدس اخيو :وقا  ،(2029)هناوة الُمَح َّى ع ى ما كيهن اإما  ابن ه   عئد مسألة 

 .(2030)ن تكون الهداوة من مسألة ح إل سفالو ،بن ه  اف سبو نافع ال ض
 ذك دا عهانال - ذلل  يف  معن ونحن -ووعضد ما ذد  إل ن الكياين يف ا يئياًان دها 

ود   ،ةالمسأل لي ل لكيابين واضحة إشانال ف ها (2030) المسألة هناوة يف  اإما  ابن ه 

اسنبعماية عا  ون ف وسنبفكف ما نول يف ذلل مئه  .. » :قولن من ش ق األنم  ع ن عامع

ودو   -وهلل الحمد  (كيا  اإووا )مع وف بتإلى غ هبا قد ًامعئاه يف الكيا  الكه   ال

وقد اتكأ بعض الع ما  ع ى دهه العهانال إثهات   ،(3) «..لىالهل سون نا مئن ما شا  اهلل تعا

ا سما  ولكن دها ال سل إ ووم  ؛إ ابئن  تم كيا  الُمَح َّىسسن ال ة ن اإما  ابن ه   قد   د كث  ع

ووهةى ال سل السايد عئد المحةة ن من الع ما  سن  ،صة يف الشوادد الي  تةدمتالئةد خا

 
 .(3ص)طهعة األفكان الدول ة:  ،الُمَح َّى (1)
 .(311ص )الُمَح َّى:  (2)
 .(11/26)طهعة سهمد شاك :  ،الُمَح َّى (3)
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واليوافق الحاصف يف تيمة الكيا  ًاا  من اليةان   ،الُمَح َّى بال عفسبا نافع قد سكمف 

ن من وةانن يف سصو   ا وهه ودها م ،المئهج  ب ن كيا  اإووا  وكيا  الُمَح َّى

 .تمن ابئن من بعدهسوما  ،يف ب ن ما كيهن ال ة ن ابن ه  المسا

  المبحث الثاني
 أهمية المُحَلَّى

 القيمة العلمية للكتاب :المطلب األول : 
كيا  الُمَح َّى ل  ة ن اإما  ابن ه   ال اد ل من الكي  الئ  سة والة مة يف ت اثئا 

ا من العئاوة  ، ال ةه  والحدوث الةدامى الكه  ال الي  سول ت لن من قهف ووهدو ذلل واضحع

د من كما سنن وع ،سو الي  وح ،سو اإخيوان ، وا  كان ذلل باإوضاح ،والمحدث ن

ون ص بالهك  ما ون  ف ن من نواوات كث  ال ه  ت  ،الموا ن المهمة يف ال ةن اإ هم 

هئا نج   ع و   ذد  ولو»  :وةو  المئيو  الكياين  ،ددملئا فةن الوحابة واليابع ن ومن ًاا  بع

ا يف فةن ابن ه   ؛ًا اين األهد عش أالُمَح َّى ومعانفن ب ا يف   ،لج  نا مئن مج دع ومج دع

ا يف سهكا  األها وث ،الة آنسهكا   ا يف هدوث اإما  ابن ه   المسئد ،ومج دع  ،ومج دع

ا يف فةن الوحابة ا يف فةن اليابع ،ومج دع ا يف فةن تابع  اليابع ، نومج دع  ن إلى  ومج دع

ومج دون يف ال   ع ى  ،ومج دون يف ال   ع ى األهئاف ،مئيوف الة ن ال امس

ا يف ال   ع ى  ،المالك ة  .(1) « فةن الشافع ة وال اد وة وغ  دتم من المهاد ومج دع

ا وهدوثعا    بن وسصهإل محط سن اندم لما تم ،وقد نا  دها الكيا  ثئا  الع ما  قدومع

ما نسوت يف كي  اإ ه  يف الع م »  :(2)قا  الع  بن عهد السه   ،وما هوتن مساي ن  ،محيواه

 
تحة ق: محمد هم ال  ،ه   ال اد لمعجم فةن اإما  ابن  ،الكياين ل م م محمد المئيو  باهلل ا (1)

 .(1/21): ( 2009 ،ب  وت ، ان الكي  الع م ة) ،الكياين
 ،كان ع م عو ه يف الع م ،الم ة  بس طان الع ما  ،دو عهد الع و  بن عهد السه  الس م  الشافع  (2)

 .(1/594)الوايف بالوف ات:  ،و دلال ،(8/209): الشافع ة طهةات ،السهك .دت660وفاتن  ئة 
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 . (4)«(1) موفق الدونوكيا  الم ئ  ل ش خ  ،إبن ه   (الُمَح َّى )مثف 
يف ش ح المج ى يف ثمان ة س  ان يف غاوة  ،وكيا  الُمَح َّى» :ووةو  اإما  الهده  

 .(2)«اليةو 

ف لئا من آثان الوحابة واليابع ن يف مساي ا الكيا  وتيأكد بما ه  ندم ة دهوتربز س

ووهك  ف ها اإما  ابن ه   ًام ة من ت ل   فه تكا  تم  مسألة فةه ة إإ ،ال ةن الم ي  ة

وتئهع سدم ة دهه الئةوإت من سن مع م الموا ن الي  سخه عئها اإما  ابن ه   قد    ،ارثان

 .ُفةدت

وإ ويوون ًا سال دها   ،ش  عا  ى يف ال ةن لم و َ من لم وَ  الُمَح َّ »  :ح  الكياينوقا  عهد ال

 . (3)«ومه غ ع من ،وشجاعة ق هن وق من ،ال ًاف وإقدامن

وصاههن سبو   ،فهو كيا  اًايها  مط ق  (الُمَح َّى  )فأما كيا   »  :قا  الش خ محمد نضا

ا  وال سان الة م الس  ودو صاه   ،محمد اإما  ابن ه   إما  ال اد وة يف عو ه

ولوإ  هطة لسانن يف ال    ،والعانضة الي  تأبى المعانضة ،حجة الئادضةال و إل وال

وكث  اإني اا     ،ع ى م ال  ن من سيمة سصحا  ال سل وسدف الة اس إتسع نطاق مهدهن

ع ى  ال  ن ف هافهو وهك  المسألة ووسيد  ع  ها وو   ع ى الم  ،الُمَح َّى وغ  ه من كيهن

ولكئن إ وكي    ،سو الربا ال األص  ة ،لئووص المأثونالال اد وة من األخه با قواعد

وإ وًاف من   ،غ   د ا  لع و سقداندم  ،بف و م هم بالجهف واليض  ف  ،بمةانعيهم بالدل ف

وإذا سنا  اهلل تعالى سن ويجد  فةن اإ ه  فه بد سن وع ف  ،كث ال ستهاعهم وسنواندم

 
صاه  الموئ ات  ،ال ة ن الحئه   المجيهد ،دو عهد اهلل بن سهمد بن محمد بن قدامة المةد   (1)

 ،  الحئه  عهد ال همن بن سهمد بن نًا ،(22/165)الس  :  ،الهده  .دت620وفاتن  ،المشهونال

 .(20/94 ):الو دل ، الوايف بالوف ات ( 4)                 .(3/281)ة: ذوف طهةات الحئاب 

 .(30/406): ( 2003 ، ان ال    اإ هم ) ،تحة ق: بشان عوا  مع وف ،تانوخ اإ ه  (2)
 ،ب  وت ،1ط  ، ان الكي  الع م ة) ،معجم فةن اإما  ابن ه   ال اد ل ،محمد المئيو  الكياين (3)

2009 ) :(1/3). 
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وإ بد سن وطهعوه يف وو  من   ،لسه ما ع ف الع  بن عهد ا قدن كيابن د ون لن منالمج

 .(1)«األوا 

سنن كان  ( 1914دت/1332ت )ومما و وى عن فة ن الشا  ًاما  الدون الةا م  

فشد ال ها   » :فع م سن بالمدوئة المئونال نس ة مئن ،وهحث عن نس ة من كيا  الُمَح َّى

فدخف   ،ى إبن ه  ا ع ى كيا  الُمَح َّ الحح لهطه يف غ   مو مإلى الهه  الحجازوة 

ع ى صاههن سفضف الوهال  -بعدما زان الح   الئهول  ،المكيهة العموم ة بالمدوئة المئونال

إن دها الكيا  ممئوا  :فأًاابن ،وط   من ق م المكيهة المهكونال الكيا  ،والسه 

فاهيا   ،ةى  ل هع من األيمووأخه بمن دو سقو ،ألنن إ وية د بمهد  ؛اإطها ع  ن

فس َّ الة م  ،إنئ  سنود سن سناقشن وسن  ع  ن إذا اقيضى األم  :وقا  ،م م  ع ى الة الةا

 . (2)«ع ى دهه الئ ة سعط ل الكيا  :وقا  لن

 

 لمحلى :المطلب الثاني : المصنفات حول ا
هوا الموئ ات يف ةد نا  كيا  الُمَح َّى إبن ه   عئاوة عد  من الع ما  من الهون كي ل

كما لم وس م دها الكيا  من بعض    ،ساي ن واليع  ق ع ى سها وثن وآثانهت   ون وت  وح م

وقد خدمت دهه األخ  ال الُمَح َّى بشكف سو بآخ  من خه  إوضاح  ،ال  و  الع م ة ع  ن

  :ومن دهه الموئ ات ،سو تئة إل مساي ن ،سو ا يدناك لما فاتن ،ألودامن

بن محمد بن  االحس ن محمد    الك ة سب لش خ الم  :(3) َح َّىل   ع ى المُ المع ى يف ا  -1

 .(4) (دت622ت )المع وف بابن زنقون  ،شه    ع د األنوانل اإ

 
 .(26/276)مج ة المئان:  (1)
 ، مشق  ،المكي  اإ هم ) ،ش خ الشا  ًاما  الدون الةا م  ،محمو  مهدل اإ يانهول  (2)

 .(22ص ): ( 1985دت/1405
 .(22/311)الس  :  ،الهده  (3)
 .(5/96)شهنات الهد :  ،ابن العما  ،(22/311)الس  :  ،ت ًامين عئد الهده  (4)
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توئ ف سب  محمد عهد الحق بن عهد اهلل بن عهد الحق   :(1) ال   ع ى الُمَح َّى -2

 .(2)(دت631ت)األنوانل اإشه    
مد الحاتم   الدون محمد بن ع   بن مح  ح   ف متوئ  :(3)اخيوان الُمَح َّى -3

 .(4)(دت 638ت)المشهون بابن ع ب   ،يفاألندلس  الوو
بن عهد  العهد الك وم  :(5)الةدح المع ى يف الكه  ع ى بعض سها وث الُمَح َّى -4

 .(6) (دت735ت)المع وف بةط  الدون الح ه   ،الئون بن مئ  

محمد بن وو ف بن  توئ ف سب  ه ان  :(7)الُمَح َّى األَنَْوان  اأْلًَْاَ ى ف   اخيوان -5

 .(8) (دت745ت)ع   بن وو ف بن ه ان األندلس  
لإلما  سب  عهد اهلل محمد بن سهمد بن عثمان  ،(9)المسيح ى يف اخيوان الُمَح َّى -6

 . (10)(دت748ت )بن قاوماز اإما  الهده  
 

 .(5/488)لسان الم  ان:  ،ج ابن ه ،(3/125)اليكم ة لكيا  الو ة:  ،ابن األبان (1)
 .(18/36)الوايف بالوف ات:  ،الو دل ،(3/125)الو ة:  ،ت ًامين عئد ابن األبان (2)
فه س ال هانس واألثهات ومعجم المعاًام والمش  ات  ،محمد عهد الح  بن عهد الكه   الكياين (3)

  .(1/318): ( 1982 ،ب  وت ، ان ال    اإ هم ) ،تحة ق: إهسان عهاس ،والمس سهت
تحة ق: إهسان  ،فوات الوف ات ،(تةد )الو دل  ،(23/225)الس  :  ،وئ  : ت ًامين عئد الهده  (4)

  .(3/267): (1973 ، ان صا ن ب  وت) ،عهاس
 .(2/962)فه س ال هانس:  ،الكياين (5)
 ،لطايفمكيهة الودوق ا): محمد الحه   اله  ة تحة ق  ،الم يص مالمعج  ،ت ًامين عئد: الهده  (6)

: ( 1972  ،الهئد  ،مج س  اي ال المعانف العثمان ة)  ،الدنن الكامئة  ،ابن هج   ،(150ص  ):  ( 1988

(3/198). 
 ، ان ال ك ) ،تحة ق: صدق  محمد ًام ف ،(الهح  المح ط)يف ت س  ه المسمى  ،ذك ه سبو ه ان (7)

 .(2/186): (دت1420 ،ب  وت
 .(2/466)فوات الوف ات:  ، ًامين عئد الو دلت (8)
 .(3/316)المودن السابق:  (9)
  .(6/153)شهنات الهد :  ،ابن العما  ،(3/315)فوات الوف ات:  ،ت ًامين عئد الو دل (10)
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ن ايف )ت األكا وم ة فهئاك عش ات الدنا ا ،سما ف ما و ص الدنا ات الحدوثة

وإن   ، ه   ال اد لوغ   األكا وم ة هو  ش و ة ال ة ن اإما  ابن  (يوناهماًاسي   و ك

  ،دم ة الرتاث الهل ت كن دها العالم من ع ما  المس م ن   دها ع ى ش   ف د  ع ى س

 .بعده يف م ي ف الع و  اإ هم ة ت ك سث ه ف منفضهع عن الجد  الهل 

  :طبعات المُحَلَّى: المطلب الثالث 

إإ سن مع م  ،ى وعد من األصو  المعيمدال يف ال ةن اإ هم   الُمَح َّ نغم سن كيا

وقد ًاا ت يف مع مها ود    ،تةان والعئاوةط و  من اإمطهعاتن لم تكن بالمسيوى ال

ومع ذلل فةد طهع دها الكيا  عدال طهعات   ،وضهط وت  وح  ،بحاًاة إلى تحة ق وتدق ق

   :(1)مئها

وخ ًات إلى الئون  ئة  ،عة الئهضة بمو طهع الُمَح َّى سو  م ال بمطه  -1

ا1936دت/1356 كما    ، واعيئى بيوح حن الش خ مئ   الدمشة     ،  يف سهد عش  مج دع

ولكئن اعيهن عن ميابعة ذلل    ،ع ق ع ى دهه الطهعة وصححها وهةةها الش خ سهمد شاك 

ا فطهعت األًا ا  الها ،يف المج د السا س عش  اق ة ناقوةع تحة ةع  ها س فل   ،وتوح حع

ا ،ة كث  ال  ف ها سخطا  مطهعتعال ق و  ،وقد سعا ت عد  من  ون الئش  دهه الطهعة تووو ع

كما سعا ت  ،وك ها يف ب  وت ،و ان إه ا  الرتاث ،و ان ارفاق الجدودال ، ان ال ك  :مئها

ا عد  من الدون المو وة  .طهاعين ع ى دهه الطهعة سوضع
ود  طهعة تجانوة  ،اله اس محمد خ  ف . ق  الُمَح َّى ل م ال الثان ة بيحةع طه  -2

وعئ  ع ى  -ت ع  ها  وقد زا» :قا  عئها الكياين ،ول س ع  ها تانوخ محد  ،كانت بمو 

 «.الضعف من سكث  لع ها سخطا  -الطهعة السابةة 
ا  ئة    -3 نش ه مكيهة   ،هةهسن زودان ط   :وبيحة ق  ، 1967طهع الُمَح َّى بمو  سوضع

 
  .(17ص )وصف الُمَح َّى:  ،وئ  : الكياين (1)
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 . يطع الوقوف ع ى نس ة من دهه الطهعةسولم  ،ةالجمهونوة الع ب  
وبيحة ق عهد  ،بدان الكي  الع م ة  1982 ،وطهع الُمَح َّى بيحة ق ًادود  ئة -4

ا ،ال  ان    مان الهئدانل ولم تعج  دهه الطهعة   ،وكان دهه الم ال يف اثئ  عش  مج دع

ا  فم ال لها مئهح إ تالي  وجا ألن ؛ل  اوة    ة عةطه لا ودهه» :فةا  ،الكياين سوضع
 ،ويك م ع  ن سن بدون واألث  الحدوث ع ى وم  وم ال سخ ى ،فايدال به   وحي وط ف ال

 .«مسيساغة غ   تع  ةات بف ف ها ،ال ال  يف لها معئى إ الع م ة تع  ةاتن ثم
ا  -5  ، ق الُمَح َّىال تحةباعا وقد قا  خالد ال باط مع مجموعة من الهاهث ن سخ  ع

مع ضهط الئص  ،دال وص ت إلى ما وة   من  ي ن نس ةنسخ خط ة ًادوواعيمد ع ى 

  يف تسعة  2016وصدن عن  ان اإما  ابن ه   به  وت  ئة  ،وت  وح األها وث وارثان

ا وقد وس  اهلل تعالى اإطها ع ى دهه الطهعة بعد سن اتم الهاهث مع م ع من  ،عش  مج دع

ي ا ال من مةدمة اليحة ق وتدق ق بعض  لكن ذلل لم ومئع من اإ ،ن دههن الي يف 

 ئووص.ال
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 المبحث الثالث
 منهج اإلمام ابن حزم ب المُحَلَّى   

 
 المطلب األول : تحليل مقدمة الكتاب 

ونبما و ي ف ق  هع عن  ،كيا  الُمَح َّى إبن ه   كيا  لن مئهح خاص ومم  

 :ال اص الهل ويم    س  وبن ه    ن إبن  أل  ؛ها ال ةها  يف عو هالكي  المعهو ال الي  صئ 

ا وميئعا   ،مع ما ف ن من شدال وقسوال ع ى خوومن ،با يع ام األ لة ومئاقشيها  ئدع

 ...وع ا عئن

الط وةة و ،وقد ا ي يإل اإما  ابن ه   كيابن دها بوصف م يو  لمضمونن الع م 

كم نغهيم سن انف ،وفةئا اهلل وإواكم لطاعين» :فةا   :الي  وعيمددا يف تئاو  المسايف

ا  (الُمَح َّى ) نعمف ل مسايف الم يو ال الي  ًامعئادا يف كيابئا المو و  بت  ا م يو ع ش هع

ا ل كون مأخهه  ههع ع ى الطال    ؛نةيو  ف ن ع ى قواعد الرباد ن ب    إكثان ،سوضع

ا لن إلى اليهح  يف الحجا  ومع فة اإخ  ،دئوالمهي  وتوح إل الدإيف المؤ وة   ،يهفو نًاع

والوقوف ع ى  ،واإش اف ع ى سهكا  الة آن ،الئاس ف ن إلى مع فة الحق مما تئازا

والوقوف ع ى الثةات  ،وتم   دا مما لم ووإلًامه ال السئن الثابية عن ن و  اهلل

واليئه ن ع ى فسا  الة اس وتئاقضن وتئاقض  ،وتم   دم من غ  دم ،من نواال األخهان

 .(1)«لةاي  ن بنا

ويج ى لئا سن الُمَح َّى دو ش ح   ،   ابن ه   دههف ك مات اإماومن خه  تح   

ا ل مسايف  ،(المج ى)م يو   لكيا    ال ةه ة الي    وقد صمم اإما  ابن ه   كيابن دها وفةع

وقد  هق كف ذلل بمسايف اليوه د الي  تة ن ف ها اإما  ابن ه     ،نتهها ع ى سبوا  ال ةن

ا سن اإما  ابن ه   كان  ،وين المعهو الهدهن العةدل المؤط  باطان ظاد م ووهدو واضحع

 
 .(2/9)الُمَح َّى:  (1)
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وقد  ،فهو ل س بالةو   الم ف وإ الطووف الممف ،و اع  اليو ط يف تئاولن ل مسايف

 .(1)«وإنما كيهئا كيابئا دها ل عام  والمهيدئ وتهك ال ل عالم» :يف ثئاوا كيابن دها قايهع ص ح 

 

 :  في تناول المسائل  ني : طريقتهالمطلب الثا
  «قا  سبو محمد» :ثم وةو  ،مسألة :سن وةو  (الُمَح َّى )ط وةة اإما  ابن ه   يف إن 

ثم وسيد  ع  ن بآوة  ،وهك  فةهن ،ووعئ  بهلل ن سن ،ودو ا من « قا  ع »ود  كئ ين سو 

 ،هد عدال ط قوقد وهك  ل حدوث الواونبما وسوقن بسئٍد مئن إلى الئه  ،سو هدوث

فةن  :فةهن نثم وهك  يف المسألة م ،دهه األها وثما كان ف ن نةد من ثم ويئاو  بالئةد 

وقد وهك   ، ة ومالل والشافع سب  هئ   :الوحابة واليابع ن ومن تهعهم إلى فةن الثهثة

وسما من ا يه ل يف الية  د ف م و الف » :بعض كهان سصحاهبم ممن لم وسيه ل الية  د

وإ وسيحق سن و حق ا من يف سدف   ،سدف ال ةن سن وهك  يف يف ش   ف  س سدهع صاههن 

   .(2)...«ألنن ل س مئهم ؛الع م

اومن الم  ت ل ئ   سن اإما  ابن ه   إ  ودو لم   ،وهك  فةن اإما  سهمد إإ نا نع

ا عئد األندلس  ن  ،و يص هبها  وهيى الة ن ال امس الهج ل سن سهمد إما   ،بف كان شايعع

ا إبن معاص ع  وكان -اف  ابن عهد الرب ل ذد  إل ن الحودو األم  اله ،يف الحدوث فةط

فان طاي ة » :ح يف مةدمينه ث ص  ،(اإنيةا  يف فضايف الثهثة ال ةها )يف كيابن  -ه   

 ألوين مجيمع ن  ،وع م بما ع من اهلل ع  م ب كين وفض ن ،ممن عئ  بط   الع م وهم ن

الهون طان ذك دم يف آفاق اإ ه  لما   ،لهم من سخهان األيمة الثهثة ومي  ق ن سن سذك 

 ،المدينسبو عهد اهلل مالل بن سنس اإصهح   :ودم ،انيش  عئهم من ع م الحه  والح ا 

ثم   ،(3) ...«وسبو هئ  ة الئعمان بن ثابت ،بن إ نوس الشافع  المك اوسبو عهد اهلل محمد 

 
 .(3/232)طهعة سهمد شاك :  ،المودن السابق  (1)
 .(5/101)اإهكا :  ،ابن ه   (2)
 .(8ص )اإنيةا :  (3)
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ى مئيوف ًاا  بعد الثهثة إل  بف نبما ذك  فةن من  ،هك  دؤإ ن اإما  ابن ه   إ وكي   بإ

 .(1)الة ن ال امس

كف مسألة   ،و ون مساي هاووهه  الئاظ  يف كيا  اإما  ابن ه   انن قئن قضاوا ال ةن  

فم ال  ،وقد تي اوت دهه المسايف هس  المةا  ،س لةع ومةاننةع ومئاقشةع  ،قض ة قايمة بهاهتا

وم ال سخ ى تكون قو  ال وكي     ،إع ما  ابن ه   بحثعا وا يدإا اإشهعهستكون طوو ة قد 

ع ام س لين لكن دو يف ال ال  إ و  ف من ا ي  ،ف ها بهك  قولن ومن وافةن من ال ةها 

ا عئد ع  ها ،وس لة م ال  ن ا ل  وهها ،واق ع ا إلى معان ها وما قالن الع    ،شانهع ناًاعع

 .ال وحا  ف ها

ذلل الم   العج   ب ن   ،األخ ىي  ال ةه ة ى عن غ  ه من الكوالهل وم   الُمَح َّ 

إل سن من فو» :ويف مسألة الئ ة باليحدود ،من ذلل ما ًاا  يف كيا  الوو  ،األث  والئ  

سن الوو  إمساك  :ومن ط وق الئ   ،ومن لم وئوه ف  س لن صو  ،نوى الوو  ف ن صو 

فكف من سمسل عن   ،المعاص  عنو ،وعن الجماا ،وتعمد الة   ،عن األكف والش  

ا  -ه الوو  به ن ة ل وو   لو سًا س  - ه الوًاوه  ده ودها ما إ وةو     ،لكان يف كف وقت صايمع

من خه  الئشأال الع م ة إبن ه   سنن تأث  بشكف سو بآخ  بدنا ين  وورتًاإل لئا ،(2) سهد«

 .ل مئطق الهل وعيمد ع ى المةدمات واأل وات العة  ة

  :المآخذ على المُحَلَّى المطلب الثالث :

  ،ن كيا  الُمَح َّى من سكث  الكي  إثانال ل جد  يف تانوخ ال ةن اإ هم وكو نبما

  :مئها  ،ومكن ت مسها من خه  س ط  الكيا   ،ودها وعو  بالدنًاة األ اس إلى سمون عدال

وةو  اإما  الهده  يف  ،هدال س  و  اإما  ابن ه   وشدال عهانتن ع ى م ال  ن -1

 
 .(1/19)معجم فةن ابن ه  :  ،الكياين (1)
 .(4/286)طهعة سهمد شاك :  ،الُمَح َّى (2)
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و     ،بف فجح العهانال ،ع األيمة يف ال طا  يأ   مولم و ،وبسط لسانن وق من» :ذلل 

  ،بح ث إنن سع م عن توان  ن ًاماعة من األيمة ؛ نفكان ًا اؤه من ًائس فع ،وًادا

وفيشودا  ،واعيئى هبا آخ ون من الع ما  ،وسه قت يف وقت ،ون  وا مئها ،ودج ودا

انسو ، ا ومؤاخهالوسخهع  ،انيةا ا وا ي ا ال يف ال صف بال  ز  وا ف ها الدن الثم ن مم وًاع

ا يف موطن  ،( 1)«ومن ت   ه وه ؤون ،وم ال وعجهون ،فيانال وط بون ،المه ن ووص ن سوضع

تةع لن المسايف   ،ابن ه   نًاف  من الع ما  الكهان ف ن س وات اإًايها  كام ة» :آخ 

لن وورتك إإ ن و  اهلل قو من  وكف سهد وؤخه  ، المح نال والمسايف الواد ة كما وةع ل   ه

وقا  ع  ن  ،د  ع  ن وش   عن وطئن وًا ت لن سمونوُش  ،وقد اميحن دها ال ًاف  ،

ووقوعن يف سيمة اإًايها  بأفح عهانال وسف   ،ال ةها  لطو  لسانن وا ي  افن بالكهان

 بن  هاسقا  سبو الع  ،وًا ى ب ئن وب ن سب  الول د الهاًا  مئاظ ال ومئاف ال  ،محاونال وسبشع ن 

وهه   ووج  سن  ،( 2)«شة ة ن بن ه   و  ف الحجا كان لسان اإما  ا :الع وف

دئا سن اإما  ابن ه   قد تع م إلى ض وط عدودال قد تكون  فعين هبها اإتجاه الهاهث 

م يون سو ًاادف سو   :بأنن وصوفوه فةد -  األندلس يف المالك ة فةها  بعض من خاصة -

ويف    ،وا صدون العامة ضدهوغ وس  ،هوا الحكا  ع  نذلل فألَّ   بف لةد فع وا سشد من  ،ميجادف

فأنكس اهلل تعالى    ،وإثانال العامة  ،ا من ط وق الم الهةنودم قو   كا و»  :ابن ه       ذلل وةو

ا ،وسض ا خدو دم  ، ًاهو دم لهة عئد وخابوا يف ذلل فعا وا إلى المطا ،ولن الحمد كث  ع

  ، ( 3)«اك  واصهع ولن الش ،هم وسبطف غ همهلل  ع  ف    ا ،وكيهوا الكي  الكاذبة ،الس طان

وقد تجاوزوا ف ن هدو   ،من بعض ذلل الئةد الهل نسهوه إبن ه    وعج  الميمعنو

 
 .(187 - 8/186)1الس  :  (1)
 .(3/231)تهك ال الح اظ:  (2)
 .(3/73)ال  ايف:  (3)
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 . ( 1)«اليم    واليحو ف ةوق  ،وضعف العةف ،بة ة الدون »  :فوص وه ،ال  اقة األ ب ة
 :وةو  ابن الة مويف دها الها   ،إل ن من شهوذ يف بعض مسايف الُمَح َّىما نس   -2

وإل اين ل معاين  ،ن وهسن وقسوتن يف اليمسل بال اد فانن ع ى قد سما سبو محمد»

انماا يف با  العشق والئ   و ماا المهد    ،والحكم والع ف الش ع ة ،والمئا هات

افوّ   ،المح مة اوض ق با ،ع دها الها  ًادًّ  ،  المئا هات والمعاين والحكم الش ع ة ًادًّ

 ع ع ى الو ات الش و ة طّ   يف المُ ا بمسي  ول س ده  ،(2) «لط ف نح افن يف اودو من ان

  ،فةد هوف ت او  عج   يف عهاناتن ب ن األخه ب واد  الئووص ،لهها ال ة ن ال اد ل

  ،     ال ة ن اإما  ابن ه   ذللوإ وُ  ،وب ن ش و ين الحا ال الي  صه ت موئ اتن وكيهن

ا يف » :فهو وو ح سن يف ن سن ف م سز  س اول ذلل هيى  ،يف ال ض  اوإف اطع  ،  ال ضاك  ع

واميئعت مما إ وحف من  ،وق ت عئد ت ك إظهان ال ض  ًام ة بالكه  وال عف والي هط

اوتحم ت م  ،اإنيوان  ،م ضئ سكان نبما    ،وصربت ع ى مضض مؤلم  ،ن ذلل ثةهع شدودع

ت ك ذلل  مث ت سن ألهنا ت ؛وكأين  امحت ن س  يف ذلل ،وسعج ين ذلل يف ال ضى

 . (3)«لؤ 
وقد سخه ع م المئطق دها ع ى ود  ش  ن سب  ال يوح   ،ث ه بع م المئطق وال  س ةأت  -3

إذ   ،ابن ه   وش   إلى ذلل ص اهةما  اإو ،(4) (دت431ت )ثابت بن محمد الج ًااين 

اين  ثم ق ستن ]المئطق[ ع ى ثابت بن محمد الج ًا»  :(الية و  لحد المئطق)وةو  يف كيابن  

 
 .(3/122)المودن السابق:  (1)
 ان )  ،نوضة المحه ن ون دة المشياق ن  ،وزوةبك  بن سوو  بن  عد الدون ابن ق م الج محمد بن سب     (2)

 .(130ص ): ( 1983/دت1403 ،ب  وت ،الكي  الع م ة
 .(1/354)ال  ايف:  (3)
ا ف ها باليةد  يف ع م   ...دت406قد  األندلس  ئة »قا  ابن بشكوا :  (4) ا بالع ب ة مهكونع وكان إمامع

 .(125ص )الو ة:  «،المئطق 
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وإ سه    ،سع م هبها الع م مئن وما نسوت يف خ ق اهلل  ،حالمكئى بأب  ال يو ،العدول

وقد سشان ش خ اإ ه  ابن ت م ة إلى سن الي هط الهل ون   ،(1)«وإ سو ع ف ن مئن ،لن مئن

عئد اإما  ابن ه   يف بعض األمون العةدوة وال ةه ة وعو  بالدنًاة األ اس إلى تأث ه 

وإن كان سبو  » : وةو  ش خ اإ ه  ،ن المع وفةال  س  ة والمئطة ة مع ظاد وي  بدنا ين

ا لن محمد ابن ه   يف مسايف اإومان والةدن سقو   من غ  ه وسع م بالحدوث وسكث  تع  مع

ما ص فن   ،لكن قد خالط من سقوا  ال ه  ة والمعي لة يف مسايف الو ات  ؛وألد ن من غ  ه

 ال    ودؤإ  يف  دؤإ  يف فوافق  ، معاين مهدههم يف ذللعن موافةة سدف الحدوث يف 

ما  الحدوث باتهاعن وبمثف دها صان وهمن من وهمن من ال ةها  والميك م ن وع  ،المعئى

وكما ن ى خ ق العا ات  ،كما ن ى المعاين يف األم  والئه  واإشيةاق ،ل اد  إ باطن لن

 . (2)«ونحوه من عها ات الة و 
ن الي  و مت بالشهوذ عن ارنا  بن ه   يف بعض فياوون اإما  اما ذد  إل   -4

إلى    (3)(دت486ت)هف الج اين وقد  فع ذلل الةاض  ابن    ،لمعيمدال عئد ال ةها ال ةه ة ا

ف سوت » :ومما ًاا  يف مةدمين ،(اليئه ن ع ى شهوذ ابن ه  ) : توئ ف كيا  يف دها  ماه

لههم يف كف با  امثوإظهانه ل  ،وفاض   دهه األمة  ،اليئه ن قه إل مهدهن و و  معيةده لأليمة

 ،فعف من إ وية  اهلل تعالى ،ولهجة اإ ي  اف هبم يف كف ونقة من توئ  ن ،من توال  ن

واضط ا   ،وسذك  ط فعا من ًاه ن ف ما سون  ،وإ و اع  هق    ن ،وإ وسيح  من عها ه

 . (4) «ن من تةد  سو تأخ وشهوذه بما إ وة  ،وتوح  ن لما نةف وتسط  ،ف ما ذك 

 
 .(4/39)ال  ايف:  (1)
 .(4/19)موا ال ياوى: مج  (2)
كان من ًا ة »قا  عئن ابن بشكوا :  ،الج اين دو سبو األصهغ ع سى بن  هف بن عهد اهلل األ دل (3)

ا باألهكا  ،ا بالئواز عانفع  ،ا ل مسايفذاك ع  ،ا ل  سلهاف ع  ،وكهان الع ما  ،ال ةها  ا يف مةدمع  ،بو  ع

 .(415ص)لو ة: ا «،مع فيها
مج ة  ) ،هةق بعض نووصن:  م   الةدونل ،اليئه ن ع ى شهوذ ابن ه   ،ابن  ه ف الج اين (4)
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  ،ابن ه    اإما   المالك ة من األندلس  ن ع ى ضإل لئا نةمة بعض فةها   لئص ووودها ا

 ويح  فكهلل  ،ع ى كه  اإما  ابن ه   ع ى األيمة والع ما  سن الهاهث ويح  وكما 

ولكن ع ى كف ها  نجد سن سئا م  م ن  ،ابن ه  اإما  ن  هف يف هق بع ى كه  ا

ا مما اعرتم س ولو  بع م   ا واهدع سيشهد ب سل اإما   ون  ،بن ابن  ه ف ع ى ابن ه    نموذًاع

ا ،ومهدهن مع وف مشهون ،ابن ه   يف نضاعة الكه    :إذ ذد  إلى ًاواز ال ضاعة مط ةع

ألن  ؛هجة لئا ب ئة (1) « إنما ال ضاعة من المجاعة» :وقو  ن و  اهلل :قا  سبو محمد»

ف نضاا إذا ب غ خمس  مو  لكفهو ع  ،المجاعة نحو ما ل و     ل كه   من ال ضاعة يف ط   

قا  ابن  ه ف يف ال   ع ى مةالة اإما  ابن ه     ،(2) «نضعات كما سم  ن و  اهلل 

ومهما وةا   ،(3)«الضه  ةشاعإودها ما ش عن ]ابن ه  [ من المحا  والضه  و» :دهه

ن ع   - إإ الموط ىخه مئن وو   فكف واهد وأ ،وق ف عن آنا  اإما  ابن ه   ال ةه ة

 .وهال والسه ال

 

 
  

 
 .(95ص ): ( 2003دت/1424خ وف  ،16و15ا  ،الهخاي 

با   ،كيا  الشها ات ،سخ ًان اله انل ،الحدوث مي ق ع  ن من هدوث س  المؤمئ ن عايشة  (1)

با  إنما ال ضاعة    ،ااكيا  ال ض  ،مس م  ،(2504)نقم    ،لمسي  ضنسا  وال ضاا االشها ال ع ى األ

 .(1455)نقم  ،من المجاعة
 .(10/211)طهعة سهمد شاك :  ،الُمَح َّى (2)
 .(105ص )اليئه ن ع ى شهوذ ابن ه  :  ،ابن  ه ف (3)
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 الفصل الثالث

 لحديث مختلف ا

 ام ابن حزم فيه ومنهج اإلم
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 المبحث األول 
 وأهميته التعريف بمختلف الحديث 

 المطلب األول : التعريف لغة واصطالحاً 
 ،ودهه الثهثة د  سصو  الك مة ،سص ن من َخَ َف  :م ي ف الحدوث من ه ث ال  ة

  : والثاين ،و  مةامنسن وج   ش   بعد ش   وة :سهددا» :والمعئى وةو  ف ن ابن فانس

 . (1)«الي    :والثالث ،خهف قدا 

  -والم يَ ف  ،فاعف ا م  اله  بكس  -م ي  ف  :ف ةا  :ولهها الموط إل ضهطان

وكف ما لم ويساَو فةد ت الف   ،من اخي ف األم ان إذا ات ةا ،م عو  ا م - ب يحها

ۡتَلِف  ﴿ :ومئن قولن تعالى ،واخي ف ۡرَع ُمخ ۥا َوٱنلَّۡخَل َوٱلزَّ لخهخ كخ
خ
ت الف  :ووةا  ،[141 :]األنعا  ﴾أ

 . (2)مئهم إلى خهف ما ذد  إل ن ارخ  دالةو  إذا ذد  كف واه

ألنن   ؛ول س ب يحها ،الحدوث بكس  اله  (م ي  ف)ش ف الةضاال إلى سن  .وذد   

ا ألنواا الحدوث وسقسامن  ،ا م ل حدوث الهل و الف غ  ه ا   ،ول س ا مع كما سنن ل س ا مع

ودخف يف دها الع م الحدوث الهل و الف   هللول ،ا وث الهل اخي ف ف ن الع مل حد

وإ ودخف ف ن الحدوث الهل اخي ف  ،وإن ات ق الع ما  ع ى اليوف ق ب ئهما ،هدوثعا آخ 

ا ل   ه من األ لة ،الع ما  يف معئاه  .(3) ولم وكن م ال ع

 
 ،ال ك   ان) ،تحة ق: عهد السه  دانون ،معجم مةاو س ال  ة ،سهمد بن فانس بن زك وا الة ووئ  (1)

 .(2/210): ( 1979دت/1399 ،ب  وت
تحة ق: عهد الحم د  ،المحكم والمح ط األع م ،سبو الحسن ع   بن إ ماع ف بن   دال الم    (2)

لسان الع  :  ،ابن مئ ون ؛(5/201): ( 2000دت/1421 ،ب  وت ، ان الكي  الع م ة)دئداول 

 ،1ط ،مو  ، ان الوفا )  والمحدث ن م ي ف الحدوث ب ن ال ةها ،نافه هس ن هما  .  ؛(9/91)

 .(13ص ): (1993دت/1414
مج د  ،الجامعة األن ن ة ،مج ة  نا ات) ،ع م م ي ف الحدوث سصولن وقواعده ،ش ف الةضاال .  (3)

 .(4ص ): ( 2001 ئة  ،2عد   ،28
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ل يإل عد  من  عيمد افةد ا ؛الةضاال ش ف وإ ومكن اليس  م هبها الةطع ل دكيون

ا مث ن :ّ فن بأننن بالكس  عَ ضهط فمن ؛يمةاأل ومن ضهطن  ،الحدوث الهل عانضن ظاد ع

ا»  :بال يإل ع ى سنن مودن م م  قا  يف تع و ن  .(1)«سن وأيت هدوثان ميضا ان يف المعئى ظاد ع

ا من اليعانوف : سما من ه ث اإصطهح   ،فةد ذك  الع ما  لم ي ف الحدوث عد ع

  :مئها

اهلل فة  ئن ل  و ئوا من دهه الع و  مع ال دها» :قا  الحاكم الئ سابونل

 . (2)«ودما يف الوحة والسةم   ان ،ف حيح سصحا  المهاد  بأهددما ؛وعانضها مث ها

وإنما وكمف ل ة ا  بن األيمة الجامعون ب ن صئاعي  الحدوث » :وقا  ابن الوهح

  : ا  وئةسم إلى قسم ناع م سن ما وهك  يف دها اله   ،ةال واصون ع ى المعاين الدق ة  ،وال ةن

ف يع ن ه ئ ه   ،وإ ويعهن إبدا  وًان وئ   تئاف هما  ،سن ومكن الجمع ب ن الحدوث ن  :سهددما

ا  . (3)«المو   إلى ذلل والةو  هبما معع

ا ف وفق ب ئهما سو » :وع فن الئوول ودو سن وأيت هدوثان ميضا ان يف المعئى ظاد ع

ا ،(4) «و ًاإل سهددما  .(5) لما ذك ه ابن ًاماعة ودها اليع وف ق و  ًادًّ

وط ق  فع اليعانم ب ن الحدوث ن   ،م ي ف الحدوث» :وقا  الحاف  ابن هج 

 
د ثم تحة ق: محمد و ،ش ح ن هة ال ك  يف موط حات سدف األث  ،الةانل اله ول ع   بن   طان (1)

 .(363ص ): (ت .هب ،ب  وت ، ان األنقم)ن ان تم م 
 ان )مع فة ع و  الحدوث  ،سبو عهد اهلل محمد بن عهد اهلل بن محمد بن همدوون الحاكم الئ سابونل (2)

  .(122ص ): ( 1977/دت1397 ،ب  وت ،الكي  الع م ة
 .(284ص )مةدمة ابن الوهح:  (3)
 ان ): محمد عثمان ال شت تحة ق ،الهش   الئهو  يف سصو  الحدوث الية و  والي س   لمع فة  ئن (4)

 .(90ص ): ( 1985/دت1405 ،ب  وت ،الكيا  الع ب 
المئهف ال ول يف م يو  ع و  الحدوث   ،عد اهلل بن ًاماعة الحمول الشافع  محمد بن إب اد م بن    (5)

 .(60ص ): (دت1406 ،شق  م ، ان ال ك )ال همن نمضان    الدون عهد مح  .تحة ق:   ،الئهول
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إما سن ومكن الجمع ب ن   :فه و  و ؛وإن كانت المعانضة بمث ن ،الميعانض ن يف ال اد 

 .(1) «م ي ف الحدوث:فان سمكن الجمع فهو الئوا المسمى ،مدلول هما ب    تعسف سو إ

هو  اليعانم ال اد  ب ن  نم تع وف الع ما  الةدامى تدوه  سن مع ومن المه

ومن ثم ًاع وا الجمع سو اليوف ق سو الرتًا إل دو المع ان الهل وعيمد من ًاهابهال   ،هدوث ن

 . ما  ل يعامف مع دهه الئووص الئهووةالع

  :وضاح  من الي و ف واإسما المعاص ون فان تعانو هم ق وهة مما ذك  مع ش 

ودو ع م وهحث عن » :لدكيون صهح  الوالإل م ي ف الحدوث بةولنّ ف افةد ع

سو  ،إما بية  د مط ةها ،األها وث الي  ظاد دا اليئاقض من ه ث إمكان الجمع ب ئها

َهابي و ص  ووط ق ع  ن ع م ت   ق  .سو هم ها ع ى تعد  الحا ثة سو غ   ذلل ،َعام 

 .(2) «الحدوث

 يف وهدو ال هون الحدوث ن ويئاو  ع م دو» :نسما الدكيون نافه هما  فةا  عئ 
 ه ث من تعانضها سزالوا الع ما  بحثها فاذا ،واليضا  واليعانم ظاد دما اإخيهف

 شابن ما سو ،والمة د المط ق سو ،وال اص العا  به ان وذلل ،الجمع ب ئهما إمكان
 .(3) «ابرتًا إل سهددم من المئسوخ سو الئا خ به ان سو ،ذلل

ا موط حات تعانوف الووهدو سن   معاص ون كما سهنا ذك ت اليعانم فةد ذك ت سوضع

ا  ،الرتًا إل وتعانو هم تشع  سهنم مالوا إلى دهه الموط حات باعيهاندا تشكف فانقعا مهمع

 . يف تحدود م هو  مو إل الحدوث

ا لما تةد  ومكن الةو    -نوف والهل وعيمده الهاهث من مجموا دهه اليعا –  ووفةع

 
: (دت1422 ،ال وام ،مطهعة الس   )تحة ق: عهد اهلل ال ه     ،يف توض إل ن هة ال ك ن دة الئ    (1)

 .(216ص )
 .(111ص ): ( 1984 ،ب  وت ، ان الع م ل مهو ن)ع م و نا ة  ،ع و  الحدوث وموط حن (2)
 .(17ص )ها  والمحدث ن: م ي ف الحدوث ب ن ال ة (3)
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دو ع م و يص باألها وث الي  ظاد دا اليعانم وإعما   :الحدوث سن ع م م ي ف

 .وفةه ة وهدوث ة ل يوف ق ب ئها قواعد سصول ة

 

 المطلب الثاني : الفرق بين مختلف الحديث ومشكله 
ا ق وهعا من موط إل م ي ف  ووجد الهاهث دئا سنن  من الم  د سن نهك  موط حع

ودها » :ه ث ال  ة قا  ابن مئ ون منف ،مشكف الحدوث :دئا موط إل عئ ون ،الحدوث

وسشك ت   ،وسشكف ع   األم  إذا اخي ط ،فومئن ق ف لألم  المشيهن مشك ،ش   سشكف

 . (1)«ع   األخهان وسْهكَ ت بمعئى واهد

ارثان الم ووة عئن » :الطحاول بأهنااإما  فةد عّ فها  ،سما من ه ث اإصطهح

فوًادت  ،وهسن األ ا  لها ،يثهت ف ها واألمانة ع  هاهولة الي  نة ها ذوو ال د المةباأل ان

وته ان   ،والع م بما ف ها عن سكث  الئاس فما  ق ه  إلى تأم ها  ،ف ها سش ا  مما وسةط مع فيها

ومن ن   اإهاإت   ،ومن ا ي  ا  األهكا  الي  ف ها ،ما قدنت ع  ن من مشك ها

 . (2)«عئها

 ،الع ما  ات الميةدم ن من تةد  من تع والطحاول بما اإما  ف ننة تع ووعئد مةا

ا يف المضمون المع يف سكث  من ت ل الي  تةدمت ومع   ،ن ى يف تع وف الطحاول اتساعع

الطحاول وإ عئد غ  ه من الميةدم ن بوًاو  ف ق  اإما   ذلل ف م وةع تو وإل واضإل عئد  

 وق ب ن  ف م و   الي  ،بف ون  عكس ذلل ،الحدوث (مشكف)و  (م ي ف)ب ن موط ح  

ي  ت ًامت إبن قي هة سو غ  ه من الع ما  الهون كيهوا يف دها   ح ن يف الكي  الالموط

تأووف مشكف )وم ال وسمونن  (تأووف م ي ف الحدوث)فم ال وسمون كيا  ابن قي هة  ،ال ن

 
 .(11/357)سان الع  : ل (1)
تحة ق: شع    ،ش ح مشكف ارثان ،مد بن محمد بن  همة الطحاول المو لسبو ًاع   سه (2)

 .(1/6): (1994دت/1415 ،ب  وت ،مؤ سة ال  الة)األننؤوط 
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سو تةو     ، ف الحدوثمئها كي  يف اخيه»  :الكياينالش خ  ويف دها الها  وةو     ،(1) (الحدوث

سو تةو  يف مئاقضة األها وث  ،سو تةو  يف مشكف الحدوث ، ي ف الحدوثيف تأووف م

 . (2)«وب ان محامف صح ح ها

دو من فعف  (المشكف)و  (الم ي ف)سن الي  وق ب ن موط ح   ل هاهثووهدو 

ارثان  سما مشكف الحدوث سو  »  :من ذلل ما ذك ه الدكيون عهد المج د محمو   ،المعاص ون

 ،ألن اإشكا  دو اإليهاس ؛ا خ والمئسوخومن الئ  ،وثخيهف الحدفهو سعم من ا

سو من ه ث   ،وال  ا  قد وكون ناش عا من ونو  هدوث وئاقض هدوثعا آخ  من ه ث ال اد 

 ،سو ل  ة ،سو ل ة آن ،وقد وئشأ اإشكا  من م ال ة الحدوث ل عةف ،الحة ةة ون س األم 

 ،سو به ان نسخ ف هما ،ض ن ون الميعانإما باليوف ق ب ن األث  ،إشكا والمؤلف و فع دها ا

سو بيضع ف الحدوث الموًا    ،سو بش ح المعئى بما وي ق مع العةف سو الة آن سو ال  ة

 .(3) « سو ب    ذلل ،لإلشكا  ون ه

محمد محمد السماه  يف كيابن  :ن فّ ق ب ن الموط ح ن من المعاص ونموم

نشأال ع و   )  ا  ال ط   يف بحثنوالدكيون محمد عج  ، ع و  الحدوثالمئهح الحدوث يف  )

 م ي ف الحدوث ب ن ال ةها )نافه هما  يف كيابن  .وكهلل   ،(الحدوث وموط حن

وقد م ّ  بعض  » :وقد عانم الدكيون ش ف الةضاال دها ال سل قايهع  ،(4)(والمحدث ن

ث  بمعانضة الحدوف ووا األو   ،ث ن ب ن م ي ف الحدوث ومشكف الحدوثالمحد

والوح إل  ،سو ما شاكف ذلل ،الثاين بمعانضة الحدوث آوة سو العةف وواوخ ،هدوثعا آخ 

 
إنهاه ال واال ع ى سنهاه   ،سبو الحسن ع   بن وو ف الة ط  ؛(3/42)وف ات األع ان:  ،ابن خ كان (1)

: ( 1982دت/1406 ،الةاد ال ،  الع ب  ان ال ك) ق: محمد سبو ال ضف إب اد م تحة ،الئحاال

(2/144). 
 .(158ص )ال  الة المسيط فة:  (2)
 .(26ص ): ( 1977دت/1395 ،اله  ة المو وة ل كيا )سبو ًاع   الطحاول وسث ه يف الحدوث  (3)
 .(16ص )م ي ف الحدوث ب ن ال ةها  والمحدث ن:  (4)
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ا   ، وع ى دها  ن  المؤل ون يف ع و  الحدوث ،مشكف الحدوث :سنن دو الهل وسمى سوضع

ا لمشكف الحدوث ،لم ي ف الحدوث اواهدع  :ف م وضعوا عئوان ن وع  ن  ان  ،وواهدع

   .(1)« م نع   م ي ف الحدوث ف م وجع ودما المؤل ون يف ع م
 (الم ي ف)تم ف إلى نسل بعض المعاص ون من الي  وق ب ن  ووجد الهاهث ن سن 

ول ايدال تةس م الع و  وت و وها  ،ألهنما س ق يف اليعامف مع الئص الئهول (المشكف)و

دال  الةضاال إ و    عن ه   اليمسل بوهش ف وما ذك ه الدكيون  ،ل دنس واإوضاح

 .الموط إل وعد  تج يين

 

 الحديث : لثالث : أهمية علم مختلفلب االمط
وجمع ب ن فئون  نألن ؛وعد ع م م ي ف الحدوث من سدم سنواا ع و  الحدوث وس قها

 .ن إإ من ن  ت قدماهف  فه ويك م  ،كث  ال

  ،ووضط  إلى مع فين ًام ع الع ما  من الطوايف ،دها من سدم األنواا» :قا  الئوول

ا ف وفق ب ئهما سن وأيت هدوثان ميضا ان يف او سود وإنما  ،و و ًاإل سهددمالمعئى ظاد ع

 ،واألصول ون ال واصون ع ى المعاين ،وال ةن ، وكمف لن األيمة الجامعون ب ن الحدوث

 ،بف ذك  ًام ة وئهن هبا ع ى ط وةن ،ا ي  ا  ولم وةود  ،وصئف ف ن اإما  الشافع 

 ،لكون غ  دا سقوى وسولى ؛ئةبأش ا  هسئة وسش ا  غ   هس ثم صئف ف ن ابن قي هة فأتى

 .(2)«ومن ًامع ما ذك نا إ وشكف ع  ن إإ الئا ن يف األه ان ،وت ك مع م الم ي ف

وإنما وكمف ل ة ا  بن األيمة الجامعون  ،مع فة م ي ف الحدوث» :وقا  ابن الوهح

 
ص ): (2013 ،و ان ال انوق عّمان ،إلمهونكوا ،مؤ سة ب ان)حدوث يف ع و  الحدوث المئهح ال (1)

115). 
 .(90ص )الية و  والي س  :  (2)
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 .(1)«ةةال واصون ع ى المعاين الدق   ،ب ن صئاعي  الحدوث وال ةن

وإنما   ،تضط  إل ن ًام ع الطوايف من الع ما   ،دم األنوااس  منودو  »  :وقا  الس اول

ا ع ى المعاين غايوع  ،ا لوئاعي  الحدوث وال ةنا ًاامعع وكمف ل ة ا  بن من كان إمامع 

 . (2)«الدق ةة

وال وص ع ى   ،واألصو   ،وال ةن  ،ومن ًامع ما ذك نا من الحدوث»  :وقا  الس وط 

 .(3)« الئا ن يف األه انإ وشكف ع  ن من ذلل إإ ،دق ةةالمعاين ال

  :(4) ومكن ا يع ام سدم ة دها الع م بهعض الئةاط  .ومن خه  سقوا  سيمة دها الشأن

ا سن يف تئاو  موضوا الم ي ف ب ن األها وث  -1 ؛عن  ئة ال  و  فاعع

ة مجاإع ل ئ ف مئها مما وعط  سعدا  السئ  ،الهدنوذلل بدفع تودم اليعانم الواقع يف 

فالجمع ب ن ت ل   ،ونم  نواهتا بحمف الكه  ونواوة الميئاقض ،ليئاقضونم ها با

فو وات اهلل و همن  » :قا  ابن الة م .وًان ل سئة الئهووةماألخهان مما ودفع دها الطعن ال

ا فاإخيهف واإشكا   ،ووشهد بعضن لهعض ،ع ى من وودق كهمن بعضن بعضع

والواًا  ع ى كف  ، ن من الكه من ب ن ش ي ف ما خ    ىيف اإفها  إل ا دوإنم ،واإشيهاه

 . (5)«امؤمن سن وكف ما سشكف ع  ن إإ سصدق قايف ووع م سن فوق كف ذل ع م ع  مع 
لحدوث وال ةن خاصة ع و  ا - ن دها الع م ودخف يف كث   من الع و  اإ هم ةس -2

 .وسصو  ال ةن وغ  دا
و وف ما ظاد ه  ألنن  ؛الع مأل نى من دها إلى مع فة الحد اسن المس م بحاًاة  -3

 
 .(284ص )مةدمة ابن الوهح:  (1)
 ،فيإل الم  ث بش ح سل  ة الحدوث ل ع اق  ،سبو ال    محمد بن عهد ال همن بن محمد الس اول (2)

 .(4/66): ( 2003 دت/1424 ،الةاد ال ،السئة مكيهة)تحة ق: ع   هس ن ع   
 .(2/652)تدنو  ال اول:  (3)
 .(83ص )م ي ف الحدوث:  ،وئ  : نافه هما  (4)
 .(2/271): (ت .إ ،ب  وت ، ان الكي  الع م ة)ال  انالع م واإ م ياح  ان السعا ال ومئشون وإوة (5)
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 .ومواطن الرتًا إل وقواعد األخه والرتك ،بعض األها وث اليعانم ب ن
سن دها الع م إ ويك م ف ن إإ ال ا  ون يف الع م ممن نزقهم اهلل ال هم الثاق  يف   -4

قا    ،ةها  وتأووههتمويف سدم ة مع فة اخيهف ال   ، السئة وفةهها و ه  ال هفنووص  

إ وئه   ألهد سن و ي  »  :وقا  عطا   ،( 1)«من لم وع ف اإخيهف لم وشم سن ن ال ةن»  :قيا ال

ا باخيهف الئاس  ،الئاس فان لم وكن كهلل ن  من الع م ما دو سوثق من    ؛هيى وكون عالمع

 . (2) «الهل يف وده

عما  كف إومحاولة  ،المحاف ة ع ى نووص السئة الئهووة من اإدما  والرتك -5

ف ما و ى  -فان تعانم » :ويف دها المةا  وةو  ابن ه   ،يوف ق سو الرتًا إلنص مئها بال

 ؛افالواًا  ا يعمالهما ًام عع   ،وآوة  سو هدوث صح إل  ،آويان سو هدوثان صح حان  -الم    

 .(3) «فه وحف ت ك سهددما لآلخ  ما  مئا نةدن ع ى ذلل ،ألن طاعيهما  وا  يف الوًاو 
ت سقدامهم يف فةن ع ما  إإ الجهابهال ممن ت    لم ويك م يف دها الئوا من ال -6

وعد  ،الشافع  وابن قي هة والطحاول وغ  دم :من سمثا  ،الحدوث والسئة وسصولهما

 :قا  ابن ه    ،هث الع م ة يف فئهمامن س ق المه   (اليعانم والرتًا إل)األصول ون مهحث  

 ،مضن وسصعهنسدف الع م من تأل ف الئووص وسغودها من س ق ما ومكن سن وعرتم »

  ،ع ى فهم دها المكان ال ط ف -بحو  اهلل وقوتن  -ونحن نمثف من ذلل سمث ة تع ن 

وإ هو  وإ قوال    ،ول ع م طال  الع م والح وص ع  ن وًان العمف يف ذلل إن شا  اهلل  

ا قه ئا ش ف بالن يف دها   ،إإ باهلل الع   الع  م المكان بالش ف الهل وسيحةن    وما وًادنا سهدع

ا إإ من  د ه اهلل بمئن ولط ن ،ا الها ده  . (4)« فان ال  ط واليئاقض ف ن وكث  ًادًّ

 
 ،سعو وةال ، ان ابن الجوزل)األشها  ال د  ل  تحة ق: سب  ،ًاامع ب ان الع م وفض ن ،ابن عهد الرب (1)

 .(2/815): (1994دت/1414
 .(2/816)المودن السابق:  (2)
 .(2/26)اإهكا : ( 4)                              .(1/72):  - شاك  سهمد طهعة -الُمَح َّى  (3)
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 نيالمبحث الثا
 المصنفات في مختلف الحديث 

ا لهنتهاط الوث ق ب ئن وب ن    ؛لةد كانت عئاوة الع ما  بع م م ي ف الحدوث مهك ال ن  ع

اوًادنا ها ول ؛ة يف فهم الئووص الئهووةاص خ ،ال ةن اإ هم  يف دها   اتوئ الممن  كث  ع

  :هاومئ  ؛يمة ال ةن والحدوثألالع م 

  اختالف الحديث:المطلب األول : 

وقد ًامع ف ن اإما   ،ودو سو  من صئف يف دها ال ن :(دت204ت )لإلما  الشافع  

فأزا  إشكالها  ، ل اد ًام ة من نووص السئة الم ي  ة والميعانضة يف ا الشافع  

سو الئسخ  ،ف س ل  ه ف الجمع إن سمكن ،وفق مئهح ع م  نص ن ،عانم عئهاو فع الي 

ودها المئهح دو ما الي من الجمهون   ،سو الرتًا إل إن تعهن الجمع ولم َوُثُهت الئسخ  ،إن ثهت

مة كيابن الشافع  يف مةداإما   ودو ما سشان إل ن    ،يف  فع اليعانم واليوف ق ب ن األها وث

ااهيمف وك ما » :  ث قا دها ه ا ،هدوثان سن وسيعمه معع ولم وعطف واهد  ،ا يعمه معع

كما اخي  ت الةه ة نحو ب ت  -فاذا لم وحيمف الحدوثان إإ اإخيهف  ..مئهما ارخ 

ا -المةدس واله ت الح ا   ا وارخ  مئسوخع ومئها ما إ و  و من   ...كان سهددما نا  ع

مما  وى ،سو سشهن بمعئى  ئن الئه   ،الحدوث ن سشهن بمعئى كيا  اهللسن وكون سهد 

فأل األها وث الم ي  ة كان دها فهو سوإدما  ،سو سشهن بالة اس ،الحدوث ن الم ي   ن

ولكئن لم وةود يف دها الكيا  ا ي عا  الئووص الميعانضة يف  ،(1)«عئدنا سن ووان إل ن

 
ا بكيا  األ )اخيهف الحدوث    ،سبو عهد اهلل محمد بن إ نوس الشافع  المط ه   (1)  ان )  ،(مطهوا م حةع

 .(8/598): ( 1990/دت1410 ،ب  وت ،مع فةال
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ا لمن بعده من ي    ة إزالة اليعانم ب ئها لوإنما قود اليمث ف وب ان ك ،السئة   كون نموذًاع

بف ذك  ًام ة  ،ولم وةود ا ي  ا ه ،وصئف ف ن اإما  الشافع » :قا  الئوول ،ا الع م

 .(1)«وئهن هبا ع ى ط وةن

 تأويل مختلف الحديث:  المطلب الثاني :

سوضإل  وقد (2)(دت276ت)توئ ف سب  محمد عهد اهلل بن مس م بن قي هة الدوئونل  

ونحن لم نُ    يف دها  »  :الكيا  ه ث قا  يف ثئاواها   ه من توئ ف دهابن قي هة مةوواإما   

ال  َّ ع ى   :وإنما كان غ ضئا  ،ون  ن  الكيا  سن نَُ  َّ ع ى ال نا قة والمكهب ن بآوات اهلل  

وا يحالة المعئى من المئيسه ن إلى  ،من ا َّعى ع ى الحدوث اليئاقض واإخيهف

يو  يف كيابن ع ى الم ي ف بف تئاو  ابن قي هة لم وةوو ه  من دها سن  ،(3)«س م نالم

تأووف   :األولى بابن قي هة سن وسم  كيابن»  :ولها فةد ذد  بعض الهاهث ن إلى سن  ،المشكف

ا لية  م  -ولم وكن ابن قي هة  ،(4) «مشكف الحدوث من سدف صئعة  -الهده  لن اإما  وفةع

  « ن ق  ف العمف يف الحدوث ف م سذك هكئ ل ،ابن قي هة من سوع ة الع م» : الحدوث ه ث قا 

ودها و س  لئا الئةد المثان من قهف عد  من سيمة الحدوث لهها   ،(5) وعئ  يف تهك ال الح اظ

إن  ،وكيا  م ي ف الحدوث إبن قي هة يف دها المعئى» :فةد قا  ابن الوهح ،الكيا 

وستى بما غ  ه سولى  ،اف ه  باعن ُو ئن قَ يف سش ا  مفةد س ا   ،وكن قد سهسن ف ن من وًان

 
 .(90ص )الية و  والي س  :  (1)
 .(13/296)الس  :  ،الهده  ،(10/170)تانوخ ب دا :  ،ت ًامين عئد: ال ط   اله دا ل (2)
 .(195ص ): (1999دت/1419 ،2ط ،المكي  اإ هم )تأووف م ي ف الحدوث  (3)

 .(65ص )م ي ف الحدوث:  ،نافه هما  .  (4)

(5) (2/153). 
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 ؛فأتى بأش ا  هسئة وسش ا  غ   هسئة ،صئَّف ف ن ابن قي هة» :وقا  الئوول ،(1)«وسقوى

ابن قي هة لن ف ن » :وقا  ابن كث   ،(2)«لكون غ  دا سقوى وسولى وت ك مع م الم ي ف

 .(3) «الع موذلل بحس  ما عئده من  ،وف ن ما دو غث   ،مج د م  د

  كل اآلثار للطحاوي:شمالمطلب الثالث :

 ،(4) (دت321ت )توئ ف سب  ًاع   سهمد بن محمد بن  همة الطحاول المو ل 

وقد سوضإل الطحاول غ ضن من توئ  ن  ،ووعدُّ دها الكيا  سو ع ما كي  يف دها المجا 

 ها ذوو ةهولة الي  نةباأل ان د الموإين ن  ت يف ارثان الم ووة عئن  »  :لكيابن دها فةا 

 ،فوًادت ف ها سش ا  مما وسةط مع فيها ،وهسن األ ا  لها ،ف ها واألمانة ع  ها اليثهت

 ،ما قدنت ع  ن من مشك ها والع م بما ف ها عن سكث  الئاس فما  ق ه  إلى تأم ها وته ان

ا سذك   وسن سًاعف ذلل سبوابع  ،ومن ن   اإهاإت عئها ،ومن ا ي  ا  األهكا  الي  ف ها

  ،ل  من ذلل مئها هيى آيت ف ما قدنت ع  ن مئها كهلل   اهلل ا ما وهيف كف با  مئه

ا ثوا  اهلل  ودو   ،  ك ومواهلل س ألن اليوف ق لهلل والمعونة ع  ن فانن ًاوا ،ع  ن م يمسع

وم وهع يف  ،مسيوف عا سكث  من غ  ه -كما وعد  -وقد ًاا  كيابن  ،(5)«هسه  ونعم الوك ف

ا بالشمو  واليئواكما ًاا  كيابن ميم   ،ن كث  المواط  ف م تةيو  مساي ن ع ى موضوا سو  ، ع

 ،ويف ال ةن وال  ايض ،يف العةايد وار ا  :بف شم ت مواض ع وفئونعا ميعد ال ،فنٍّ مع ن

 
 .(285ص )مةدمة ابن الوهح:  (1)
 .(90ص )الية و  والي س  :  (2)
 .(174ص):  (2ط  ،ب  وت  ،الع م ة   ان الكي )تحة ق: سهمد محمد شاك     ،اخيوان ع و  الحدوث  (3)
 .(11/174)الهداوة والئهاوة:  ،ابن كث   ،(15/27)الس  :  ،ت ًامين عئد الهده  (4)
 .(1/6)ان: ش ح معاين ارث (5)

ش ح مشكف )وقد سع د طهعن تحت عئوان  (مشكف ارثان)يا  مشهون  بت ومن الم  د سن نهك  سن الك

ا ،األننؤوطبيحة ق شع    (ارثان  .يف سهد عش  مج دع
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وًاعف لكف با  عئوانعا   ،وقد قسم كيابن إلى سبوا   ،وغ  دا  ،ويف س ها  الئ و  والة ا ات

ُن العئوان بةولنث  ع وك ،  الهل و ود الكه  ع  نود  ع ى اإشكا با  ب ان » :ا ما ُوَود 

س م ومع ذلل فان دها الكيا  لم و ،« ف هك  الحدوث...مشكف ما نول عن الئه  

 -وكان تطووف كيابن » :(دت 803)قا  سبو المحا ن وو ف بن مو ى الحئ    ،من الئةد

ا ع ى اليئاد  يف اله بكث ال تط وةن األها وث وتدق ق الكه  ف ع ى غ   ت ت     - ان   ن ه صع

فيجد سها وث الوضو   ،ولم ويوخ ف ن ضم با  إلى شك ن وإ إلحاق نوا بجئسن ،ون ا 

و اي  الش ايع   ،وكهلل سها وث الوهال والو ا  ،  الدووان إلى آخ هف ن مي  قة من سو

فوانت بهلل فوايده   ،تكا  سإ تجد ف ن هدوث ن ميو  ن من نوا واهد ،واألهكا 

إن سنا  طال  الع م سن وةف ع ى معئى   ،وعس  ا ي  اًاها مئن  ،ئيش ال ميشيية ف نولطاي ن م

وإن ذد  ذاد    ،بعد تو إل ًام ع الكيا بع ئن لم وجد ما وسيد  بن ع ى موضعن إإ 

 . (1)األبوا « إلى تحو ف بعض سنواعن افية  يف ذلل إلى تح   ًام ع

 ف  لع ما  يف ع م م ي لموئ ات عد  من ا ،م المةيض ومن خه  دها اإ يع ا

ا  ،الحدوث ا وتوف ةع ا وش هع ا هبها الع م توئ  ع  ،ويضإل لئا اإديما  الهل سوإه الع ما  قدومع

ا مسيةهع من ف وا ع و  الحدوث  ؛كما ومكن سن الةو  سن ع م م ي ف الحدوث سصهإل ف عع

ا ألدم ين المع ف ة والع م ة فةد سوإه  ا وهدوثعا سدم  ون  ع ة بدت ًا  ة بعد  الع ما  قدومع

 .ئ  ات ع ى الموئ ات األولى ف نإلةا  ت ل ال

 
  

 
المعيو  من الم يو  من مشكف ارثان   ،سبو المحا ن وو ف بن مو ى بن محمد الم ط  الحئ    (1)

 .(1/3): (ب  وت ،عالم الكي )
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 ثالث المبحث ال 
  ودفع التعارض التوفيق بين األحاديث طرق

 المطلب األول : وقوع التعارض  
  -  و ى ًامهون ال ةها  والمحدث ن عد  وقوا اليعانم ب ن األ لة الش ع ة مط ةًا

فهها وكون يف ذدن المجيهد    ،وإذا وقع تعانم ب ئها  ،يف الواقع  -  س  ظئ ةت قطع ة   وا  كان

كعد  مع فين ل ئا خ  ؛ل  ا  وًان إزالة اليعانم ب ئها ع  ن ؛إ يف هة ةة الواقع ،وتوونه

سو كعد    ،لجه ن بيانوخ الميةد  مئهما والميأخ  ؛والمئسوخ من الدل   ن الميعانض ن

 . فهم الم ا يفول ط ن  ،ل  ا  ع  ن ،ب ئهمامع فين وًان الرتًا إل 
وقد ظن طاي ة من الئاس سن دهه األها وث معانضة » :(1)ابن الة ماإما  قا  

إ تعانم ب ن سها وثن  :ونحن نةو  بحمد اهلل ،بأها وث سخ ى تهط ها وتئةضها

وقد  ،فاذا وقع اليعانم فاما سن وكون سهد الحدوث ن ل س من كهمن ،الوح حة 

  ؛ا لآلخ وكون سهد الحدوث ن نا  ع   وس  ،فالثةة و  ط  ،ونن ثةة ثهيعاف ن بعض ال واال مع كغ ط  

فهبد  ،سو وكون اليعانم يف فهم السامع إ يف ن س كهمن  ،وةهف الئسخمما إذا كان 

 .ثةمن وًان من دهه الوًاوه الثه

ا  ل س سهددما نا  ع  ،وسما هدوثان صح حان ص وحان ميئاقضان من كف وًان

ومعاذ اهلل سن ووًاد يف كه  الوا ق المودوق الهل إ و      ،سصهع   فهها إ ووًاد  ،لآلخ 

وارفة من اليةو   يف مع فة المئةو  واليم    ب ن صح حن  ،من ب ن ش ي ن إإ الحق

 . (2)«وهمف كهمن ع ى غ   معئاه،م ا ه  سو من الةوون يف فهم ،ومع ولن

 
وإز  ش خ ،691ولد  ئة ،الحئه   بن  عد ابن ق م الجوزوةمحمد بن سب  بك  بن سوو  دو  (1)

ما تحت   ))قا  الةاض  ال نع  :  ،ثم ب ا يف اليوئ ف يف م ي ف ال ئون،اإ ه  ابن ت م ة واخيص بن

شهنات الهد  : ،العما دت . وئ   ت ًامين : ابن 751وفاتن  ئة ،((س وم السما  سو ع ع مًا مئن 

8/287 . 

 .(4/137): (1994دت/1415 ،ب  وت ،مؤ سة ال  الة)زا  المعا   ،ابن ق م الجوزوة(2)
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وةو    ،ا ل  ايدالأس باو ا ه تيم مع ن  س إ ب مجا  كه  يف دها ال (1)لشاطه إلما  اول

كما سن كف من   ،فأ ليها عئده إ تكا  تيعانم ؛إن كف من تحةق بأصو  الش وعة» :

فالميحةق   ؛لهيناألن الش وعة إ تعانم ف ها    ؛فه وكا  وةف يف ميشابن  ؛هةق مئاط المسايف

لهين  ل   ن ا تجد ولهلل إ ،عئده تعانمف     سن إ وكون  ؛هبا ميحةق بما يف ن س األم 

لكن لما كان سف ا   ؛سًامع المس مون ع ى تعانضهما بح ث وًا  ع  هم الوقوف

 :ثم قا  ،(2) «ليعانم ب ن األ لة عئددمسمكن ا ؛المجيهدون غ   معووم ن من ال طأ

ة  من ًاهسما  ،وإما من ًاهة ن   المجيهد ،اليعانم إما سن وعيرب من ًاهة ما يف ن س األم »

يف مسألة    -ا يف كيا  اإًايها  من ذلل وقد م  آن ع  ،ف    ممكن باطهق ؛م ما يف ن س األ

  ، فممكن به خهف  ؛وسما من ًاهة ن   المجيهد  ،ما ف ن ك اوة  -سن الش وعة ع ى قو  واهد

ودو   ،إإ سهنم إنما ن  وا ف ن بالئسهة إلى كف موضع إ ومكن ف ن الجمع ب ن الدل   ن

والمط ق مع المة د وسشهاه   ،كالعا  مع ال اص  ؛فه تعانمفانن إن سمكن الجمع    ؛صوا 

 .(3) «ذلل

وقد   ، لة ال ئ ة إ الةطع ةوذد  بعض الع ما  إلى سنن قد وةع اليعانم ب ن األ 

ودو سهد الةاي  ن  -وةو  السهك   ،ا يثئى بعضهم األ لة ال ئ ة من األها وث الئهووة

جيهد سو بما  ا وةع بالئسهة إلى ظن المنم األخهان إنمن تعاع م سا» :بجواز اليعانم

 وسما اليعانم يف ن س األم  ب ن هدوث ن صإل صدوندما ،وحوف من خ ف بسه  ال واال

 
 بالشاطه ، سصول  هاف . سبو إ حاق، إب اد م بن مو ى بن محمد ال  م  ال  ناط  الشه  دو  (1)

ن عئد : محمد بن عم  بن ع   . ت ًامي دت790طة. كان من سيمة المالك ة. تويف  ئة من سدف غ نا

 .1/332:  (2003،ب  وت، ان الكي  الع م ة )شج ال الئون ال ك ة يف طهةات المالك ة ،م  وق

 ان )بن هسن  اتحة ق: مشهون    ،الموافةات  ،إب اد م بن مو ى بن محمد ال  م  ال  ناط  الشاطه   (2)

 .(5/341): ( 1997/دت1417 ،1ط ،انع 
 .(5/342)دن السابق: المو (3)
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 .(1)«فهو سم  معاذ اهلل سن وةععن الئه  

ا لهها اإعيهان فان المةوو  باليعانم دئا يف األ لة ال ئ ة ما عدا األها وث   ووفةع

ن تعانم إنما دو تعانم  ظاد ل إ  ووة فما وةع ب ئها موسما األها وث الئه  ،الئهووة

ا ل سئة الئهووة من الةو   ،هة ة  ودها الحمف س عى ل سهمة من الوقوا يف ال طأ وتئ وهع

فان سنا   ،وسما تجوو  سن وأيت  ل هن ميعانضان» :ويف دها وةو  الشاطه  ،باليعانم

فاألم  ع ى   ؛األم   المجيهدون إ يف ن س ال اد  ويف سن ان  الهادهون إلى ذلل اليعانم يف

وإن سنا وا تجوو   ،ولكن إ وةض  ذلل بجواز اليعانم يف س لة الش وعة ،ما قالوه ًااي 

 .(2)«فهها إ وئيح ن من و هم الش وعة ؛ذلل يف ن س األم 

هم  ف يف مووهدو سن اخيهف الع ما  يف مسألة تعانم األ لة قد وأيت من اخيهفه

وإ وعئ  ذلل بالض ونال اليعانم ب ن دهه الئووص بم اد مها  ،ع ةالئووص الش 

من غ     ن هم الةاص  ل    المعوومالومن دئا وئشأ ووئس  اإخيهف من  ،ومعان ها

قا  ًاف   ،كما ن دهم عن الهنو  ،سما األنه ا  فةد ن دهم اهلل تعالى عن الةوون ،األنه ا 

فَََل يَ ﴿  :شأنن
َ
رۡ تَ أ وَن ٱلۡقخ َٰف  َءاَنَۚ َولَۡو ََكَن  َدبَّرخ واْ فِيهِ ٱۡختَِل ِ لَوََجدخ   : ]الئسا   ﴾٨٢  اا َكثِۡي  مِۡن ِعنِد َغۡۡيِ ٱَّللَّ

82]. 

  :طرق التوفيق بين األحاديثالمطلب الثاني : 

من خه  اإ ية ا  لمئادح المحدث ن والع ما  يف اليوف ق ب ن اإها وث الميعانضة 

والي  تسيئد يف   ،الي  ات ةوا ع  هاد األ ا  ة بعض الةواع ل هاهثإل ويض ،ال اد يف 

ا مئهم ع ى عد  إدما  سو ا يهعا  سل نص نهول صع ه   ،مع مها ع ى قواعد سصول ة م  مة

 
 ؛(3/218): (1995دت/1416 ،ب  وت ، ان الكي  الع م ة)اإهبا  ش ح المئها   ،السهك  (1)

مئهح اليوف ق والرتًا إل ب ن م ي ف الحدوث وسث ه يف ال ةن  ،ووئ  : عهد المج د محمد السو وال

 .(81ص ): (عمان ، 1997دت/1418 ،1ط ، ان الئ ايس)اإ هم  
 .(83ص )المودن السابق:  ،  : السو والووئ ؛(5/72)الموافةات:  (2)
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  :ثهيت صحين من ط وق السئد

ودو كما وسم ن الع ما  اخيهف تهاون  ،قسم ومكن الجمع ب ئهما :الةسم األو  

سما سن وثهت  :هالي ن هما ودو إ و  و من إهدىومكن الجمع ب ئ  م إوقس ،وتئوا وت او 

 . (1)ف وان إلى الرتًا إل ،وإ ومكن الئسخ ،سو سإ وع ف اليانوخ ،نسخ سهددما ارخ 

ف يع ن  ،ومكن الجمع ب ئهما :سهددما :والم ي ف قسمان» :ويف ذلل وةو  الئوول

ا ع مئافان  ،ن بوًانوالثاين إ ومك ،ووجعف العمف هبما وإإ عم ئا  ،قدمئاه سهددما نا  ع

ا ،بال اًاإل  . (2)«كالرتًا إل بو ات ال واال وكث هتم يف خمس ن وًاهع

  :اع م سن ما وهك  يف دها الها  وئةسم إلى قسم ن» :وقا  ابن الوهح

ف يع ن  ،وإ ويعهن إبدا  وًان وئ   تئاف هما ،سن ومكن الجمع ب ن الحدوث ن :سهددما

اى ذلل والةو  هبما مه ئ ه المو   إل   .عع

  :وذلل ع ى ض ب ن ،سن ويضا ا بح ث إ ومكن الجمع ب ئهما :الةسم الثاين

ف عمف بالئا خ وورتك  ،اا وارخ  مئسوخع سن و ه  كون سهددما نا  ع  : سهددما

  ...المئسوخ

ف   ا ه ئ ه إلى  ،ع ى سن الئا خ سوهما والمئسوخ سوهما سإ تةو   إلة :والثاين

سو بو اهتم يف خمس ن   ،كالرتًا إل بكث ال ال واال  ،ئهما واألثهتووعمف باألنًاإل م  ، إلالرتًا

ا من وًاوه الرتًا حات وسكث   . (3)ولي و  ها موضع غ   ذا« ،وًاهع

 

 المطلب الثالث : أدوات الترجيح : 
ًام ة ال طوات الي  وعيمددا الع ما  يف الرتًا إل ب ن األها وث الم ي  ة إن 

 
 .(125ص )م ي ف الحدوث:  ،نافه (1)
 .(90ص )الية و  والي س  :  (2)
 .285 - (284ص ): مةدمة ابن الوهح (3)
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   :(1)تي  ص باريت

 ؛ن بأل وًان من وًاوه الجمع الوح حةالميعانض ن ما سمكمحاولة الجمع ب ن  -1

سو  ،ارخ  خاصًّ ا واكأن وكون سهددما عامًّ  ،ألن إعما  الدل   ن سولى من ط ح سهددما

ا ا وارخ  مة دع فه و  و إما  ،إنا إذا وًادنا هدوث ن م ي    ال اد » :قا  الع اق  ،مط ةع

  ،فان سمكن ذلل بوًان صح إل  ؟سو إ  ، ئهماوًان وئ   اإخيهف بسن ومكن الجمع ب ئهما ب

يف  مثالن قولن ،مع إمكان الجمع ،سو الئسخ ،وإ ووان إلى اليعانم ،تع ن الجمع

المجهو  ف انك من   ف َّ من » :وقولن ،(2) « إ وون  مم م ع ى موإل»  :الحدوث الوح إل

امع قولن (3) « األ د ووًاهن  ...(4) «ى وإ ط  ال عدو إ » :يف الحدوث الوح إل سوضع

من سن دهه   ،وبعض الحكما  ،ن   لما كان وعيةده سدف الجاد  ة «عدوى إ» :سن قولن

إن اهلل دو ال الق لهلل   :سل ،«فمن سعدى األو  » :ولهها قا  ،األم ام تعدل بطهعها

ب ان لما   «،ف  من المجهو  »و ، «إ وون  مم م ع ى موإل » وإن قولن  ،بسه  وغ    ه 

ودها مهد     ،وقد وي  ف ذلل عن  ههن  ،  عئد الم الطة ل م وضن األ ها  ةن اهلل مو

 .(5) «سدف السئة
فان ع م تانوخ الهحث واليمح ص عن زمن صدون الةول ن من ن و  اهلل -2

ووكون  ،ا ف حكم بئسخ الميةد وكان سهددما س هق من ارخ  تانو  ًّ  ،كف واهد مئهما

 
 .(127ص )م ي ف الحدوث:  ،نافه (1)
نقم  ،إ عدوى وإ ط  ال وإ دامة :با  ،كيا  السه  ، مسخ ًان مس ،الحدوث عن سب  د و ال (2)

 .(3911)نقم  ،با  يف الط  ال ،كيا  الط  ،سبو  او  ؛(2221)
 .(9429)نقم  ،المسئد ،سخ ًان سهمد (3)
نقم  ،با  إ ص   ودو  ا  وأخه الهطن ،كيا  الط  ،سخ ًان اله انل ،الحدوث عن سب  د و ال (4)

 .(2220)نقم  ،با  إ عدوى وإ ط  ال وإ دامة وإ ص   ،كيا  السه  ،مس م ؛(5387)
 ، ان الكي  الع م ة)ماد  ال حف    .تحة ق:    ،(ش ح اليهو ال واليهك ال)ش ح سل  ة الع اق  المسمى   (5)

  .(2/108): ( 2002دت/1423 ،  وتب
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الئا خ من  :مع فة الئا خ والمئسوخ» :قا  ابن ًاماعة ،أخ العمف بالئا خ ودو المي 

ومئسوخن كف هدوث نفع  ،كف هدوث   َّ ع ى نفع هكم ش ع   ابق لن :الحدوث دو

كان ل شافع  ف ن ود طولى   ،ودها فن صع  مهم  ،هكمن الش ع  بدل ف ش ع  ميأخ  عئن

 وقد تك م الئاس ،ئاهوس خف بعض سدف الحدوث ف ن ما ل س مئن ل  ا  مع ،و ابةة سولى

ودها   ،هكم ش ع  بدل ف ش ع  ميأخ دو نفع    :قولهم  ؛ومن سًاو  هد ف ن  ،يف هد الئسخ

ومئن   ،(1) «كئت هن يكم عن زوانال الةهون ف ونودا»  :مثفالئوا مئن ما وع ف بئص الئه   

ت ك الوضو  مما اهلل كان آخ  األم ون من ن و » :ما ع ف بةو  الوحاب  مثف

  : وهدوث  ،(3) «والمحجو  سفط  الحاًام  »  :دوثباليانوخ كح  ومئن ما ع ف  ،(2)«انمست الئ 

 .(5)«بّ ن الشافع  سن األو  كان  ئة ثمان والثاين  ئة عش  ،(4)«اهيجم ودو صايم»
ا ،إذا اخي ف هدوثان سهددما صح إل وارخ  ضع ف -3  ،وةد  سصحهما إ ئا ع

وًاماا دها سإ » :ذلل وةو  الشافع  يفو ،وورتك معانضن ما ا  غ   مساٍو لن يف الوحة

فاذا كان الحدوث   ،كما إ وةهف من الشهو  إإ من ع ف عدلن ،إإ هدوث ثابتوةهف 

ووعيمد اإما  ابن  ،(6) «ألنن ل س بثابت ؛كان كما لم وأت   ،مجهوإع سو م غوبعا عمن هم ن

 
نقم  ،نبنبا  ا ي هان الئه  ،كيا  الجئاي  ،سخ ًان مس م ،الحدوث عن ب ودال األ  م   (1)

 .(2032)نقم  ،نبا  زوانال الةهو ،كيا  الجئاي  ،الئساي  ؛(977)
نقم   ،مست الئانبا  يف ت ك الوضو  مما  ،كيا  الطهانال ،سخ ًان سبو  او  ،الحدوث عن ًااب   (2)

 .(185)نقم  ،با  ت ك الوضو  مما غ  ت الئان ،كيا  الطهانال ،الئساي  ؛(192)
با  ما   ،كيا  الو ا  ،ابن ماًان ؛(8550)نقم   ،المسئد  ،سخ ًان سهمد  ،الحدوث عن سب  د و ال   (3)

 .(1679)نقم  ،ًاا  يف الحجامة ل وايم
نقم   ،با  الحجامة والة   ل وايم ،كيا  الوو  ،سخ ًان اله انل ،الحدوث عن ابن عهاس (4)

 .(776)نقم  ،با  ما ًاا  من ال خوة يف ذلل ،كيا  الوو  ،الرتمهل ؛(1836)
 .(61ص )المئهف ال ول:  ،ًاماعة ابن (5)
ا بكيا  األ مئشون)اخيهف الحدوث  (6)  .(8/598): ( م حةع
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 و  ن كما   أيت ت  ،الئهح  كث  ال ع ى دها األم  يف تعام ن مع اإها وث ع ى دها  اه   سه انع 

 .من دهه ال  الة ا  الثاينيف اله 
و الف   ،وًاا  هدوثان صح حا اإ ئا   ،إن تعهن الجمع وتعهنت مع فة اليانوخ  -4

ف الهعا ما وهحث ال ة ن سو المحدث عن الهل وعضده  ل ف خانًا  من   ،خ سهددما ار

 ن ت ًا إل حدوث ن مما ورتت  ع سو وهحث يف نةد مين ال ،سو  ئة نهووة ف  ًاحن ،نص ق آين

ا   ،اإما  الشافع   :وممن ب ا يف دها الجان  من ال ةها   ،رخ سهددما ع ى ا فةد كان نايدع

ا  ،يف نةد مين الحدوث  ،وتع م لكث   من األها وث صح حة اإ ئا  و الف بعضها بعضع

سو الة اس   ،سو اإًاماا  ،وا ي د  مة اس ع م األها وث ع ى الكيا  والسئة الميوات ال

 .(1)ون  بعضها ارخ  وت كها ، حة والعمف هباحًا إل بعض األها وث الومن سًاف ت 
ن  فع اليعانم بالجمع   -5 اليوقُّف عن العمف بأهد الدل   ن سو اليساقط إن تعهَّ

والواًا  يف ذلل دو السع  الحث ث يف ط   الدل ف واإًايها  يف  ،والئسخ والرتًا إل

ووهةى الةو  باليوقُّف سو  ،ان من الش ا ل ف وب   و مسألة عنإذ إ ت   ،مع فة الحق  

اليساقط يف هة ةة األم  ما دو إإَّ مج َّ  كهٍ  ن  لٍّ ل س لن سث   عم    ع ى الجان  

 ووًاد هدوثان صح حان عن ن و  اهللوقد سوضإل ابن خ ومة سنن إ  ،ال ةه 

َ  وإ ومكن  ،ميضا َّان إإَّ ومكن اليوف ق ب ئهما ان ميعانضان يف  عن الشاناسن َو   نوَّ

اموضوٍا وا ا سو ناًاحع ودها و س  مةولة محمد بن   ،هٍد  ون سن وكون سهددما نا  ع

ح ح ن هدوثان با ئا ون ص إ سع ف سنن نول عن الئه » :إ حاق بن خ ومة

   .(2)«فمن كان عئده ف  أت  بن هيى سؤلف ب ئهما ،ميضا ان
ونحن    ، وال ةها  واألصول ونن المحدثون  وقد تك م ف    ، اًادًّ   وا ع  دئاوكه  الع ما   

 
 .(132ص )م ي ف الحدوث:  ،نافه (1)
المدوئة  ،المكيهة الع م ة)تحة ق: سبو عهد اهلل السونق   ،الك اوة يف ع م ال واوة ،ال ط   اله دا ل (2)

 .(432ص ): (المئونال
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لع م  ئحاو  من خه  دهه ال  الة ب ان ًاهو  اإما  ابن ه   ال اد ل يف تئاولن   

 . ها وث من خه  كيابن الُمَح َّىوما د  ط قن يف  فع تعانم األ   ، م ي ف الحدوث 
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 رابعالمبحث ال 
 يثعلم مختلف الحداإلمام ابن حزم في  منهج

 ؟ل تتعارض النصوص المطلب األول : ه
 ،فوهع يف دها الموضوا (اإهكا  يف سصو  األهكا )عةد اإما  ابن ه   يف كيابن 

وقد بحث ف ن ما ا عاه قو   يف   ،(فوف  ف ما ا عاه قو  من تعانم الئووص)  :تحت عئوان

 وو ي   اإما  ،(1)«ف ما و ن من إ وع م» :ث ن سو اروي ن سو اروة والحدوثوتعانم الحد

ا يف ال   ع ى من ي ا مابن ه   مئهجع  والواًا  ع ى كف  » : عى تعانم الئووصاشد ع

وإ هدوث  ،ألنن ل س بعض ذلل سولى باإ يعما  من بعض ؛مس م ا يعما  كف ذلل

 . (2)«بأوًا  من هدوث آخ  مث ن

 مئهما انميعال بن و ن ما و  و فه - ا ل سل اإما  ابن ه   وفةع  -وإن وًاد نوان 

  :(3) من سهد من سنبعة سوًان - اتعانضع  ول س -

ا ،سن وكون سهددما سقف معاين من ارخ  -1 ا وارخ  مه حع  ،سو وكون سهددما هاظ ع

دئا سن وسيثئى األقف معاين من األكث   افواًا  د ،سو وكون سهددما موًاهعا والثاين ناف عا

وسذن ل حايض   ،(4)آخ  عهده باله ت  سإ وئ   سهد هيى وكونوذلل مثف سم ه ،معاين

 
 .(2/21)اإهكا :  (1)
 .(2/21)المودن السابق:  (2)
ا   ،وما بعددا  (2/23)ودن السابق: ل وئا دهه األوًان من الم  (3) ا خامسع وقد ذك  اإما  ابن ه   وًاهع

 .ل    ع ى المعرتض ن

إ وئ  نَّ سهد هيى  »: فةا  ن و  اهلل  ،: كان الئاس وئو فون يف كف وًانقا  ابن عهاس  (4)

الو اا و ةوطن عن  با  وًاو  طواف ،كيا  الحح ،مس مسخ ًان  «،وكون آخ  عهده باله ت 

 ،سبو  او  ؛(3070)نقم  ،با  طواف الو اا ،كيا  المئا ل ،ابن ماًان ؛(1327)نقم  ،الحايض

 .(2002)نقم  ،با  الو اا ،كيا  المئا ل
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كهلل هدوث هن    ،فوًا  ا يثئا  الحايض من ًام ة الئاف ون ،(1) سن تئ   قهف سن تو ا

  ، (4) ف ها  ون خمسة سو ق ،(3)مع إباهة ذلل يف الع اوا ،(2)عن ال ط  باليم الئه 

ئان  يف نبع  و   إ قطع إإ »:  مع قولن ،بةطع ود السانق والسانقة ًام ة  ومثف سم  اهلل  

وبة   انق ما عدا ذلل   ،فوًا  ا يثئا   انق سقف من نبع  وئان من الةطع ،(5) «افواعدع 

 .ع ى وًاو  الةطع ع  ن
ا بعض ما  ،سن وكون سهد الئو ن موًاهعا بعض ما سوًاهن الئص ارخ  -2 سو هاظ ع

ا وتح  وا يف ذلل ،ه  ه الئص ارخ   ،لعشوا فأكث وا وخهطوا ا ،فهها و ئن قو  تعانضع

اف ئوا قولن ،تعانم من ذلل ول س يف ش   لةولن يف  ،يف  ايمة ال ئم كها معانضع

بف الحدوث الهل ف ن ذك  السايمة   ،ول س كما ظئوا  ،(6) « يف كف سنبع ن شاال شاال»  :مكان آخ 

 
ص ل حايض سن تئ   إذا هاضت عن ابن عهاس  (1) نقم  ،المسئد ،سخ ًان سهمد .قا : ُنخ 

 .(323)نقم  ،با  الم سال تح ض بعد اإفاضة ،كيا  الح ض ،اله انل ؛(3495)
سوئةص ال ط  إذا  »فةا  لمن هولن:  ،عن اليم  بال ط قا :   ف ن و  اهلل  عن  عد  (2)

 ؛(3359)نقم  ،با  يف اليم  باليم  ،كيا  اله وا ،سخ ًان سبو  او  .فئهى عئن ،قالوا: نعم ؟«وهس
كيا   ،الئساي  ؛(1225)نقم  ،با  ما ًاا  يف الئه  عن المحاق ة والم ابئة ،كيا  اله وا ،الرتمهل

 (4545)نقم  ،با  اشرتا  اليم  بال ط  ،اله وا
بن محمد اوئ  : مجد الدون سبو السعا ات المهانك  .دو ب ع الثم  يف نؤوس الئ ف باليم : الع اوا (3)

تحة ق طاد  سهمد ال اول ومحمو   ،ث واألث والئهاوة يف غ و  الحد ،الش هاين الج نل ابن األث  

  .(3/224): (1979دت/1399 ،ب  وت ،لكي  الع م ة ان ا)الطئاه  
 .نخص يف ب ع الع اوا ب  صها ف ما  ون خمسة سو ق : سن ن و  اهلل الحدوث عن سب  د و ال    (4)

 ؛(2078)نقم  ، ضةبالهد  سو الوس الئ ف ؤبا  ب ع الثم  ع ى ن ،كيا  اله وا ،سخ ًان اله انل
  .(1539)نقم  ،  باليم  إإ يف الع اوابا  تح وم ب ع ال ط ،كيا  اله وا ،مس م

ارِقخ ﴿با  قولن تعالى  ،كيا  الحدو  ،الحدوث عن س  المؤمئ ن عايشة سخ ًان اله انل (5) َوٱلسَّ
ٓواْ  ارِقَةخ فَٱۡقَطعخ َماَوٱلسَّ يِۡدَيهخ
َ
نقم  ،با  هد الس قة ونواهبا ،كيا  الحدو  ،مس م ؛(6407)نقم  ،﴾أ

(1684). 
 =ه   وش   إلى هدوث سنس يف كيا  كيهن لن سبو بك  الودوق لما وًاهن إلى الهح ون كأن اإما  ابن (6)
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وال كاال واًاهة يف السايمة بالحدوث الهل ف ن   ،و اخف  يف عمومن  ،دو بعض الحدوث ارخ 

اوبالحدوث ارخ     ،مةذك  الساي  .وال كاال واًاهة يف غ   السايمة بالحدوث ارخ  خاصة  ،معع
بك   ة ما سو ب مان ما سو ع ى ش ص    اسن وكون سهد الئو ن ف ن سم  بعمف ما مع ةع   -3

بك   ة ما سو يف زمان ما سو مكان ووكون يف الئص ارخ  هن  عن عمف ما  ،ما سو يف مكان ما

 ،هكونون ال هون سم  بأهددماد من العم  ن المووكون يف كف واه  ،ماما سو عد  ما سو عهن  

وذلل بأن وكون ع ى ما وص ئا يف  ،وهنى عن ارخ  ش   ما ومكن سن وسيثئى من ارخ 

لئو ن  ف كون بعض ما ذك  يف سهد ا ،اكف نص من الئو ن المهكونون هكمان فواعدع 

ئص ثاين الهل يف الووكون الحكم ال  ،معنوإ ش   آخ     ،ا لهعض ما ذك  يف الئص ارخ عامًّ 

ا لهعض ما ذك  يف دها الئص ارخ  وإ ش  عا آخ  معنالثاين عامًّ  ا لهعض ما عامًّ  ،ا سوضع ا سوضع

من نا  عن  »:ومن ذلل سم ه :قا  ع   ..ذك  يف دها الئص ارخ  وإ ش  ا آخ  معن

الوهإل وه ن   و  وبعدوهال بعد العوهن ن عن ال  ،(1) «الوهال سو نس ها سن وو  ها إذا ذك دا

معئاه ف  و ها إذا ذك دا إإ سن وكون وقيعا مئه عا  :فةا  بعض الع ما  ،(2)ا يوا  الشمس

وإ ه ن   ،وإ بعد الوهإل ،معئاه إ تو وا بعد العو  :وقا  آخ ون ،عن الوهال ف ها

 
 ؛(1386)نقم  ،با  زكاال ال ئم ،كيا  ال كاال ،سخ ًان اله انل ،فهك  ف ن سنوهة زكاال األنعا =

 .(2447) نقم ،با  زكاال اإبف ،يا  ال كاالك ،الئساي 
با  من نس   ،كيا  مواق ت الوهال ،ه انلسخ ًان ال ،مي ق ع  ن من هدوث سنس بن مالل  (1)

با  قضا  الوهال ال ايية    ،كيا  المساًاد ومواضع الوهال  ،مس م  ؛(573)نقم    ،صهال ف  وف  إذا ذك 

 .(684)نقم  ،وا يحها  تعج ف قضايها
وئهانا سن نو   ثهث  اعات كان ن و  اهلل    : ب ًاا  من هدوث عةهة بن عام  الجهئ   (2)

وه ن وةو  قايم ال ه  ال هيى  ،ه ن تط ع الشمس بازغة هيى ت ت ع»و سن نةرب ف هن موتانا: س ،ف هن

كيا  صهال المساف ون  ،سخ ًان مس م ؛«وه ن تض ف الشمس ل   و  هيى ت    ،تم ف الشمس

با  ما ًاا  يف  ،كيا  الجئاي  ،الرتمهل ؛(831)نقم  ،با  األوقات الي  هنى الوهال ف ها ،اوقو د

با  الساعات الي  هن   ،كيا  المواق ت ،الئساي  ؛(1030)نقم  ،ة الوهال عئد ط وا الشمساد  ك

 .(560)نقم  ،عن الوهال ف ها
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ا سسو نس يمودا سو سم تم هب  ،إإ سن تكون صهال نميم عئها ،ا يوا  الشمس و ا ندبعا سو ف ضع

ولكن   ،ف  س سهد اإ يثئا ون سولى من الثاين إإ بربدان من غ  دما  :قا  ع    ،تعو تمودا

فان   ،العمف يف ذلل سن وط   الربدان ع ى سصإل العم  ن المهكونون من نص آخ  غ  دما

 .وباهلل اليوف ق ،ووًاد ص   إلى األخه بال وا ال لم
سل وكون سهددما  ،ارخ  بأ  ها لما سب إل يف الئص سن وكون سهد الئو ن هاظ ع  -4

فالواًا  يف دها الئوا سن   :قا  ع   ،موًاهعا وارخ  مسةطعا لما وًا  يف دها الئص بأ  ه

إ وجوز   ،ونأخه بارخ   ،فئرتكن  نئ   إلى الئص الموافق لما كئا ع  ن لو لم و   واهد مئهما

ا يف ذلل الحدوث الموافق  ى من سنئا قد كئا ع سنئا ع ى وة ن م  :وب دان ذلل  ،غ   دها سصهع 

فةد صإل   ،ثم ل مئا وة ئا ل عمف باألم  الوان  ب هف ما كئا ع  ن به شل ،فلمعهو  األص 

األم  ال ايد الوان  ب هف   ثم لم ووإل عئدنا نسخ ذلل ،عئدنا وة ئعا إخ اًائا عما كئا ع  ن

ومن ذلل    .. ة ل  نوإ سن ن الف الحة ة  ، وإ وجوز لئا سن نرتك وة ئعا بشل  ،معهو  األصف

اسم ه اوًاا  هدوث بأنن ،سإ وش   سهد قايمع نحن ع ى  :فة ئا ،(1)ش   قايمع

ثم ًاا    ،وة ن من سنن كان األصف سن وش   كف سهد كما شا  من ق ا  سو قعو  سو اضطجاا

ا به شل ا مما كئا ع  ن من اإباهة    ،الئه  عن الش   قايمع  ثم إ ندنل  ،السال ةفكان مانعع

ف م وحف ألهد ت ك ما قد ت ةن  ؟ا س  إالحدوث الهل ف ن إباهة الش   قايمع سنسخ ذلل ب

ان سم  بن خوفع سن ا   :قا  ع    ،ا سن وكون مئسوخع فان صإل الئسخ ب ة ن ص نا إل ن ولم نها  زايدع

ا لن   .كان ع ى معهو  األصف س  موافةع
ا  -5 وذلل ونو    - إ إشكا   تعانم ف ن سصهع ووإ -ما ظئن سدف الجهف تعانضع

ف ئن قو    ،ع ئنوونو  هدوث آخ  بحكم آخ  يف ذلل الوًان ب  ،هدوث بحكم ما يف وًان ما

 
ا وك ه سهددم سن وش   : سنن ستى ع ى با  ال ههة فش   ع   الحدوث عن  (1) قايما فةا : إنَّ نا ع

با   ،كيا  األش بة ،اله انل سخ ًان .فعف كما نسويموين فع توإين نسوت الئه  ،و قايمود

ا ا ،كيا  األش بة ،سبو  او  ؛(5292)نقم  ،الش   قايمع  .(3781)نقم  ،با  الش   قايمع
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ا ول س كهلل ونحو ذلل ما نول عن   ،ولكئهما ًام عا مةهوإن ومأخوذ هبما ، تعانضع

  هم د  ونول من ط وق سب ،(1)من ط وق ابن مسعو  »باليطه ق يف ال كوا« الئه  

سل ذلل فع ن الم    ،ه األم ون ًااي وك   ،فهها إ تعانم ف ن ،(2)ل ك «ى ا»األكف ع 

وقد   ،ا من الوًان ارخ ف كون ه ئ ه مانعع   ،إإ سن وأيت سم  بأهد الوًاه ن  :قا  ع    ،هسن  

ا من اليطه ق ع ى ما ب ئا من سخه ال ايد   ،ًاا  األم  بوضع األكف ع ى ال ك  فوان مانعع

ا قهف ذللةن يف ها  ونو ه ومئ المي   ا ثابيعا ،عن ما كان مهاهع عن ن و  اهلل  وقد وًادنا سم ع

وصإل سن اليطه ق مئسوخ ب ة ن ع ى ما ًاا   ،ف    عن دها الها  ،باألخه بال ك 

 .(3) «وسم نا بال ك  ،إنا كئا ن ع ن ثم هن ئا عئن» :عن  عد

 

 المطلب الثاني : تطبيق عملي لدرء التعارض
ن ى سن نون ه   ،قد  مثاإع م وهع عن ذلل  ،ه   دهه الوًانع م اإما  ابن  سن    وبعد

  :(4) دئا لك  تيضإل لئا ط وةة اإما  ابن ه   يف اليوف ق ب ن األها وث 

ونحن نوقف   ،وقد ا يعمف قو  بعض الوًاوه الهل ذك نا يف غ   موضعن :قا  ع  

  ، اهلل     ع  ن إن شا  إذا ما ون    ،ى  اي هل يئهن الطال  ل ع م ع   ؛ع ى ذلل ون ى مئن ط فعا

  :وما توف ة  إإ باهلل

 
با  من ذك  سنن و فع ودون  ،كيا  الوهال ،سبو  او  ؛(3964)نقم  ،المسئد ،الحدوث سخ ًان سهمد (1)

 .(1031)نقم  ،اليطه ق  با  ،كيا  اليطه ق  ،الئساي  ؛(747)نقم  ،قا  من الثئي ن إذا
ا  (2)  ودو  ؛(1/157)با  وضع األكف ع ى ال ك  ع ى ال كوا:    ،كيا  األذان  ،سخ ًان اله انل مع ةع

محمد موط ى األع م   .تحة ق   ،الوح إل ،حاق بن خ ومةموصو  عئد سب  بك  محمد بن إ 

الوح إل:  ،ابن ههان ؛(652)نقم  ،(1/350): (2003دت/1424ب  وت  ،م المكي  اإ ه)

 .(1869)نقم  ،(5/186)
 .وئ  : قهف السابق  ،دو هدوث ابن مسعو  ن سن (3)

 .وما بعددا (2/36)اإهكا :  (4)
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بأن  ،وذلل سنئا قد ق ئا با يعما  الحدوث ن إذا كان سهددما سقف معاين من ارخ 

هاشا   ،ووسيعمف األكث  معاين  ،ف سيعمف األقف معاين ع ى عمومن  ،وسيثئى األقف من األكث 

ف ن الئه  عن الئه هدوث    »فون  ،ما ب ئا قهف  ما سخ ًائا مئن باإ يثئا  المهكون ع ى

»سنن سش ف ع ى   :وون  هدوث عن ابن عم  ،(1)هو  سو غايط«با يةها  الةه ة وا يدباندا 

ا لحاًاين ع ى لهئي ناهلل  طإل فئ   إلى ن و   . (2)ودو مسيدب  الةه ة« ،قاعدع

 ونمئع مئن يف ،لهئ اننسيه إل ا يدبان الةه ة وا يةهالها يف ا :فةا  قو  :قا  ع  

  :وسخطؤوا من وًاه ن :قا  ع   ،لالوحان

ول س يف ش   من الحدوث ن نص وإ    ،تحكمهم يف ال  ق ب ن الهئ ان وغ  ه  :سهددما

قد سنك    -ودو بعض نواال هدوث الئه     -بف وًادنا سبا سوو  األنوانل    ، ل ف ع ى ذلل

يهاح يف وإ وسل يف الوحانى بف وسيهاح ذل :فةا  ،ف و عكس عاكس ،ه وتذلل يف ال

ومثف دها يف  ون اهلل تعالى إ وسيسه ن وإ   ؟!دف كان وكون ب ئهم وب ئن ف ق ،الهئ ان

َۚ إِنَّ  ﴿ :لةولن تعالى ؛ويما ى ع  ن بعد سن ووقف ع  ن ذو ونا َوََل َتۡقفخ َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلۡم 
ْولَ  
خ
ُّ أ َؤاَد ُكخ ۡمَع َوٱۡۡلَََصَ َوٱلۡفخ ًا  عن  مع آوات كث  ال ت [ 36: ]اإ  ا  ﴾٣٦  وَل    خ َمۡس ئَِك ََكَن َعۡنهخ ٱلسَّ

سهنم    بف قد وص ت عايشة    ،كان يف بئ انول س يف هدوث ابن عم  سن الئه   ،ذلل

وال واوة  ،وسهنم كانوا ويربزون خان  المئاز  ،كانوا وأن ون من ات اذ الكئف يف اله وت

إن ابن عم  إذا سش ف    :ن وةو ألهد سول س    ،ن ويربز سبعدكان إذا سنا  سالوح حة سنن

  .فهها وًان ،امن السطإل نآه يف بئ ان إإ كان ميكهئع

 
وإ   ، إذا ست يم ال ايط فه تسيةه وا الةه ة »قا : سن الئه ا الحدوث عن سب  سوو  األنوانل  (1)

  فوًادنا م اه ض بئ ت قهف الةه ة قا  سبو سوو : فةدمئا الشا .«دب ودا ولكن ش قوا سو غ بوا تسي 

با  قه ة سدف المدوئة وقه ة سدف الشا    ،كيا  الوهال  ،سخ ًان اله انل  .ونسي    اهلل تعالى  ،فئئح ف

 .(264)نقم  ،با  اإ يطابة ،كيا  الطهانال ،مس م ؛(386)نقم  ،والمش ق
 ،با  اإ يطابة  ،كيا  الطهانال  ،مس م  ؛(147)نقم    ،با  اليربز يف اله وت  ،كيا  الوضو   ،اله انل  (2)

 .(266)نقم 
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ف  س يف ذلل الحدوث إإ   ،كان يف بئ انسنن هيى لو صإل سنن :والوًان الثاين

ول س   ؟!فهأل ش   ا يح وا ا يةها  الةه ة بال ايط وإ نص عئددم ف ن  ،اإ يدبان وهده

بف   :فان قالوا ،ث وًا  سن وئسخ سو ورتك  اي هذك  يف الحدو سو خص بعض ماذا نسخ إ

و ئسيوع   ،ومسةط ن لش ايع اهلل تعالى به  ل ف ، ورتك  اي ه كانوا ميحكم ن يف الدون

الكه  يف دها ال وف يف با  ال ووص سو الئسخ من كيابئا دها إن شا  اهلل  
ول مهم   ،(1)

ا سن وةولوا اله   وه وان الكادن وثمن الك    مه   لما هنى عنئه ال إن :سوضع

سن وسيهاح ه وان الكادن ومه  اله   وثمن  (3) ثم سباح كس  الحجا  ،(2) وكس  الحجا 

 .وإإ كانوا ميئاقض ن ،ألن كف ذلل مهكون يف هدوث واهد ؛الك  

صف به  وقد كان األ ،ووًان العمف يف دهون الحدوث ن دو األخه بال ايد :قا  ع  

فحدوث ابن عم  موافق لما كان الئاس ع  ن  ،سهد لحاًاين كما وشا كف سن وج س شل 

ا لي ل اإباهة ب ة ن ،قهف ونو  الئه  سنسخ   :وإ وة ن عئدنا ،ثم صان ذلل الئه  نافعع

ول س  ، وسن ن الف هة ةة ل ن ،فح ا  سن نرتك وة ئعا لشل ؟ ش   من ذلل الئه  س  إ

بف هدوث الئه  دو   :  لكان ل   ه سن وةو إإ ،ابن عم  ميأخ  هدوث إن  :ألهد سن وةو 

وسبو د و ال وإ همن بعد انةضا   ،ألنن قد نواه   مان وإ همن يف  ئة ال ئدق ؛الميأخ 

وإ  ،إإ سن الئه  ش وعة وان ال نافعة لما كان الئاس ع  ن من إباهة ذلل ب ة ن ،فيإل خ رب

ا ما إل سن هولو ص  ،بعد انت اعهاوة ن عئدنا يف سن اإباهة عا ت  دوث ابن عم  كان ميأخ ع

 
 .(4/120)وئ  : دها الكيا :  ،وعئ  اإما  ابن ه   كيابن اإهكا  (1)
نقم   ،با  ثمن الك   ،كيا  اله وا ،سخ ًان اله انل ، الحدوث عن سب  مسعو  األنوانل  (2)

نقم   ،اله   با  تح وم ثمن الك   وه وان الكادن ومه  ،كيا  المساقاال ،مس م ؛(2122)

(1567). 
 ،فأم  لن بواا من تم :قا : هجم سبو ط هة ن و  اهلل  إلى هدوث سنس  وش   اإما  ابن ه   (3)

 ،مس م ؛(1996)نقم  ،با  ذك  الحجا  ،كيا  اله وا ،اله انل ،وسم  سد ن سن و   وا من خ اًان

 .(1577) ،با  هف سًا ال الحجامة ،المساقاالكيا  
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 .ول هق ا يةهالها ع ى اليح وم ،كان ف ن إإ نفع الئه  عن ا يدبان الةه ة فةط

 
 ملخص لقواعد اإلمام ابن حزم المطلب الثالث : 

و ح   سب  سوو  وابن عم  ه من توًا ن اإما  ابن ه   لحدوث ؤومما ومكئئا ا ية ا

  :اريت الهاهث

وووًا   ،ن غ   مئسوخ نامحكم كهدما ث نودبن ه   سن الحوثهت اإما  ا -1

 .العمف هبما
وة ن اإما  ابن ه   سن هدوث سب  سوو  األنوانل دو سكث  معئى من هدوث  -2

ا لهلل ؛ابن عم   .لها ومكن اليوف ق ب ئهما وفةع
  بأن هدوث سب   أ  وبن المع وف ع ى من قا  من ال ةهاو   اإما  ابن ه   ب -3

ول س يف ش   من » :ن هدوث ابن عم  خوص الهئ انإو ،خوص الوح ا  سوو 

ودو بعض نواال   -بف وًادنا سبا سوو  األنوانل  ،الحدوث ن نص وإ  ل ف ع ى ذلل

 «.قد سنك  ذلل يف اله وت -هدوث الئه 
 ،لللو وإل الئص به  ؛الئه  ون  عن اإ يدبان وهدهو رتم اإما  ابن ه   سن    -4

ثم وةانن  ؟!«، يح وا ا يةها  الةه ة بال ايط وإ نص عئددم ف نش   افهأل » :ثم وةو 

 . خ آذلل بحدوث 
ومكن الةو  سن سب ز ما وهه ن الهاهث ع ى س  و  اإما  ابن ه   يف دها   -5

 ، م  المسيئد إلى ب اد ن وقواعد عة  ةالمثا  الهل ط هن دو الم اوًاة ب ن األ  و  الع

ا لهلل ،خه الئص ع ى ظاد ه اد ل الهل وأدهن المع مه ووعج   ،ف وًان الئص وفةع

 .!المطالع من ذلل اليوف ق العج   ب ن األ اال العة  ة واإعيةا  ال اد ل
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 مس المصحف بال وضوء : مسألة (1) ( 116).1

   : (2) ن ه   يف دهه المسألة هدوث ن ب ذك  اإما  ا  

سخربه سنن كان عئد د قف عئدما  عا  سن سبا    ان ابن عهاس  : (3)(1) - 1

فدفعن إلى د قف فة سه   ،الهل بعث بن  ه ة إلى ع  م بو ى  اهلل    د قف بكيا  ن و 

  ، د قف ع  م ال و  هد اهلل ون ولن إلى بسم اهلل ال همن ال ه م من محمد ع » :فاذا ف ن

س  م تس م وؤتل اهلل   ، فاين س عوك بدعاوة اإ ه   ! سما بعد  ،  ه   ع ى من اتهع الهدى 

ْ إََِلَٰ ََكَِمة  ﴿ ،فان ع  ل إثم األنوس  ن  ، فان تول ت  ، سًا ك م ت ن  ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َتَعالَۡوا
َ
 قخۡل يَ أ

َلَّ َسَوآء  
َ
ۡم أ خ   َنۡعبخَد إَِلَّ  بَيۡنَنَا َوبَيۡنَكخ َ َوََل ن ۡربَاب  ا َوََل َيتَِّخَذ     ۡۡشَِك بِهِۦ َشۡي ٱَّللَّ

َ
ا أ نَا َبۡعض  ِن َبۡعضخ ا م 

وَن دخو ۡسلِمخ نَّا مخ
َ
واْ بِأ خواْ ٱۡشَهدخ ول َّۡواْ َفقخ َِۚ فَإِن تََول  . (4)«[64 :]آل عمران  ﴾ ٦٤ِن ٱَّللَّ

ى   بالة آن إلسافَ وُ  سن كان وئهى الئه  » :قا  هدوث ابن عم   :( 2) - 2

 
ل رتق م  (ما ب ن الةو  ن )والرتق م الثاين ،دئا ت ق مان : األو  ل مسايف الي  ذك داعمف الهاهث  (1)

 الهل وضعن محةق المح ى .

 .(1/97)الُمَح َّى:  (2)
والثاين  ،األط وهة  كون لئا عئد إو ا  الحدوث ت ق مان األو  لعمو  األها وث الوان ال يف  (3)

 .ألها وث المسألة الواهدال

 :من ط وق شع   عن ال د ل قا  (7)م نق ،با  بد  الوه  ،كيا  بد  الوه  ، انلسخ ًان اله (4)

 ...مس م من ط وق معم  عن ال د لو  ؛الحدوث  ...خربين عه د اهلل بن عهد اهلل بن عيهة عن ابن عهاسس

وسخ ًان سهمد من ط وق  ؛(1773)نقم  ،إلى د قف ئه  با  كيا  ال ،كيا  الجها  والس   ،بن

وسخ ًان عهد ال زاق عن معم   ؛(2366)نقم  ،المسئد ،بن...إب اد م عن سب ن عن ال د ل وعةو  بن

ا)ومن ط وق األخ  : سبو  او   ؛(9724)نقم  ،(5/346)الموئف:  ،بن ...عن ال د ل  ،(م يو ع
ابن و ؛(8/14)ه  : المعجم الك ،الطرباينو ؛(5136)نقم  ،با  ك ف وكي  الهم  ،كيا  األ  

  .(4/268)المسئد:  ،وسبو عوانة ؛(14/495)إل: الوح  ،ههان
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 .(1)«و اف سن وئالن العدو ،العدوسنم 

ع ى ًاواز مس الموحف ل اقد     ابن ه   بحدوث ابن عهاسةد ا يد  اإما   ل

ق ا ال الة آن والسجو  ف ن   :وتو ع يف دهه المسألة فهد  سبو محمد إلى سن ،الطهانت ن

ضو  ول جئ  كف ذلل بوضو  وب    و ،ومس الموحف وذك  اهلل تعالى ًااي 

 .والحايض

ا   :ثم تأو  ذلل فةا   ،ودو هدوث ابن عم     ،ثم ذك  لههه المسألة هدوثعا معانضع

وإنما ف ن سإ وئا  سدف سنم الح   الة آن    ،ول س ف ن سإ ومس الموحف ًائ  وإ كاف 

ودو سم    ،فةط وقد هو  اإما  ابن ه   الئه  الوان  يف دها الحدوث عن الس    ،فةط

ا ل سل سب  محمد  -ول س ف ن  إلة  ،وحفاميهان العدو ل مميع ق ب ع ى الئه   -وفةع

وال اد  من كه  اإما  ابن ه   سنن هاو  سن ووفق   ،عن مس الموحف ل اقد الطهانت ن

ف  س دئاك تعانم  ،ب ن الحدوث ن من ه ث قهو  العمف هبما وعدَّ سهددما مهّ ئعا لآلخ 

وث ن واًا  وإ ف ق ب ن خه بالحدفكهلل األ ،إ محف لنكما سن الة اس  ،سصهع ب ئهما 

 .ق  ف سو كث  

ا ألها وث دهه المسألة إلى سن مس   : ال هصة ❀ ذد  اإما  ابن ه   مسيئدع

 
 كيا  الجها  ،عن ابن عم  ،عن نافع ،عن مالل ،سخ ًان اله انل فةا : هدثئا عهد اهلل بن مس مة (1)

ا مس م من ط وق و ؛(2828)نقم  ،با  الس   بالموحف إلى سنم العدو ،والس   كيا   ،مالل سوضع

من ط وق قي هة الرتمهل  ؛(1869)نقم  ،لى سنم الك ان   بالموحف إبا  الئه  سن وسافَ  ،اإمانال

  ،با  الئه  سن وساف  بالموحف إلى سنم الك ان  ،كيا  اإمانال  ،بن  ...عن نافع  ،عن ال  ث  ،بن  ع دا

الموحف  يف  با  ،الجها  كيا  ،عهد اهلل بن مس مة عن مالل من ط وق سبو  او   ؛(1869)نقم 

  ، بن ...ابن ماًان من ط وق عهد ال همن بن مهدل عن مالل ؛(2610)نقم  ،م العدووساف  بن إلى سن

ابن الجانو  من ط وق  ؛(2879)نقم  ،با  الئه  سن وساف  بالة آن إلى سنم العدو ،كيا  الجها 

  ...ط وق سهمد بن سب  بك  عن مالل ابن ههان من ؛(266ص )المئيةى:  ،بن ...ابن مود  عن مالل

 .(9/108)السئن الكربى:  ،بن ...اله هة  من ط وق الةعئه  عن مالل ،(11/15) الوح إل: ،بن



~ 119 ~ 

 

 

وسًامع فةها  » :قا  ابن عهد الرب ،ودها خ ق لإلًاماا ،الموحف ًااي   و    وضو 

ف إ ومسن إإ  الموحبأن  ؛وع ى سصحاهبم ،ال يوىاألموان الهون تدون ع  هم 

والهل وم ف إل ن الهاهث يف اليوف ق ب ن  ،(2)ودها مئةو  عن األيمة األنبعة ،(1)الطاد «

ألن   ؛إ ود  يف مةوو ه ع ى مس الموحف سن هدوث ابن عهاس  ،الحدوث ن

ا باإت اق ،الكيا  الهل سن ف إلى د قف ف ن آوة من كيا  اهلل   ،ودها إ وسمى موح ع

ا مئن بن عم  يف هدوث اه  الوان  وإنما الئ  وبّ ن   ،و ص الموحف ك ن سو ًا  ع

ود  ال ش ة من اإميهان الهل قد ويع م لن الموحف إن وقع  ،الشانا الع ة من الئه 

 .(3) ب د العدو

 مسألة االستجمار بثالثة أحجار  (122).2

 : (4) ذك  اإما  ابن ه   يف دهه المسألة هدوث ن  

   َماَن اْل َ َعْن َ  ْ  :(1) -3
ُكونَ  : َقاَ    ان    َهُكْم  :َقاَ  َلئَا اْلُمْش   إن   َسَنى َصاه 

َ اَ الَ  ،ُوَع  ُمُكْم ُكفَّ َشْ  ٍ  َ  َسَهُدنَا   ،َسًَاْف  :َفَةاَ  َ ْ َمانُ  ،َهيَّى ُوَع  َمُكْم اْل   إنَُّن نََهانَا َسْن َوْسَيْئج 

ْهَ ةَ  ،ب َ م  ئ ن   ْوث  َواْلع  َونََهانَا َعْن  ،َسْو َوْسَيْةه َف اْلة   َوْسَيئْج   َسَهُدُكْم ب ُدون   َإ » :َوَقاَ   ،َ ا   ال َّ

 . (5) «َثَهَثة  َسْهَجانٍ 

 
 .(2/472)اإ يهكان:  (1)
 ؛(1/303)ول مالك ة: مواد  الج  ف:  ؛(1/33)بدايع الوئايع:  ،وئ   ل حئ  ة: الكا اين (2)

 .(1/202)الم ئ :  ،ول حئاب ة: ابن قدامة ؛(2/85)المجموا:  ،ول شافع ة: الئوول
  .(1/48)ش ح صح إل اله انل:  ،ابن بطا  ؛(5/229)ش ح مشكف ارثان:  ،وئ  : الطحاول (3)
 .(1/111)الُمَح َّى:  (4)
الئ ع  عن عهد من ط وق عهد ال همن بن مهدل عن الثونل عن األعم  عن مس م سخ ًان  (5)

سخ ًان سهمد فةا :  و ؛(262)نقم:  ،با  اإ يطابة ،كيا  الطهانال ...،عن   مان ال همن بن و ود

             =    الئساي  من ط وق و ؛(23169)نقم  ،فأون ه يف المسئد ...هدثئا عهد ال همن بن مهدل
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وَ  اهلل   :هتتدوتتث َسب   ُدَ ْوَ اَل  :(2) -4 اَ   َسنَّ َن تتتتُ َيْجَمْ َت » :قتتَ  (1) َوإ َذا ا تتتْ

 .(2)«َفَأْوت  ْ 

ما  لدب  إ وكون إإ بالسن تطه   الةهف سو ا :ومهد  اإما  ابن ه   يف دهه المسألة

ا و ود كهلل هيى وئةى ،فان لم وئقَّ  ،سو بثهثة سهجان مي او ال إ سقف من   ،فع ى الوت  سبدع

   .ذلل

وبدس باليوف ق ب ئن وب ن هدوث   مان  ،ثم ذك  اإما  ابن ه   هدوث سب  د و ال  

ا لوًاهة ن   سب   ، ئها قايم بف كف هدوث م» :محمدفه ووًاد دئاك سل تعانم وفةع

فحدوث   «،ووج ئ من الرتا  الوت   ،فه وج ئ من األهجان إإ ثهثة إ نًا ع ف ها  ،سنبئ 

 
 ؛(49)نقم:  ،با  الئه  عن اإ يئجا  بال م ن ،كيا  الطهانال ،بن ...بن مهدل عهد ال همن=

نقم  ،با  اإ يئجا  بالحجانال ،كيا  الطهانال ،بن ...وة عن األعم الرتمهل من ط وق سب  معاو

او ؛(16) با  ك اد ة ا يةها  الةه ة عئد قضا   ،كيا  الطهانال ،سبو  او  من ط وق سب  معاووة سوضع

كيا  الطهانال  ،بن ...هد ال همن بن مهدل عن األعم ابن ماًان من ط وق ع ؛(7)نقم  ،الحاًاة

المسئد:  ،بن ...اله ان من ط وق وك ع عن األعم  ؛(316)نقم  ،بالحجانال  با  اإ يئجا ،و ئئها

ابن  ؛(20ص )المئيةى:  ،بن ...ابن الجانو  من ط وق سب  معاووة ووك ع عن األعم و ؛(1/388)

اله هة  من ط وق وح ى بن وح ى   ؛(1/41)الوح إل:   ،بن  ...خ ومة من ط وق وك ع قا : ثئا األعم 

 .(1/91)السئن الكربى:  ،بن ...معاووة عن األعم قا : سخربنا سبو 
 .(1/262)الئهاوة:  ،ابن األث   .مان: اليطه   بعد قضا  الحاًاة بالحجانال ونحودااإ يج  (1)
  ،كيا  الطهانال من الموطأ ،سب  د و العن ابن شها  عن سب  إ نوس ال وإين عن مالل  سخ ًان (2)

 ،وسخ ًان سهمد فةا : هدثئا عهد ال زاق  ؛« ا يجم  ف  وت  من توضأ ف  سيئث  ومن  »  ب   :  (34)نقم  

وسخ ًان مس م ب    ق و  من ط وق    ان بن ع  ئة   ؛(7673)نقم    ،فأون ه يف المسئد  ...ا ماللهدثئ

اإ يئثان = =با  اإويان يف ،كيا  الطهانال ،بن ...عن سب  ال نا  عن األع   عن سب  د و ال

با  األم   ،كيا  الطهانال ،: الئساي كف من من ط وق ماللوسخ ًان  ؛(237)نقم  ،واإ يجمان

نقم  ،با  المهال ة يف اإ يئشاق واإ يئثان،كيا  الطهانال ،وابن ماًان ؛(88)نقم  ، يئثانباإ

ش ح  ،والطحاول ؛(4/287)الوح إل:  ،وابن ههان ؛(22ص )المئيةى:  ،وابن الجانو  ؛(409)

 .(1/49)الكربى:  ،واله هة  ؛(1/207)المسئد:  ،وسبو عوانة ؛(1/120)معاين ارثان: 
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وهدوث سب  د و ال   ،ودو ثهثة سهجان ،ود  ع ى الحد األ نى من األهجان   مان 

ا  ا ،وذلل إن اهيا  المسيئج  إلى سكث  من ثهث ،وجع ها وت ع  .ف  جع ها وت ع

وسن الوت   ،األصف دو هوو  اإنةا  من سن  ابن ه   ذد  اإما :ال هصة ❀

ونبما هوف   ،إذ إن مةوو  الشانا دو اليط    ؛وإ تعانم ب ن الحدوث ن  ،مسيح  ف ها

وش ط اإما  ابن ه   سن   ،ووسيح  سن وكون بثهثة سهجان سو سكث  مئها ، بأقف من ثهث

ا وذد  إلى الوًاو  كف من   ،(3)والمالك ة (2) ةودها دو مهد  الحئ  ،(1)تكون وت ع

 .(5)والحئاب ة (4)الشافع ة

وال سل الهل ذك ه اإما  ابن ه   ق و  من نسل الشافع ة والحئاب ة يف اليوف ق ب ن  

 .ودو الهل ويهئاه الهاهث يف دهه المسألة ،األها وث

 تطهير جلد الميتة   :مسألة (129).3

   : ةالمسأل ها وث يف دهه  ذك  اإما  ابن ه   ثهثة س ❃

َما إَداٍ  » :قا  ن تو  اهلل   :قا  هدوث ابن عهاس  :(1)-5 َسوُّ
َفَةْد   ،ُ ب غَ   (6) 

 .(7)«َطُه َ 

 
 .(2/32)إكما  المع م:  ،الةاض  ع ام ؛(1/121)ش ح معاين ارثان:  ،حاولوئ  : الط (1)
 .(1/749)الهئاوة:  ،لع ئ ا ؛(1/77)ته  ن الحةايق:  ،ال و ع  (2)
 .(1/54)اله ان واليحو ف:  ،ابن نشد ؛(1/159)الكايف:  ،ابن عهد الرب (3)
 .(2/95)المجموا:  ،الئوول ؛(1/37)األ :  (4)
 .(1/217)ش ح م يو  ال  ق :  ،ال نكش  ؛(1/112)الم ئ :  ،ابن قدامة (5)
 .(1/83)الئهاوة:  ،ابن األث   .اإدا : الج د قهف الدبغ (6)
نقم  ،المسئد ،بن ع  ئة عن زود بن س  م عن ابن وع ة عن ابن عهاسسخ ًان سهمد عن    ان  (7)

با  طهانال ًا و   ،يا  الح ضك ،بن ...مس م من ط وق    مان بن به  عن زود بن س  م ؛(1898)

 =،بن  ...عن زود بن س  م  الرتمهل من ط وق    ان وعهد الع و  بن محمد  ؛(366)نقم    ،الم ية بالدباغ
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ف   َغْ َوال  َتهُوَك َ َعا ب َماٍ    َسنَّ َنُ وَ  اهلل  :َ َ َمَة بْن  اْلُمَحه ق  هدوث  : (2)  - 6

ْئد  اْمَ َسالٍ  لَما ع   :َفَةاَلْت  ،م ْن ع    ،بََ ى :َقاَلْت  ؟«َسَلْ َس َقْد َ َبْ ي َها » :َقاَ   ،بٍَة ل   َمْ يَةٍ إَإ ف   ق  ْ  ْئد 

 .(1) « َفا نَّ   َباَغَها َذَكاُتَها» :َقاَ  

 بْن  ُعَك ٍْم  هدوث :(3) -7
ُعوا  »  :َكَيَ  إَلْ ئَا َنُ وُ  اهلل   : َقاَ   َعْهد  اهلل  َسَإ َتْسَيئْ  

 .(2) « َعَوٍ  ة  ب ا َداٍ  َوَإ  م ْن اْلَمْ َي 

 
الئساي  عن قي هة وع   بن هج  عن  ؛(1782)نقم  ،با  ًا و  الم ية إذا  ب ت ،كيا  ال هاس=

اسبو  او  م  ؛(4241)نقم    ،كيا  ال  ا والعي  ال  ،بن  ...   ان با    ،كيا  ال هاس  ،ن ط وق    ان سوضع

با    ،كيا  ال هاس  ،بن  ...هدثئا    ان  ،هدثئا سبو بك  :وقا  ابن ماًان ؛(4123)نقم    ،يف سد  الم ية

 ،بن ...عن مالل ابن ههان من ط وق سهمد بن سب  بك  ؛(3609)نقم  ،لهس ًا و  الم ية إذا  ب ت

السئن الكربى:  ،بن ...ن نو  قا : ثئا    اناله هة  من ط وق  عدان ب ؛(4/103)الوح إل: 

(1/16). 
 ...الد يواي  عن قيا ال عن الحسن عن الجون عن   مة ابن المحهق من ط وق دشا  سخ ًان سهمد  (1)

 ...سن عن الجون بن قيا السبو  او  من ط وق دما  عن قيا ال عن الح و ؛(19564)نقم  ،المسئد ،بن

الطرباين من ط وق ع   بن المدوئ  قا : ثئا و ؛(4125)نقم  ،يةبا  يف سد  الم  ،كيا  ال هاس ،بن

وسخ ًان الحاكم من ط وق محمد بن  ؛(7/47)المعجم الكه  :  ،بن ...ي بن دشا  الد يوامعاذ 

نقم  ،(4/157)يف المسيدنك: فأون ه  ...هدثئ  سب  ،مئوون الحانث  قا : هدثئا معاذ بن دشا 

اله هة  من ط وق ع ان قا : ثئا و ؛ووافةن الهده  (ش   نصح إل ع ى ش ط ال)وقا :  ،(7217)

 ،(10/381)وصححن ابن ههان فهك ه يف صح حن:  ؛(1/21)السئن الكربى:  ،بن ...ثئا قيا ال ،دما 
سهمد قولن: إ س نل من الجون بن  وهك  عن    ،قا  ابن  ق ق الع د: وسع ن األث   بجون»  قا  ال و ع :

وإ س نل ما   ،وقا : إ سع ف لجون بن قيا ال غ   دها الحدوث  ،  ن الكربىاه الرتمهل يف عوون  ؟قيا ال

وذك ه ابن ههان يف  ،مع وف :ق ت: وًاون دها قا  عئن ابن المدوئ  .(1/117)و  ال اوة: ن .؟«دو

وئ  :  .وباق  نًاا  اإ ئا  ثةاتا  الهوص  ل: وق ،وقا  عئن الحاف  يف الية و : مةهو  ،الثةات

ا اهيح بن اإما  ابن ه   ع ى سها وث الها  ؛(1/294)  ال: إتحاف ال    .هفهو صح إل عئد ،وسخ  ع

 ...اهلل بن عك م الحكم بن عي هة عن عهد ال همن بن سب  ل  ى عن عهدسهمد من ط وق  سخ ًان اإما     (2)

  ا كيا  ال ،الئساي  ومن ط وق الحكم بن عي هة سخ ًان كف من: ؛(18308)نقم  ،فأون ه يف المسئد

= با  ما ًاا  يف  ،كيا  ال هاس ،والرتمهل ؛(4249)نقم:  ،با  ما ودبغ بن ًا و  الم ية ،والعي  ال
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سنن إ وجوز اإني اا بادا    وقد ا يئهط اإما  ابن ه   من هدوث ابن عهاس 

تد  ع ى ًاواز اإني اا  ،فههه األها وث إن ضم بعضها إلى بعض ،الم ية هيى ودبغ

ا ،وك ها هق ،باإدا  إذا  بغ   .وواًا  األخه هبا ًام عع

لة دو ما ذد  إل ن اإما  ابن  سأالهاهث يف دهه الموالهل وم ف إل ن  :ال هصة  ❀

  ، ألةوع  ن  لت سها وث دهه المس ،فةد هف اإني اا بن ،سن اإدا  إذا  بغه   من 

ودها الهل ذد  إل ن سبو محمد دو   ،(1) وسباهت ما  بغ من اإدا  ،ف ووت العا 

وطه  بالدباغ   :دههموقا  المالك ة يف المشهون من مه ،(3)والشافع ة (2)مهد  الحئ  ة

 ........................................................ ،(4)ة  ون باطئنظاد  ًا د الم ي 

 
سبو  او  من ط وق شعهة عن و ؛(هدوث هسن) :وقا  (1792)نقم:  ،الم ية إذا  ب ت ًا و =

 وق ابن ماًان من ط ؛(4127)نقم  ،من نوى سإ وئي ع بادا  الم يةبا   ،كيا  ال هاس ،بن ...الحكم

نقم:   ،ية بادا  وإ عو با  من قا  إ ويئ ع من الم  ،كيا  ال هاس ،بن ...غئدن عن شعهة

الطرباين من ط وق  ؛(2/19)الموئف:  ،بن  ...ابن سب  ش هة من ط وق مئوون عن الحكم ؛(3613)

الطحاول من ط وق  ؛(1050)نقم  ،(2/214)لمعجم الو   : ا ،بن ...هم ال ال وات عن الحكم

ك م عن سش اخ من بن خالد عن و ود بن سب  م وم عن الةا م بن م  م ال عن عهد اهلل بن عصدقة 

هدثئا شعهة عن  ،اله هة  من ط وق الئض  بن شم ف ؛(1/468)ش ح معاين ارثان:  ،بن ...ًاه ئة

إتحاف ال   ال:  .«دها إ ئا  نواتن ثةات» وقا  الهوص  ل: ؛(1/14) السئن الكربى ،بن ...الحكم

وما  إلى ذلل الحاف  ابن هج  كما  ،ق ت: وقد سعف الحدوث باإضط ا  واإن ا  .(5/208)

خاصة وسن الحدوث نًاالن ثةات كما   ،ولكن ظاد  الحدوث إ ود  ع  ن ؛(1/200)يف الي   ص: 

 ةوهبها اني ت عئن ع  ، لكيا  ن و  اهلل  نسماعوقد ص ح عهد اهلل بن عك م ب ،ذك  الهوص  ل

 فةا :وتهعن اإما  ابن ه      ،(4/93)ما  إلى توح حن ابن ههان كما يف الوح إل:  لهلل  و  ؛اإن ا 

 .«دها خرب صح إل»

 .(1/88)عمدال الةانل:  ،الع ئ  ؛(1/468)ش ح معاين ارثان:  ،وئ  : الطحاول (1)
 .(1/412)ة: الهئاوة ش ح الهداو ،الع ئ  (2)
 .(1/324)الحاول:  ،الماون ل ؛(1/22)األ :  (3)
 .(1/101)اليا  واإك  ف:  (4)
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ا  .(1)والمشهون من مهد  الحئاب ة سنن نجس بعد الدبغ سوضع

سن اإدا     والهل ورتًاإل ل هاهث من خه  الئ   يف األها وث وسقوا  الع ما  ف ها:

 .إذا  بغ فةد طه 

 مسألة في طهارة المني   (131).4

 : (2) مسألة ثهثة سها وث ذك  اإما  ابن ه   يف دهه ال ❃

غس ن من  سوكئت  ،كان و سف المئ  سن ن و  اهلل  :عن عايشة  : (1) - 8

 .(3) ثو  ن و  اهلل 

 فاهي مُت   كئت نازإع ع ى عايشة    :عن عهد اهلل بن شها  ال وإين قا   : (2)   - 9

ما هم ل   :يشةعا  فهعثت إل َّ   ،ف ستئ  ًاانوة لعايشة فأخربهتا  ،ف مسيهما يف الما   ،يف ثوب َّ 

 ؟دف نسوت ف هما ش  عا  :قالت  ،نسوت ما و ى الئايم يف مئامن  :ق ت  ؟صئعت بثوب ل  ع ى ما

 لةد نسويئ  وإين ألهكن من ثو  ن و  اهلل  ،ف و نسوت ش  عا غس ين :قالت ،إ :ق ت

ا ب   ل  .(4) وابسع

 
 .(1/49)الم ئ :  ،ابن قدامة (1)
 .(1/134)الُمَح َّى:  (2)
الحدوث سخ ًان اله انل من هدوث عم و بن م مون قا :  ألت    مان بن وسان يف الثو  تو هن  (3)

 م ف ،با  إذا غسف الجئابة سو غ  دا ،فأون ه يف كيا  الوضو  ..قا : قالت عايشة  ،الجئابة

ا: مس م ..ومن ط وق عم و بن م مون ؛(224)نقم  ،وهد  سث ه با    ،كيا  الطهانال ،سخ ًان سوضع

 ؛(109)نقم  ،با  غسف المئ  من الثو  ،كيا  الطهانال ،والرتمهل ؛(436)نقم  ،هكم المئ 
با    ،كيا  الطهانال ،وسبو  او  ؛(293)نقم  ،المئ  من الثو با  غسف  ،كيا  الطهانال ،والئساي 

 .(4181)نقم  ،السئن الكربى ،واله هة  (318)نقم  ،المئ  وو   الثو 
كيا   ،سخ ًان مس م من ط وق سب  األهوص عن شه   بن غ قدال عن عهد اهلل بن شها  ال وإين (4)

  =ن بن المعيم عن مئوو  ،اق عن الس  ان نوسخ ًان عهد ال ز  ؛(290)نقم    ،با  هكم المئ   ،الطهانال
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 كان اهلل  سن ن و  :يف المئ   عن عايشة  ،عن دما  بن الحانث  :(3)  -10

 .(1)ني  حَ   ب  وأم

  اهلل  من ن و   ل س ف ن سم    ،األو   وهك  اإما  ابن ه   بأن هدوث عايشة 

وسفعالن   ،وسن عايشة ت س ن  ،كان و س ن  وإنما ف ن سنن    ،ب س ن وإ بازالين وإ بأنن نجس

 :ان    بنفةد  ،ف ئةده من  ئده ،ثم وأيت ع ى الحدوث الثالث ،ل ست ع ى الوًاو  

وبما سن الحدوث  «،فح  َو بو ل ضع ف مُ  ،الئهدل ة مو ى بن مسعو ههو سبو »

ا ل سل اإما  ابن ه    -ضع ف  ا  ،فةد  ةط اإهيجا  بن -وفةع فه وعده هدوثعا معانضع

كما   م  معئا يف  ،ألن الحدوث الضع ف إ وعانم الوح إل ؛ل حدوث األو  والثاين

ا لمهد  سب  محمد  . م ات عدال وفةع

ودها الهل ذد  إل ن سبو محمد    ،مئ ه   إلى طهانال الذد  اإما  ابن    :صةال ه   ❀

ألم  الئه    ،ولو كان غ   ذلل  ،فهو ود  ع ى سن المئ  طاد   ،دو الم ًاإل من ظاد  الئص

 
نقم   ،(1/368)الموئف:  ،ولكئن سهبم الض ف ..عن دما  بن الحانث ،عن إب اد م الئ ع =

نقم   ،فأون ه يف المسئد...هدثئا األعم  عن إب اد م ،وقا  سهمد: هدثئا سبو معاووة ؛(1439)

ا ؛(23638) وو    با  ما ًاا  يف المئ  ،انالكيا  الطه ،وسخ ًان الرتمهل من ط وق األعم  سوضع

عن   ،عن دما  بن الحانث ،و  من ط وق شعهة قا : سخربين إب اد مسبو  ا ؛(116)نقم  ،الثو 

 ،ابن ماًان من ط وق األعم  ؛(371)نقم  ،با  المئ  وو   الثو  ،كيا  الطهانال ،بن ...عايشة

وابن الجانو  من  ؛(537)نقم  ،الثو با  ف ك المئ  من  ،كيا  الطهانال و ئئها ،بن ...معن إب اد 

ابن ههان من ط وق ود  بن  ؛(44ص )المئيةى:  ،بن ...عن األ و  ،د معن إب ا ،ط وق سب  معش 

الطحاول من ط وق هما    ؛(4/217)الوح إل:    ،بن  ...بة ة قا : سخربنا خالد عن خالد عن سب  معش 

عن  ،عن سب  معش  ،  من ط وق خالداله هة ؛(1/50)ش ح معاين ارثان:  ،بن ...إب اد معن 

 .(2/416)ربى: السئن الك ،بن ...د ماإب 
  ، فأون ه  ..سخ ًان ابن الجانو  من ط وق سب  ههو ة قا : ثئا    ان عن مئوون عن إب اد م عن دما   (1)

وضع ن  ،تك م ف ن سهمد» قا  الهده : ،وسبو ههو ة: دو مو ى بن مسعو  الئهدل ،(135)المئيةى 

 .(4/221)وئ  : م  ان اإعيدا :  «.وقا  ابن خ ومة: إ سهيح بن ،الرتمهل
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ودها ال سل الهل تهئاه اإما    ،(1)هيى لو كان ًاافًّا  ،ب سف الثو  الهل وةع ع  ن المئ   

وقا  بئجا ة المئ  الحئ  ة  ،(3)اب ةوالحئ  (2)  الشافع ةابن ه   دو األظه  من مهد

فاذا ًاف ع ى الثو  سًا س ف ن  ،وج  غسف نطهن :إإ سن الحئ  ة قالوا ،(4)والمالك ة

 .(5)ال  ك

ل اإما  ابن ه   ومن  دو نس :والهل ويهئاه الهاهث من دهه ارنا  ال ةه ة المعيربال 

 .لمئ دو الةو  بطهانال ا :وافةن من الع ما  وقد تةد  الئةف عئهم 

 مسألة في الفأرة تقع في السمن   (136).5

اخي ف ال واال يف   ذك  اإما  ابن ه   يف دهه المسألة هدوثعا عن سب  د و ال ❃

   : (6) سل اظن 

ا  »  :قا  ؟السمنعن ال أنال تةع يف    ف ن و  اهلل  :(1) - 11 إذا كان ًاامدع

ا فه   ، فألةودا وما هولها    .(7) «تة بوه   وإن كان مايعع

 
 .(3/198)ش ح صح إل مس م:  ،الئوول ؛(1/48)ش ح معاين ارثان:  ،وئ  : الطحاول (1)
 .(2/251)الحاول:  ،الماون ل (2)
 .(2/44)ش ح م يو  ال  ق :  ،ال نكش  ؛(2/68)الم ئ :  ،ابن قدامة (3)
 .(1/148)اليا  واإك  ف:  ،المواق ؛(1/133)واليحو ف: اله ان  ،ابن نشد (4)
 .(2/51)الهح  ال ايق:  ،ابن نج م ؛(1/60)بدايع الوئايع:  ،الكا اين (5)
 .(1/145)الُمَح َّى:  (6)
عن سب   ،عن ابن المس   ،عن ابن شها  ،عن معم  ،(1/84)عهد ال زاق يف موئ ن:  سخ ًان (7)

 ا كيا  ال  ،والئساي  ؛(7547)نقم  ،نواه سهمد كما يف المسئد ومن ط وق عهد ال زاق: ،د و ال

با  ال أنال تةع يف   ،كيا  األطعمة ،وسبو  او  ؛(4260)نقم  ،با  ال أنال تةع يف السمن ،والعي  ال

 قا  ابن سب  هاتم: ،(20110)نقم  ،(9/353)السئن الكربى:  ،واله هة  ؛(3842)نقم  ،السمن

عن م مونة  والوح إل ال د ل عن عه د اهلل بن عهد اهلل عن ابن عهاس  ،دم ألت سب  عئن فةا : دو و»

 =نن غ   مح وظ: إف ما هكاه الرتمهل-  وقا  اله انل  ،(2/12)ع ف ابن سب  هاتم:    ،«عن الئه   
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ا    إنْ » :سًاا  بةولن سن ن و  اهلل  عن سب  د و ال  :(2)  - 12 كان ذايهعا سو مايعع

 .(1) «اني عوا بن   :سو قا   -   فا يوهحوا بن 

كما  -ب   ن األو  الهل ذك  اإما  ابن ه   دئا سنن مع و   وهدوث سب  د و ال 

سنن لم  ماإ ؛م و ي ت إل  ع ينومع ذلل نجد سن سبا محمد ل -نةف ابن سب  هاتم عن سب ن 

سما ف ما   ،ووئيو  ليوح إل الحدوث  ،سو سنن لم وط ع ع ى نةد سب  هاتم ل حدوث  ،وهه ها

و ه  اضط ابن دو عهد   ،  باإضط ا فأع ن اإما  ابن ه  ،و ص الحدوث الثاين

هد  وبما سن ع ،(3)«فوإل سنن لم وضهطن عهد الواهد قد شل يف ل  ة الحدوث» :(2)الواهد

فان عهد ال زاق سضهط  -اإني اا ول س ف ن ل    -لحدوث عن معم  نوى دها اال زاق 

 ،نواوة عهد الواهد  فان اإما  ابن ه   س ةط  ،وباإعيما  ع ى دها الية و   ،من عهد الواهد

 .ومن َثم نًاإل الحكم الش ع  الدا  ع  ها ،وسخه ب واوة عهد ال زاق

فأما نواوة  ، واوي ن هقكه ال فهو سن ،ع  ن يف دهاوسما الهل نعيمد  :قا  سبو محمد

ألن األصف إباهة   ؛فموافةة لما كئا نكون ع  ن لو لم و   ش   من دهه ال واوة  ،عهد الواهد

وسما نواوة عهد ال زاق فش ا وان  وهكم زايد نا خ لإلباهة  ،اإني اا بالسمن وغ  ه

  هكم المئسوخ ن اهلل تعالى لو سعاونحن ع ى وة ن من س ،ب ة ن إ شل ف ن ،الميةدمة

فهطف هكم نواوة عهد الواهد ب ة ن   ، انعا و فع بن اإشكا ل بوسبطف هكم الئا خ له ن ذل

 
 .(2/186)الي   ص:  ،ابن هج  .وإنن خطأ والوح إل هدوث م مونة ودو يف الوح ح ن=

ئد: المس ،سخ ًان سبو وع ى ،فهك ه ..د بن زوا  قا : سخربنا معم نواه هبها ال    عهد الواه (1)

السئن  ،واله هة  ؛(13/392)ش ح مشكف ارثان:  ،والطحاول ؛(5841)نقم  ،(10/214)

 .كما   أيت بعد  طون ،وسع ن ابن ه   ؛(19622)قم ن ،(9/594)الكربى: 

 كان» قا  ابن  عد:،من نًاا  الوح ح ن،دو عهد الواهد بن زوا  العهدل موإدم سبو بش  الهو ل (2)

اليعدوف  ،وئ  : الهاًا  .دت176وفاتن  ئة  ،«ثةة» ا  سبو زنعة وسبو هاتم:وق ،«ثةة كث   الحدوث

  .(6/434)هتهو  اليههو :  ،ابن هج  ؛(2/910)واليج وإل: 
  .(1/146)الُمَح َّى:  (3)
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 .انيهى كه  ابن ه   .وباهلل تعالى اليوف ق ،إ شل ف ن

ألن  ؛والهاهث سن ويح   ع ى إعه  اإما  ابن ه   ل حدوث الثاين :ال هصة  ❀

 :ولقا  الطحا ،زوا تن هيى لو ت    هبا ة ُتةهفودو ثة ،ا  الوح ح نعهد الواهد من نًا
 .(1)«ه ت زوا تنوكهلل إذا ان    ب وا ال قُ  ،هف هدوثنوعهد الواهد ثةة إذا ان    بحدوث قُ »

ووحمف  »  :الرب ما ذك ه اإما  ابن عهد  ،والهل و يانه الهاهث يف اليوف ق ب ن ال    ن

 :ع ى ت و ص األكف كأنن قا   الواهد[  ]الي  نوادا عن عهد  قولن لم وؤكف يف نواوة مسد 

إن دها   :سما قو  ابن ه   ،(2)فه تيعانم ال واوة عئن« ،وؤكف ولكئن وسيوهإل بن ووئي ع إ

 .(3)الحكم خاص  بال أنال فهو خطأ كما ذك  ذلل ش خ اإ ه  ابن ت م ة

 الماء طهور ال ينجسه شيء  : مسألة (136).6

   : (4) ة هدوث ن سأل الم  دهه  ابن ه   يف   ذك  اإما  ❃

 َّ  : َقاَ   ابْن  ُعَمَ  هدوث :(1) - 13
ْعُت الئَّه  اْلَما   َوُكوُن  ُوْسَأُ  َعن   َ م 

هَاا   َوا   َوالس   ُّ  ؟ب َأْنم  اْلَ َهال  َوَما َوئُوبُُن م ْن الدَّ
َيْ ن  » :َفَةاَ  الئَّه    إ َذا َكاَن اْلَماُ  َقْدَن اْلُة َّ

ْف اْل َ   .(5) « َهَث َلْم َوْحم 

 
ولم سًاددا يف كيهن الي  وقعت  ؛(1/237)األهكا  الو طى:  ،نة ها عن الطحاول: ابن ال  اط (1)

  .تحت ودل

  .[ زوا ال من الهاهث ل يوض إل...وما ب ن المعةوفي ن ] .(9/38): اليمه د (2)

 .(19/285)مجموا ال ياوى:  (3)
 .(1/158)الُمَح َّى:  (4)
 ،ئدالمس ،عن عه د اهلل بن عهد اهلل بن عم   ،سخ ًان اإما  سهمد من ط وق عاصم بن المئهن (5)

 ،كيا  الطهانال ،فأون ه ...عن عه د اهلل والرتمهل من ط وق محمد بن ًاع   بن ال ب    ؛(4523)نقم 

ا ؛(62)نقم  ،با  ما ًاا  يف سن الما  إ وئجسن ش   كيا   ،والئساي  من ط وق محمد بن ًاع   سوضع

 =ن ال ب   كهللوسبو  او  من ط وق محمد بن ًاع   ب ؛(52)نقم  ،با  اليوق ت يف الما  ،الطهانال
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ل     هدوث   : (2)   - 14
د  اع  ُأ م ْن    :َقاُلوا  :َقاَ    َ ْهف  بْن  َ ْعٍد السَّ  إنَّا نَيََوضَّ

َوا َنُ وَ  اهلل 

َ ُف  ،ب  ْ   بَُضاَعةَ  اْلَماُ  َإ  »  :اهلل   َفَةاَ  َنُ وُ   ؟َوف  َها َما ُوْئج   الئَّاُس َواْلَحاي ُض َواْلج 

ُسُن َشْ    ُوئَ    .(1) « ج 

ودو سن الما  طاد  إ وئجسن  :محمد يف دهه المسألة بالحدوث الثاينسخه اإما  سبو 

لو   وإ شل يف سنن » :ووع ف ذلل بةولن ،وإن تحدود مةدان الة ي ن غ   مئضهط ؛ش  

ئا بحد  ا ب ن ما وةهف الئجا ة وب ن ما إ وةه ها لما سدمف سن وحددا لسنا  سن وجع هما هدًّ 

ولو كان ذلل  ،ول س دها مما ووًا  ع ى الم   وووكف ف ن إلى اخي انه ،ظاد  إ وح ف

 . (2)«ا يف ذلل هدًّ  -ص  تا سو كربتا  -لكانت كف ق ي ن 

ول س   ،وو ى اإما  ابن ه   سن الة ي ن تط ق يف ل ة الع   ع ى الو    مئها والكه  

وويعج  سبو   ،(3) ها الحدوث ق ه  دج  كان وعئ  هبما يف د  دئاك ما ود  سن الئه  

 
كيا  الطهانال   ،وابن ماًان من ط وق محمد بن ًاع    ؛(58)نقم    ،با  ما وئجس الما   ،كيا  الطهانال=

من ط وق ابن إ حاق عن محمد  ،والدانم  ؛(510)نقم  ،با  مةدان الما  الهل إ وئجس ،و ئئها

 .(731)نقم  ،با  قدن الما  الهل إ وئجس ،كيا  الطهانال ،بن ًاع  
 ...بن سب  هاز  عن سب ن عن  هف وق عهد الومد بن سب   ك ئة عن عهد الع و   من ط ًان الطربل  سخ  (1)

بن سصهغ قا : ثئا محمد بن اوسخ ًان ابن عهد الرب من ط وق قا م  ؛(7/130)هتهو  ارثان:  ،بن

  وَّ ًَا   وقد»  قا  الحاف  ابن هج :  .(1/206)اإ يهكان:    ،بن  ...ثئا عهد الومد بن سب   ك ئة  ،وضاح

الي   ص:  .«بن مع ن وسبو محمد بن ه  بن هئهف ووح ى اوصححن سهمد  ،الحدوث سبو س امةدها 

نقم  ،المسئد ،: سخ ًان سهمدق ت: ولن شادد قول من هدوث سب   ع د ال دنل  .(1/13)

 ،والئساي  ؛(61)نقم  ،با  ما ًاا  سن الما  إ وئجسن ش   ،كيا  الطهانال ،والرتمهل ؛(10696)

 ،با  ما ًاا  يف ب   بضاعة ،ا  الطهانالكي ،وسبو  او  ؛(324)نقم  ،با  ذك  ب   بضاعة ،كيا  الم اه

 .(60)نقم 
 .(1/157)الُمَح َّى:  (2)
 «.وكانت تعمف هبا الةه   ،ول ست دج  الهح ون ،ودج : ق وة ق وهة من المدوئة» قا  ابن األث  : (3)

 .(4/104)الئهاوة: 
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ا ع ى هدوث ؛محمد ممن قا  بهلل نهةها مثف قه   » :يف ص ة  دنال المئيهى اعيما ع

 .(1) «دج  

والهل وم ف لن الهاهث بالرتًا إل ب ن الحدوث ن ما ذد  إل ن اإما   :ال هصة  ❀

فان كان  ،الة ي ن الشافع  وغ  ه من األيمة بأن الما  إ وئجسن ش   إن كان المةدان فوق

 ،إن ت    بش   من الئجا ات ف أخه هكمها ،ف ئ   يف طعمن ولونن ونوحن ، قف من ذللس

ألن   ؛دو هكم غ   مئضهط  ،مةدان الة ي ن غ   مئضهطوما ذد  إل ن اإما  ابن ه   بكون  

ا فاصهع يف طهان ،األمة ت ةت هدوث الة ي ن بالةهو  ال وسن المةدان الوان  هبا سصهإل هدًّ

 ،(3) وووفةهم الحئاب ة يف سن الما  إذا كان ق ي ن إ وئجس ،شافع ةمهد  الذك نا  ،(2)الم اه

ا ،(4)ن لئجا ة الما ولم وعيد الحئ  ة بمةدان الة ي ن كمع ا  .(5)ودو قو  المالك ة سوضع

 البول كله نجس من كل حيوان في أن  : مسألة (137).7

 : (6) ة سنبعة سها وث ذك  اإما  ابن ه   يف دهه المسأل   ❃

ا م ْن ُعْكٍف َثَمان  َةع  :َسنَس هدوث  :(1) - 15 ُموا َعَ ى َنُ و    ،َسنَّ نََ  ع  ،اهلل   َقد 

ْ َه    َمْت َسًْاَساُمُهمْ   ، اأْلَْنَم   (7)َفاْ يَْوَخُموا  ،َفَهاَوُعوُه َعَ ى اْإ  َفَشَكْوا َذل َل إ َلى َنُ و      ،َوَ ة 

 
 ،د  ال  ق كيا  ب ،يف ص ة اإ  ا  والمع ا  من هدوث مالل بن صعوعة  سخ ًان اله انل (1)

 .(444)نقم  ،با  ف م الوهال ،كيا  الوهال ،والئساي  ؛(2968)نقم  ،با  ذك  المهيكة
 .(1/56):المئيةى  ،الهاًا  ؛(8/611): (م حق بكيا  األ )اخيهف الحدوث  ،وئ  : الشافع  (2)
 .(1/129)ش ح م يو  ال  ق :  ،ال نكش  ؛(1/20)الم ئ :  ،ابن قدامة (3)
 .(1/86)الهح  ال ايق:  ؛(1/56)تح ة ال ةها :  ،السم قئدل (4)
 .(1/71)مواد  الج  ف:  ،الحطا  (5)
 .(1/169)الُمَح َّى:  (6)
 .«ا سبداهنمولم ووافق دواؤد ،سل: ا يثة ودا» قا  ابن األث  : ؛سل: لم توافةهم اإقامة بالمدوئة (7)

 .(5/164)الئهاوة: 
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 ،بََ ى :َفَةاُلوا «، ن َهاَفُيو  ُهوَن م ْن َسْبَوال َها َوَسْلَها  ،  ئَا ف   إ ب   ن   َمَع َناع  ْ ُ ًُاونَ َسَإ َت » :َفَةاَ   ،

بُوا م ْن َسبَْوال َها َوَسْلهَان َها ،َفَ َ ًُاوا وا ،َفَش   َ   ،َفَوحُّ اع  ب َف  ،َفَةَيُ وا ال َّ  .(1) َوَطَ ُ وا اْإ 

 ،س نكين الوهال يف المدوئة ه ث وو  كان  سن ن و  اهلل  :سنس  :( 2) - 16

 .(2)مال ئ ويف م ابض 

ْئَد اْلَكْعَهة   بَْ َئَما َنُ وُ  اهلل   :َقاَ    ابن مسعو  هدوث :( 3) - 17 م  ُوَو    ع 
َقاي 

ه مْ  وُ   َسوُُّكْم َوةُ  ،ي  َسَإ َتْئُ ُ وَن إ َلى َدَها اْلُمَ ا :إ ْذ َقاَ  َقاي ف  م ئُْهمْ  ؛َوًَاْمُع ُقَ ْوٍ  ف   َمَجال س 

ُد إ َلى فَ  ،ن  آ   ُفَهنٍ إ َلى ًَاُ و ُ ُن َهيَّى إ َذا   ، َفَ ج  ُ  ب ن   (4) َوَ م َها َوَ َهَدا (3) ْ ث َهاَف َْعم  ُثمَّ ُوْمه 

 
 ،قا : هدثئ  سبو نًاا  مولى سب  قهبة  عن هجا  بن سب  عثمان  ابن ع  ة من ط وق اله انل  سخ ًان    (1)

وسخ ًان مس م من   ؛(6503)نقم  ،با  الةسامة ،كيا  الدوات ،فهك ه ...عن سنس ،عن سب  قهبة

ا  ؛(1671)نقم  ،هكم المحانب ن والم تدونبا   ،كيا  الةسامة والمحانب ن ،ط وق ابن ع  ة سوضع
او ؛(12525)نقم  ،فأون ه يف المسئد ...سهمد عن ابن ع  ةو   ،ابن سب  ش هة عن ابن ع  ة سوضع

با   ،كيا  تح وم الد  ،بن ...وق و ود بن زنوع عن هجا الئساي  من ط  ؛(7/433)الموئف: 

اْ ﴿تأووف قولن تعالى:  ؤخ َ  إِنََّما َجَز  ِيَن يخ وََلخۥٱَّلَّ َ َورَسخ  ى: هدثئا وقا  سبو وع ؛(4024)نقم  ،﴾ارِبخوَن ٱَّللَّ

ا  ؛(2816)نقم  ،(5/197)المسئد:  ،بن ...هدثئا ابن ع  ة ،بو بك س ابن ههان من ط وق ابن ع  ة سوضع

الطحاول من ط وق محمد بن الوهاح قا : ثئا ابن  ؛(4470)نقم  ،(10/321)كما يف الوح إل: 

السئن الكربى:  ، بن ...اله هة  من ط وق قي هة عن ابن ع  ة ؛(4/359)ارثان: مشكف  ،بن ...ع  ة

(8/128). 
سخ ًان اله انل من ط وق سب  الي اح عن  ،ل مسجد دو ًا   من هدوث سنس يف قوة بئا  الئه   (2)

وسخ ًان مس م سوضا من   ؛(418)نقم  ،با  دف تئه  قهون المش ك  الجاد  ة ،كيا  الوهال ،سنس

با  مسجد الئه   ،اضع الوهالكيا  المساًاد ومو ،بن ..عهد الوانث بن  ع د عن سب  الي اح ط وق

اوالئساي  من ط وق عهد الوان  ؛(524)نقم    ، با  نه    ،كيا  المساًاد ومواضع الوهال  ،ث سوضع

ا با   ،كيا  الوهال ،من ط وق عهد الوانث ،وسبو  او  ؛(702)نقم  ،الةهون وات اذ سنضها مسجدع

 .(11833)نقم  ،  الي احوسهمد من ط وق هما  بن   مة عن سب ؛(453)نقم  ،ئا  المساًادب
 .(3/422)هاوة: الئ ،ابن األث   .ال  ث: األمعا  واألهشا  (3)
 .(2/397)المودن السابق:  .السه: ما تهةى من سث  وإ ال الئاقة (4)
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ا َ َجَد َنُ وُ  اهلل   ،َفانْهََعَث َسْشَةاُدمْ  ؟!َ َجَد َوَضَعُن بَْ َن َكي َ  ْن   ن  ْ َن َكي َ ْ  َوَضَعُن بَ  َفَ مَّ

ا َهَت َوثَ  دع ُكوا َهيَّى َماَ  بَْعُض  ،َ اًا  ل  َفَضح  ح  َفانَْطَ َق ُمْئَط  ق   ،ُهْم إ َلى بَْعٍض م ْن الضَّ

َه  َوة   - إ َلى َفاط َمَة َعَ  َْها السَّ َ  ًُاَوْو    ُّ  -َود 
ا َهيَّى  َفَأْقَهَ ْت َتْسَعى َوَثَهَت الئَّه  دع َ اًا 

ْم َتُس َوَسْقَهَ ْت  ،ئْنُ َسْلَةيُْن عَ  ا َقَضى َنُ وُ  اهلل   ،هُُّهمْ َعَ  ْه  َهاَل َقاَ  َفَ مَّ ُهمَّ َعَ ْ َل  »  :الوَّ ال َّ

 .(1) وذك  الحدوث  ،«...ب ُةَ ْو ٍ 

  كئت سب ت يف المسجد يف عهد ن و  اهلل    :قا     ابن عم  هدوث    : (4)  - 18

ا وكونوا و شون ش  ع   مف ، وتدب  يف المسجد وكانت الكه  تهو  وتةهف ،ا ع بعاوكئت شابًّ 

 .(2) من ذلل 

ابن عم   ف هدس بحدوث  ،وج   اإما  ابن ه   عن دهه المجموعة من األها وث

ع ف بهو  الكه  يف     س ف ن سن ن و  اهلل ف» :ومع ذلل ،ووع ن بعد  اإ ئا 

  سقف ماسب  محمد دئا وهجة اإما   ،«ه هجة ف نف ،وإذ ل س دها يف ال رب ؛المسجد فأق ه

  :إهنا ضع  ة من ًاهي ن :وةا  عئها

ا يف عد  من الموئ ات المعيربال  : األولى وصححن ابن خ ومة    ،سن الحدوث ون  مسئدع

  .وابن كث  

دو يف هكم  ونسهين إلى عهد الئه   ،سن إخهان الوحاب  ب عف مع ن :الثان ة

 .ودها سم  مشهون ب ن سدف اإصطهح ،الم فوا

 
 .(3/422)الئهاوة:  ،ابن األث   .ال  ث: األمعا  واألهشا  (1)
ا عن هم ال بن عهد اهلل عن سب   (2) با  الما  الهل و سف   ،كيا  الوضو   ،فأون ه  ..نسخ ًان اله انل مع ةع

 ،بن ..وسخ ًان موصوإع سبو  او  من ط وق ال د ل قا : هدثئ  هم ال ؛(172)نقم  ،بن شع  اإنسان

مة من ط وق وونس وسخ ًان ابن خ و ؛(382)نقم  ،با  يف طهون األنم إذا وهست ،كيا  الطهانال

، (4/537)الوح إل:  ،ن الط وق ن سن ابن ههانوم ؛(1/185)الوح إل:  ..،بن و ود عن ال د ل

ا ؛(1656)نقم   .(4244)نقم  ،(2/602)السئن الكربى:  ،وسخ ًان اله هة  من ط وق وونس سوضع
 .(1/22)وئ  : فيإل ال  ان:  .«وإ ئا ه ع ى ش ط اله انل» قا  ابن كث  :
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ألن ف ن سن ال  ث   ؛فه هجة لهم ف ن»  :هدوث ابن مسعو ا  ابن ه   عن  اإم  ووج  

ع ى  فمن الهاطف سن وكون  ل هع  ،ع ى طهانال الد  ،ول س دها  ل هع عئددم ،كان معن   

ا ،طهانال ال  ث  ون طهانال الد  ودهه العهانال من لطايف سب    ،(1)«وكهدما مهكونان معع

ووسي دمن  ل هع إبطا    ،وة س دئا سنن إإ  ،إنكانه ل ة اس ف غم سن المشهون عئن ،محمد

دئا سن اوالةاطع د» :وذد  اإما  ابن ه   إلى سن دها الحدوث مئسوخ ، عوى خوومن

ا به شل وبطف    ،قهف ونو  الحكم بيح وم الئجو والد   ،دها ال رب كان بمكة فوان مئسوخع

 ،(3) دها وانيو  لن نسل اإما  ابن ه   وما  ابن الم ةن إلى ،(2) « اإهيجا  بن بكف ها 

وسما »  :وتط   الئ س لما ذك ه الئوول ليع  ف دها الحدوث  ،ولعف يف قولن بالئسخ مجازفة

ا ا يوحابع  ،لم وع م ما وضع ع ى ظه ه فا يم  يف  جو ه الجوا  الم ض  سنن 

 .(4)«ل طهانال

 ؛ئ ووحد  إطانه ال م  ،مثم وأيت اإما  ابن ه   لهحث هدوث الوهال يف م ابض ال ئ 

فوإل سن دها كان يف  » :إذ وقع اليو وإل يف نواوة اله انل سن دها كان قهف بئا  المسجد

 .(5) «سو  الهج ال قهف ونو  األخهان باًايئا  كف نجو وبو 

ثم   ،وسن دها هوف يف سو  الهج ال ،وكه  اإما  ابن ه   دها و  د الةو  بالئسخ

ون    َنُ وُ  اهلل    َ َسمَ  :وف ن ،ذك  هدوث عايشة  د  ف   الدُّ َوَسْن ُتَئ ََّف  ،ب ه ئَا   اْلَمَساًا 

   .(6)َوُتَط ََّ  

 
   .(1/170) َّى: الُمحَ  (1)

  .المودن السابق  (2)

  .(4/452)وض إل لش ح الجامع الوح إل: الي ،ابن الم ةن (3)
 .(12/151)ش ح مس م:  (4)
 .(1/173)الُمَح َّى:  (5)
فأون ه يف  ...عن عايشة هدثئ  دشا  بن ع وال عن سب ن ،سخ ًان سهمد فةا : هدثئا عام  بن صالإل (6)

  =نا  بهدثئا دش :ن الرتمهل من ط وق عام  بن صالإل ال ب  ل قا وسخ ًا ؛(25854)نقم  ،المسئد
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والئه  عن  ،ثم وةانن اإما  ابن ه   ب ن هدوث  إباهة الوهال يف م ابض ال ئم

لوإل سن   ،ف و صإل سن اإباهة يف األو  كانت لطهانال سبوا  ال ئم ،الوهال يف سعطان اإبف

ف  ًات الطهانال والئجا ة من كه » :ل ئجا ة (1) بفاإ الوهال يف سعطان الئه  عن

 . (2)«ال ربون

ووع ف اإما  ابن ه   دها الحدوث بأن اإباهة   ،(3)ولم ويهَق لئا غ   هدوث الُعَ ن  ن

لهس   ووحمف دها ع ى اإضط ان كما سباح الئه     ،دئا ع ى  ه ف اليداول من الم م

 .ع ى  ه ف اإضط انالح و  لهعض الوحابة 

كها ف ق  ،إبد من الي  وق ب ن بو  ونوث ما وؤكف لحمن وما إ وؤكف  :ال هصة  ❀

ف ما و ص هدوث ابن    - والةو  بالئسخ الهل ذد  إل ن سب  محمد    ،الع ما  ب ن الةسم ن

ود    ،ف ن شدال يف الئةد كما سن نةده لحدوث ابن عم   ،وحيا  إلى  ل ف -مسعو  

 ......................................................................  ىسم  مع وف ع

 
سبو وع ى عن سب  ك و  قا :  ؛(594)نقم  ،با  تط    المساًاد ،كيا  الجمعة ،فأون ه ...ع وال=

ابن خ ومة من ط وق مالل بن  ع   قا : سخربنا دشا   ؛(8/152)المسئد:  ،بن ...ثئا هس ن بن ع  

دال ابن ههان من ط وق الحس ن بن ع   عن زاي ؛(1294)نقم  ،(2/270)الوح إل:  ،بن ...عن سب ن

اهلل بن المهانك عن   الطحاول من ط وق عهد ؛(1634)نقم  ،(4/513)الوح إل:  ،بن ...عن دشا 

 ؛(2/439السئن الكربى،اله هة  من ط وق سهمد ؛(6/296)مشكف ارثان:  ،بن ...دشا  بن ع وال
ا سهمد وابن ههان كما  ،(1/342)ا يف ال يإل: وصحإل الحدوث الحاف  ابن هج  كم وصححن سوضع

 .فهو صح إل عئده ،واهيح بن ابن ه   ع ى سها وث الها  ؛(1/59)ناوة: يف الد

وهدوث الئه   .(3/258)الئهاوة:  ،ابن األث   .سعطان: الموضع الهل تساق إل ن اإبف بعد السة  (1)

با  ما ًاا  يف  ،كيا  الوهال ،سخ ًان الرتمهل ،عن الوهال يف سعطان اإبف ون  عن سب  د و ال 

با  الوهال يف   ،كيا  المساًاد والجماعات ،وابن ماًان ؛(348)نقم  ، بض ال ئمالوهال يف م ا

 .(768)نقم  ،سعطان اإبف
 .(1/174)الُمَح َّى:  (2)
 .(35/391)تا  الع وس  .ًامع الع ين نسهة إلى ُعَ ْوئَة ودم قه  ة من الع   يف بج  ة (3)
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 .(1)  اإما  ابن ه 

ا   (2)فهها دو قو  الحئ  ة ،سما قولن ال ةه  بئجا ة بو  الح وانات ونوثها مط ةع

ودو  ،انال بو  ونوث ما وؤكف لحمنإلى طه (5)والحئاب ة (4)وذد  المالك ة ،(3)والشافع ة

 . الهل ويهئاه الهاهث من مجموا دهه ارنا  المعيربال لهؤإ  األيمة

 عمل الوضوء بالماء المست  : مسألة (141).8

   : (6) ذك  اإما  ابن ه   يف دهه المسألة هدوثان ❃

ن  م ْن   إنَّ َنُ وَ  اهلل   :قالتع بئت معوذ    بَ ال ُّ  هدوث  : (1) - 19 َمَسإَل ب َ ْس  

ه    .(7) َفْضف  َماٍ  َكاَن ب َ د 

 
  .(1/148)معالم السئن:  ،ال طاب  ؛(1/109)ش ح معاين ارثان:  ،وئ  : الطحاول (1)
 .(1/54)المهسوط:  ،الس خس  ؛(1/50)تح ة ال ةها :  ،السم قئدل (2)
 .(1/16)نوضة الطاله ن:  ،الئوول ؛(2/248)الحاول:  ،الماون ل (3)
 .(1/168)واإك  ف:  اليا  ،المواق ؛(1/160)الكايف:  ،ابن عهد الرب (4)
 .(1/108)ش ح مئيهى اإنا ات:  ،الههويت ؛(2/65)الم ئ :  ،ابن قدامة (5)
 . 1/182المح ى :  (6)

كيا   ،بن ...عن ال ب عسخ ًان الرتمهل من ط وق بش  بن ال ضف عن عهد اهلل بن محمد بن عة ف  (7)

 سبو  او  من ؛(هدوث هسن صح إل) :وقا  ،(33)نقم  ،با  ما ًاا  سنن وهدس بمؤخ ال نس ن ،الطهانال

نقم:  ،با  ص ة وضو  الئه   ،كيا  الطهانال ،بن ..حمد بن عة فط وق الثونل عن عهد اهلل بن م

 ،بن ..: هدثئا ش ول عن عهد اهلل بن محمد بن عة ف ابن ماًان من ط وق اله ثم بن ًام ف قا ؛(130)

 ،بن ...  ان عن عهد اهلل بن محمد بن عة فالطرباين من ط وق   ؛(390)نقم  ،يا  الطهانال و ئئهاك

السئن:  ،بن ...الدانقطئ  من ط وق عهد اهلل بن  او  قا : نا    ان ؛(24/267)المعجم الكه  : 

السئن الكربى:  ،بن ...اله هة  من ط وق ابن عجهن عن عهد اهلل بن محمد بن عة ف ؛(1/87)

وعن سهمد سنن  ،مهل عن اله انل سنن هسئنوهكى الرت» قا  ابن الم ةن: ،(277)نقم  ،(1/59)

الهدن  .«واهيح بن األكث ون ،اخي ف الع ما  يف اإهيجا  بمحمد بن عة ف» قا  الئوول: ،«صححن

 .إل عئدهفهو صح  ،واهيح اإما  ابن ه   بالحدوث ع ى سها وث الها  ؛(2/171)المئ  : 
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ف    ُف َسَهُدُكْم َيس   َو ْ َإ »  :َقاَ  َنُ وُ  اهلل   :قا  هدوث سب  د و ال  :(2)  - 20

اي م    . (1) «َوُدَو ًُائُ     ، اْلَما   الدَّ

ألن فضف   ؛الوضو  بالما  المسيعمففالحدوث األو  ف ن  إلة واضحة ع ى ًاواز 

كها هةق اإما  ابن ه   دهه   -دو مسيعمف به شل  الما  الهل كان ب د ن و  اهلل 

ودهه   ،(2)«ودوؤخه ما  ًاد :د نولقو» :ثم ا يدنك ع ى دها الحدوث ب واوة -المسألة 

  - وحيح بن  ودو  اقط إ  - إنما نواه  دثم بن ق ان » :ال واوة ضع  ة إ تو إل لههيجا 

   .(3)«ودو غ   مع وفعن نم ان بن ًاانوة 

ووهك  سبو محمد سن من قا  بعد  ًاواز الطهانال بالما  المسيعمف قد اهيح بالحدوث 

من الهل سعف الئه  عن الهو     ؛خف يف با  ال نا ودوده  -  هدوث سب  د و ال    -الثاين  

د سب  محمد وودخف يف با  اإخهان ودها قو  باطف  عئ   ،يف الما  الدايم بأنن وو   مسيعمهع 

 
سن   ،عن بك   ابن األشح  ، و بن الحانثالحدوث سخ ًان مس م من ط وق ابن ود  قا : سخربين عم (1)

با  الئه  عن  ،كيا  الطهانال ،فأون ه ..ن زد ال هدثن عن سب  د و السبا الساي  مولى دشا  ب

ا: الئساي  ؛(283)نقم  ،اإغيسا  يف الما  ال اكد كيا  الطهانال  ،وسخ ًان من ط وق ابن ود  سوضع

كيا  الطهانال  ،وابن ماًان ؛(220)نقم  ،يمبا  الئه  عن اغيسا  الجئ  يف الما  الدا ،و ئئها

الوح إل:  ،وابن خ ومة ؛(605)نقم  ،يف الجئ  وئ مس يف الما  الدايمبا  ما ًاا   ،و ئئها

السئن  ،واله هة  ؛(17)نقم  ،(1/14)ش ح معاين ارثان:  ،والطحاول ؛(93)نقم  ،(1/809)

 .(1127)نقم  ،(1/362)الكربى: 
 ،(2/260)المعجم الكه  :  ،والطرباين ؛(3793)نقم  ،المسئد ،الحدوث سخ ًان اله ان (2)

عن سب ن   ،عن نم ان بن ًاانوة ،عن  دثم بن ق ان ،: كهدما من ط وق س د بن عم و(2091)نقم

ا وقا  سبو  او :   ،ا  سهمد: مرتوكق»  : يف ت ًامة  دثم:(2/29)م  ان اإعيدا :  )قا  الهده     ؛م فوعع

اإما  ابن   والحدوث كما ذك   ،«إ وكي  هدوثن  :وقا  ابن مع ن  ،: ل س بثةةوقا  الئساي   ، بش ل س  

 .ه   ضع ف

م  ان  ،وئ  : الهده  .«إ وع ف» ونم ان بن ًاانوة كما قا  ابن ه  : ؛(1/185)الُمَح َّى:  (3)

 .(4/273)اإعيدا : 
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ا ع ى سص ن ،ما لم و رب عن ن سن وإ فع ن عن ن و  اهلل   .ف هةى الما  طاد ع

امهد  اإما  ابن ه   دو ًاواز الوضو  بالما  المسيعمف  يعمف والما  المس ،مط ةع

اغيسف بن بع ئن ودو الما  الهل توضأ بن بع ئن ل  وضة سو ناف ة سو » :ما  سب  محمدعئد اإ

  .(1)«و وا  كان الميوضئ بن نًاهع سو ام سالع  ،لجئابة سو غ  دا

وما ذد  إل ن اإما  ابن ه   من ًاواز ا يعما  الما  المسيعمف يف   : ال هصة ❀

ولكن مع اليح   عن الما   ، ن ن س الهاهثدو الهل تم ف إل ،  نفع الحدث األص 

وما ذك ه سبو محمد من طهانال الما    ،(2)ب ن الما ونف   ق    ،المسيعمف يف إزالة هدث سكرب

وك ه المالك ة إزالة الحدث إ إزالة   ،( 3)دو نسل الحئ  ة ،المسيعمف يف إزالة هدث سص  

 .(6) ودو قو  الحئاب ة ،(5) يعمفا  المسطهانال بالمإ توإل ال :وقا  الشافع ة ،(4) ال هث

 وال يجوز استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول   :مسألة (149). 9

   : (7) ذك  اإما  ابن ه   يف دهه المسألة األها وث ارت ة ❃

  َه فَ  ، اْلَ اي طَ  مُ إَذا َسَتْ ُي »  :َقاَ   َسنَّ َنُ وَ  اهلل   : هدوث َسب   َسوُّوَ   : (1) - 21

ْهَ ةَ  ُبوا  ، َوَإ َغاي طٍ   ، َوَإ َتْسَيْدب ُ وَدا ب َهْو ٍ   ، َتْسَيْةه ُ وا اْلة  ُقوا َسْو َغ    .(8) ؟«َوَلك ْن َش  

 
 .(1/182)الُمَح َّى:  (1)
 .(2/42)إكما  المع م:  ،ةاض  ع امال ؛(4/43)اليمه د:  ،وئ  : ابن عهد الرب (2)
 .(1/68)بدايع الوئايع:  ،الكا اين ؛(1/78)ا : تح ة ال ةه ،السم قئدل (3)
 .(1/69)مواد  الج  ف:  ،الحطا  ؛(1/174)الهخ  ال:  ،الة ايف (4)
 .(1/149)المجموا:  ،الئوول ؛(1/303)الحاول:  ،الماون ل (5)
 .(1/67)اإنواف:  ، اولالم  ؛(1/31)الم ئ :  ،ابن قدامة (6)
 . 1/189المح ى :  (7)

با  قه ة سدف   ،كيا  الوهال  ،ال د ل عن عطا  ال  ث  عن سب  سوو من ط وق انل  اله سخ ًان    (8)

 =با  ،كيا  الطهانال ،بن ...من ط وق    ان بن ع  ئة عن ال د لمس م  ؛(386)نقم  ،المدوئة
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َفَ َسْوُت َنُ وَ   ،َنَقْ ُت َعَ ى بَْ ت  ُسْخي   َهْ َوةَ  :قا   هدوث ابن عم  :( 2) - 22

ا ل َحاًَاي ن   اهلل   دع  . (1)هَْ ة  ُمْسيَْةه َف اْلة  َقاع 

ْهَ ة  كَ ذَ  َسنَّ َنُ وَ  اهلل    :هدوث َعاي َشَة  :(3)  - 23 ا َوْكَ ُدوَن اْ ي ْةهَاَ  اْلة  َ  نَا ع

ْم َفَةاَ  َنُ وُ  اهلل   ه  ْهَ ةَ   ؟ َقْد َفَعُ وَدا » :ب ُ ُ وًا   . (2) «اْ َيْةه ُ وا ب َمْةَعَدت   اْلة 

هَْ َة ب هَْو ٍ  اهلل  ُ وُ  نََهى نَ  :َقاَ    ًَااب  ٍ  هدوث  :(4) - 24 َفَ َسْوُيُن  ،َسْن نَْسيَْةه َف اْلة 

 ..........................................................................َقْهَف َسْن ُوْةهََض 

 
 ؛(23037)نقم  ،المسئد ،بن ...هدثئا    انةا  سهمد: فوسخ ًان  ؛(264)نقم  ،اإ يطابة=
با  الئه  عن ا يةها  الةه ة   ،كيا  الطهانال  ،بن  ...هدثئا    ان  ،ن عهد ال همنالرتمهل عن  ع د بو

 ،نالاكيا  الطه ،بن ...هدثئا    ان ،الئساي  قا : سخربنا محمد بن مئوون ؛(8)نقم  ،ب ايط سو بو 

  كيا ،بن ...هدثئا    ان ،سبو  او  عن مسد  ؛(21)نقم  ،الحاًاةبا  الئه  عن ا يةها  الةه ة عئد 

ابن ماًان من ط وق ابن ود  قا : سخربين  ؛(9)نقم    ،با  ك اد ة ا يةها  الةه ة عئد الحاًاة  ،الطهانال

نقم   ،با  الئه  عن ا يةها  الةه ة ب ايط سو بو  ،كيا  الطهانال و ئئها ،بن ...وونس عن ابن شها 

الطرباين   ؛(1/33) إل: الوح  ،بن  ... ومة من ط وق عهد الجهان بن عه  قا : ثئا    انابن خ ؛(318)

اله هة  من ط وق  ؛(4/142)المعجم الكه  :  ،بن ...من ط وق وح ى الحماين وغ  ه قا : ثئا    ان

 .(1/91)السئن الكربى:  ،بن ...الحسن بن محمد بن الوهاح قا : ثئا    ان
عم   ابن عن ،عن وا ع بن ههان ، انل من ط وق محمد بن وح ى بن ههانالحدوث سخ ًان اله (1)

ومس م من ط وق وح ى بن  ع د عن  ؛(147)نقم  ،با  اليربز يف اله وت ،كيا  الوضو  ،

من ط وق عه د اهلل  ،اإما  سهمد ؛(266)نقم  ،با  اإ يطابة ،كيا  الطهانال ،بن ..محمد بن وح ى

بن الرتمهل من ط وق عه د اهلل بن عم  عن محمد  ؛(4592)نقم  ،بن ..بن عم  عن محمد بن وح ى

من ط وق وح ى بن  ،سبو  او  ؛(11)نقم  ،با  ما ًاا  يف ال خوة يف ذلل ،كيا  الطهانال ،بن ..وح ى

ابن ماًان من ط وق   ؛(12)نقم    ،با  ال خوة يف ذلل  ،كيا  الطهانال  ،بن  .. ع د عن محمد بن وح ى

  .(322)نقم  ،بن ..مد بن وح ىوح ى بن  ع د عن مح 
عن عايشة   ،عن ع اك ،خالد الحها  عن خالد بن سب  الو ت سخ ًان اإما  سهمد من ط وق  (2)

با   ،كيا  الطهانال و ئئها ،ومن الط وق ن سها سخ ًان: ابن ماًان ؛(24542)نقم ،المسئد

ومن  ؛(167)م نق ،(1/95)السئن:  ،والدانقطئ  ؛(327)نقم  ،ال خوة يف ذلل يف الكئ ف

ا لم وسمع من عايشة   .(1/47)موهاح ال ًااًاة: ،لهوص  لوئ  : ا .المع وف سن ع اكع
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 .(1)ب َعاٍ  َوْسيَْةه ُ َها

وقا    - هدوث سب  سوو  األنوانل  - لةد سخه اإما  ابن ه   بالحدوث األو  

ا لط ،األهو بعد  ًاواز ا يةها  الةه ة سو ا يدباندا بأل ها  من  م ة  وةين الع ووفةع

ثم بدس ووفق ب ئها وب ن هدوث   ،فةد سون  األها وث المعانضة لن  ،المعيا ال يف كيابن الُمَح َّى

 .سب  سوو 

فةد ذد  اإما  ابن ه   إلى سن الحدوث   ،ف ما و ص هدوث ابن عم  

ع ى وة ن من حن فئ  ،وإذا لم وكن ذلل ف ن» :إذ ل س ف ن سن ذلل كان بعد الئه  ؛مئسوخ

والةو    ،«عن ذلل موافق لما كان ع  ن الئاس قهف سن وئهى ما يف هدوث ابن عم   سن

إن هدوث سبى سوو  م وص  » :بطا قا  ابن  ،إنن قو  ضع ف :بالئسخ سقف ما وةا  عئن

 .(2) «بحدوث ابن عم  إ مئسوخ بن

 : فةد سع ن اإما  ابن ه   من ًاهي ن   ، وسما هدوث عايشة  

مجهو  إ » :وقا  عئن ،ه ث سع ن ب الد بن سب  الو ت ،من ه ث اإ ئا  :ىاألول

إذ   ؛وتجه ف خالد بن سب  الو ت من اإما  سب  محمد ل س يف مح ن ،(3) ؟!«ُودنى من دو

كئا  :عن    ان بن هس ن قا » :(تانوخ وا ط)يف  (دت292ت )ذك ه سبو الحسن بحشف 

 
 ..عن ًااب  ،عن مجادد ،سخ ًان اإما  سهمد من ط وق ابن إ حاق قا : هدثئ  سبان بن صالإل (1)

كيا   ،بن ..الرتمهل من ط وق ًا و  بن هاز  عن ابن إ حاق ؛(14458)نقم  ،المسئد ،فأون ه

ا سخ ًان ابن ماًانومن ط وق ًا   ؛(9)نقم    ،با  ما ًاا  يف ال خوة يف ذلل  ،الطهانال  ،و  بن هاز  سوضع

وسخ ًان ابن  ؛(325)نقم  ،با  ال خوة يف الكئ ف وإباهين  ون الوحانل ،كيا  الطهانال و ئئها

ا بن  ب اد ماله هة  من ط وق إ ؛(58)نقم  ،(1/74)الوح إل:  ،خ ومة من ط وق ابن إ حاق سوضع

دها هدوث » ا  الحاف  ابن هج :ق ؛(440)نقم  ،(1/150)السئن الكربى:  ، ع د عن ابن إ حاق

 .(2/115)موافةة ال رب:  .«هسن  
 .(1/238)ش ح صح إل اله انل:  (2)
 .(1/192)الُمَح َّى:  (3)
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وكان لن د  ة فأت ئاه  ،بوا ط -و  د الع لعم  بن عه  وكان ع ئعا -نأيت خالد بن سب  الو ت 

ا وقد م م عامف عم  بن عهد الع و  نوى عن  » :وذك ه ابن سب  هاتم فةا  ،(1)...«وومع

الحها    وعهد الم ل بن عم   و ماك بن ه   نوى عئن خالد  عم  بن عهد الع و

 واوة مشهون بال» :فةا  ،كه  ابن ه   (3)د تعة  ابن م وزوق ،(2)«بن فضالةاوالمهانك 

إنن   :ومن كانت هالين دهه فأقف ما وةا  عئن ،(4)«لكن هدوثن مع و  ،وف بحمف الع ممع 

 .(5) هان يف ثةاتنخاصة مع ذك  ابن ه ،مجهو  الحا  إ الع ن

ا به شل» :قا  سبو محمد :الثان ة ثم لو صإل لما كان ف ن إإ  ،ف و صإل لكان مئسوخع

 ،(6)«فهطف تع ةهم بحدوث عايشة ًام ة ،ان سصهع إ إباهة اإ يدب ،إباهة اإ يةها  فةط

ومع ذلل فهو وسيدنك   ،والةو  بالئسخ مما ت    بن اإما  ابن ه   يف تأوو ن لهها الحدوث

ودها سعج  من قولن    ،فه  له يةها  فةط إ إباهة اإ يدبان  -إن صحت    -بأن اإباهة  

قد تعسف يف تأووف   -هلل عئن ا اع  -سن سبا محمد  وإ وسعئا سن نةو  دئا إإ ،بالئسخ

ا  ون سن وه ن ذلل ل ئاس   ووهعد ،الحدوث ا ش ع ًّا مئسوخع سن وكون الوحاب  وئةف هكمع

 .الهون  معوه مئن

وبالهحث عن    ،ول س بالمشهون  ،نواوة سبان بن صالإل بأنن من    واعف هدوث ًااب   

 
  .(128ص )تانوخ وا ط:  (1)
  .(3/336)الج ح واليعدوف:  (2)
اس كان من سخص الئ ،من سدف شاطهة باألندلس ،وز بن سهمد المعاف لطاد  بن م دو سبو الحسن  (3)

ابن  .دت484وفاتن  ئة  ،كما وةو  ابن بشكوا  ،بالحاف  ابن عهد الرب وسكث  عئن ودو سثهت الئاس ف ن

 .(19/88)    سعه  الئهه :  ،الهده  ؛(1/240)الو ة:  ،بشكوا 
 .(3/98)هتهو  اليههو :  ،ابن هج  (4)
ا ولم ووثق ومجهو  الحا  عئد سدف اإصطهح: سن و ول عئن  ،(6/252)ثةات: ال (5)  ،اثئان فواعدع

 .(232ص)ن دة الئ  :  ،وئ  : ابن هج  .ودو المسيون
 .(1/192)الُمَح َّى:  (6)
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 :فاألخ   وةو  ،عهد الربن ابن هع نسل صاهه وهدو سنن ت ،سصف قو  اإما  ابن ه   يف سبان

ودهه غ  ة  » :فةا  ،وتعةههما الحاف  ابن هج  ،(1) «الهل و وون ضع فسبان بن صالإل »

إذ وك     ودو كما قا     ،(2)«ف م وضعف سبان دها سهد قه هما  ،مئهما وخطأ توان ا ع  ن

 ،دوثتوح إل اله انل ل حوقد نةف الرتمهل    ،قو  وح ى بن مع ن ف ن وموافةة ال ازوان لن

 . (3)وهسئن الحاف 

كان بعد  ف  س ف ن ب ان سن ا يةهالن الةه ة  :اإما  ابن ه   وةو ومع ذلل فان  

ا و س  دها الحدوث بما فس  بن هدوث عايشة  ،هن ن وإ وحف سن و ا  يف  » :وسوضع

ن ثم نسخ سهددما  ول س إذا هنى عن ش      ،ف كون من فعف ذلل كاذبعا  ،األخهان ما ل س ف ها

 .(4) «ًا  نسخ ارخ و

ويف دها ب ان » :فةا  ،ما ا يشك ن اإما  ابن ه   دئا -من قهف  -وقد فسَّ  ال طاب  

ا    ،ما ذك ناه من صحة مهد  من ف ق ب ن الهئا  والوح ا  تودم سن الئه    غ   سن ًااب ع

 .(5) « ى الئسخفحمف األم  يف ذلل ع ،عئن كان ع ى العمو 

سن الئه  إنما وكون   ،يف دها الها   لةووة الي  ذك تومن الم ًاحات ا :ة ال هص   ❀

ا  ،وإ وكون يف الهئ ان ،يف الوح ا  ودو من   ،قا  دها الكه  من عئده ووهعد سن ًااب ع

 ،فهو سوعى لما قا  ،مهاش ال وسخه عن الئه   ،ونشأ يف عو  الئهوال ،سقحاح الع  

الي  تد  ع ى   (ثم)ف  ن  ، ضإل الم هولحدوث وا ثم إن ا ،وسهق بي س   الئص من غ  ه

تة و  اإما  ابن ه   دها يف تع  ةن  ولها نةد سهمد شاك  ؛تيال  ال عف بعد سن لم وكن

 
وثةن وح ى بن مع ن والعج   وسبو زنعة   ،وسبان بن صالإل بن عم   بن عه د .(1/312)اليمه د:  (1)

 .(1/94)هتهو  اليههو :  ،ابن هج  .ذك ه ابن ههان يف الثةاتو ،وسبو هاتم
 .(1/95)هتهو  اليههو :  (2)
 .(2/115)موافةة ال رب يف ت  وح سها وث الم يو :  ،ابن هج  ؛(1/23)الع ف الكه  :  (3)
 .(1/92)الُمَح َّى:  (4)
 .(1/16)السئن: معالم  (5)
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 ن ومهد  اإما  ابن ه   يف دهه المسألة وافةن ع  ،(1)ع ى دهه المسألة يف الُمَح َّى

 (4)والشافع ة (3)ك ةوذد  المال ؛(2) بنإن اإ يدبان إ بأس  :الحئ  ة إإ سن سبا هئ  ة قا 

 ، ودو الهل ويهئاه الهاهث .إلى ًاواز ذلل يف الهئ ان وه مين يف الوح ا  (5)والحئاب ة

 مسألة: وال يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة (151).10

 : (6) يف دهه المسألة سها وث عدال ذك  اإما  ابن ه    ❃

َأ   ُ وَ  اهلل  َسنَّ نَ  :  انل الحكم بن عم و الهدوث  :(1) - 25 نََهى َسْن َويََوضَّ

ًُاُف ب َ ْضف  َطُهون  اْلَمْ َسال    . (7)ال َّ

 
 .(1/373)م قاال الم ات إل:  ،الةانل ؛(4/232)ش ح معاين ارثان:  ،وئ  : الطحاول (1)
 .(1/655)الدن الم يان:  ،ابن عابدون ؛(2/467)يف ش ح الهداوة: الهئاوة  ،الع ئ  (2)
 .(1/146)ش ح م يو  ال   ف:  ،ال  ش  ؛(1/94)بداوة المجيهد:  ،ابن نشد (3)
 .(2/81)المجموا:  ،الئوول ؛(1/151)الحاول:  ،الماون ل (4)
 .(1/101)اإنواف:  ،الم  اول ؛(1/96)العمدال:  ،مةابن قدا (5)
 .(1/205) َّى: الُمحَ  (6)
 ..عن الحكم ابن عم و. ،عن سب  هاًا  ،سخ ًان الط الس  فةا : هدثئا شعهة عن عاصم األهو  (7)

نقم  ،المسئد ،سهمدكف من:  الط الس  ومن ط وق ؛(1252)نقم  ،(176ص )مسئده:  ،فأون ه

كيا   ، او  وسبو ؛«إ سناه ووإل» وقا  عئن: ،(4/185)يف اليانوخ الكه  :  و اله انل ؛(20134)

 ،اد ة فضف طهون الم سالبا  ك  ،كيا  الطهانال ،والرتمهل ؛(82)نقم  ،با  الئه  عن ذلل ،الطهانال

 ،با  الئه  عن فضف وضو  الم سال ،كيا  الم اه ،الئساي و ؛(دها هدوث هسن)وقا :  ،(64)نقم 

ابن و ؛(1/53)ن: السئ ،الدانقطئ و ؛(373)نقم  ،كيا  الطهانال و ئئها ،ابن ماًانو ؛(343)نقم 

 قا  :(872)نقم  ،(1/191)السئن الكربى:  ،اله هة و ؛(1260)نقم  ،(4/71)الوح إل:  ،ههان

 ، ن عن شعهةفوقا  األث  : وضط بون  ،واخي ف عئن ،سبو هاًا  ا من  و ال بن عاصم»الدانقطئ : 

وذك ه ابن ههان يف  ،فةد وثةن وح ى بن مع ن والئساي  ،سما  و ال بن عاصم ،  غئدنول س دو يف كيا

 ،والهوص  ل ،: وقد صحإل الحدوث: ابن ههانق ت .(1/33)وئ  : تئة إل اليحة ق:  .«الثةات

 .فهو توح إل لن ،واهيح اإما  ابن ه   بن ،وهسئن الرتمهل كما  هق 
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 َّ  :هدوث عهد اهلل بن   ًاس  : (2)  - 26
ًُاُف  َسنَّ الئَّه  َف ال َّ نََهى َسْن َوْ َيس 

 .(1)ب َ ْضف  َوُضو   اْلَمْ َسال  

 :   هدما عن ابن عهاس وذك  هدوث ن معانض ن ل حدوث ن السابة ن ك 

27 -   (3) :      
ْت م ْن ًَائَابَةٍ   َسنَّ اْمَ َسالع م ْن ن َسا   الئَّه   ُّ    ،اْ َيَحمَّ

َأ   ،َفَجاَ  الئَّه  َفيََوضَّ

ُسُن َشْ    » :َفَةاَ   ،إن   اْغَيَسْ ت :َفَةاَلْت َلنُ  ،م ْن َفْض  َها  .(2) « إنَّ اْلَماَ  َإ ُوئَج 

 
لمع ى بن س د عن عهد الع و  بن الم يان عن عاصم من ط وق االحدوث سخ ًان ابن ماًان عن  (1)

 ؛(374)نقم  ،با  الئه  عن ذلل ،كيا  الطهانال و ئئها ،د اهلل بن   ًاس األهو  عن عه
 ؛(3/132)المسئد:  ،بن ...سبو وع ى عن إب اد م بن الحجا  قا : ثئا عهد الع و  بن الم يانوسخ ًان 

الدانقطئ  من  ؛(1/24)ش ح معاين اإثان:  ،بن ... ىالطحاول عن محمد بن خ ومة قا : ثئا المع

 ،«ودو سولى بالووا  ،ودها موقوف» :وقا  ،(1/117)بن السئن:  ...عن عاصمعهة شعنط وق 

وابن شاد ن يف نا خ  ؛(4/111)المعجم األو ط:  ،وكهلل سخ ًان من الط وق ن سها الطرباين

ا ؛(68ص )الحدوث ومئسوخن:  ونًاإل نسل  ،(1/192)يف السئن الكربى:  وذك ه اله هة  م يو ع

ولكن الحق سن ال فع زوا ال تةهف  » ى:لش خ سهمد شاك  يف تع  ةن ع ى الُمَح َّ قا  ا ،الدانقطئ  بوق ن

و ئده » قا  الهده : ،«وسن الموقوف فيوى الوحاب  تؤود نواوين الم فوعة وإ تعانضها ،من الثةة

ولن شادد صح إل دو  ،اإما  ابن ه   فهو صح إل عئدهق ت: واهيح بن  .(1/16)اليئة إل:  ،«ًا د

 .بن عم و السابق هدوث الحكم 

 ،عن الثونل عن  ماك عن عك مة عن ابن عهاسط وق عهد ال زاق من نواه اإما  ابن ه    (2)

 ؛(2562)نقم  ،سهمد كما يف المسئد عهد ال زاق: وعن ؛(396)نقم  ،(1/109)الموئف: 
 ،با  ال خوة يف ذلل ،كيا  الطهانال ،بن ...هوص عن  ماك بن ه  الرتمهل من ط وق سب  األو

 ...وسخ ًان الئساي  من ط وق ابن المهانك عن    ان عن  ماك ؛(هسن صح إل)وقا :  ،(65)نقم 

كيا  الطهانال  ،بن ...ابن ماًان من ط وق سب  األهوص عن  ماكو ؛(325)نقم  ،كيا  الم اه ،بن

ا وسخ ًان الطرباين من ط وق عهد ال زاق سوضع   ؛(370)نقم    ،الم سال  با  ال خوة ب ضف وضو   ،و ئئها

 ابن ههان من ط وق عثمان بن سب  ش هة عن سب  األهوص عن ؛(11/274)كه  : كما يف المعجم ال

 ،(1/262)المسيدنك:  ،بن ...الحاكم من ط وق    ان عن  ماك ؛(4/56)الوح إل:  ،بن ... ماك
 وث الرتمهل وابن خ ومة وابن ههان وابن الجانو  والحاكمق ت: وقد صحإل الحد .(564)نقم 

 .(1/395)وئ  : ابن الم ةن: الهدن المئ  :  .هة واله 
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ُف ب َ ْضف  َمْ ُمونَةَ َن َكا  وَ  اهلل  َسنَّ َنُ   :(4) - 28  .(1) َوْ َيس 

ودما دئا  ،وقد بدس اإما  ابن ه   بئةد  ئدل الحدوث ن المعانض ن لوًاهة ن  ه

 ،ودو وةهف الي ة ن ،فأما الحدوث األو  ف واوة  ماك بن ه   ،هدوثا ابن عهاس 

ولكن قهو    ،(2)«لئاس و ةئوننن اوكا»  :وقدوال اإما  ابن ه   ف ن شعهة الهل قا   ،كها قا 

وإنما ف ها ت و ف عئد المحةة ن من سدف   ، ماك بن ه   ل ي ة ن ل س ع ى إطهقن

 ،ونواوين َعْن عك مة خاصة مضط بة» :(3)فةد ذك  وعةو  السدو   ،الج ح واليعدوف

ا مثف شعهة   ،ول س من الميثهي ن ،ودو ف   غ   عك مة صالإل ومن  مع من  ماك قدومع

 . (4)«صح إل مسية م  ان فحدوثهم عئن و 

كان نًاهع   :وقا  اله ان  ،وثةن وح ى بن مع ن وسبو هاتم  ،و ماك بن ه   صدوق ثةة

ا ت كن ا إ سع م سهدع ودو   ،ولسماك هدوث كث   مسية م إن شا  اهلل  : وقا  ابن عدل  ،مشهونع

  ،(5) ًاا  مس مودو من ن ،وسها وثن هسان ودو صدوق إ بأس بن ،من كهان تابع  الكوفة

 .ول س بج ٍح ظاد  ،اإما  ابن ه   إ وئدن  تحت الئةد الهئا قالن وما 

 
كيا    ،عن ابن عهاس  ،عن سب  الشعثا   ،من ط وق ابن ًا وح قا : هدثئا عم و بن  وئانمس م    سخ ًان  (1)

عهد ال زاق عن ابن ًا وح كما  ودو عئد    ؛(323)نقم    ،با  الةدن المسيح  يف غسف الجئابة  ،الح ض

ومن ط وق عهد ال زاق: ابن  ؛(3455)نقم  ،المسئد ،سهمد وعن األخ  : ؛(1/270)يف الموئف: 

 ،والدانقطئ  ؛(23/426)المعجم الكه  :  ،الطرباينو ؛(108)نقم  ،(1/57)الوح إل:  ،خ ومة

 ؛(2/209)سئد: الم ...وحوسخ ًان اله ان من ط وق سب  عاصم عن ابن ًا  ؛(1/53)السئن: 
 .(1/188) السئن الكربى: ،اله هة  من ط وق سهمد بن هئهفو

 .(2/178)الضع ا  الكه  :  ،العة    (2)
الحاف  الكه   » قا  عئن الهده : ،دو وعةو  بن ش هة بن الو ت بن عو ون الهو ل السدو   (3)

ت ًامين عئد ال ط     .دت262 ئة    وفاتن  ،«صاه  المسئد الكه   العدوم الئ    يف الع ف  ،العهمة الثةة

 .(12/476)    سعه  الئهه :  ،الهده  ؛(14/281)اله دا ل: تانوخ ب دا : 
 .(12/120)هتهو  الكما :  ،الم ل (4)
 .المودن السابق  (5)
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 ،وعهانتن يف الُمَح َّى مههمة ،(1)اإما  ابن ه   الحدوث الثاين بت الطه اينوسعف 

وقد نواه الطه اين عن عم و » :ولحسن الح  نةف ابن ال  اط العهانال بش   من اإوضاح

الج      عونغم سن الهاهث إ وسيط    ،(2)«الطه اينوإ وحيح بحدوث    ،بن  وئان من غ   شل

سو   -كما يف عهانال الُمَح َّى    -دف لم ه من قهف ه  ن    ،واوة الطه اينبئةد اإما  ابن ه   ل 

وا عى ابن الةطان ال ا   سنن نة ن عن  ،كما يف عهانال ابن ال  اط ،سنن ت ك اإهيجا  بن

لكن إذا اعيمدنا عهانال  ،الةطان يف الئةد يمد ع ى  عوى ابن وإ ومكن سن ُوع ، ابن ه  

ا إ تومد سما  الئةد من ًاانه ن ،الُمَح َّى  : (3)فه  سوضع

وإنما نواوين عن عهد ال زاق عن ابن   ،سن الطه اين إ و ول عن عم و بن  وئان  :األو 

 ن سودوئا من فاما سن وكون دئاك  ةط هوف يف الئس ة الي  ب ،عن عم و بن  وئان ،ًا وح

 .بن ال  اط سخطأ يف الئةف عن اإما  ابن ه  سو سن ا ،َح َّىالمُ 

  ،«ودؤإ  سوثق من الطه اين وسه   به شل» :قولن ون ت عهانال الُمَح َّى :الثاين

ألن اإخيهف قد هوف من تهم ه ابن   ؛ووعئ  اإما  ابن ه   دئا ال واال عن عهد ال زاق

وقد  ،واألخ   دو الهل صدن الشل مئن ،(4)الرب اينبن بك  ومحمد  ،عهد ال زاق :ًا وح

سخربين عم و بن   :سخربنا ابن ًا وح» :ون  عئد اإما  مس م من ط وق محمد بن بك  قا  

 
كان »  وقا  ابن خ اش:  ،قا  سبو هاتم: صدوق ثةة  ،سبو عهد اهلل ال ازل  ،دو محمد بن هما  الطه اين  (1)

وهدث هبا عن  ،د  مو ق ،كان من سدف ال ه ة يف ط   الحدوث» قا   ع د بن وونس: ،«ةةعدإع ث

الج ح  ،وئ  : ابن سب  هاتم .دت271وفاتن  ئة  ،«وكان ثةة صاه  هدوث ،عهد ال زاق وغ  ه

 .(2/269)تانوخ ب دا :  ،  ال ط ؛(7/240)واليعدوف: 
 .ودو توح ف (اينالطرب)ويف المطهوا  .(1/196)األهكا  الو طى:  (2)

 .(3/330)يف كيا  األهكا :  ب ان الودم واإوها  ،ابن الةطان ال ا   (3)
ا صاه  س  »  قا  وح ى بن مع ن:  ،وب  ان بطن من األز   ،دو محمد بن بك  الرب اين  (4)  ،وكان ظ و ع

 .(9/77)هتهو  اليههو :  ،ابن هج  ؛(7/297)الطهةات:  ،ابن  عد .دت203وفاتن  ئة  ،«ثةة
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سما من ه ث نةد اإما    ،(1)...«سكرب ع م  والهل و ط  ع ى بال  سن سبا الشعثا   : وئان قا 

ونواوين صالحة  ،ة قه نمإذ وثةن كهان األي ؛فهها مما وؤخه ع  ن ،ابن ه   ل طه اين

 .فان هوف شل فهو من قهف الرب اين إ الطه اين ،لهعيهان

فهما إ  ،وافرتضئا سهنما صح حان ،إن تجاوز الهاهث إ ئا  الحدوث ن :ال هصة  ❀

ا ل سل اإما  ابن ه      -هجة ف هما   فئحن ع ى وة ن من سن هكم »  :وةو  سبو محمد  -وفةع

ا دهون ال  والةو  بالئسخ  ،(2)«بالئه  عما ف هما  ث نطق الئه  هربون مئسوخ قطعع

 :وهاو  ًامهون الع ما  اليوف ق ب ئهما قا  الطحاول ،سنن قو  ضع ف :سقف ما وةا  عئن
سن ال ًاف والم سال إذا سخها بأودوهما الما  معا من إنا  واهد   :فوًادنا األصف المي ق ع  ن»

 .(3) «سن ذلل إ وئجس الما 

من عد  ًاواز وضو  ال ًاف من فاضف وضو  الم سال  - سبو محمد  ودها الهل ذك ه 

  ، (6)والمالك ة ،(5)الحئ  ة :وذد  الجمهون من ،(4)دو المعيمد من مهد  الحئاب ة -

 .ودو الهل ويهئاه الهاهث من ارنا  ال ةه ة المعيربال ،إلى ًاواز ذلل (7)والشافع ة

 

  

 
نهمن   -ودها الحدوث ذك ه مس م » ل:قا  الئوو ،وقد تةد  ت  وجن قهف ق  ف ،(323)نقم  ،مس م (1)

 .(4/7)ش ح صح إل مس م:  .«ميابعة إ سنن قود اإعيما  ع  ن -اهلل تعالى 
 .(1/206)الُمَح َّى:  (2)
 .(1/26)ش ح معاين ارثان:  (3)
 .(1/37)اإقئاا:  ،الههويت (4)
 .(1/146)الدن الم يان:  ،ابن عابدون ؛(1/62)المهسوط:  ،الس خس  (5)
  .(1/40)اليهو ال:  ،ال  م  ؛(1/52)مواد  الج  ف:  ،الحطا  (6)
 .(1/189)الحاول:  ،الماون ل ؛(8/98)األ :  (7)
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 له وكثيره، قاعدًا أو قائمًا  ينقض الوضوء قليمسألة: والنوم حدٌث (156).11

 : (1) ذك  اإما  ابن ه   يف دها الها  سها وث عدال ❃

ا  :هدوث َعْن َقيَاَ اَل َقاَ   :(1) - 29 ْعت َسنَسع َكاَن َسْصَحاُ  َنُ و   اهلل   :َوُةوُ   َ م 

ْعين م   :اَ الَ َفُةْ ت ل َةَي  ،ُثمَّ ُوَو ُّوَن َوَإ َويََوضَّ ُونَ  ،َوئَاُمونَ    .(2) إل َوَاهلل   :َقاَ   ؟ْن َسنَسٍ َ م 

   : (3) فةد ذك  سكث  من هدوث   ، سما األها وث المعانضة لهها الحدوث 

 .(4)ا ثم وو  سنن كان وئا  وإ وع د وضو ع  :عن ن و  اهلل  :(2) -30

 َّ  :هدوث ابن عهاس  :(3)  - 31
د  َه  َسنَُّن َنَسى الئَّه  يَّى َغطَّ َسْو  نَاَ  َوُدَو َ اًا 

ُ  إ إَّ َعَ ى  »  :َقاَ    ؟إ نََّل َقْد ن ْمَت   ،َوا َنُ وَ  اهلل    :َفُةْ ُت   ،نََ َخ ُثمَّ َقاَ  ُوَو    إ نَّ اْلُوُضوَ  َإ َوج 

 
 .(1/212)الُمَح َّى:  (1)
 ،كيا  الح ض ،...من ط وق خالد بن الحانث قا : هدثئا شعهة عن قيا المس م  الحدوث سخ ًان (2)

وقا  سهمد: هدثئا وح ى بن هه   الحانث   ؛(376)نقم  ،با  سن نو  الجالس إ وئةض الوضو 

وسخ ًان سبو وع ى من ط وق  ؛(376)نقم  ،المسئد ،بن ...هدثئا شعهة ،قا : هدثئا خالد بن الحانث

 وق سب  عام  العةدل سبو عوانة من ط  ؛(3240)نقم    ،(6/17)المسئد:    ،بن  ...شهابة قا : هدثئا شعهة

مشكف   ،بن  ...ل من ط وق داشم بن الةا م قا : ثئا شعهةالطحاو  ؛(1/223)المسئد:    ،بن  ...عن شعهة

نقم   ،(1/119)السئن الكربى:    ،بن  ...اله هة  من ط وق وح ى بن  ع د عن شعهة  ؛(7/481)ارثان:  

(585). 
 .(1/212)الُمَح َّى:  (3)
ثم   ...»  :وون ،وون  عن ابن عهاس يف قوة ب يوتن عئد خالين م مونة ،معئىذك ه اإما  ابن ه   بال (4)

 ،الحدوث  ...«فآذنن به  بالوهال فو ى ولم ويوضأ  -وكان إذا نا  ن خ    -فئا  هيى ن خ    اضطجع  

 ،كيا  الدعوات ،عن ابن عهاس ،عن ك و  ،سخ ًان اله انل من ط وق الثونل عن   مة بن كه ف

 ،صهال المساف ونكيا     ،ومن ط وق الثونل سخ ًان: مس م  ؛(5957)نقم    ،يهن بال  فبا  الدعا  إذا ان

 ،عن ك و  ،وسخ ًان سهمد من ط وق عم و بن  وئان ؛(763)نقم  ،ال  ف وق امن با  الدعا  يف صهال 

با   ،كيا  اليطه ق  ،بن ..والئساي  من ط وق  ع د بن مس وق عن   مة ؛(1914)نقم  ،المسئد

 .(1121)نقم  ،لسجو الدعا  يف ا
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ا  عع ُ نُ َفا نَُّن إ َذا اْضَطَجَع   ، َمْن َناَ  ُمْضَطج   . (1) «اْ َيْ َخْت َمَ اص 

 .(2) « إإ سن تضع ًائهل   ، إ » :قا  ؟ن و  اهلل يف دها وضو  وا  سع  َّ  :(3)  - 32

الع ئان وكا   » :وًاا  ب    «،الع ئان وكا  السن فمن نا  ف  يوضأ» :هدوث :(4) - 33

 . (3) «ت الع ن ا يط ق الوكا نام   فاذا  ، السن 

ع  ن   -فهو    ،فان اإما  ابن ه   و وون بالئه     ،سما ف ما و ص الحدوث األو 

 .............................................. ،ولكن إ وئا  ق هنوئا   -الوهال والسه  

 
عن و ود بن   ،  بن ه  ايده ع ى المسئد: من ط وق عهد السهسخ ًان عهد اهلل بن اإما  سهمد يف زو  (1)

ومن ط وق عهد السه  بن  ؛(2313)نقم  ،المسئد ،فأون ه ..عن قيا ال عن ابن عهاس ،عهد ال همن

ا  ،ه    ،سبو  او   ؛(77)نقم    ،وضو  من الئو با  ما ًاا  يف ال  ،كيا  الطهانال  ،الرتمهل  ،سخ ًان سوضع

المسئد:   ،وسبو وع ى  ؛«دو هدوث مئك »  ثم قا :  (202)نقم    ،وضو  من الئو با  يف ال  ،كيا  الطهانال

 ،الدانقطئ  ؛(3429)نقم  ،(9/49)ش ح مشكف ارثان:  ،الطحاول ؛(2478)نقم  ،(4/369)

السئن  ،واله هة  ؛«عن قيا ال وإ ووإلت    بن سبو خالد » ثم قا :  (596)نقم  ،(1/292)السئن: 

 .و  أيت كه  سب  محمد عن ع ة الحدوث ،(597)نقم  ،(1/194)الكربى: 

عن  ،عن م مون ال  اط ،سخ ًان اله هة  من ط وق ق عة بن  وود قا : هدثئ  بح  بن كئ   السةا  (2)

ودها الحدوث »  :ثم قا (596)نقم  ،(1/194)السئن الكربى:  ،فأون ه ..عن ههو ة ،سب  ع ام

 .«وإ وحيح ب واوين ،ودو ضع ف ،اطعن م مون ال   ،بن كئ   السةا  وئ    بن بح 

عن مح وظ   ،عن الوض ن بن عطا   ،سخ ًان سهمد من ط وق بة ة بن الول د  عن ع      ال    األو    (3)

سخ ًان  ،من ط وق بة ة ؛(889)نقم  ،المسئد ..،عن ع    ،عن عهد ال همن بن عايه ،بن ع ةمة

ا: سبو  او   ،كيا  الطهانال و ئئها  ،وابن ماًان  ؛(203)نقم    ،با  يف الوضو  الئو   ،كيا  الطهانال  ،سوضع

المعجم  ،والطرباين  ؛(260)نقم    ،(1/215)المسئد:    ،سبو وع ى  ؛(477)نقم    ،با  الوضو  من الئو 

ن سب  بك  بن سب  م وم  سخ ًان الدانم  من ط وق بة ة ع عن معاووة  والثاين .(19/372)الكه  : 

مسئد  ،ومن ط وق بة ة سخ ًان: الطرباين ،فأون ه ...عن معاووة  ،عن عط ة بن ق س الكهع 

قا    .(3434)نقم    ،(9/57)ش ح مشكف ارثان:    ،والطحاول  ؛(1494)نقم    ،(2/358)الشام  ن: 

هدوث ع   سثهت من   وقا  سهمد: ،ل سا بةوو ن : ألت سب  عن دهون الحدوث ن فةا  :ابن سب  هاتم

  . ن المئهنل وابن الوهح والئوول هدوث ع  سَّ وهَ  قا  الحاف : ،هدوث معاووة يف دها الها 

 .(1/333)الي   ص الحه  :  ،وئ  : ابن هج 
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 .(1) كما يف هدوث عايشة 

 ،(2) عن سب  خالد الداإين ،وسما الحدوث الثاين فهو من نواوة عهد السه  بن ه  

والداإين ل س  ،وغ  ه ،ضع ن ابن المهانك ، وعهد السه  إ وحيح بن» :قا  سبو محمد

 ؛ئةدالب سبعد بو محمد قدوإن كان س ،وما ذك ه اإما  ابن ه   سشهن بالووا  ،(3)«بالةول

وممن ضع ن من » :وسشان ابن الم ةن إلى ذلل فةا  ،إذ ل س ال ًاهن بالسو  الهل ذك 

 . (4)«دها هدوث  اقط ًام ة :فةا  ،الميأخ ون اإما  ابن ه   يف محهه

ا ،سما هدوث ع   ومعاووة   ،فةد نةددما اإما  ابن ه   من ه ث اإ ئا  سوضع

عن سب  بك  بن سب  م وم ودو  ،ودو ضع ففمن ط وق بة ة   هدوث معاووة» :فةا 

ا بة ة وسما هدوث ع    ،مهكون بالكه  عن عط ة بن ق س ودو مجهو   ،ف اوون سوضع

 .(5) «وكهدما ضع ف ،عن الوض ن بن عطا 

فهعد سن  ،  ابن ه   لن س  و  ميم   يف الجد  العة  وكما دو مع وف فان اإما

وسما من ط وق الئ   » :ف ةو  ،مئطة إ يدإ  الوأيت إلى ا ،عانضةوئاق  األها وث الم

إما سن وكون الئو  هدثعا وإما سن إ وكون   :فانن إ و  و الئو  من سهد وًاه ن إ ثالث لهما

 
  وئا   إن ع ئ  تئا  وإ  »  قا :  ؟هف سن توت ستئا  ق  ،: وا ن و  اهللل  و  اهلل    ه ث قالت عايشة    (1)

كيا   ، ممس ؛(1147)نقم  ،بال  ف با  ق ا  الئه   ،كيا  اليهجد ، انلسخ ًان اله ،«ق ه  

 .(738)نقم  ،با  صهال ال  ف ،صهال المساف ون
 الئساي :وقا   «،صدوق» قا  عئن وح ى بن مع ن: ،عهد السه  بن ه   بن   م الئهدل الكويف (2)

هتهو  اليههو :  .دت187 ئة وفاتن  ،«كان بن ضعف يف الحدوث» وقا  ابن  عد: ،«ل س بن بأس»

قا  سهمد  ،و ود بن عهد ال همن بن سب   همة الكويف األ دلسما الداإين: سبو خالد  .(6/316)

وئ  : هتهو  اليههو :  .«صدوق ثةة» وقا  الئساي  وسبو هاتم: ،«ل س بن بأس» ووح ى بن مع ن:

(12/82). 
 .(1/214)الُمَح َّى:  (3)
 .(2/440)الهدن المئ  :  (4)
 .(1/218)الُمَح َّى:  (5)
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 ،ودها خهف قولهم  ،وكث  ه ك ف كان إ وئةض الوضو ا فة   ن  فان كان ل س هدثع   ،هدثعا

 ودها قولئا فوإل سن الحكم ،ضو ا فة   ن وكث  ه ك ف كان وئةض الووإن كان هدثع 

 . (1)«و عوى إ ب دان ع  ها ،وتحكم به  ل فبالي  وق ب ن سهوا  الئو  خطأ 

ما م َّ من  و ،من المع وف سن اإما  ابن ه   مشهون باليشد  بالئةد :ال هصة  ❀

سفضف  ولعف هدوث ع    ،ةدسها وث يف دهه المسألة  ل ف  ع ى مئهجن الميشد  بالئ 

في وص سها وث نةض   ،م َّ تحس ن بعض الع ما  لن ،ما و وى يف با  نو  الميوضئ

ا نةض ،الوضو  بالئو  بن ا لم وئةض ،فمن نا  مضجعع ودها دو مهد    ،(2)ومن نا  ًاالسع

والهل و يانه الهاهث  ،(5)ودو الم يان من مهد  الحئ  ة ،(4) والحئاب ة (3)الشافع ة

 . (6)سما المعيرب عئد المالك ة مدال الئو  إ د  ين،ًاسوض

 مسألة مس الرجل ذكره ال يوجب الوضوء  (163).12

   : (7) ذك  اإما  ابن ه   يف دهه المسألة ثهثة سها وث ❃

َعْت َنُ وَ  اهلل  :هدوث بس ال بئت ص وان  : (1) - 34 َوْأُمُ  ب اْلُوُضو    َسنََّها َ م 

 . (8)ْ     َ م ْن َمس  الْ 

 
 .(1/218)المودن السابق:  (1)
 .(1/72)معالم السئن:  ،ال طاب  ؛(9/55)ش ح مشكف ارثان:  ،وئ  : الطحاول (2)
 .(2/18)المجموا:  ،الئوول (3)
 .(1/128)الم ئ :  ،ابن قدامة (4)
 .(1/10)ال و ع  ته  ن الحةايق:  ؛(1/31)بدايع الوئايع:  ،الكا اين (5)
 .(1/295)مواد  الج  ف:  ،الحطا  (6)
 .(1/223)الُمَح َّى:  (7)
الموئف:  ،عن بس ال ،عن م وان بن الحكم ،عن ع وال ،عن ال د ل ،عن معم  عهد ال زاق سخ ًان (8)

 =نقم ،المسئد ،بن ...عن دشا  بن ع وال ،عن وح ى بن  ع د ،سهمد ؛(411)نقم  ،(1/113)
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    هدوث سب  د و ال  :(2) -35
ه  » :َقاَ   َعْن الئَّه  ه  إ َلى َذَك     -  َمْن َسْفَضى ب َ د 

ْي     .(1) «َفَةْد َوًَاَ  َعَ ْ ن  اْلُوُضو ُ   - َلْ َس ُ وَنُن   

عن ال ًاف ومس    نًاهع  أ  ن و  اهلل    سنْ   :  ط ق بن ع    هدوث   :(3)   - 36

 . (2) ؟!«دف دو إإ بضعة مئل » :  اهلل  وفةا  ن ،ذك ه بعد سن ويوضأ

 
 ...ط وق وح ى بن  ع د عن دشا  بن ع وال قا : سخربين سب وسخ ًان الرتمهل من  ؛(26751)=

من مس ذك ه فه وو   هيى »  ب   :  (82)نقم    ،با  الوضو  من مس الهك   ،ه يف كيا  الطهانالفأون 

وبال    ن سن سخ ًان الئساي  من ط وق وح ى بن  ؛«دها هدوث هسن صح إل» وقا  عئن: ،«ويوضأ

 وسخ ًان ؛(163)نقم:  ،با  الوضو  من مس الهك  ،الطهانالكيا   ،بن ... ع د عن دشا  بن ع وال

 ،فأون ه ...و  من ط وق مالل عن عهد اهلل بن سب  بك  سنن  مع ع وال وةو :  خ ت ع ى م وانسبو  ا

ابن ماًان من ط وق عهد اهلل بن إ نوس عن   ؛(181)نقم  ،با  الوضو  من مس الهك  ،كيا  الطهانال

 ؛(479)نقم  ،با  الوضو  من مس الهك  ،كيا  الطهانال و ئئها ،بن ...دشا  بن ع وال عن سب ن
اله هة  من ط وق  ؛(1/229)المسيدنك:  ،بن ...لحاكم من ط وق هما  بن زود عن دشا  بن ع والا

دها هدوث » قا  ابن الم ةن: .(1/128)السئن الكربى:  ،بن ...وح ى بن  ع د عن دشا  بن ع وال

وقد صححن ابن خ ومة  ق ت: ،سدف الحف والعةد والئةف والئةد سخ ًان األيمة األعه  من ،صح إل

 ،دو سصإل ش   يف دها الها  :وقا  اله انل ،(هسن صح إل)وقا  الرتمهل  ،بن ههان والحاكموا

وقا  الدانقطئ : دو صح إل  ،وقا  الحاكم: دو هدوث صح إل ثابت ع ى ش ط اله انل ومس م

ه   ع  ن الهل ق ت: وإ و  ى كه  اإما  ابن  ؛(2/453)الهدن المئ  :  .«وصححن اله هة  ،ثابت

 . حن لنو  د توح 

 ..سخ ًان اإما  سهمد من ط وق و ود بن عهد الم ل الئوف   عن  ع د بن سب   ع د المةربل عن سب ن  (1)

 ،(1/74)ش ح معاين ارثان:    ،ومن ط وق الئوف  : سخ ًان الطحاول  ؛(8199)نقم    ،المسئد  ،فأون ه
و ود بن عهد  :وف ن» قا  اله ثم : .(641)قم ن ،(1/211)السئن الكربى:  ،واله هة  ؛(447)نقم 

 .(1/245)مجمع ال وايد:  .«ووثةن وح ى بن مع ن يف نواوةٍ  ،وقد ضع ن سكث  الئاس ،الم ل الئوف  
نقم   ،المسئد ،فأون ه ..،من ط وق محمد بن ًااب  عن ق س بن ط ق عن سب ن ،سخ ًان سهمد (2)

با  ما ًاا  يف   ،ا  الطهانالكي  ،بن  ...وسخ ًان الرتمهل من ط وق عهد اهلل بن بدن عن ق س ؛(15860)

ا ؛(85)نقم  ،ت ك الوضو  من مس الهك  با   ،كيا  الطهانال ،الئساي  من ط وق عهد اهلل بن بدن سوضع

= ة يف ذللبا  ال خو  ،كيا  الطهانال،سبو  او  من ط وق عهد اهلل بن بدن كهلل  ،ت ك الوضو  من ذلل
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فانن وهك   ،وعئدما وأيت اإما  ابن ه   ع ى ا يع ام دهه األها وث واليوف ق ب ئها

خاصة  ،وو   ع ى الئةد المثان هو  إ ئا ه ،ف وثق نواتن سوإع إ ئا  هدوث بس ال 

  ، بن سب  بك اهلل فةد نوى األوزاع  سن ال د ل و وون عن عهد  ،اخيهف ال واال عن ع وال

فاإ ئا   ،بما سن عهد اهلل ثةة ،وعدَّ اإما  ابن ه   دهه زوا ال إ مطعن ف ها ،(1)عن ع وال

فهها قوال » :ف واوة األو  عن الثاين ثابية ،وإن كان من ط وق ال د ل ع وال ،ميوف

   .(2)«ل  رب

لهعض  ا  فان ش     ،وةيض  كف ما ُذك ووة ن اإما  ابن ه   سن ل   هدوث بس ال  

ا ليعه   سب  م - ولو   ،فهو هدوث إ ووإل سصهع  ، فهك  هدوث سب  د و ال  - حمد وفةع

وهيى لو كان  :ودو إ وكون إإ ب اد  ال د ،صإل لي وص الحدوث بموط إل اإفضا 

واإفضا  وكون   ...اإفضا  بهاطن ال د لما كان يف ذلل ما وسةط الوضو  عن غ   اإفضا 

فََۡضَٰ ﴿ :تعالى  قا  اهلل ،بجم ع الجسد
َ
ۡم إََِلَٰ َبۡعض  َوقَۡد أ كخ  . (3) «[21 :]الئسا  ﴾َبۡعضخ

 ،وإن كان ل س ع ى إطهقن ،ما ذك ه اإما  سب  محمد توًا ن محةق :ال هصة  ❀

  واليحة ق عئد الهاهث إلى اليأووف الهل ذك ه اإما  ابن ه   يف تأووف هدوث ط ق 

 
نقم  ،(3/402)الوح إل:  ،د اهلل بن بدنعن عه ،ابن ههان من ط وق مهز  بن عم و ؛(182)نقم =

وسخ ًان  ؛(8/330)المعجم الكه  :  ،بن ...عن ق س ،من ط وق محمد بن ًااب  ،الطرباين ؛(1119)

سهمد  وقد ضعف» :قا  الهده  ؛(645)نقم  ،(1/212)السئن الكربى:  ،اله هة  من ط وق مهز 

ا وكه  اإما  ابن  ،(1/63)ئة إل اليحة ق: ت .«وقا  سبو زنعة وغ  ه: إ تةو  بن هجة ،ووح ى ق سع

 .ه   ظاد  يف توح إل الحدوث

ولن ميابعة عئد الئساي  من ط وق  ؛(6/37)ارها  والمثاين:  ،ابن سب  عاصمسخ ًان هبها اإ ئا :  (1)

ودو عئد اله هة  من  ؛فأون ه ...عهد اهلل بن سب  بك شع   بن سب  هم ال عن ال د ل قا : سخربين 

اط وق شع  ومن ط وق عة ف عن ابن شها  قا : سخربين عهد اهلل بن سب  بك : السئن الكربى:  ،  سوضع

  «.ودها دو الوح إل من هدوث ال د ل» ثم قا : ،(635)و  (619)الحدوثان نقم  ،(1/209)

 .(1/221)الُمَح َّى:  (2)
 .(1/222)لسابق: المودن ا (3)
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  :ودو مؤو  بأكث  من وًان ،فهو خرب صح إل

سن دها ال رب موافق لما كان الئاس ع  ن قهف ونو  األم  بالوضو  من مس   :و  األ 

  .فاذ دو كهلل فحكمن مئسوخ وة ئعا ،دها إ شل ف ن ،ال   

ع ى سنن كان قهف األم   ن  بّ    ل ف   « دف دو إإ بضعة مئل»  :سن كهمن  : وثان ها

كان وه ن سن األم  بهلل قد  ف دها الكه  ب  ألنن لو كان بعده لم وةف  ؛بالوضو  مئن

 . (1) نسخ

دو مهد     ،مس الهك  إ وئةض الوضو   :وما ت ًاإل لإلما  اإما  ابن ه   دئا من سن

فةالوا بئةضن يف األولى إ   ؛وف ق المالك ة ب ن مسن ب ن باطن الكف وظاد ه ،(2)الحئ  ة

 .اسنن وئةض الوضو  مط ةع  :(5)والحئاب ة (4)وقا  الشافع ة ،(3)الثان ة

دو قو  الشافع ة والحئاب ة من سن مس الهك    والهل ويهئاه الهاهث من دهه المسألة: 

  .وئةض الوضو 

 مسألة: وأكل لحم اإلبل ينقض الوضوء (164).13

   : (6) ذك  اإما  ابن ه   ثهثة سها وث يف دهه المسألة❃

ُأ م ْن    :  َ َأَ  َنًُاف  َنُ وَ  اهلل    :َقاَ    عن ًااب  بن  م ال   :(1)  - 37 ُلُحو    َسَسَتَوضَّ

أْ » :َقاَ   ؟اْلَ ئَم   ْ ت َفَيَوضَّ أْ  ، إْن ش  ْ ت َفَه َتَيَوضَّ ب ف   :َقاَ   «َوإ ْن ش  ُأ م ْن ُلُحو   اْإ   :َقاَ   ؟َسَتَوضَّ

 
 .(17/197)اليمه د:  ،ابن عهد الرب ؛(1/76)ش ح معاين ارثان:  ،وئ  : الطحاول (1)
 .(1/294)الهئاوة:  ،الع ئ  ؛(1/12)ته  ن الحةايق:  ،ال و ع  (2)
 .(1/433)اليا  واإك  ف:  ،المواق ؛(1/45)بداوة المجيهد:  ،ابن نشد (3)
 .(1/190)اول: الح  ،الماون ل ؛(1/34)األ :  (4)
 .(1/202)نواف: اإ ،الم  اول ؛(1/131)الم ئ :  ،ابن قدامة (5)
 .(1/226)الُمَح َّى:  (6)
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ب ف  » ْأ م ْن ُلُحو   اْإ     .(1) «َنَعْم َفَيَوضَّ

 :األَْمَ ْون  م ْن َنُ و   اهلل     َكاَن آخ  ُ   :َقاَ    هدوث ًااب  بن عهد اهلل    :( 2)  - 38

ْت الئَّانُ  ا َمسَّ مَّ
 .(2)َتْ َك اْلُوُضو   م 

َ  ل َ ُ و   اهلل   :َقاَ   هدوث ًااب  بن عهد اهلل  :( 3) - 39  ،ُخهْ   َوَلْحم   ُق  

َأ ب ن   ،َفَأَكَف  َفَأَكَف ُثمَّ َقاَ  إَلى   ،َ ْضف  َطَعام ن  ب  ُثمَّ َ َعا  ،ُثمَّ َص َّى ال ُّْه َ  ،ُثمَّ َ َعا ب َوُضوٍ  َفيََوضَّ

َهال   أ ،الوَّ  .(3)َوَلْم َوَيَوضَّ

 
عن ًاع   بن سب   ،وسب  الشعثا  ،عن عثمان بن عهد اهلل بن مودو  ،من ط وق ش هانمس م  سخ ًان (1)

وسخ ًان  ؛(360)نقم  ،با  الوضو  من لحو  اإبف ،كيا  الح ض ،فأون ه ..عن ًااب   ،ثون

 ،فأون ه يف المسئد  ..عن ًاع   بن سب  ثون  ،ن  ماكع  ،سهمد فةا : هدثئئا هب : هدثئا هما  بن   مة

 ...عن سشعث  ،ن ط وق عهد ال همن بن مهدل قا : هدثئا زايدال وإ  اي فابن ماًان م  ؛(20356)نقم  

عن  ،رباين من ط وق زايدالالط ؛(495)نقم  ،با  الوضو  من لحم اإبف ،كيا  الطهانال و ئئها ،بن

ابن ههان من ط وق سب   ؛(2/210)المعجم الكه  :  ،بن ...عن ًاع   بن سب  ثون ، ماك بن ه  

 ابن خ ومة من ط وق سب  عوانة ؛(3/406)الوح إل:  ،بن ...عن عثمان بن عهد اهلل بن مود  ،عوانة

 ،بن ...عن ًاع   ،ا : ثئا  ماكالطحاول من ط وق    ان ق ؛بن ...عن عثمان بن عهد اهلل بن مود 

 ،بن ...ثمان بن عهد اهلل بن مود عن ع ، هة  من ط وق سب  عوانةاله ؛(1/70)ش ح معاين ارثان: 

 .(767)نقم  ،(1/158)السئن الكربى: 
 ...سخ ًان سهمد عن ابن إ حاق قا : هدثئ  عهد اهلل بن محمد بن عة ف قا :  خ ت ع ى ًااب  (2)

كيا   ،بن ...عن محمد بن المئكدن ،الرتمهل من ط وق    ان ؛(14602)نقم  ،فأون ه يف المسئد

عن   ،من ط وق شع   بن سب  هم الالئساي  و ؛(80)نقم  ،وضو  مما مست الئانبا  ت ك ال ،الطهانال

ابن خ ومة و  ؛(185)نقم    ،با  ت ك الوضو  مما غ  ت الئان  ،كيا  الطهانال  ،بن  ...محمد بن المئكدن

الوح إل:  ،بن ...عن محمد بن المئكدن ، بن ع اش قا : ثئا شع   بن سب  هم الامن ط وق ع   

  ...عن محمد بن المئكدن  ،الطحاول من ط وق ع   بن عهاس قا : ثئا شع   بن سب  هم ال  ؛(1/28)

 ،بن ...اله هة  من ط وق محمد بن عوف قا : ثئا ع   بن ع اش ؛(1/67)ش ح معاين ارثان:  ،بن

 .(1/155)السئن الكربى: 
الموئف:  ،بن ...حمد بن المئكدنا معهد ال زاق عن معم  وابن ًا وح قاإ: سخربنسخ ًان  (3)

 =؛(13887)نقم  ،المسئد ،بن ...سهمد عن    ان عن محمد بن المئكدن وسخ ًان ؛(1/165)
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وؤكد ع ى ض ونال األخه   ،وقهف سن وهدس اإما  ابن ه   يف اليوف ق بن دهه األها وث

ووشئع ع ى من وئو ف عئها مع هع ذلل إما بما تعم بن اله وى سو ت س     ،بالسئن الثابية

 . كي س   الوضو  ب سف ال دون ؛ات الش ح حو او  ما ع  ن موط

 ،كان معموإع بن -الوضو  مما مست الئان  -ثم وهك  اإما  سبو محمد سن دها األم  

الثاين الهل  ًااب  ودها الهل ود  ع  ن هدوث  ،ولوإ سنن مئسوخ لوًا  الةو  بن

 . ذك ناه يف دهه المسألة

  اهلل  ودو هدوث ًااب  بن عهد -ة وإذا ست ئا إلى الحدوث الثالث يف دهه المسأل

ا وةو  عئن اإما  ابن ه   - ألن سها وث إوجا  الوضو  د    ؛فه هجة لهم ف ن» :سوضع

الوان ال بالحكم ال ايد ع ى دهه الي  د  موافةة لما كان الئاس ع  ن قهف ونو  األم   

 . (1)«بالوضو  مما مست الئان

كها وة ن اإما  ابن   ، م ال ن سما هكم لحو  اإبف فةد خووها هدوث ًااب  ب 

ضو  من لحو  اإبف إنما دو هكم  ألن األم  الوان  بالو»  :قا  سبو محمد  ،ه   دها الحكم

فحكمها خان  عن األخهان الوان ال  ... وا  مسيها الئان سو لم تمسها الئان ،ف ها خاصة

 
عن ابن  ،من ط وق هجا  األعون او  سبو  ؛(2/533)المسئد:  ،بن ...الحم دل عن    ان=

الرتمهل من ط وق   ؛(191)نقم    ،با  ت ك الوضو  مما مست الئان  ،كيا  الطهانال  ،فهك ه  ...المئكدن

 ؛(80)نقم    ،مما مست الئان    با  ت ك الوضو  ،كيا  الطهانال  ،بن  ...قا : ثئا محمد بن المئكدن     ان
المسئد:  ،بن ...عن عهد اهلل بن محمد بن عة ف ومحمد بن المئكدن ،سبو وع ى من ط وق    ان

ارها  والمثاين:  ،بن ...دنعن محمد بن المئك ،ن ط وق محمد بن ثابتابن سب  عاصم م ؛(4/14)

الطحاول من ط وق ابن ًا وح وابن  ؛(1130)نقم  ،(3/413)الوح إل:  ،ابن ههان ؛(5/641)

اله هة  من ط وق ع   بن ه   قا :  ؛(1/42)ش ح معاين ارثان:  ،بن ...عن ابن المئكدن ، معان

الهدن المئ  :  ،«ثةاتونواتن » قا  ابن الم ةن: ؛(1/154)ى: السئن الكرب ،بن ... انثئا   

(2/413). 
 .(1/227)الُمَح َّى:  (1)
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 . (1)«وبئسخ الوضو  مئن ،بالوضو  مما مست الئان

اإما  سب  محمد يف دهه المسألة من الية و ات الحسئة الي  ه  إن ما ق ن  : ال هصة   ❀

ا من األخه هبا فرتك الوضو  مما مست الئان دو المهد  المعيرب يف   ،إ وجد الهاهث بدًّ

فةد   ،ولكن وة د دها اإطهق ب حو  اإبف الي  وج  الوضو  مئها  ،تأووف سها وث الها 

إن لحو    :وقا  الحئ  ة ،(3) قو  الحئاب ةو ودها د ،(2) خووها الشانا يف هدوث مسيةف

ا (6)والشافع ة (5)ودو قو  المالك ة ،(4)الوضو  اإبف إ تئةض  .سوضع

 .دو سن لحو  اإبف ناقضة ل وضو  : والهل ويهئاه الهاهث من دهه األقوا  المعيربال 

 ناقض للوضوءمسألة: ومس الرجل المرأة ومسها له بدون حائل  (165).14

 : (7)   ابن ه   يف دهه المسألة ثهثة سها وث ما ذك  اإ ❃

 َّ  :هدوث عايشة  :(1) - 40
ن  ُثمَّ ُوَو    َوَإ َسنَّ الئَّه  َكاَن ُوَةه ُف بَْعَض َسْزَواًا 

أُ   .(8)َويََوضَّ

 
 .(1/228): المودن السابق  (1)
 .(1/311)فيإل الهانل:  ،ابن هج  ؛(2/88)المسالل يف ش ح موطأ مالل:  ،ابن الع ب  (2)
 .(1/257)ش ح م يو  ال  ق :  ،نكش ال  ؛(1/138)الم ئ :  ،ابن قدامة (3)
 .(1/32)بدايع الوئايع:  ،الكا اين ؛(1/80)المهسوط:  ،الس خس  (4)
 .(1/235)الهخ  ال:  ،الة ايف ؛(1/158)المعونة:  ،الةاض  عهد الودا  (5)
 .(2/59)المجموا:  ،الئوول ؛(1/206)الحاول الكه  :  ،الماون ل (6)
 .(1/227)الُمَح َّى:  (7)
الموئف:  ...،عن عايشة  ، عن إب اد م الي م ،عن سب  نوٍق  ،عن الثونل ،سخ ًان عهد ال زاق (8)

ا: سهمد ؛(1/135) كيا   ،والئساي  ؛(25239)نقم  ،المسئد ،ومن ط وق الثونل سخ ًان سوضع

 ،با  الوضو  من الةه ة  ،كيا  الطهانال  ،وسبو  او   ؛(170)نقم    ،با  ت ك الوضو  من الةه ة  ،الطهانال

حدوث باإن ا  الئساي   وسعف ال ،(500)نقم  ،(1/254)السئن:  ،والدانقطئ  ؛(178)نقم 

  =«؛وإ من ه وة وإ س نك زماهنما ،وإب اد م الي م  لم وسمع من عايشة» قا  األخ  : ،والدانقطئ 
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َ اش  َفاْلَيَمْسُيُن  َفَةْدُت َنُ وَ  اهلل   : قالت هدوث عايشة  : (2)  - 41 َل َْ ةع م ْن اْل  

ل َعَ ى بَْطن  َقَدَم ْن  وَ فَ  د    - َقَعْت َود   . (1)الحدوث ...َوُدَما َمئُْووبََيان   -َوُدَو ف   اْلَمْسج 

 ُسَماَمَة ب ْئَت َكاَن ُوَو    َوُدَو َهام ف    َسنَّ َنُ وَ  اهلل     :قا   عن سب  قيا ال    :(3)   - 42

َب   اْلَعاص   ب ْئت  َنُ و   اهلل   - َزْوَئَ    ،َفا َذا َ َجَد َوَضَعَها - بْن  َنب  َعَة بْن  َعْهد  َشْمسٍ  َوأل 

 .(2)َوإ َذا َقاَ  َهَمَ َها

 :فةا  عئن ،(3)فةد سع ن اإما  ابن ه   بأب  نواق ، وف ما ويع ق بسئد دها الحدوث

 
سخ ًان   ،ونول من ط وق األعم  قا : سخربنا سصحا  لئا عن ع وال الم ين عن عايشة هبها الحدوث=

 ،(1/126)السئن الكربى:   ،له هة وا  ؛(179)نقم    ،با  الوضو  من الةه ة  ،كيا  الطهانال  ،بو  او س
  .(1/390)الية و :  .«مجهو » وع وال الم ين قا  عئن الحاف  ابن هج :

با  ما وةا  يف ال كوا  ،كيا  الوهال ،عن عايشة ،عن سب  د و ال ،سخ ًان مس م من ط وق األع   (1)

 ،المسئد  ،بن  ..وسخ ًان سهمد من ط وق محمد بن وح ى بن ههان عن األع    ؛(486)  نقم  ،والسجو 

با  ت ك  ،كيا  الطهانال ،سخ ًان: الئساي  ،ههانومن ط وق محمد بن وح ى بن  ؛(25127)نقم 

با  الدعا  يف ال كوا  ،كيا  الوهال ،وسبو  او  ؛(169)نقم  ،الوضو  من مس ال ًاف ام ستن

 وًاا  ؛(3841)نقم  ،با  ما تعوذ بن الئه   ،الدعا كيا   ،وابن ماًان ؛(879)نقم  ،والسجو 

  ..من ط وق سخ ى عئد مالل عن وح ى بن  ع د عن محمد بن إب اد م بن الحانث عن عايشة 

با  ما ًاا  يف  ،تكيا  الدعوا ،ومن ط وق مالل سخ ًان الرتمهل ؛(497)نقم  ،فأون ه يف الموطأ

 .(3493)نقم  ،عةد اليسه إل
نقم   ،الموطأ ،عن سب  قيا ال ،   م ال نقسخ ًان مالل عن عام  بن عهد اهلل بن ال ب   عن عم و بن  (2)

با   ،كيا  الوهال ،واله انل ؛(22013)نقم  ،المسئد ،ومن ط وق مالل سخ ًان: سهمد ؛(412)

 ،الوهالكيا  المساًاد ومواضع    ،ومس م ؛(494)نقم    ،إذا همف ًاانوة ص   ال ع ى عئةن يف الوهال

با  همف الوهاوا يف  ،كيا  السهو ، والئساي ؛(543)نقم  ،با  ًاواز همف الوه ان يف الوهال

نقم   ،با  العمف يف الوهال ،كيا  الوهال ،سبو  او  ؛(1204)نقم  ،الوهال ووضعهن يف الوهال

  .(1360)نقم  ،با  العمف يف الوهال ،كيا  الوهال ،والدانم  ؛(917)
 وقا  ابن مع ن: ،«ل س بن بأس» قا  عئن اإما  سهمد: ،الحانث الهمداين الكويفدو عط ة بن  (3)

هتهو   ،ابن هج  ؛(6/382)الج ح واليعدوف:  ،ابن سب  هاتم .«صدوق» وقا  سبو هاتم: ،«صالإل»

 .(7/224)اليههو : 
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ودو ع ة قا هة ذك دا غ    ، ولم وش  اإما  ابن ه   إلى إن ا  الحدوث ،«دو ضع ف»

وقد نول من ط وق األعم   ،سكث  من تضع  ن الحدوث بأب  نواق ،لع ما واهد من سدف

ودو كما   ، «ودو مجهو » : قا  اإما  ابن ه   ،عن سصحا  لم وسمهم عن ع وال الم ين

ألنن موافق  ؛فهو مئسوخ ب ة ن - كما افرتم اإما  ابن ه    -ولو صإل دها ال رب  ،قا 

 ﴿  :لما كان ع  ن الئاس قهف ن و  اروة
َ
واْ َمآء  َلََٰمۡستخمخ ٱلن ِسَ   وۡ أ واْ َصعِيد    آَء فَلَۡم ََتِدخ مخ ِب  َفتَيَمَّ   ﴾ اا َطي 

 .[43 :]الئسا 
لةد ن َّ اإما  ابن ه   ع ى من اهيح بالحدوث الثاين ع ى عد  نةض   :ال هصة  ❀

بأن الوضو  إنما ع ى الةاصد إلى ال مس إ ع ى الم موس    ،الوضو  بال مس بدون هايف

وقد وسجد المس م من   ،كان يف صهال كما سنن ل س يف ال رب سن الئه   ،ةودو  ون سن

  - ودها إ ووإل  -كان يف صهالٍ  وهيى لو صإل سنن  :ثم وض ف سبو محمد ،غ   صهالٍ 

وإن صإل كف ذلل وسنن ع  ن الوهال والسه   ،لم وئيةض وضوؤه ف  س يف ال رب سنن 

ولم وهك  ما وعضد نسون  ،وسنن كان قهف ن و  اروةن  فةد قا  سبو محمد بئس   ،كان يف صهالٍ 

 ..!سو و ًاحن

 بأنن لم وةع اليو وإل بأن الئه    عن هدوث سب  قيا ال    وسًاا  اإما  ابن ه  

ميوشحة ب  ا  سو   إذ قد تكون  ؛بف ال اًاإل سنن لمس بحايف ،قد لمس بدون هايف

ا ووانل ودوها    ،بة ازون وًاونب ن  ،فان هوف ال مس مهاش ال  ،ًا  هاونسو وكون ثوهبا  اب ع

 :ومعئى الحدوث عئده ، ال الئ و واروة ميأخ -كما وةو  اإما  ابن ه    -فهو كسابةن 

 . (1) مئسوخ به شل

 ،(3)الحئ  ة :وذد  الجمهون من ،(2)ودها الهل ذك ه سبو محمد دو مهد  الشافع ة

 
 .(10/48)ش ح صح إل مس م:  ،الئوول ؛(2/401)إكما  المع م:  ،وئ  : الةاض  ع ام (1)
 .(1/184)الحاول:  ،الماون ل ؛(1/29)األ :  (2)
 .(1/158)الع ئ : الهئاوة:  ؛(1/12)ه  ن الحةايق: ت ،ال و ع  (3)
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ه الهاهث من سقوا  دؤإ   ئاودو الهل ويه  ،إلى خهف ذلل ،(2)والحئاب ة ،(1)والمالك ة

 .ال ةها  المعيربون

 مسألة: في المستحاضة تتوضأ لكل صالة (168).15

   :(3) ذك  اإما  ابن ه   دئا هدوث ن❃

ًَااَ ْت َفاط َمُة ب ْئُت َسب   ُهَهْ ٍ  إَلى   :َقاَلْت هدوث س  المؤمئ ن عايشة  :(1) - 43

   
َهالَ  ،إن   اْمَ َسال  ُسْ َيَحاُم  ،َوا َنُ وَ  اهلل   :َفَةاَلْت  الئَّه  َإ  »  :َقاَ   ؟َفَه َسْطُهُ  َسَفَأَ ُا الوَّ

ْ ق   َهالَ   ، َوَلْ َسْت ب اْلَحْ َضة    ، إنََّما َذل َل ع  َفا َذا َسْ َبَ ْت َفاْغس        ، َفا َذا َسْقَهَ ْت اْلَح َْضُة َفَدع   الوَّ

َ  َوَص      .(4) « َعئْل  الدَّ

ا قالت يشة عاهدوث  :(2)  - 44     :سوضع
ًَااَ ْت َفاط َمُة ب ْئُت َسب   ُهَهْ ٍ  إ َلى الئَّه 

َهالَ  ،إ ن   اْمَ َسال  ُسْ َيَحاُم  ،َوا َنُ وَ  اهلل   :َفَةاَلْت   َإ إ نََّما  » :َقاَ   ؟ َفَه َسْطُهُ  َسَفَأَ ُا الوَّ

 
 .(1/187)ش ح الي ة ن:  ،المازنل ؛(1/40)بداوة المجيهد:  ،ابن نشد (1)
 ،الههويت ؛(1/142)الم ئ :  ،وئ  : ابن قدامة ، ًاعف الحئاب ة الشهوال د  الضابط يف دهه المسألة (2)

 .(1/128)كشاف الةئاا: 
 .(1/232)الُمَح َّى:  (3)
با   ،كيا  الح ض ...،عن عايشة ط وق مالل عن دشا  بن ع وال سخ ًان اله انل من  (4)

با  المسيحاضة  ،كيا  الح ض ،بن ..من ط وق وك ع عن دشا مس م  ؛(300)نقم  ،اإ يحاضة

 ...عن دشا  بن ع وال  ،وسب  معاووة  ،ووك ع  ،ق عهدالالرتمهل من ط و  ؛(333)نقم    ،وغس ها وصههتا

 ،كيا  الطهانال ،الئساي  من ط وق مالل  ؛(125)نقم    ،المسيحاضة با  ما ًاا  يف  ،طهانالكيا  ال  ،بن

با   ،كيا  الطهانال ،بن ...سبو  او  من ط وق زد   قا : هدثئا دشا  ؛(218)نقم  ،با  ذك  األق ا 

 ،(هاط وق مس م ن س) عن ابن سب  ش هة ،ابن ماًان ؛(282)نقم  ،لوهالإن الح ضة إذا س ب ت إ تدا ا
ابن الجانو  من ط وق ًاع   بن عون قا :  ؛(621)نقم  ،با  يف المسيحاضة ،كيا  الطهانال و ئئها

 ،بن ...ابن ههان من ط وق الةعئه  قا : ثئا مالل ؛(38ص )المئيةى:  ،بن ...سنا دشا  بن ع وال

 .(1/320)الكربى: السئن  ،بن ...ه هة  من ط وق الشافع  عن ماللال ؛(4/183)الوح إل: 
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ْ ق   اَ  َمح  َه اًْاَيئ ه   الوَّ  ، َوَلْ َسْت ب اْلَحْ َضة   ، َذل ل  ع  ل  اَل َسوَّ ُثمَّ اْغَيس     َوَتَوضَّ    ل ُكف    ،  ض 

ُ  َعَ ى اْلَحو       ، َصَهاٍل   .(1) « َوإ ْن َقَطَ  الدَّ

 :ومهد  اإما  ابن ه   يف المسيحاضة سهنا تيوضأ لكف صهال ت   ظهون ذلل الد 

ى نسون دها  ع واهيح  ،«ع فت سوامها سو لم تع ف ، وا  تم    مها سو لم ويم    مها»

ومع ذلل   ،فةد سع ن سبو محمد باإنةطاا ،سما الحدوث الثاين ،األو  بحدوث عايشة 

ا ل حدوث األو  وعضد ف ن نسون ووةوون ثم و   بأ  وبن المع وف ع ى   ،فةد ًاع ن شاددع

الثاين مع و  من ًاهة اإ ئا   وهدوث عايشة  ،من خال ن ال سل يف دهه المسألة

 .وسما المين فاهنم سنك وا سن وكون ف ن الوضو  لكف صهال  ،ا  فةد م َّ ذك ه ئ سما اإ  ،والمين

ما ذك ه اإما  ابن ه   يف اليوف ق ب ن الحدوث ن دو األم  الهل تم ف   : ال هصة ❀

كما سن  ،ودو سن المسيحاضة تيوضأ لكف صهال ،إذ إن ال اًاإل ما ذك ه ؛لن ن س الهاهث

ودها ال سل   ،(2) ودو قو  طاي ة من المحدث ن ،ضعنموالثاين يف إعه  هدوث عايشة 

 ........................................................ :الهل ق نه اإما  ابن ه   دئا

 
نقم  ،المسئد ،سهمد من ط وق األعم  عن هه   بن سب  ثابت عن ع وال عن عايشة سخ ًان  (1)

با  ما ًاا  يف  ،كيا  الطهانال و ئئها ،ومن ط وق األعم  سخ ًان: ابن ماًان ؛(25153)

 ،والدانقطئ  ؛(636)نقم  ،(1/102)عاين ارثان: ش ح م ،والطحاول ؛(624)نقم  ،اإ يحاضة

ونةف األخ    ؛(1652)نقم  ،(1/508)السئن الكربى:  ،واله هة  ؛(819)نقم  ،(1/392)السئن: 

عن  ،و   ع ى ضعف هدوث األعم  ،عن هه   ضع ف ،هدوث األعم » عن سب   او  سنن قا :

اسنك  سو  ،سن ه ص بن غ اث وق ن ع ى عايشة    :هه   دها ووق ن   ،ن وكون هدوث هه   م فوعع

ا سولنونوا  ،سوضا س هاط عن األعم  وسنك  سن وكون ف ن الوضو  عئد   ،ه ابن  او  عن األعم  م فوعع

  - واخي ف الع ما  يف ع وال المهكون دئا فةا  ع   بن المدوئ : إنن ع وال الم ين  ق ت:  ،«كف صهال

  األط اف دها الحدوث يف ت ًامة ع وال بن  ولها لم وهك  سصحا -وقد تةدمت ت ًامين قهف ق  ف 

ولكن ابن نادوون واله ان سخ ًااه يف ت ًامة »  قا  ال و ع :  ،يف ت ًامة ع وال الم ينوإنما ذك وه   ،ال ب  

 .(1/199)وئ  : نو  ال اوة:  .«وال بن ال ب   عن عايشةع 
 .(1/342): نوطان ف األ ،الشوكاين ؛(2/340)ن   األفكان يف ش ح معاين ارثان:  ،الع ئ (2)
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وقا  الحئاب ة بجواز صهال   ،(3)والشافع ة (2)والمالك ة (1)من الحئ  ة :دو مهد  الجمهون

 .(4)د ل مسيحاضةسكث  من ف م بوضو  واه

ا ب ن سها وث دهه المسألة:  - والهل ورتًاإل ل هاهث دئا    اإما  ابن  قو دو  ًامعع

  .ه   الهل وافةن ف ن قو  الجمهون

 مسألة: وغسل الجمعة فرض الزم (178).16

 : (5) ذك  اإما  ابن ه   يف دهه المسألة سها وث عدال ❃

 :َقاَ   َسْشَهُد َعَ ى َنُ و   اهلل   :َقاَ   :هدوث سب   ع د ال دنل  :(1) - 45
 هعا إ ْن َوًَادَ   ، َوَسْن َوْسَينَّ   ، ى ُكف  ُمْحَي  مٍ  َ اْلُ ْسُف َوْوَ  اْلُجُمَعة  َواًا    عَ »

 .(6) « َوَسْن َوَمسَّ ط 

وو   لعثمان ع ى المئرب  قا  عم   :قا  هدوث ابن عهاس  :(2)  - 46

فةا  لن   ،ما دو إإ سن  معت األذان األو  فيوضأت وخ ًات  :وقد قا  عثمان  -الجمعة  

او  ،واهلل لةد ع مت ما دو بالوضو   :عم    وقد ع مت سن ن و  اهلل    ،الوضو  سوضع

 
 .(1/56)مجمع األهن :  ،سفئدل  اما  ؛(1/28)بدايع الوئايع:  ،الكا اين (1)
 .(1/65)بداوة المجيهد:  ،ابن نشد ؛(1/176)ش ح الي ة ن:  ،المازنل (2)
 .(1/465)اليههو  يف فةن اإما  الشافع :  ،اله ول ؛(7/220)األ :  (3)
 .(1/427)ش ح م يو  ال  ق :  ،نكش ال  ؛(1/249)الم ئ :  ،ابن قدامة (4)
 .(1/255)الُمَح َّى:  (5)
نقم   ،الموطأ ،عن سب   ع د ال دنل ،عن عطا  بن وسان ،سخ ًان مالل عن ص وان بن    م (6)

عن سب  بك  بن المئكدن قا : هدثئ  عم و بن    م عن   ،وسخ ًان اله انل من ط وق شعهة ؛(230)

ومن ط وق مالل سخ ًان:  ؛(840)نقم  ، با  الط   ل جمعة ،كيا  الجمعة ،فأون ه ..سب   ع د

 ،والئساي  ؛(846)نقم  ،ع ى كف بالغ من ال ًاا با  وًاو  غسف الجمعة  ،يا  الجمعةك ،مس م

با  يف  ،كيا  الطهانال ،وسبو  او  ؛(1377)نقم  ،با  إوجا  ال سف وو  الجمعة ،كيا  الجمعة

نقم  ،المسئد ،بن ...همد عن    ان بن ع  ئة عن ص وانوسخ ًان س ؛(341)نقم  ،ال سف وو  الجمعة

(10644). 
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   .(1)فكان وأم  بال س

ْم َكاَن الئَّاُس َوْئيَابُوَن َوْوَ   : قالت هدوث عايشة  : (3)  - 47 ل ه  اْلُجُمَعة  م ْن َمئَاز 

   
َفَأَتى َنُ وَ  اهلل   ،َعَ ُق الْ َفَ ْ ُ ُ  م ئُْهْم  ،ُوو  ُهُهْم اْلُ َهاُن َواْلَعَ ُق  ،َف َْأُتوَن ف   اْلُ َهان   ،َواْلَعَوال 

  ُّ 
ل َفَةاَ  الئَّه  ْئد  ْ ُتْم ل  » :إ نَْسان  م ئُْهْم َوُدَو ع   . (2) «َ ْوم ُكْم َدَها َلْو َسنَُّكْم َتَطهَّ

وف :قا  هدوث ابن عهاس  :(4) - 48  ،َ َكاَن الئَّاُس َمْجُهو  وَن َوْ َهُسوَن الوُّ

د   ْةف   ،مْ َوَوْعَمُ وَن َعَ ى ُظُهون  َ  السَّ ا ُمَةان  ُدُدْم َض  ةع و    ،َوَكاَن َمْسج  َفَ َ َ    ،إ نََّما ُدَو َع  

َواح   ،ف   َوْوٍ  َهانٍّ  َنُ وُ  اهلل   وف  َهيَّى َثاَنْت م ئُْهْم ن  َق الئَّاُس ف   َذل َل الوُّ آَذى  ،َوَع  

ا ا َوًَاَد َنُ وُ  اهلل   ،ب َهل َل بَْعُضُهْم بَْعضع وإَل    َفَ مَّ َها الئَّاُس إ َذا َكاَن َدَها  »  :َقاَ   ،ت ْ َل ال   َسوُّ

ُ وا   اْلَ ْو َ  ُد م ْن ُ ْدئ ن  َوط  ه ن    ، َفاْغَيس   .(3) « َوْلَ َمسَّ َسَهُدُكْم َسْفَضَف َما َوج 

َأ َوْوَ  اْلُجُمعَ   :»هدوتتث :(5)  - 49  َف َفاْلُ ْسُف  تتت َس ْن اْغَي تت َومَ   ، ْت تت ة  َفه َها َون ْعمَ تتت َمْن َتَوضَّ

 
  ،فأون ه  ..عن ابن عهاس  ،عن عك مة  ،ًا وح قا : سخربين عم و بن  وئانسخ ًان عهد ال زاق عن ابن    (1)

عن  الم بن  ،وسخ ًان اله انل من ط وق مالل عن ال د ل ؛(5293)نقم  ،(3/195)الموئف: 

 سف با  فضف ال ،كيا  الجمعة ،..«ذ  خف نًاف من المهاًا ون األول نإ» عن سب ن وق ن: ،عهد اهلل

  (838)نقم  ،وو  الجمعة
كيا   ،فأون ه ..عن ع وال عن عايشة  ،سخ ًان اله انل من ط وق محمد بن ًاع   بن ال ب   (2)

وسخ ًان من ط وق محمد بن ًاع     ؛(860) نقم    ،با  من سون وؤتى الجمعة وع ى من تج   ،الجمعة

وابن  ؛(847)نقم  ،ل ًاا با  وًاو  غسف الجمعة ع ى كف بالغ من ا ،كيا  الجمعة ،ا: مس مسوضع 

 ؛(5666)نقم  ،(3/269)السئن الكربى:  ،واله هة  ؛(1754)نقم  ،(3/127)الوح إل:  ،خ ومة
كيا   ،بن ..وسخ ًان الئساي  من ط وق عهد اهلل بن العه  عن الةا م بن محمد عن عايشة 

 .(1379)نقم  ،ال خوة يف ت ك ال سف وو  الجمعةبا   ،الجمعة
عن ابن عهاس    ،عن عك مة  ،عن عم و بن سب  عم و  ،حمد او  من ط وق عهد الع و  بن مسخ ًان سبو    (3)

من الط وق ن سها:  ؛(353)نقم  ،با  يف ال خوة يف ت ك ال سف وو  الجمعة ،كيا  الطهانال ،

نقم   ،(1/116)ش ح معاين ارثان:  ،والطحاول ؛(11/219)المعجم الكه  :  ،سخ ًان الطرباين

 .و  أيت إعه  اإما  ابن ه   لن بعد ق  ف ،(1/441)السئن الكربى:  ،اله هة  ؛(707)
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 .(1) « َسْفَضُف 

هاشا هدوث عايشة وعم  فاهنما  ،ارثان إ خ   ف هاووة ن اإما  ابن ه   بأن دهه 

 : ثم وأيت ع ى دهه األها وث ف ئةددا من هدوث السئد ،صح حان

وسما  ،سما هدوث الحسن فم  ف   :وسيع م سبو محمد دهه األها وث نواوة ف ةو 

ودو مع وف  ،دما من ط وق محمد بن معاووة الئ سابونلهد فأ هدوث ابن عهاس 

وإ    ، سما هدوث  م ال فانما دو من ط وق الحسن عن  م ال  ،(2) بوضع األها وث والكه 

ثم وأيت اإما  ابن ه   ع ى هدوث سنس   ،ووإل ل حسن  ماا إإ هدوث العة ةة وهده

 ......................................................................... ودو من نواوة

 
ف واه سهمد من ط وق دما  بن  ،سما هدوث  م ال ،الحدوث ًاا  عن  م ال بن ًائد  وسنس  (1)

وسخ ًان الرتمهل من ط وق شعهة  ؛(19665)نقم  ،المسئد ،وح ى عن قيا ال عن الحسن عن  م ال

ومن الط وق شعهة  ؛(497)نقم  ،ا  ما ًاا  يف الوضو  وو  الجمعةب ،كيا  الجمعة ،بن ..عن قيا ال

 ،واله ان ؛(1380)نقم  ،با  ال خوة يف ت ك ال سف وو  الجمعة ،كيا  الجمعة ،سخ ًان الئساي 

ش ح معاين  ..،دما  عن قيا الوسخ ًان الطحاول من ط وق  ؛(4541)نقم  ،(10/401)المسئد: 

فةد نواه بعضهم عن قيا ال عن الحسن عن الئه   ،ف باإن ا وسع ،(719)نقم  ،(1/119)ارثان: 

 .هيى ق ف: إنن لم وسمع مئن إإ هدوث العة ةة  ،ومسألة  ماا الحسن من  م ال مشهونال  ،م  هع   

 .(2/163)وئ  : الي   ص الحه  : 
د: المسئ ،بن ..الط الس  من ط وق ال ب ع عن و ود ال قاش  عن سنسفةد سخ ًان  ،سما هدوث سنس 

 ،كيا  إقامة الوهال  ،بن  ..ابن ماًان من ط وق إ ماع ف بن مس م عن و ود  ؛(2224)نقم    ،(3/579)

وسخ ًان الطرباين من ط وق الضحاك بن هم ال عن إب اد م بن  ؛(1091)نقم  ،با  ال خوة يف ذلل

إل واله هة  من ط وق ال ب ع بن صه  ؛(8/161)المعجم الكه  :  ،بن ..ن عن سنسمهاًا  عن الحس

 ، ئد ابن ماًان ضع ف» قا  الحاف : ،(1414)نقم  ،(1/442)السئن الكربى:  ..،عن ال قاش 

  .(3/1029)وئ  : اليم    يف ت   ص سها وث ش ح الوًا  :  .«وإ ئا  الطرباين سمثف من ابن ماًان
 قا  وح ى بن ،وغ  دم ،وزد   بن معاووة ،نوى عن ال  ث ،كن مكةثم   ، كن ب دا سبو ع    (2)

ابن  ؛(93ص )الضع ا :  ،الئساي  .«ل س بثةة مرتوك الحدوث» وقا  عئن الئساي : ؛«كها » مع ن:

 .(8/103)الج ح واليعدوف:  ،سب  هاتم
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 . ودو ضع ف (1)و ود ال قاش 

وسيط   اإما     ،ثومن با  اإفرتام بوحة دهه األها و  ،م وومن با  مجاناال ال

ثم لو كان يف ًام ع دهه األها وث نص  ع ى سن غسف وو  الجمعة ل س  » :سبو محمد قايهع 

ا ا لما كان األم  ع  ن قهف قولن ألن ذلل  ؛لما كان يف ذلل هجة ،ف ضع كان وكون موافةع

  ودها الةو  مئن    «كف مس م   ىع»و  «غسف وو  الجمعة واًا  ع ى كف محي م»  :

وإ وحف ت ك الئا خ  ،وهكم زايد نا خ ل حالة األولى ب ة ن إ شل ف ن ،ش ا وان 

 .«واألخه بالمئسوخ ،ب ة ن

إإ سنن  ،ودو خرب صح إل عئده ،ثم وأيت اإما  ابن ه   إلى هدوث عايشة 

و  بأن ُغسف و وقهف سن و رب ،ع ى المئرب ألنن كان قهف سن و ط  الئه   ،مئسوخ

قهف ما نواه عم    فان كان خرب عايشة  ،الجمعة واًا  ع ى كف مس م وكف محي م

فه وشل ذو هس    م ميأخ  »  :وًااب   ،وابئن وسبو د و ال وابن عهاس وسبو  ع د ال دنل

 ل ف ب ن ع ى سنن  ثم وهك  اإما  ابن ه   سن يف خرب عايشة  ،«يف سن الحكم ل ميأخ 

ويف ض ق من الحا   ،ك ت سن ذلل كان والئاس عما  سن سهمألهنا ذ ؛ جاكان قهف اإو

 . ودهه ص ة سو  الهج ال به شل ،وق ة من الما 

ف    من سّو  الحدوث بعد  نًاوا  ثم وئيةف اإما  ابن ه   إلى هدوث عم  

لم  من سون لكم بأن عثمان  :وةو  سبو محمد ،وقد ع م سنن واًا    ،عثمان إلى ال سف

ا   ؟!ومن سون لكم بأن عم  لم وأم ه بال ًاوا ل ُ سف  ،غيسف يف صدن وومن ذللا  وكن ووفةع

  .لط وةين الجدل ة وعانم اإما  ابن ه   فيس   الميأول ن بي س  ه دو

ا ل سل سب  محمد  -  وفعف عم   إذ لو لم   ؛ود  ع ى هج ة من قا  بال  م - وفةع

ا ع ى عثماوكن واًاهعا  دو   فالهل هوف من عم   ،ما فعف  ن لما قطع ال طهة مئك ع

 
وقا   ،«مرتوك» ه:قا  الئساي  وغ   ،سبو عم  ال ادد العابد ،دو و ود بن سبان ال قاش  الهو ل (1)

 .(4/418)م  ان اإعيدا :  ،الهده  .«ن إ بأس بنسنًاو سن» وقا  ابن عدل: ،«ضع ف» الدانقطئ :
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 . إنكان ت ك الُ سف وو  الجمعة

وما ذك ه اإما  سب  محمد من هجح قووة تد  ع ى وًاو  الُ سف   :ال هصة  ❀

ولكن هججن دهه معانضة   ،ودو المشهون من قو  سدف ال اد   ،وو  الجمعة لكف محي م

 . (1) يحها اإت    الوًاو  إلى  ،دهه المسألة بأها وث سخ ى ذك دا يف 

ودو    ،(5)والحئاب ة  (4)والشافع ة  ( 3)المالك ة  (2)الحئ  ة  : وذد  إلى  ئ ة ُغسف الجمعة

  .الهل ويهئاه الهاهث من سقوا  ال ةها 

 مسألة: وليس على المسلم أن يتدلك في الغسل (178).17

   : ( 6) المسألة سها وث عدال ا يع م اإما  ابن ه   يف دهه  ❃

إ ن   اْمَ َسال  َسُشدُّ َضْ َ    ،َوا َنُ وَ  اهلل   :ُقْ ُت  :قالت ة  مس    هدوث :(1) - 50

ل  َثَهَث َهَثَ اٍت  ، َإ » :َقاَ   ؟َنْس    َفَأنُْةُضُن ل ُ ْسف  اْلَجئَابَة     ، إ نََّما َوْك   ل  َسْن َتْحث   َعَ ى َنْس  

ونَ   .(7) « ُثمَّ ُت   ض  َن َعَ ْ ل  اْلَماَ  َفَيْطُه  

 
كشف المشكف من هدوث الوح ح ن:  ،ابن الجوزل ؛(1/106)وئ  : ال طاب : معالم السئن:  (1)

(3/129). 
 .(1/65)الهح  ال ايق:  ،ابن نج م ؛(1/339)العئاوة:  ،الع ئ  (2)
 ؛(1/1025)ش ح الي ة ن:  ،زنلالما «.ودو المع وف من مهد  مالل وسصحابن»قا  الةاض :  (3)

 .(1/264)ال واكن الدواين:  ،الئ  اول
 .(2/42)نوضة الطاله ن:  ؛(1/372)الحاول:  ،الماون ل (4)
الم ئ :  ،امةوئ  : ابن قد ،مهد  ع ى ا يحهابنولكن ال يوى يف ال  ،ويف نواوة عن سهمد سنن واًا  (5)

 .(2/204)ش ح ن يو  ال  ق :  ،ال نكش  ؛(2/256)
 .(1/276)الُمَح َّى:  (6)
  ، اهلل بن نافع عن عهد ،عن  ع د المةربل ،عن سوو  بن مو ى ،سخ ًان مس م من ط وق ابن ع  ئة (7)

ومن ط وق  ع د  ؛(330)نقم  ،با  هكم ض اي  الم يس ة ،كيا  الح ض ،فأون ه ..عن س    مة

  =با  دف تئةض الم سال ،انالكيا  الطه ،الرتمهل ؛(25938)نقم  ،المسئد ،مةربل سخ ًان: سهمدال
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 :عّ مها الُ سف من الجئابة فةا  لها  سنَّ ن و  اهلل    هدوث عايشة    :( 2)  - 51

ل » :ُثمَّ َقاَ  َلَها «َوا َعاي َشُة اْغس     َوَدْول  » ة   َواْنَيث    ُثمَّ اْغس       ، َتَمْضَمض   ُثمَّ اْ َيئْش 

ْ َفَةْ ن  » :ُثمَّ َقاَ   «،َوًْاَهل   غ   َعَ ى َنْسَ ل  » :َ  ُثمَّ َقا «اْغس     َوَدْول  إَلى اْلم    : ُثمَّ َقاَ   «َسْف  

ك  » ْ د  غ   َعَ ى ًا  َداُثمَّ َسَمَ َدا َتْدُلُل َوَتيَّه ُع  ،«َسْف   ُن اْلَماُ  م ْن ًَاَسد  َدا ُكفَّ َشْ ٍ  َلْم َوَمسَّ   ،ب َ د 

ل    ، َوا َعاي َشةُ » :ُثمَّ َقاَ   غ   َعَ ى َنْس   َ   َسْف   ل َبة  ه  ْ َدك  َوَتيَّه ع      ُثمَّ ُاْ ُلك    ، الَّ    . (1) «ًا 

    َعن   هدوث سب  د و ال  :(3)  - 52
َشْعَ اٍل ًَائَاَبة   َتْحَت ُكف  » :َقاَ   الئَّه 

ْع َ  ُ وا الشَّ  .(2) « َوَسْنُةوا اْلَهَش َ   ، َفاْغس 

 َّ  :هدوث عايشة  : (4) - 53
 ؟َعْن ُغْسف  اْلَمح  ض   َسنَّ َسْ َماَ  َ َأَلْت الئَّه 

ْدَنَتَها » :َفَةاَ   ُن الطُُّهونَ  ، َتْأُخُه إ ْهَداُكنَّ َماَ َدا َو   ُ  َفُيْحس  َها   ، َفَيَطهَّ ُثمَّ َتُو ُّ َعَ ى َنْس  

ا ل  دَ َفُي  ودع ا َشد  َها  - ُكُن َ ْلكع ُثمَّ َتْأُخُه ف ْ َصةع   ، ُثمَّ َتُو ُّ َعَ ْ َها اْلَما َ  -  َهيَّى َتْهُ َغ ُشُؤوَن َنْس  

َكة   ...............................................................................   ،ع ُمَمسَّ

 
 ،كيا  ذك  ت ك الم سال نةض ض   نس ها عئد اغيسالها ،والئساي  ؛(105)نقم  ،شع دا عئد ال سف=

 ؛(603)نقم    ،با  ما ًاا  يف غسف الئسا  من الجئابة  ، ئئهاكيا  الطهانال و ،وابن ماًان  ؛(241)نقم  
  .(1157)نقم  ،ع  ها با  اغيسا  الحايض إذا وًا  ال سف ،كيا  الطهانال ،والدانم 

ا:    ،لم سقف ع  ن هبها ال     (1)  (1/202)األهكا  الو طى:  )ذك ه ابن ال  اط عن اإما  ابن ه   سوضع
 عن عهد اهلل ]يف المطهوا عه د اهلل ودو ،ودو هدوث و وى من ط وق عك مة بن عمان» ثم قا :

 .«م ودنك عايشةوعهد اهلل ل ،وعك مة مضط   ،توح ف[ بن عه د بن عم  عن عايشة

عن  ،عن محمد بن    ون ،بن وًا ن قا : هدثئا مالل بن  وئانسخ ًان الرتمهل من ط وق الحانث  (2)

ودو ش خ ل س  ،إ نع فن إإ من هدوثن ،هدوث الحانث بن وًا ن غ و » ثم قا : ،بن ..سب  د و ال

 وق الحانث دها: ومن ط ؛(106)نقم  ،با  ما ًاا  تحت كف شع ال ًائابة ،ا  الطهانالكي ،«بهاك

الحانث بن وًا ن » ثم قا : (248)نقم  ،  يف ال سف من الجئابةبا ،كيا  الطهانال ،سخ ًان سبو  او 

نقم  ،با  تحت كف شع ال ًائابة ،كيا  الطهانال و ئئها ،وابن ماًان ؛«هدوثن مئك  ودو ضع ف

نقم  ،(1/276)السئن الكربى:  ،واله هة  ؛(9933)نقم  ،(17/252)المسئد:  ،انواله  ؛(597)

(849). 
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ُ  ب َهاطَ َي فَ   .(1) « هَّ

وأيت اإما  ابن ه   ع ى مئاقشة  ،بعد دها اإ يع ام ألها وث دهه المسألة

ألنن  ؛ودو خرب  اقط  عئده عايشة  ف هدس بهك  خرب :ف ةو  ،األها وث نواوة و ناوة

  ؛ثم دو م  ف ،وع ين عك مة ،(2)عن عهد اهلل بن عه د بن عم   ،من ط وق عك مة بن عمان

 ،وسبعد ذك ه نواوة ابن عم  سوا  ابن ال ب   ، بن عه د بن عم   لم ودنك عايشةاهللألن عهد 

 . فسةط دها ال رب

 ؛ف هك  اإما  ابن ه   سن دها الحدوث هجة ع  هم  ،سما من ه ث اإ يدإ  العة  

وإ  ،ألنن ًاا  ف ن األم  باليدل ل كما ًاا  ف ن األم  بالمضمضة واإ يئثان واإ يئشاق

ا عدا الدلل ،دهه األفعا   نف ق ب   .ودم إ و ون ش  عا من ذلل ف ضع

ثم لو كان    ،(3)ودو ضع ف  ،فانن من نواوة الحانث بن وًا ن  سما هدوث سب  د و ال  

 
 ..شعهة عن إب اد م بن المهاًا  قا :  معت ص  ة تحدث عن عايشةسخ ًان مس م من ط وق  (1)

ومن ط وق شعهة   ،(332)نقم    ،با  ا يحها  ا يعما  الم يس ة من الح ض  ،كيا  الح ض  ،فأون ه

 الحايض ك ف با  يف ،كيا  الطهانال و ئئها ،وابن ماًان ؛(24621)نقم  ،المسئد ،سخ ًان: سهمد

السئن الكربى:  ،واله هة  ؛(248)نقم  ،(1/123)الوح إل:  ،وابن خ ومة ؛(642)نقم  ،ت يسف

 .(853)نقم  ،(1/278)
 ،«دوثمضط   الح » قا  عئن سهمد واله انل  ،سبو عمان ال ماين الهو ل  ،عك مة بن عمان العج    (2)

ت ًامين عئد ابن سب  هاتم:  .دت159وفاتن  ئة  ،«صدوق ل س بن بأس» وقا  عئن وح ى بن مع ن:

 .(7/261)هتهو  اليههو :  ،ن هج اب ؛(7/10)
ل س »  قا  الئساي :  ،سبو داشم المك   ،وعهد اهلل بن عه د بن عم   بن قيا ال بن  عد بن عام  بن ل ث ال  ث 

دوف: الج ح واليع ،ت ًامين عئد ابن سب  هاتم .دت113وفاتن  ،الثةات وذك ه ابن ههان يف ،«بن بأس

 .(5/308)هتهو  اليههو :  ؛(5/101)
 وقا ،«ل س بش  » قا  وح ى بن مع ن: ،سبو محمد الهو ل ،دو الحانث بن وًا ن ال ا ه  (3)

ف: وئ  : الج ح واليعدو .«ضع ف الحدوث» وقا  الساًا : ،«هدوثن بعضن مئاك  » اله انل:

 .(1/445)م  ان اإعيدا :  ،الهده  ؛(3/92)
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ا ع ى سن ذلل   ،ألنن ل س ف ن إإ غسف الشع  وإنةا  الهش ال  ؛لما كان لهم ف ن هجة  ،صح حع

 .ل ون تدل   بف دو تا  ،إ وكون إإ باليدل ل

ا وهك  هدوث عايشة  ودو   ،(1)دو من ط وق إب اد م بن المهاًا  :ف ةو  وسخ  ع

ألنن ل س ف ن إإ  لل شؤون  ؛سما من ه ث اإ يدإ  فهو إ ود  ع ى ما ذك وا ،ضع ف

 .ودها خهف قولهم ،نس ها فةط

ود  إ تد     ،وما ذك ه اإما  سب  محمد وًا ن يف تأووف دهه األها وث  :ال هصة   ❀

  ،(2)دها إذا غضئئا الئ   عن بعض س ان ددا ،موعها ع ى وًاو  الدلل عئد الُ سفمجب

  ، (5)والحئاب ة  (4)والشافع ة  (3)الحئ  ة  :وقد ذد  إلى  ئ ة الدلل يف الُ سف ًامهون الع ما 

 . (6)وقا  المالك ة بالش ط ة

  هه ما ذك ه اإما  ابن ه   يف د :ث والهل ورتًاإل ل هاهث من خه  دهه األها و 

   .المسألة ودو مهد  الجمهون

 مسألة: ويلزم المرأة حل ضفائرها في الغسل (141).18

 : (7) ذك  اإما  ابن ه   يف دهه المسألة ثهثة سها وث ❃

 
  ،كان سبوه من كيا  الحجا  ابن وو ف» قا  ابن  عد: ،ن ًااب  الهج  بن المهاًا  ب دو إب اد م (1)

م  ان  ،الهده  ؛(6/323)الطهةات:  ،ابن  عد .«ل س بالةول» وقا  الئساي : ،«وكان إب اد م ثةة

 .(1/62)اإعيدا : 
 .(1/315)إنشا  السانل:  ،الةسطهين ؛(3/811)ش ح المشكاال:  ،الط ه وئ  :  (2)
 .(1/50)ابن نج م:  ؛(1/13)ته  ن الحةايق:  ،ال و ع  (3)
 .(1/280)نوضة الطاله ن:  ،الئوول ؛(1/350)الو  ط:  ،ال  ال  (4)
 .(1/253)اإنواف:  ،الم  اول ؛(1/368)ش ح العمدال:  ،ابن ت م ة (5)
 .(1/111)ال واكن الدواين:  ،الئ  اول ؛(1/179)الج  ف: مواد   ،الحطا  (6)
 .(1/285)لُمَح َّى: ا (7)
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إ ن   اْمَ َسال  َسُشدُّ َضْ َ    ،َوا َنُ وَ  اهلل   :ُقْ ُت  :قالت س    مة  هدوث :(1) - 54

ل  َثَهَث َهَثَ اٍت  ، َإ » :َقاَ   ؟َجئَابَة  لْ َنْس    َفَأنُْةُضُن ل ُ ْسف  ا   ، إ نََّما َوْك   ل  َسْن َتْحث   َعَ ى َنْس  

ونَ   .(1) « ُثمَّ ُت   ض  َن َعَ ْ ل  اْلَماَ  َفَيْطُه  

َإ َوُض ُّ اْلَمْ َساَل  » :َقاَ  َنُ وُ  اهلل   :َقاَ   د اهلل هدوث ًااب  بن عه  :( 2) - 55

ْسس  جُ اْلَحاي َض َوَإ الْ   .(2) «ئَُ  َسْن َإ َتئُْةَض َشَعَ َدا إ َذا َبَ َغ اْلَماُ  ُشُ وَن ال َّ

 بْن  ُعَم ٍْ  َقاَ  عن  :( 3) - 56
 بَْن َعْمٍ و َوْأُمُ  الئ َساَ   : بََ َغ َعاي َشةَ  :ُعَهْ د 

َسنَّ َعْهَد اهلل 

بْن  َعْمٍ و َدَها َوْأُمُ  الئ َساَ  إ َذا اْغَيَسْ َن  اوَ  :َفَةاَلْت  ،إ َذا اْغَيَسْ َن َسْن َوئُْةْضَن ُنُ وَ ُهنَّ 
َعَجهعا إ 

ُف َسنَا َوَنُ وُ  اهلل   !َسَفَه َوْأُمُ ُدنَّ َسْن َوْح  ْةَن ُنُ وَ ُهنَّ  ،َسْن َوْئُةْضَن ُنُ وَ ُهنَّ  َلَةْد ُكْئُت َسْغَيس 

دٍ   وُد َعَ ى َسْن ُسفْ  ،م ْن إ نَاٍ  َواه   . (3) َعَ ى َنْس    َثَهَث إ ْفَ اَغاٍت غَ    َوَإ َسز 

ولها سنك ت  ،ذك  اإما  ابن ه   سن هدوث عه د بن عم   ناًاع إلى الجئابة إ غ  

  ؛فوًا  األخه بن ،سما الئةض يف الح ض فالئص قد ون  بن ،ع  ن س  المؤمئ ن عايشة 

ا   .وال وا ال إ وجوز ت كها ،ألنن هكم زايد ومثهت ش عع

   : ع ى وًاوه ما  ابن ه   هدوث عايشة  اإ ًان  ثم وو

 
 .الحدوث األو  ،تةد  ت  وجن يف المسألة السابةة (1)

عن   ،عن ابن له عة  ،عن عهد اهلل بن عهد الحكم  ،عهد الم ل بن هه  نواه اإما  ابن ه   من ط وق    (2)

وسخ ًان الدانم    ،هه الط وق ف ما وقع تحت ودل من موئ اتولم سقف ع ى د  ،عن ًااب   ،سب  ال ب  

عن سب   ،وسخ ًان الدانم  من ط وق ابن سب  ل  ى ،عن ًااب  ،عن سب  ال ب   ،وق ابن سب  ل  ىمن ط 

ومن  ؛(1161)نقم  ،با  اغيسا  الحايض إذا وًا  ال سف ع  ها ،كيا  الطهانال ،عن ًااب  ،ال ب  

 ،ونفعن مئك »  قا  ابن نًا :  ،(922)نقم    ،(1/265)ة يف مسي  ًان:  سخ ًان سبو عوانالط وق ن سها  

 .(2/110)فيإل الهانل:  .«وقد نول عن سب  ال ب   عن ًااب  موقوفعا ودو سصإل
با   ،كيا  الح ض ،بن ..عن عه د ،عن سب  ال ب   ،عن سوو  ،مس م من ط وق ابن ُع  ةسخ ًان  (3)

وابن  ؛(23640)نقم  ،المسئد ،ابن ُع  ة: سهمد ومن ط وق  ،(331)نقم  ،هكم ض اي  الم يس ة

 ،وابن خ ومة ؛(604)نقم  ،با  ما ًاا  يف غسف الئسا  من الجئابة ،هانال و ئئهاكيا  الط ،ماًان

 .(859)نقم  ،(1/280)السئن الكربى:  ،واله هة  ؛(247)نقم  ،(1/123)الوح إل: 
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وب ان ذلل إهاليها يف آخ   ،هبها إإ غسف الجئابة فةط لم تعن  سن عايشة  -1

ودها إنما دو به شل ل جئابة إ   ،من إنا  واهد الحدوث ع ى غس ها مع ن و  اهلل 

 .ل ح ض

لم نؤم  بةهو   ئاألن ؛هجةسنن لو صإل ف ن سهنا سنا ت الح ض لما كان ع  ئا ف ن  -2

 .فهها دو ال  م الهز  ،إنما سم نا بةهو  نواويها ،نسوها
وًا  ال   إلى  ،وإذا وقع اليئازا ، باودو صح ،سنن قد خال ها عهد اهلل بن عم و -3

والحمد هلل   ،ويف السئة ما ذك نا ،إ إلى قو  سهد الميئازع ن  ون ارخ  ،الة آن والسئة

 .ن  العالم ن

 ،إذ إن سها وث ال سف عامة ،ذك ه اإما  سب  محمد وعضده الدل ف ما :ال هصة ❀

فان اغيس ت  ،وقد خووها سها وث نةض الشع  عئد ال سف من الح ض سو الئ اس

ذك  ذلل غ   واهد من   ،الم سال من ًائابة سو غ  دا ف  س ع  ها إإ سن تحثو ثهث هث ات

ع ى دها عئد سدف الع م سن الم سال  ف والعم» :هلقا  الرتم ،وانيو وا لن ،ش اح الحدوث

إذا اغيس ت من الجئابة ف م تئةض شع دا سن ذلل وج يها بعد سن ت  ض الما  ع ى 

سما ال ةها  فان ًامهوندم و ى سن ل س ع ى الم سال نةض ض اي دا يف الُ سف   ،(1)«نس ها

رتط المالك ة وشو  ،(3)شافع ةوال  (2)ودها الةو  دو قو  الحئ  ة  ،إذا ب غ الما  سصو  شع دا

ا بح ث ودخف الما   لسةوط وًاو  نةض الشع  المض ون بجان  كون الشع  نخوع

فةالوا تئةضن يف األولى ول س ع  ها نةضن   ،وفّ ق الحئاب ة ب ن الح ض والجئابة  ،(4)و طن

 
ش ح  ،ابن بطا  ؛(1/81)م السئن: معال ،ووئ  : ال طاب  .(105)هدوث نقم  ، ئن الرتمهل (1)

 .(1/443)صح إل اله انل: 
 .(1/322)الهئاوة:  ،الع ئ  ؛(1/14)ته  ن الحةايق:  ،ال و ع  (2)
 .(2/187)المجموا:  ،الئوول ؛(1/224)الحاول:  ،الماون ل (3)
 .(1/149)ال واكن الدواين:  ،الئ  اول ؛(1/168)ش ح م يو  ال   ف:  ،ال  ش  (4)
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 .(1)يف الثان ة إذا نوت سصولن

ون يف دهه  مهدو قو  الج : والهل ويهئاه الهاهث من دهه ارنا  ال ةه ة المعيربال 

 .المسألة وموافةة اإما  ابن ه   لهم

 مسـألة: ومن فرّق وضوءه أو غسله أجزأه ذلك ما لم يُحِدث  (207).19

   : (2) اإما  ابن ه   يف دهه المسألة هدوث ن ذك   ❃

َف م ْن اْلجَ  َكاَن َنُ وُ  اهلل   :َقاَلْت  َعْن َعاي َشَة  :(1) - 57 ابَة   َئإَذا َسَناَ  َسْن َوْ َيس 

ه    ،بََدَس َفَ َسَف َوَدْون  َثَهثعا َ نُ   ،ُثمَّ َوْأُخُه ب َ م  ئ ن  َفَ ُو ُّ َعَ ى َوَسان  ُف َفْ ًَاُن َهيَّى ُوئَة  ُف   ،َف َْ س  ُثمَّ َوْ س 

ُض َثَهثعا ،َوَدْون  َغْسهع َهَسئعا ُق َثَهثعا ،ُثمَّ ُوَمْضم  ُف َوًْاَهُن ثَ  ،ُثمَّ َوْسَيْئش  اَه َوَوْ س  ُف  ،ثع َوَوْ س 

اثُ  ،ذ َناَع ْن  َثَهثعا ن  َثَهثع ُف ًَاَسَدُه َغْسهع  ،مَّ َوُو ُّ َعَ ى َنْس   َفا َذا َخَ َ  م ْن ُمْ َيَس  ن   ،ُثمَّ َوْ س 

ًْاَ  ْن    .(3)َغَسَف ن 

      :  َمال ٍل   بْن    َسنَس  عن    :( 2)  - 58
 َوَتَ َك َعَ ى أَ َوَقْد َتَوضَّ   َسنَّ َنًُاهع ًَااَ  إ َلى الئَّه 

ع  ال ُّْ    َقَدم ن  م ْثَف  ْن ُوُضوَ كَ » :َفَةاَ  َلُن َنُ وُ  اهلل   ،َمْوض  ْع َفَأْهس   . (4) «اْنًا 

 
 .(1/206)ش ح م يو  ال  ق :  ،ال نكش  ؛(1/165)الم ئ :  ،قدامةابن  (1)
 .(1/312)الُمَح َّى:  (2)
 ...عن سب  د و ال ،عن سب    مة ،عن عطا  بن الساي  ،سخ ًان سهمد من ط وق هما  بن   مة (3)

ثئا   ،ثئا هجا   ،وسخ ًان سبو وع ى فةا : هدثئا ع   بن عهد الع و   ،(23358)نقم    ،ئدفأون ه يف المس

وعطا  صدوق   ،عن عطا  بن الساي   ،مةودو من نواوة هما  بن     ؛(2/381)المسئد:    ،بن  ...هما 

وشعهة وزايدال   ،ومن دؤإ     ان الثونل  ،فمن سخه عئن قهف اإخيهط ف واوين صح حن  ،إإ سنن اخي ط

  مة فاخي ف   ومن عدادم فيوقف ف ن إإ هما  بن» قا  الحاف  ابن هج : ،وهما  بن زود وسوو 

وم ال بعد ذلل لما   ،كما ووم  إل ن كه  الدانقطئ   ،م ال مع سوو   ،وال اد  سنن  مع مئن م ت ن  ،قولهم

 .(7/185)هتهو  اليههو :  .« خف الهو ال
نقم   ،المسئد  ،فأون ه  ..سخ ًان سهمد من ط وق ابن ود  قا : هدثئ  ًا و  سنن  مع قيا ال عن سنس  (4)

 =؛(173)نقم    ،با  ت  وق الوضو   ،كيا  الطهانال  ،ود  سخ ًان سبو  او ومن ط وق ابن    ؛(12078)
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فك  ما ستى »  :وهد  اإما  ابن ه   إلى سن الميابعة يف ال سف سو الوضو  ل س ش طعا

أنن غسف وًاهن وذناع ن ومسإل وب  ،خهان بأنن تطه ألنن قد وقع ع  ن ا م اإ  ؛بن الم   سًا سه

المهكون يف دهه المسألة بئ   واهيح ع ى ذلل بحدوث عايشة  ،«غسف نًا  ننس ن و

 .يف الوضو  وال سف (1) الموإال

ولكئن وضع ن من ه ث اإ ئا  مع بعض ارثان  ،ثم وأيت ع ى ذك  هدوث سنس 

 .ووحجم عن تئاولن  ناوة ،إًاماإع  ون سن وه ن ع ين

إذ إن  إلة هدوث سنس   ،ما ذك ه اإما  سب  محمد توًا ن غ   وًا ن :صة ال ه  ❀

وانيو  لهها  ،تد  ع ى سن الميابعة يف ال سف والوضو  سقف ما وةا  عئها سهنا  ئة 

ودو ما نجد الئ س    ،« إلة دها الحدوث ع ى سنن إ وجوز ت  وق الوضو »  :ال طاب  فةا 

وما ذك ه سبو محمد يف ن   المواإال يف الوضو     ،(2) وث سم ف إل ن من با  الجمع ب ن األها 

  ( 6)والحئاب ة (5)وذد  المالك ة ،(4)والشافع ة ( 3)فةد ذد  الحئ  ة ، وال سف ق نه األيمة

 .إلى سنن ف م  يف الوضو 

 
ا لم ووهن الما  ،كيا  الطهانال و ئئها ،وابن ماًان= ابن و ؛(665)نقم  ،با  من توضأ فرتك موضعع

 ،واله هة  ؛(6/323)المعجم األو ط:  ،والطرباين (164)نقم  ،(1/122)الوح إل:  ،خ ومة

ا ده» قا  سبو  او  السجسياين عئد ذك ه ل حدوث يف  ئئن: ،(328)نقم  ،(1/115)السئن الكربى: 

وقد نول عن معةف بن   ،ولم و وه إإ ابن ود  وهده ،الحدوث ل س بمع وف عن ًا و  بن هاز 

 .«نحوه عن الئه   ،عن عم  ،عن ًااب  ،عن سب  ال ب   ،عه د اهلل الج نل

 ،الربكي   .اليعاق  بح ث إ وجف العضو األو   غسف األعضا  ع ى  ه ف   دالمواإال يف الوضو :   (1)

 .(220ص ) ة: اليع و ات ال ةه
ا: الشوكاين .(1/314)معالم السئن:  (2)  .(1/214)ن ف األوطان:  ،ووئ   سوضع
 .(1/18)بدايع الوئايع:  ،الكا اين ؛(1/13)تح ة ال ةها :  ،السم قئدل (3)
 .(1/132)الطاله ن: نوضة  ،الئوول ؛(1/136)الحاول:  ،الماون ل (4)
 .(1/223)اق: اليا  واإك  ف: المو ؛(1/264)مواد  الج  ف:  ،الحطا  (5)
 .(1/187)ال  وا:  ،ابن م  إل ؛(1/68)الكايف:  ،ابن قدامة (6)
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 .دو الةو  بسئ ة المواإال والهل ويهئاه الهاهث من سقوا  دؤإ  ال ةها  المعيربون: 

 لشك في الطهارةا مسألة: في (211).20

   : (1) ذك  اإما  ابن ه   يف دهه المسألة هدوث ن ❃

َهال  » :َقاَ   َسنَّ َنُ وَ  اهلل   َعْن َسب   ُدَ ْوَ اَل  :(1) - 59   ، إَذا َكاَن َسَهُدُكْم ف   الوَّ

ْث َفَأْشَكَف َعَ ْ ن   ه  َسْهَدَث َسْو َلْم ُوْحد  ْف َهيَّى َوْسَمَع َصْوتعا َسْو  ئْ َفَه وَ   ، َفَوًَاَد َهَ َكةع ف   ُ ُب   َو  

ا وحع َد ن   .(2) «َوج 

ل    هدوث  :( 2)  - 60 إ َذا َشلَّ َسَهُدُكْم  »  :َقاَ  َنُ وُ  اهلل     :َقاَ      َسب   َ ع  ٍد اْلُ ْدن 

ا  ا َسْ  َسْنَبعع لَّ   ، ف   َصَهت ن  َفَ ْم َوْدن  َكْم َص َّى َثَهثع  .(3) « ى َما اْ َيْ َةنَ  َ َوْلَ ْهن  عَ   ، َفْ َ ْطَ ْح الشَّ

وباإعيما  ع  ن ق ن   -هدوث سب  د و ال    - سخه اإما  ابن ه   بالحدوث األو   

من سوةن بالوضو  وال سف ثم شل دف سهدث سو كان مئن ما ووًا  ال سف س  إ فهو  سن 

 
 .(1/319)الُمَح َّى:  (1)
با   ،كيا  الح ض ،عن سب  د و ال  ،عن سب ن  ، ه ف بن سب  صالإلسخ ًان مس م من ط وق  (2)

 ؛(9091)نقم  ،د: المسئدسهم من ط وق  ه ف سخ ًان: ؛(362)نقم  ، ف ع ى من ت ةن الطهانالالدل
الرتمهل من ط وق عهد وسخ ًان  ؛(177) نقم:  ،با  إذا شل بالحدث ،كيا  الطهانال ، او  وسبو

 ؛(75)نقم  ،با  الوضو  من ال وإل ،كيا  الطهانال ،بن ...الع و  بن محمد عن  ه ف عن سب  صالإل
با  إ وضو  إإ   ،  الطهانالكيا  ،بن  ...هما  عن  ه ف  هدثئا  ،الدانم : هدثئا وح ى بن هسانوقا   

 .(721)نقم  ،من هدث
 ،كيا  المساًاد ومواضع الوهال  ..،عن سب   ع د  ،عن عطا   ،سخ ًان مس م من ط وق زود بن س  م  (3)

ح ى بن كث   قا : هدثئا وسخ ًان سهمد من ط وق و ؛(571)نقم  ،با  السهو يف الوهال والسجو  لن

عن زود بن  ،وسخ ًان الئساي  من ط وق ابن عجهن ؛(10698)نقم  ،المسئد ،   ع دعن سب ،ع ام

سبو  او  من ط وق  ؛(1238)نقم  ،با  إتما  المو   ع ى ما ذك  إذا شل ،كيا  السهو ...،س  م

ا سخ ًان ابن ماًان  ؛(1024)م نق ،با  إذا شل يف الثئي ن والثهث ،كيا  الوهال ،ابن عجهن سوضع

 .(1204)نقم  ،با  السهو يف الوهال ،مة الوهالكيا  إقا ...،من ط وق وح ى عن ع ام
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ا ،ع ى طهانتن ثم ذك  هدوث سب   ع د ال دنل  ،ول س ع  ن سن وجد  غسهع وإ وضو ع

  : قا  سبو محمد ،الوضو  لمن شل ع ى كف ها اهيح بن بعض ال ةها  ع ى ل اله 

   : ودها خطأ من وًاه ن 

وسن وجع وا دها األم    ،ت كهم ل  رب الوان  يف المسألة بع ئها وم ال يهم لن  : سهددما

 .ودها تئاقض ،هدثا ووًا  الوضو  يف غ   الوهال وإ ووًاهن يف الوهال

ال لم وجعف ل ش سنن  :والثاين    .عئده به شل وسبةاه ع ى ال ة ن ،هكمع

نجد سن اليوًا ن الهل ذك ه اإما  سب  محمد ل حدوث ن سق   ليأووف  :ال هصة  ❀

وما ُذك  من هدوث معانم    ،ألن األصف بةا  الطهانال  ؛الئو ن يف مسألة الشاك يف الطهانال

ودها ق اس مع  ،نالواألو  خاص بالطها ،ألنن خاص بالوهال  ؛لن إ ود  ع ى محف الئ اا

 :ألن الوضو  إ وئةض بالشل عئددم ؛وقد ق ن دها الم هو  ًامهون ال ةها  ،(1)ال انق

من ت ةن الطهانال ثم شل  :وقا  المالك ة ،(4)والحئاب ة(3)والشافع ة (2)ودها قو  الحئ  ة

 .(5)ا يحهابعا :فع  ن الوضو  وًاوبعا وق ف

  ، هون من سن الوضو  إ وئةض بالشلجمالما ذد  إل ن  والهل ورتًاإل ل هاهث دئا: 

 . ودو ما ق نه اإما  ابن ه   يف دهه المسألة

 
 .(2/190)كشف المشكف:  ،ابن الجوزل ؛(2/207)إكما  المع م:  ،وئ  : ع ام (1)
 .(1/227)الدن الم يان:  ،ابن عابدون ؛(1/141)الهح  ال ايق:  ،ابن نج م (2)
  .(1/317)اليههو :  ،اله ول ؛(1/494)ل: الحاو ،ل الماون (3)
  .(1/75)ش ح مئيهى اإنا ات:  ،الههويت ؛(1/23)مسايف اإما  سهمد:  ،ينالش ها (4)
 .(1/147)الكايف:  ،ابن عهد الرب ؛(1/122)المدونة:  (5)
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ويتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب كما  مسألة: (232).21
 يتيمم المحدث وال فرق

   : (1) ذك  اإما  ابن ه   يف دها المسألة هدوث ن ❃

   َ  ُكئَّا ف    :َقاَ  هدوث عم ان بن هو ن  :(1) - 61
 -وف ن  - َ ٍ  َمَع الئَّه 

ٍ  َلْم ُوَوف  َمَع اْلَةْو   َقاَ   َفَو َّى  ا انَْ َيَف م ْن َصَهت ن  إ َذا ُدَو ب َ ًُاٍف ُمْعيَ   َما  »  :ب الئَّاس َفَ مَّ

َ  َمَع اْلَةْو    ع  د   »  :اَ  قَ  ، َسَصاَبْيئ   ًَائَاَبة  َوَإ َما َ  : اَ  قَ  ،؟« َمئََعَل َوا ُفَهُن َسْن ُتَو   َعَ ْ َل ب الوَّ

   .(2) «َفا نَُّن َوْك   َل 

َوا  :َفَةاَ   ًَااَ  َنًُاف  إَلى َنُ و   اهلل   :َقاَ   هدوث طانق بن شها   :(2)  - 62

 إن   َسًْاَئْهُت َفَ ْم ُسَصف  
ْمُت فَ إن   َسًْاَئْهُت    :َوًَااَ ُه آَخُ  َفَةاَ    ،«َسْهَسئَْت »  :َفَةاَ    ؟َنُ وَ  اهلل  َيَ مَّ

ْ ُت   .(3) «َسْهَسئَْت » :َقاَ   ؟َفَو َّ

ذك  اإما  ابن ه   الحدوث األو  ل دإلة ع ى سن الي مم عا  ل محدث والمجئ   

 
 .(1/367)الُمَح َّى:  (1)
كيا   ،كيا  الي مم ،بن ...عن عم ان ،عن سب  نًاا  ،عن عوف بن سب  ًام  ة ،سخ ًان اله انل (2)

كيا    ،بن  ..عن سب  ال ًاا   ،مس م من ط وق   م بن زنو   ؛(337)نقم    ، مالوع د الط   وضو  المس

 ..عن سب  ال ًاا  ،وسخ ًان سهمد من ط وق عوف ؛(682)نقم  ،با  قضا  الوهال ال ايية ،المساًاد

كيا   ،بن ..عن سب  ال ًاا  ،ن بن عوفالئساي  من ط وق عهد ال هم ؛(19397)نقم  ،المسئد

 .(321)نقم  ،وع دبا  الي مم بال ،الطهانال
عن  ،نواه اإما  ابن ه     الُمَح َّى با ئا ه من ط وق محمد بن سب  عدل قا : هدثئا شعهة (3)

ونواه عئن  ؛« صح إلدها خرب» وقا  عئن: ،فأون ه ..عن طانق بن شها   ،الم انق بن عهد اهلل 

وسخ ًان  ،ه   بيوح حنووافق اإما  ابن  ،(1/454)األهكا  الكربى:  ،الحق اإشه    ابن عهد

والئساي  من ط وق  ؛(18832)نقم  ،المسئد ،فأون ه ..سهمد عن محمد بن ًاع   قا : هدثئا شعهة

نقم   ،با  ف من لم وجد الما  وإ الوع د ،كيا  الطهانال ،فأون ه ..خالد بن الحانث عن شعهة

 «،ثةة» ئساي  وسبو هاتم:قا  ال ،من نًاا  اله انل ،وم انق بن خ   ة ابن ًااب  الكويف ؛(324)

 .(10/67)وئ  : هتهو  اليههو : 
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وطانق   -ودو هدوث طانق ابن شها     -سما الحدوث المعانم لن    ،والحايض والئ سا 

ف م ووف   ودها الهل سًائ  ،صح إل الوحهة مشهون - ع ى قو  سب  محمد  -  باصح

 ،وإنما ت    الش ايع بعد اله وغ  ،فأصا  إذ لم ووف بما إ ودنل  ،لم وكن ع  ن هكم الي مم

 .نوالهل ت مم ع م ف م الي مم ف ع 

من عد  الي  وق ب ن سنواا الحدث لمن سنا     -وما ذك ه اإما  ابن ه      :ال هصة  ❀

ول س دئاك تة  د  ،له وىا ألن دهه من األمون الي  تعم هبا ؛توًا ن هسن -سن وي مم 

والهل قالن اإما  ابن  ،(1) وع  ن ود  هدوث عم ان بن الحو ن ،لحدث مع ن بالي مم

ات ق المس مون ع ى سنن إذا لم  وقد» :قا  ابن ت م ة ،ه   دو المة ن عئد ًاماد   األيمة

ن وكهلل الفاذا وًاد الما  فع  ن ا يعم  ،وجد الما  يف الس   ت مم وص ى إلى سن وجد الما 

ا عد  الما  إلى سنن وي مم إذ ذد  األيمة األنبعة وًاماد   الس ف وال  ف :ت مم الجئ 

 . (2)«فاذا وًاده كان ع  ن ا يعمالن ،يف الس   إلى سن وجد الما 

 مسألة في صفة الحيض (254).22

   :(3) ذك  اإما  ابن ه   يف دهه المسألة هدوث ن ❃

ْهَمن  بْن     َّ َهه  هََة ب ْئَت ُهَهْ ٍ  َكانَْت َتْحَت َعْهد  سَ َسنَّ  :هدوث عايشة  :(1) - 63 ال َّ

ئ  نَ   :َفَةاَ  َنُ وُ  اهلل   ؟ف   َذل َل  َفاْ يَْ َيْت َنُ وَ  اهلل   ،َعْوٍف ُاْ ُيح  َضْت َ ْهَع   

ه  َلْ َسْت ب اْلَحْ َضة  » ْ ق  َفاْغَيس     َوَص    ، إنَّ َده  َفَكانَْت  : َقاَلْت َعاي َشةُ  .« َوَلك ْن َدَها ع 

ُف ف   م ْ َكٍن ف   ُهْج َ   ....................................ال  ُسْخي َها َزْوَئَ  ب ْئت  ًَاْحٍ  َتْ َيس 

 
ن ف األوطان:  ،الشوكاين ؛(5/190)اليوض إل لش ح الجامع الوح إل:  ،وئ  : ابن الم ةن (1)

(1/320). 
 .(21/250)ال ياوى:  مجموا (2)
 .(1/383)الُمَح َّى:  (3)
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 . (1)َهيَّى َتْعُ َو ُهْمَ اُل الدَّ   اْلَما َ 

 َّ    :  َعاي َشةَ   هدوث   : (2)   - 64
إ ن      :َقاَلْت   َسنَّ َفاط َمَة ب ْئَت َسب   ُهَهْ ٍ  َ َأَلْت الئَّه 

َهالَ سُ  ْ ق  »  :َفَةاَ    ؟ ْ َيَحاُم َفَه َسْطُهُ  َسَفَأَ ُا الوَّ ا      ، َإ إ نَّ َذل ل  ع  َهاَل َقْدَن اأْلَوَّ َوَلك ْن َ ع   الوَّ

ي   ُكئْت  َتح  ض  َن ف  َها    .(2) « ُثمَّ اْغَيس     َوَص     ، الَّ

ا لما تةد  وإن   ،و  وهده إنما دو الد  األسن الح ض  :وة ن اإما  ابن ه   وفةع

ا وو   اإما    ،وإ ومئع ش   من ذلل الوهال  ،الحم ال والو  ال والكدنال ع ق ول س ه ضع

ألهنم قا وا دهه ع ى الد    ؛سب  محمد دئا ع ى من قا  بأن الكدنال والو  ال من الح ض

ا س» :ونسون يف دهه المسألة سهنا ،والة اس باطف عئده ،األ و  هم  سو ص  ال سو إذا نست  مع

ا فةد طه تكد ا سو ًا وفع   .«نال سو ب اضع

  ،مسألة سمانات انيها  الح ض من المسايف المشك ة عئد المحدث ن :ال هصة  ❀

الة اس سن » :قا  ابن عهد الرب ،والهل ذك ه اإما  ابن ه   دئا دو نسل  او  ال اد ل

 
با  المسيحاضة   ،كيا  الح ض  ،عن عايشة    ،عن ع وال وعم ال  ،سخ ًان مس م من ط وق ال د ل  (1)

 ؛(24017)نقم  ،المسئد ،ومن ط وق ال د ل سخ ًان: سهمد ؛(334)نقم  ،وغس ها وصههتا
من  با   ،كيا  الطهانال ،سبو  او  ؛(204)نقم   ،با  اإغيسا  من الح ض ،كيا  الطهانال ،والئساي 

با  ما ًاا    ،هانال و ئئهاكيا  الط  ،وابن ماًان  ؛(288)نقم    ،ن المسيحاضة ت يسف لكف صهالنوى س

نقم  ،با  المسيحاضة ،كيا  الطهانال ،والدانم  ؛(626)نقم  ،يف المسيحاضة إذا اخي ط ع  ها الد 

(767). 
با   ،كيا  الطهانال ،الموطأ ،عن عايشة ،عن سب ن ،ًان اإما  مالل عن دشا  بن ع والسخ  (2)

نقم   ،با  اإ يحاضة  ،كيا  الح ض  ،ومن ط وق مالل سخ ًان: اله انل  ؛(137)نقم    ،المسيحاضة

 ،وسبو  او  ؛(218)نقم  ،با  ال  ق ب ن الح ض واإ يحاضة ،كيا  الطهانال ،والئساي  ؛(300)

  وسخ ًان مس م من  ؛(282)نقم  ،با  من نوى الح ضة إذا س ب ت إ تدا الوهال ،كيا  الطهانال

والرتمهل من  ؛(333)نقم  ،با  المسيحاضة وغس ها ،كيا  الح ض ،بن ..ط وق وك ع عن دشا 

نقم  ،با  ما ًاا  يف المسيحاضة ،كيا  الطهانال ،بن ..عن دشا  ،ط وق وك ع وعهدال وسب  معاووة

(125). 
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يح بن  اهكف زمان  وا  وما الو  ال والكدنال قهف الح ض وبعده  وا  كما سن الح ض يف 

من سن الو  ال  - ما ذك ه ابن نًا  وغ  ه  - ومن الم ًاإل ل هاهث  ،(1) « او  إ معئى لن

ا ولو تك نت ب هف إذا نست ذلل ميوهع بالد     ،والكدنال د  عهمة الطه  وإ تعد ه ضع

ودها    ،وقد ذد  ًامهون ال ةها  إلى سن الو  ال والكدنال يف سوا  الح ض ه ض  ،(2)وتك ن

 .(6)والحئاب ة (5)والشافع ة (4)والمالك ة (3)قو  الحئ  ة

 مسألة في أقل الحيض دفعة وأكثره إلى سبعة عشر يومًا  (266).23

 : (7) ذك  اإما  ابن ه   يف دهه المسألة ثهثة سها وث ❃

ف ه ضيها سًَا   سهنا ا يح ضت فجعف ن و  اهلل    :  س  هه هةهدوث    :(1)  - 65

 .(8) ية سوا  سو  هعة

تح ض   ية سوا  سو  » :قا  لها سن ن و  اهلل  :بئت ًاح  ة همئ  :(2)  - 66

ا وعش ون سو ثهثعا وعش ون   ، ثم اغيس     هعة يف ع م اهلل  فاذا ا يئةأت فو   سنبعع

 
 .(1/325)اإ يهكان:  (1)
 .(2/127)فيإل الهانل:  (2)
 .(1/633)الهئاوة:  ،ع ئ ال ؛(1/143)ال ها :  ،ال  نًا  (3)
 .(1/31)الكايف:  ،ابن عهد الرب ؛(1/194)المعونة:  ،الةاض  عهد الودا  (4)
 .(2/393)المجموا:  ،الئوول ؛(1/399)الحاول:  ،الماون ل (5)
 .(2/451)الش ح الكه   ع ى المةئع:  ؛(1/242)الم ئ :  ،ابن قدامة (6)
 .(1/405)الُمَح َّى:  (7)
ن عمن عم ان بن ع ،عن عمن بن ط حة ،ال زاق من ط وق إب اد م بن محمد بن ط حة سخ ًان عهد (8)

با  ما ًاا  يف  ،كيا  الطهانال ،وسخ ًان الرتمهل مطوإع  ؛(1/399)الموئف:  ،عن س  هه هة ،ط حة

 ،(عم  بن ط حة)وقد ذك  عهد ال زاق يف إ ئا ه  ؛(128)نقم  ،اضة تجمع ب ن الوهت نالمسيح 
 .كما نهن ع ى ذلل الرتمهل (انعم )والوح إل 



~ 179 ~ 

 

 

 لم ةات    ؛ وكما وطه ن  ، وافع   يف كف شه  كما تح ض الئسا    ، وسوامها وصوم  كهلل 

 .(1) « ه ضهن وطه دن

  ، إذا سقه ت الح ضة فدع  الوهال »   :  اهللعن ن و   عايشة  هدوث    :(3)   - 67

 .(2) « فاذا س ب ت الح ضة فاغيس   وص  

ف  ص األو  والثاين بالئةد  ،ثم وأيت اإما  ابن ه   ع ى تئاو  دهه األها وث

سما سهددما فان ابن ًا وح لم وسمعن من عهد اهلل  ،سما دهان ال ربان فه ووحان» :ف ةو 

وخالف اإما  ابن ه   سكث  من عالم من ع ما    ، محمد  بو كها ذك  س  ،«بن محمد بن عة فا

ودو من سش اف   ،بن عة ف بن سب  طال انواوة عهد اهلل بن محمد  »  :قا  الحاكم  ،الحدوث

دها الهل قالن دها الةايف  »  :الئوول  وقا   ،(3)«وسكث دم نواوة غ   سهنما لم وحيجا بن  ،ق و 

وإن كان م ي  ا يف توث ةن  -ها ال اول ود ،إ وةهف فان سيمة الحدوث صححوه كما  هق

وقد ع م من قاعدهتم يف ،ودم سدف دها ال ن ،فةد صحإل الح اظ هدوثن دها -وًا هن 

وادد  سنن إذا كان يف ال اول بعض الضعف سًا   هدوثن بش  :هد الحدوث الوح إل والحسن

 . (4)«لن سو ميابعة

 
 بن محمد بن عة ف عن إب اد م بن محمد بن ط حة عن عمن عم ان سخ ًان سهمد من ط وق عهد اهلل  (1)

كيا    ،ومن ط وق ن سها سخ ًان: الرتمهل  ؛(26928)نقم    ،المسئد  ،فأون ه  ..بن ط حة عن سمن همئة

إذا سقه ت   با  من قا  ،كيا  الطهانال ،و وسبو  ا ؛(128)نقم  ،با  ما ًاا  يف المسيحاضة ،الطهانال

 المعجم ،والطرباين ؛(7/142)ش ح مشكف ارثان:  ،والطحاول ؛(287)نقم  ،الح ضة تدا الوهال

و ألت  » قا  الرتمهل عن دها الحدوث:  .(1/500)لسئن الكربى: ا  ،واله هة   ؛(24/218)الكه  :  

ا عن دها الحدوث فةا : دو هدوث هسن صح إل دكها قا  سهمد ابن هئهف: دو هدوث و ،محمدع

 .«هسن صح إل

 .الحدوث األو  (17)المسألة  ،تةد  ت  وجن (2)

 .(1/279)المسيدنك ع ى الوح ح ن:  (3)
 .(2/377)المجموا ش ح المهه :  (4)
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وقد ت ك هدوثن   ،سب  س امةن  وسما ارخ  فمن ط وق الحانث ب  :ثم قا  اإما  ابن ه  

 .فسةط ال رب ًام ة

وهولن تدون   ،دو المعيمد عئده  ووة ن اإما  ابن ه   يف الئهاوة سن هدوث عايشة  

إذا سقه ت الح ضة  »  :الهل نة ين عايشة    ًام ة األها وث األخ ى ودو كه  الئه   

  تحدود  ون  :  قا  ابن ه ،«فاذا ذد  قدندا فاغس   عئل الد  وص   ،فدع  الوهال 

 .سوا ٍ 

عن محمد بن عهد اهلل بن   ،ما ذك ه اإما  ابن ه   يف نواوة ابن ًا وح :ال هصة ❀

وقد هسن   ،والطعن بالحدوث أل نى ع ة  ،اتهع ف ن ط وةين المع وفة يف اليشد  بالئةد  ،عة ف

ع ى  ا وبئ  ،ودو ما وم ف إل ن الهاهث يف تة و  دهه المسألة ،دهه ال واوة عد  من األيمة

ودو الةو  األًادن عئد اليحة ق يف  ،دو األنس  دئا ، ذلل فان األخه بحدوث همئة

فهد   ،ومسألة اليوق ت من المسايف الي  اخي ف ف ها ال ةها  ،تعانم دهه األها وث

وسكث ه  ،وذد  المالك ة سنن إ هد ألق ن ،(1)الحئ  ة إلى سن سق ن ثهثة سوا  وسكث ه عش ال

وسكث ه خمسة عش    ،سق ن وو  ول  ة  :فةالوا  (4)والحئاب ة  (3)سما الشافع ة  ،(2)اخمسة عش  وومع 

ا  .وومع

ا ل هاهث من دهه ارنا  المعيربال:   .دو قو  الشافع ة والحئاب ة والهل وهدو لئا ناًاحع

 
 .(3/147)المهسوط:  ،الس خس  ؛(1/33)تح ة ال ةها :  ،السم قئدل (1)
 .(1/57)بداوة المجيهد:  ،بن نشدا ؛(1/334)ش ح الي ة ن:  ،المازنل (2)
 .(1/389)الحاول:  ،الماون ل ؛(1/85)األ :  (3)
 .(1/406)ش ح م يو  ال  ق :  ،ال نكش  ؛(1/224)الم ئ :  ،ابن قدامة (4)
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 يتوضأ الشرب أن مسألة: ويستحب للجنب إن أراد األكل أو النوم أو (269).24

 : (1) ه المسألة ثهثة سها وث ده ذك  اإما  ابن ه   يف  ❃

سو  ،سو وأكف ،إذا سنا  سن وئا  كان ن و  اهلل  :قالت عايشة هدوث  :(1) - 68

 .(2) وش   ودو ًائ  توضأ وضو ه ل وهال

فةا   ؟سنن تو هن الجئابة من ال  ف ذك  ل  و  اهلل  هدوث عم   :( 2) - 69

  .( 3) «ثم نم   ، توضأ واغسف ذك ك » :لن ن و  اهلل 

 .(4)كان وئا  ودو ًائ  كه  ين وإ ومس ما   الئه سن  :  عايشة  هدوث:( 3).70

 
 .(1/424)الُمَح َّى:  (1)
با   ،كيا  الح ض ،عن عايشة   ،عن سب    مة ،عن ابن شها  ،سخ ًان مس م من ط وق ال  ث (2)

عن   ،   ان بن ع  ئة عن ،وسخ ًان سهمد ؛(305)نقم  ،ز نو  الجئ  وا يحها  الوضو  لنًاوا

كيا   ،بن ..ال د لوسخ ًان الئساي  من ط وق وونس بن و ود عن  ؛(23563)نقم  ،المسئد ،ال د ل

وسبو  او  من ط وق    ان بن ع  ئة عن  ؛(256)نقم  ،با  اقيوان الجئ  ع ى غسف ودون ،الطهانال

كيا  الطهانال  ،ط وق ال  ثابن ماًان من  ؛(222)نقم  ،با  الجئ  وأكف ،كيا  الطهانال ..،لال د 

 .(584)نقم  ،با  من قا  إ وئا  الجئ  هيى ويوضأ ،و ئئها
با    ،كيا  الطهانال ،الموطأ ،فأون ه ..سخ ًان مالل عن عهد اهلل بن  وئان عن ابن عم : سن عم   (3)

ا  ب ،كيا  ال سف ،سخ ًان اله انل ،ومن ط وق مالل ؛(109)نقم  ،ا وضو  الجئ  إذا سنا  سن وئ

با  ًاواز نو  الجئ  وا يحها   ،كيا  الح ض ،ومس م ؛(286)نقم  ،الجئ  ويوضأ ثم وئا 

 ،با  وضو  الجئ  وغسف ذك ه إذا سنا  سن وئا  ،كيا  الطهانال ،الئساي  ؛(306)نقم  ،وضو  لنال

 .(221)نقم  ،با  يف الجئ  وئا  ،لطهانالكيا  ا ،وسبو  او  ؛(260)نقم 
 ،كها يف المطهوا) ،عن عايشة  ،عن األ و  ،عن سب  إ حاق ،عن الثونل ،سخ ًان عهد ال زاق (4)

عن هسن بن مو ى  ،وسخ ًان سهمد ؛(1082)نقم  ،(1/280)الموئف:  (ووئ    ئد سهمد اليال 

نقم   ،فأون ه يف المسئد ،عايشة  عن ،عن ع وال ،قا : هدثئا ابن له عة قا : هدثئا األ و 

 ،عن عايشة  ،عن األ و  ،عن سب  إ حاق ،ط وق األعم  وسخ ًان الرتمهل من ؛(24196)

ا ابن ،(118)نقم  ،ا  ما ًاا  يف الجئ  وئا ب ،كيا  الطهانال  =ومن ط وق سب  إ حاق سخ ًان سوضع
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نجددا سها وث صح حن   ،وعئد ا يع ام اإما  ابن ه   أل ان د دهه األها وث

ثم وجمع ب ن دهه   ،نغم كه  الع ما  ع  ن ،الثالث بف ووحإل هدوث عايشة  ،عئده

ثم وض ف سبو   ،ف معا وغ   ذلل سفهها عمو  ودخف ف ن الوضو  وال :األها وث ف ةو 

 . ع ى ذلل دها إخهان عن مداومين   وقو  عايشة :محمد

ف ما ويع ق بكه  اإما  ابن ه   ع ى إ ئا  هدوث س  المؤمئ ن عايشة   :ال هصة   ❀

ودو   ،الحدوث الي  ذك دا اإما  سهمد والرتمهلفكان األولى بن سن وه ن ع ة    ،األخ    

فمن   ،ما  ابن ه   ووفق ب ن دهه األها وث من ه ث ب ان الجوازإولكن ا  ،هدوث مع و 

غ   سن   ،ومن شا  نا  من غ   ومس ما  ،شا  سن ويوضأ وضو ه ل وهال بعد الجماا ثم وئا 

 .(1)ف ئا  ع ى طهانال ،وسفضف من ذلل ك ن سن و يسف غسف الجئابة ،الوضو  سفضف

  (3)والشافع ة (2)ال ةها  من الحئ  ةن وقد وافق اإما  ابن ه   يف دهه المسألة ًامهو

 . (5) ل س ع ى الجئ  وضو  عئد إنا ال األكف والش   :وقا  المالك ة ،(4)والحئاب ة

 
 

 
ومن ط وق سب  إ حاق   ؛(582)م  نق  ،با  يف الجئ  وئا  كه  ين إ ومس الما   ،كيا  الطهانال  ،ماًان=

ا سخ ًان سبو وع ى  ،(7/311)المعجم األو ط:    ،والطرباين  ؛(4729)نقم    ،(8/174)المسئد:    ،سوضع
وقد نوى عن سب  إ حاق دها » قا  الرتمهل بعد سن سون  دها الحدوث يف  ئئن: ،(7589)نقم 

ونةف الحاف  ابن هج   ،«اقوو ون سن دها غ ط من سب  إ ح  ،وغ   واهد ،والثونل ،الحدوث شعهة

وهكم   ،«قهف سن ومس ما  سنن ل س بوح إل» ما  سهمد قا :عن اإ (1/245)الي   ص الحه  : )يف 

 .(118نقم  ،ب وغ الم ا )الحاف  ع ى الحدوث بأنن مع و  
 .350تأووف م ي ف الحدوث:  ،وئ  : ابن قي هة (1)

 .(1/49)الهح  ال ايق:  ،ابن نج م ؛(1/38)بدايع الوئايع:  ،الكا اين (2)
 .(1/284)تح ة المحيا :  ،له ثم ا ؛(2/149)فيإل الع و :  ،الة ووئ  (3)
 .(1/157)كشاف الةئاا:  ،الههويت (4)
 .(1/461)اليا  واإك  ف:  ،المواق ؛(1/48)بداوة المجيهد:  ،ابن نشد (5)
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 مسألة: في ركعتي المغرب (281).25

   : (1) ذك  اإما  ابن ه   يف دهه المسألة هدوث ن ❃

 بْن     د  َعْن َعْه   :(1)  - 71
      ،َعْن َسب  ن     ،(2) بَُ ْوَدالَ اهلل 

َبْ َن ُكف  َسَذاَنْ ن  َصَهال   »  :َعْن الئَّه 

  َ  .(3) « إَإ اْلَمْ   

    َمْ َثَد بْن   َعنْ  :( 2) - 72
َسَتْ ت ُعْةهََة بَْن َعام     :َقاَ   - (4)ُدَو َسبُو اْلَ  ْ    -َعْهد  اهلل  اْل ََ ن 

   
ُهَل م ْن َسب   َتم  مٍ  :َفُةْ ت اْلُجَهئ  َفَةاَ   ؟َوْ َكُع َنْكَعَيْ ن  َقْهَف َصَهال  اْلَمْ       ؛َسَإ ُسْعج 

ْ ُف  :َقاَ   ؟َفَسَأْلت َفَما َوْمئَُعل اْرنَ  ،نَّا ُكئَّا نَْ َعُ ُن َعَ ى َعْهد  َنُ و   اهلل  إ   :ُعْةهَةُ   .(5) الشُّ

 
 .(2/20)الُمَح َّى:  (1)
قا  عئن وح ى بن مع ن وسبو هاتم   ،سبو  هف الم وزل ، م دو عهد اهلل بن ب ودال بن الحو   األ  (2)

الطهةات:  ،ابن  عد .دت115وفاتن  «،صدوق» وقا  عئن ابن خ اش: «،ثةة» ل والعج  :ال از

 .(5/157)هتهو  اليههو :  ،ابن هج  ؛(7/165)
إ » اله ان: قا  ،(693)نقم  ،(1/334)المسئد:  ،نواه اإما  ابن ه   من ط وق ش وخن عن اله ان (3)

 .ابن ه   لنو  أيت إعه   «.ولكئن اخي ط ،سل س بن بأ ،ودو بو ل مشهون ،ه إإ ه اننع م نوا

قا  ابن  ،نوى عن عةهة بن عام  وكان إ و انقن ،دو م ثد بن عهد اهلل ال  ين، سبو ال    المو ل (4)

 .دت90وفاتن  ئة  «،وعها الثةة لن فضف وكان » وقا  ابن  عد: «،كان م ي  سدف مو  يف زمانن» وونس:

 .(10/82)هتهو  اليههو :  ،ابن هج  ؛(7/357)الطهةات:  ،ابن  عد
كيا   ،فهك ه ...من ط وق و ود بن هه   عن م ثد بن عهد اهلل قا : ست ت عةهةسخ ًان اله انل  (5)

الي  ون ت عن  وسخ ًان سهمد من الط وق ن سها  ؛(1129)نقم:    ،با  الوهال قهف الم     ،الجمعة

الئساي : من  سخ ًانو ؛(16963)نقم  ،المسئد ،نب ...عن و ود هدثئا  ع د بن سب  سوو   ،اله انل

فأون ه يف كيا    ...ط وق بك  بن مض  عن عم و بن الحانث عن و ود بن سب  هه   سن سبا ال    هدثن

ط وق عهد اهلل بن و ود  الطرباين من ؛(582)نقم  ،م   با  ال خوة يف الوهال قهف ال ،المواق ت

ا الدانقطئ  من ط وق  ع د بن ع سى قا : نا عهد  ؛(9336)نقم    ،(9/133)المعجم األو ط:   ،سوضع

بن سب  هه   سن سبا ال    اثئا بك  بن مض  عن عم و بن الحانث عن و ود  ،ال همن بن الةا م

المة ل قا : هدثئا  ع د بن سب  بن و ود ا  من ط وق عهد اهلل اله هة ؛(1/268)السئن:  ،بن ...هدثن

 .(4275)نقم  ،(2/475)السئن الكربى:  ،بن ...سوو 
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َقاَ  نَاس  م ْن َسْصَحا     ،َكاَن اْلُمَؤذ ُن إَذا َسذَّنَ  :َقاَ   ٍل ال  َعْن َسنَس  بْن  مَ  :(3)  - 73

َل   ،َنُ و   اهلل    َوان  ُنوَن السَّ  ُّ    ،َوْهَيد 
ْكَعَيْ ن    ، َوُدْم َكَهل َل   َهيَّى َوْ ُ َ  الئَّه  ُوَو ُّوَن ال َّ

 . (1)َقْهَف اْلَمْ      

نَُو    َنْكَعَيْ ن   ُكئَّا َعَ ى َعْهد  َنُ و   اهلل   :اَ  قَ  َعْن َسنَس  بْن  َمال ٍل  :(4) - 74

ْمس   َما َسَكاَن َنُ وُ  اهلل   :َفَسَأْلت ،بَْعَد ُغُ و   الشَّ َما :َفَةاَ   ؟ُوَو   ه   ،َكاَن َوَ انَا نَُو   ه 

 .(2)َفَ ْم َوْأُمْ نَا َوَلْم َوْئَهئَا

ووة ن  ،ف هك  الحدوث األو  ،ث ع ى الئةد وثم وأيت اإما  ابن ه   ف ع م األها

 .................. اهلل ان    هبا ه ان بن عه د « ب ن كف سذان ن صهال إإ الم   » :سن ل  

 
با  كم ب ن  ،كيا  األذان ،من ط وق شعهة عن عم و بن عام  األنوانل عن سنس اله انلسخ ًان  (1)

وسخ ًان مس م من ط وق عهد الوانث عن عهد الع و  بن صه   عن  ؛(599)نقم  ،األذان واإقامة

نقم  ،هال الم   با  ا يحها  نكعي ن قهف ص ،كيا  صهال المساف ون وقو دا ،ماللسنس بن 

نقم  ،فأون ه يف المسئد ...هدثئا شعهة ،وسخ ًان سهمد فةا : هدثئا محمد بن ًاع   ؛(837)

با  الوهال ب ن األذان  ،كيا  األذان ،بن ...: هدثئا شعهةالئساي  من ط وق سب  عام  قا  ؛(13571)

با     ،فأون ه يف كيا  الوهال  ...هدثئا شعهة  ،الدانم  قا : ثئا  ع د بن ال ب ع  ؛(682)نقم    ،واإقامة

ا ؛(1441)نقم  ،ال كعي ن قهف الم    الوح إل:  ،ابن خ ومة من ط وق محمد بن بشان سوضع

 .(1288)نقم  ،(2/267)
  صهال المساف ون  كيا ،من ط وق محمد بن ال ض ف، عن الم يان بن ف  ف، عن سنسمس م  ًان سخ (2)

سبو  او  من ط وق  ع د بن  ؛(836)نقم  ، با  ا يحها  نكعي ن قهف صهال الم   ،وقو دا

با  الوهال قهف  ،كيا  الوهال ،بن ...عن الم يان بن ف  ف ،   مان قا : ثئا مئوون بن سب  األ و 

 ،بن ...ا محمد بن فض فهدثئ ،سبو وع ى فةا : ثئا عهد اهلل بن عم  بن سبان ؛(1282)نقم  ،الم   

 ،بن ...ون بن سب  األ و  قا : ثئا م يانة من ط وق مئوسبو عوان ؛(3956)نقم  ،(7/43)المسئد: 

 ؛(1/268)السئن:  ،بن ...الدانقطئ  من ط وق مئوون بن سب  األ و  عن الم يان ؛(2/8)المسئد: 
 ؛(12/177)مشكف ارثان:    ،بن  ...عن مئوون قا : ثئا الم يان  ،الطحاول من ط وق  ع د بن    مان

 ،(2/475)فأون ه يف السئن الكربى:    ...ثئا ابن فض فلجهان قا : هداله هة  من ط وق سهمد بن عهد ا
 .(4673)نقم 
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ووعئ  سبو  ،عن عهد اهلل بن ب ودال (2)والوح إل دو ما نواه الج و ل - (1) ودو مجهو  - 

َبْ َن ُكف  َسَذاَنْ ن   »  : َقاَ  َنُ وُ  اهلل   :َقاَ  محمد ما نواه األخ   عن عهد اهلل بن م  ف 

 . (3) «َصَهال  ل َمْن َشا َ 

ذك ه    ،بف من با  الشهوذ  ،وتضع ف هدوث ه ان بن عه د اهلل ل س من با  الجهالة

ودهه ال   ة إ تومد طووهع سما  الئووص  ،ودو هق ،(4) بعض المحةة ن بهلل

 ما و ص نكعي  ف الوح حة األخ ى الي  سون دا اإما  ابن ه   يف دهه المسألة

 .الم   

 
ذك ه العة    يف  ،سبو زد   الهو ل ،ودو ه ان بن عه د اهلل بن ه ان ،كها نعين الحاف  ابن ه   (1)

قا  ابن »قا  الحاف  ابن هج :  ،وذك ه ابن ههان يف الثةات «،صدوق» وقا  سبو هاتم: ،الضع ا 

 .(2/370)لسان الم  ان:  «.ف م وو  (مجهو ) : ه 
ت    ه  ن »  وقا  سبو هاتم:  «،ثةة»  قا  ابن مع ن: ،سبو مسعو  الج و ل الهو ل  ،دو  ع د بن إواس  (2)

 ،ابن  عد .دت144 ئة  وفاتن «،ودو هسن الحدوث ،ا فهو صالإلقهف موتن فمن كي  عئن قدومع 

 .(4/5)هو : هتهو  اليه ،ابن هج  ؛(7/193)الطهةات: 
 ،كيا  األذان ،بن  ..اله انل ب    ق و  من ط وق خالد الطحان عن الج و ل عن ابن ب ودالسخ ًان    (3)

 ،بن ...مس م من ط وق كهمس قا : ثئا عهد اهلل بن ب ودالو ؛(598)نقم  ،با  كم ب ن األذان واإقامة

وقا  سهمد: هدثئا وح ى  ؛(838)نقم  ،با  ب ن كف سذان ن صهال ،  صهال المساف ون وقو داكيا

وسخ ًان ابن سب  ش هة فةا : هدثئا وك ع عن كهمس   ؛بن ..ثئا عهد اهلل بن ب ودال ،ثئا كهمس ،بن  ع د

الرتمهل من ط وق وك ع عن كهمس عن عهد اهلل بن   ؛(2/356)الموئف:  ،بن ...عن ابن ب ودال

الئساي  من ط وق وح ى بن  ع د  ؛(185)نقم   ،با  الوهال قهف الم    ،كيا  الوهال ،بن ... ودالب

نقم  ،با  الوهال ب ن األذان واإقامة ،كيا  األذان ،بن ...عن كهمس قا : ثئا عهد اهلل بن ب ودال

نقم   ،قهف الم   با  ال كعي ن    ،كيا  إقامة الوهال والسئة ف ها  ،ابن ماًان عن ابن سب  ش هة ؛(681)

كيا   ،بن ...سخربنا الج و ل عن عهد اهلل بن ب ودال ،وقا  الدانم : سخربنا و ود بن دانون ؛(1162)

اله هة  من ط وق إ حاق بن شاد ن قا : ثئا  ؛(1440)نقم  ،با  ال كعي ن قهف الم    ،الوهال

 .(2/19)السئن الكربى:  ،بن ...ن ابن ب ودالخالد عن الج و ل ع
 .(2/14)الآلل  الموئوعة:  ،ئ   الس وط و (4)
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ا  :ال هصة ❀ ما ذك ه اإما  ابن ه   من  ئ ة نكعي  الم    دو ال اًاإل ن  ع

وقد ثهت ضعف هدوث ب ودال   ،لة ع ى دات ن ال كعي ن، وقد سون  بعضها ليضاف  األ 

  :وما ذد  إل ن اإما  ابن ه    ،ف هةى األصف ع ى  ئ يهما وعد  ثهوت الئ   عئهما  ؛

 . : إ تطوا قهف الم   (4)والمالك ة (3)وقا  الحئ  ة ،(2)والحئاب ة(1)شافع ةالدو قو  

دو الةو  بسئ ة نكعي   دهه األقوا  المعيربال ل  ةها : والهل ويهئاه الهاهث من 

 .الم   

  مسألة: استحباب إعادة من صلى إذا وجد جماعة تصلي تلك الصالة (284).26

 : (5) هدوث ن سألة  لم ذك  اإما  ابن ه   يف دهه ا ❃

ْونَ   ،َعَ َى اْلَههط    َسَتْ ُت ابَْن ُعَمَ     :َعْن ُ َ ْ َماَن بْن  َوَساٍن َقاَ    :(1)  - 75  ،َوُدْم ُوَو ُّ

ْ َت  :َقاَ   ؟َسإَّ ُتَو  َ  َمَعُهمْ  :َفُةْ ُت  ْعُت َنُ ْوَ  اْل َّن   ،َقْد َص َّ ْوا  »  :َوُةْوُ   َوَقْد َ م  َإ ُتَو ُّ

َتْ ن  ف  َصَهالع    .(6) «ْ  َوْوٍ  َم َّ

 
 .(1/327)نوضة الطاله ن:  ،الئوول ؛(2/208) الو  ط: ،ال  ال  (1)
 .(1/356)هاش ة ال  ويت ع ى مئيهى اإنا ات:  ،ال  ويت (2)
 .(1/91)الدن الم يان:  ،ابن عابدون ؛(1/157)المهسوط:  ،الس خس  (3)
 .(2/95)الي ة ن:  ،الةاض  عهد الودا  (4)
 .(2/25)الُمَح َّى:  (5)
فأون ه يف  ...عن    مان بن شع   وهدثئا عم  ، ى عن هس نسخ ًان سهمد فةا : هدثئا وح  (6)

ا   او وسخ ًان سبو    ؛(4675)نقم    ،المسئد با  إذا ص ى   ،كيا  الوهال  ،من ط وق هس ن المع م سوضع

 ..وح ى بن  ع د عن هس ن المع م الئساي  من ط وق   ؛(579)نقم    ؟ثم س نك ًاماعة سوع ديف ًاماعة  

الدانقطئ  من  ؛(860)نقم  ،الوهال عمن ص ى مع اإما  يف المسجدبا   ةوط  ،كيا  اإمامة ،بن

الطحاول من ط وق و ود بن  ؛(1/415)السئن:  ، بن ...س ن المع مط وق و ود بن دانون قا : ثئا ه

ابن خ ومة من ط وق سب   ؛(1/316)ان: ش ح معاين ارث ،بن ...دانون قا : سخربنا هس ن المع م

 =ابن ههان من ط وق دما  بن وح ى؛(1641)نقم  ،(3/69)الوح إل:    ،بن  ..س امة عن هس ن المع م
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َسنَّ َنًُاهع َ َأَ  َنُ وَ  اهلل    :َعْن َسب  ن   ،َعْن َ ال م  بْن  َعْهد  اهلل  بْن  ُعَم َ  : (2)  - 76

ْ ف   ْهإَل   ،َمْثئَى َمْثئَى » :َفَةاَ   ؟َعْن َصَهال  ال َّ  . (1) «َفَأْوت ْ  ب َ ْكَعةٍ   ، َفا َذا َخش  َت الوُّ
ا الحدوث األو   ،ن ه   دهه األها وثابوئاق  اإما    ودو هدوث إ وحف    ، موححع

بن إ وعئ  بالض ونال سن وو   المس م ال ه    إإ سن اإهيجا ، خهفن عئد سب  محمد

وإنما وؤو  دها الئص الش ع  بأن ذلل ودخف من با  اليطوا   ،م ت ن سو العو  م ت ن

هال الجماعة قايم  ألن فضف ص   ؛ ة ناف ةانفاألولى د  ال  م والث   ،والم   بئ ين  ،المسيح 

 .يف كف ًاماعة وجددا

 :ثم وأيت اإما  ابن ه   ع ى الحدوث الثاين الهل اهيح بن المانعون إعا ال الوهال

دو الهل سم  من   ،ألن الهل وًاهت طاعين يف إخهانه بأن صهال ال  ف والئهان مثئى مثئى»

 
اله هة  من ط وق و ود بن دانون قا : هدثئا  ؛(6/155)الوح إل:  ،بن ...قا : ثئا هس ن المع م=

قا  ابن ههان: وعم و بن شع   يف   .(3801)نقم  ،(2/303)السئن الكربى:  ،بن ...هس ن المع م

فه ت  و من انةطاا وإن ا    ،فأما نواوين عن سب ن عن ًاده  ،ا نوى عن غ   سب نوحيح ب ربه إذ  ،ن سن ثةة

قا  ابن  ،وقد سع ن الدانقطئ  فةا : ت    بن هس ن بن ذكوان المع م .ف هلل لم وحيح بش   مئن ؛ف ن

دن اله .ةوإن ل ئن العة    به هج  ،هيح بن الش  ان فجاز الةئط الألنن ثةة مشهون ا ؛الم ةن: إ وض ه

 .(1/411)الي   ص:  .خ ومة وابن ههان ابنسوضًا : وقد صحإل الحدوث ق ت ؛(2/665)المئ  : 
 ف كان با  ك ،كيا  الجمعة ،بن ...عن ابن عم  ،عن  الم ،سخ ًان اله انل من ط وق ال د ل (1)

كيا  صهال  ..،عن ال د ل ،ئةمس م من ط وق    ان بن ع   ؛(1086)نقم  ،صهال الئه  

عن ابن  ،مالل عن نافع وعهد اهلل بن  وئان ؛(749)نقم  ،با  ال  ف مثئى مثئى ،المساف ون وقو دا

 ،المسئد ،بن ...سهمد من ط ق مئها: معم  عن ال د ل ؛(269)نقم  ،الئدا  ل وهال من الموطأ ،عم 

با  صهال ال  ف مثئى  ،كيا  الوهال ،عم عن ابن   ،الرتمهل من ط وق ال  ث عن نافع ؛(6319)نقم 

ال  ف وتطوا  كيا  ق ا  ،بن ...الئساي  من ط وق ال ب دل عن ال د ل عن  الم ؛(437)نقم  ،مثئى

 ،افع وعهد اهلل بن  وئانسبو  او  من ط وق من ط وق مالل عن ن  ؛(1668)نقم    ،با  صهال ال  ف  ،الئهان

ابن ماًان من ط وق    ان  ؛(1326)نقم  ،ال  ف مثئى مثئىبا  صهال  ،كيا  الوهال ،عن ابن عم 

الدانم  من ط وق   ؛(1320)نقم    ،با  يف صهال ال  ف نكعي ن  ،كيا  إقامة الوهال  ،بن  ...عن ال د ل

  .(1459)نقم  ، ف با  صهال ال ،كيا  الوهال ،مالل
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ق يف دها  والح ...ال بعد صهالصهص ى ووًاد ًاماعة تو   سن وو   معهم ولم و ص 

 .(1) «بف وؤخه بجم عها كما د  ،هق إ وض   بعضها بهعض دو سن ًام ع سوام ه 

دو الهل ورتًاإل من الئووص   ،ما ذك ه اإما  ابن ه   يف دهه المسألة  :ال هصة   ❀

وَد بْن  اأْلَْ َو   فاذا ما سض ئا لما ُذك  هدوث    ،الش ع ة الوان ال ْجئَا َمَع َنُ و    جَ َه   :َقاَ      َو  

َة اْلَوَ اا   اهلل   ْهإل  َسو  اْلَ ْج    َفَو َّى ب ئَا َنُ وُ  اهلل   : َقاَ   ،َهجَّ ُثمَّ   : َقاَ   ،َصَهاَل الوُّ

ا سع
ن   ،انَْحَ َف ًَاال  َ ا َمعَ  ،َواْ َيْةَهَف الئَّاَس ب َوًْاه   َفا َذا ُدَو ب َ ًُاَ ْ ن  م ْن َوَنا   الئَّاس  َلْم ُوَو  

ًُاَ ْ ن  »  :َفَةاَ   ،الئَّاس   َما َتْ َعُد َفَ اي ُوُهَما  :« َقاَ  اْيُيون   ب َهَهْون  ال َّ َما َمئََعُكَما  »  :َفَةاَ   ،َفُأت َ  ب ه 

َ ا َمَع الئَّاس   َها   َوا َنُ وَ  اهلل   :« َقاَإ ؟َسْن ُتَو   ْ ئَا ف   ال   إ َذا    ، َه َفَه َتْ عَ » :َقاَ   . إ نَّا ُكئَّا َقْد َص َّ

َما     ، َص َّى َسَهُدُكْم ف   َنْه  ن   َهاَل َمَع اْإ  َها َمَعنُ   ، ُثمَّ َسْ َنَك الوَّ ورتًاإل   ،(2) «َفا نََّها َلُن َناف َ ة    ، َفْ ُ َو  

 .نسل اإما  ابن ه   يف توًا هن لههون الحدوث ن

 . (4) لم   ا وقا  مالل: وع د إإ ،(3)إ وع د إإ ال ه  والعيمة :قا  سبو هئ  ة

ا سو يف ًاماعة ودو قو  الحئاب ة  ،(5)وسًااز الشافع ة إعا ال الوهال  وا  ص ى مئ   ع

ا  .المعيربال ودو الهل ورتًاإل ل هاهث من دهه األقوا   ،(6)سوضع

 
 .(2/27)َح َّى: المُ  (1)
نقم  ،المسئد ،ب  بن و ود بن األ و ، عن سب نطا ، عن ًااسخ ًان سهمد من ط وق وع ى بن ع (2)

با  ما ًاا  يف ال ًاف  ،كيا  الوهال ،بن ...وسخ ًان الرتمهل من ط وق دش م عن وع ى ؛(17012)

ا سخ ًان الئساي ؛(219)نقم  ،وو   وهده ثم ودنك الجماعة  ،كيا  اإمامة ، ومن ط وق دش م سوضع

با  ف من  ،كيا  الوهال ،وسبو  او  ؛(858)نقم  ،با  إعا ال ال ج  مع الجماعة لمن ص ى وهده

وسخ ًان اله هة  من ط وق    ان عن  ؛(575)نقم  ،ص ى يف مئ لن ثم س نك الجماعة وو   معهم

  .(2/427)السئن الكربى:  ،بن ..وع ى بن عطا 
 .(1/363)ن: ش ح معاين ارثا ،الطحاول (3)
 .(1/302)مئادح اليحو ف:  ،ال ًا اًا  (4)
 .(4/223)المجموا:  ،الئوول ؛(2/381)اله ان:  ، اينالعم (5)
 .(1/261)ش ح مئيهى اإنا ات:  ،الههويت (6)
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 مسألة الركعتين بعد العصر (285).27

 : (1) ذك  اإما  ابن ه   يف دهه المسألة سها وث عدال ❃

ْهَمن  بْن  َعْوٍف ةَ عن َسب   َ َ مَ  : (1) - 77   َعن   :َسنَُّن َ َأَ  َعاي َشَة  : بْن  َعْهد  ال َّ

َيْ ن  َكاَن َنُ وُ  اهلل   ْجَدَتْ ن  ال َّ َما بَْعَد اْلَعْو    السَّ َما َقْهَف  :َفَةاَلْت  ؟ُوَو   ه  َكاَن ُوَو   ه 

 َوَكاَن َنُ وُ  اهلل   ،َوَهُدَما بَْعَد اْلَعْو   ُثمَّ َسْثَهيَُهَمافَ  ،َسْو نَس  َُهَما ،ُثمَّ إنَُّن ُش  َف َعئُْهَما ،اْلَعْو   

 .(2)إَذا َص َّى َصَهالع َسْثَهيََها 

 -َكاَن ُوَو  َ  بَْعَد اْلَعْو    َسنَّ َنُ ْوَ  اْل َّن   :َعاي َشَة عن ذكوان، عن  :(2)  - 78

َصا   وَ َووُ  ،َوَوئَْهَى َعئَْها -َوْعئ ْ  َنْكَعَيْ ن   ُف َوَوئَْهَى َعن  اْلو   .(3)اص 

ْكَعَيْ ن  بَْعَد  إ نََّما َص ََّى َنُ ْوُ  اْل َّن   :َقاَ    ابٍْن َعهَّاسٍ  َعن   :(3)  - 79 اْل َّ

َمنُ  ؛اْلَعْو    َنَُّن ًَااَ ُه َما   َفَةسَّ
ْكَعَيْ ن  بَْعَد اْل ُّْه    ،أل  ُدَما بَْعدَ  ، َشَ َ ُن َعن  اْل َّ َوَلْم   ،اْلَعْو    َفَوهَّ

 
 .(2/29)الُمَح َّى:  (1)
 عن سب    مة بن عهد ال همن ،عن محمد بن ه م ة ،سخ ًان مس م من ط وق إ ماع ف بن ًاع   (2)

بعد   ي ن كان وو  هما الئه  با  مع فة ال كعي ن ال ،كيا  صهال المساف ون وقو دا ،بن عوف

المسئد:   ،بن  ...الحم دل من ط وق ابن عجهن عن  ع د المةربل عن سب    مة  ؛(835)نقم    ،العو 

خوة يف با  ال  ،كيا  المواق ت ،بن ...ثئا إ ماع ف ،وقا  الئساي : سخربنا ع   بن هج  ؛(1/95)

 ،بن  ...ثئا إ ماع ف بن ًاع    ،ع   بن هج وقا  ابن خ ومة: هدثئا    ؛(578)نقم    ،الوهال بعد العو 

نقم  ،(4/445)الوح إل:  ،وعن األخ   ت م هه ابن ههان ؛(1278)نقم  ،(2/262)الوح إل: 

نقم  ،(8/241)المسئد:  ،بن ...ًاع   ثئا إ ماع ف بن ،وقا  سبو وع ى: ثئا وح ى بن سوو  ؛(1577)

(4816). 
 كيا  ...،عايشةسخ ًان سبو او  من ط وق ابن إ حاق عن محمد بن عم و بن عطا  عن ذكوان عن  (3)

 ،اله هة  من ط وق سب   او  ؛(1280)م نق ،با  من نخص ف هما إذا كانت الشمس م ت عة ،الوهال

ما وبن سع ن الحاف  ك  ،: الحدوث نًاالن ثةات لوإ عئعئة ابن إ حاقق ت  .(2/458)السئن الكربى: 

  .فهو مئك  ،السابق  وف ن م ال ة لما يف الوح إل من هدوث عايشة  ؛(1/485)يف الي   ص: 
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   .(1)َوُعْد َلُهَما

 َّ  :َقاَلْت  َعْن ُس   َ َ َمَة  :(4) - 80
ْ  بَْ ي َها َنْكَعَيْ ن  بَْعَد اْلَعْو    إ نَّ اْلئَّه 

 ،َص ََّى ف 

ْكَعَيان   :َفُةْ ُت  َ هُ » :َقاَ   ؟َما َداَتان  اْل َّ   ، َفَشَ َ ئ    ا   ن   مَ  َ َفَجا  ، ا َبْعَد اْل ُّْه   مَ ُكئُْت ُسَص  

ْ ُيُهَما اْرنَ  َما إَذا َفاَتَيا : ُقْ ُت  ،«َفَو َّ  .(2) »َإ«  :َقاَ   ؟َوا َنُ وَ  اهلل  َسَفئَْةض  ه 

فانن وهك  هدوث س  المؤمئ ن   ،عئدما وأيت اإما  ابن ه   ع ى تأووف دهه األها وث

إ تجوزان إإ لمن    مالم وةف سهن   وويأولن بأن ن و  اهلل    -الحدوث األو     -  عايشة  

ولو لم تكن صههتما ه ئ ه ًااي ال هسئةع ما ثهيهما يف وقت إ  » :نس هما سو ُش ف عئهما

 «.تجوزان ف ن

كعي ن  ف  س ف ن هن  عن ال ،ودو هدوث ذكوان عن عايشة  ،سما الحدوث الثاين

  ، إلح  ودها ص » :مدثم وةو  سبو مح ،وإنما ف ن هن  عن صهال العو  ًام ة -بعد العو  

ونو   ما  ،فئئهى عن الوهال بعد العو  ؛وإذ ذلل كهلل فالواًا  ا يعما  فع ن وهن ن

 «.ا مئهماوإ ن اف واهدع  ،اونسيعم هما ًام عع  ،ون ص األقف من األكث ، ص ى 

ولكن إ وحف  ؛لكان ذلل ود  ع ى سهنما لن خاصة ؛وكان وئهى عئهما :ولو قالت

 
ا  وقد سخ ًان األخ   من ط وق ًا و  بن عهد الحم د، عن عط ،اله اننواه اإما  ابن ه   من ط وق  (1)

ودها »  ثم قا :  ،(5058)نقم    ،(2/189)المسئد:    .،..بن الساي ، عن  ع د بن ًاه  ، عن ابن عهاس

وسخ   الرتمهل الحدوث فةا :  «؛الحدوث إ نع من و وى هبها ال    إإ من دها الوًان هبها اإ ئا 

هدوث )وقا :  ،(184)نقم  ،با  الوهال بعد العو  ،كيا  الوهال ،بن ...ًا و ثئا  ،هدثئا قي هة

قا  ابن الم ةن: وإنما  مع من عطا  قهف اإخيهط:    ان وشعهة وهما  بن زود واألكاب   .(هسن

 .(9/686)الهدن المئ  :  ،وًا و  بن عهد الحم د ل س مئهم ،المع وفون
عن ذكوان  ،عن األزنق بن ق س ، : سخربنا هما  بن   مةو ود قاسخ ًان اإما  سهمد فةا : هدثئا  (2)

 ،وسخ ًان الطحاول فةا : هدثئا عهد اهلل بن خش    ،(26138)نقم    ،المسئد  ،فهك ه  ...عن س    مة

لكن  ون سن  (1671)نقم  ،(1/202)ش ح معاين ارثان:  ،بن ...ثئا هما  بن   مة ،ثئا سبو الول د

ن ط وق    مان وكهلل دو عئد اله هة  بدون دهه ال وا ال م  «؛إلخ  ...ن و  اهلل فة ت: وا  »  وهك  زوا ال:

 .(4742)نقم  ،(2/484)السئن الكربى:  ،بن ...بن ه   قا : ثئا هما  بن   مة
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فسةط تع ةهم   -من فعف ذلل ف  يهوس مةعده من الئان و ؛وإ ال وا ال يف ال واوة ،بالكه 

 .هبها ال رب ًام ة

 :وسًاا  عئن من وًاوه ،وهكم اإما  ابن ه   ع ى هدوث ابن عهاس بأنن مع و 
  ،ا إإ بعد اخيهط عط  (2) من عطا  بن الساي لم وسمع    (1) سن ًا و  بن عهد الحم د  -1

 . (3) دها مع وف عئد سصحا  الحدوث
ألنن    ؛لما كانت ف ن هجة  :-وةو  ذلل      و معئا نحن ابن عهاسإل  سنن لو ص   -2

فهها  ،مما لم وكن عئد ابن عهاس ،وسخربت عايشة بما كان عئددا ،سخرب بما ع ف 

وكهدما    ،إ سع م  :ع مت سولى ممن قا   :ومن سوةن وقا   ،الع م ال ايد الهل إ وحف ت كن

 .صا ق
لما  - عن سهد من الوحابة خهفن أت  سنن هيى لو صإل قو  ابن عهاس ولم و -3

ا  ؛الش   م ال واهدال هجة باق ة  ألن فعف ن و  اهلل    -  كانت ف ن هجة  ،وهق ثابت سبدع

 . ما لم وئن عما فعف من ذلل
ا وهك  اإما  ابن ه   هدوث س    مة بن   مة  اودو من هدوث هما   ،  وسخ  ع

ألنن ل س دو يف   ؛دوث مئك ه ودو عئده ،عن س    مة ،عن ذكوان ،عن األزنق بن ق س

ا فانن مئةطع  ،كي  هما  بن   مة والهل ود  ع ى    ؟ولم وسمعن ذكوان من س    مة  ،وسوضع

 
كان ًا و  » :قا  ع   بن المدوئ  ،سبو عهد اهلل ال ازل ،دو ًا و  بن عهد الحم د بن ق ط الضه  (1)

 ،الهده  .دت188وفاتن  ئة  «،مجمع ع ى ثةين» وقا  الهلكاي : «،ثةة»  :وقا  الئساي «،صاه  ل ف

 .(2/75)هتهو  اليههو :  ،ابن هج  ؛(1/394)م  ان اإعيدا : 
ثةة ثةة نًاف » قا  عئن اإما  سهمد: ،سبو الساي  الكويف ،دو عطا  بن الساي  بن مالل الثة   (2)

 ال خ بأوقد ت    ه  ن  ،نوى عئن الميةدمونوقد  ،وكان ثةة» قا  عئن ابن  عد:و «،صالإل

 . (7/203)هتهو  اليههو :   ،ابن هج   ؛(328/ 6)لطهةات: ا ،ابن  عد .«واخي ط
 .(6/334)الج ح واليعدوف:  ،ابن سب  هاتم ؛(3/398)الضع ا  الكه  :  ،وئ  : العة    (3)
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هما  بن   نوى دها ال رب عن (1) سن سبا الول د الط الس  :ع ى قو  سب  محمد  -ذلل 

 ه سن الئ  :  عن س    مة عن عايشة  ،(4) عن ذكوان ،(3) عن األزنق بن ق س ،(2)  مة

كئت سص  هما  » :قا  ؟ما داتان ال كعيان :فة ت ،ص ى يف ب يها نكعي ن بعد العو  

ألهنا  ؛ودو وثهت دهه ال واوة األخ  ال «، وًاا ين ما  فش  ئ  فو  يهما ارن  ، بعد ال ه  

فوإل سن دهه ال وا ال لم وسمعها  ،(«إ»  :قا  ؟ سفئةض هما نحن) :ول س ف ها  :د  الميو ة

ا و رتم  ،(5)اإهيجا  هبا فسةط ؟وإ ندنل عمن سخهدا ،ذكوان من س    مة وسخ  ع

ألنن   ؛لما كان لهم ف ها هجة سصهع  - صحت  لو - دهه ال   ة اإما  ابن ه   ًادإع سن 

 .الئه  عن قضايهما فةط :وإنما ف ها ،ل س ف ها هن  عن صههتما

ا بعد هما ذك ه اإما  ابن ه   يف دهه المسألة من ًاواز الو :ال هصة ❀ ال مط ةع

وإن كان قد ا يثئى يف دهه المسألة قضا   ،صهال العو  دو نسون الهل نًاحن يف الُمَح َّى

مع اإعرتاف بةوال الحجح الي   اقها   -الهاهث  والهل وهد  إل ن    ،يية الي  بعد العو ال ا

  وإن كان دئاك ا يثئا ، لعمو  األ لة ؛دو ك ادة اليئ ف بعد صهال العو  -سبو محمد 

وإ وش ا اليئ ف بعد العو  عئد   ،مثف صهال تح ة المسجد  ،ف شمف الوهال الي  لها  ه 

 
كان »  قا  سبو زنعة ال ازل:  ،و لالهاد   موإدم اله  ،سبو الول د الط الس   ،دو دشا  بن عهد الم ل  (1)

ا يف زمانن ًا  هع عئد  ابن  .دت227وفاتن  ئة  «،الئاقد ،اإما  الحاف » وقا  عئن الهده : «،الئاسإمامع

 .(10/341)عه  الئهه :     س ،الهده  ؛(7/300)الطهةات:  ، عد
دو عئدل هجة يف » ئ :قا  عئن ع   بن المدو ،سبو   مة الهو ل ،دو هما  بن   مة بن  وئان (2)

 ،ابن هج  ؛(7/444)الطهةات:  ،ابن  عد .دت167 ئة  وفاتن «،ثةة» وقا  وح ى بن مع ن: «،نًاا 

 .(3/11)هتهو  اليههو : 
ابن  «.ثةة»وقا  الئساي :  «؛وكان ثةة إن شا  اهلل » قا  عئن ابن  عد: ،دو األزنق بن ق س الحانث  (3)

  .(2/318)هتهو  الكما :  ،الم ل ؛(4/62)الثةات:  ،ابن ههان ؛(7/176)الطهةات:  ، عد
 «.مدين تابع  ثةة» قا  عئن العج  : ،وان سبو عم و المدين مولى س  المؤمئ ن عايشة دو ذك (4)

 .(3/220)هتهو  اليههو :  ،ابن هج  ؛(3/261)اليانوخ الكه  :  ،اله انل
ا إلى ضعف دهه ال وا ال (5)  .(3/426)ع فة السئن وارثان: وئ   م .وسشان اله هة  سوضع
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ووافةهم الشافع ة يف المئع إإ سهنم سًاازوا الوهال ذات  ،(2) المالك ة ، ودو قو (1)الحئ  ة

 .(4) وذد  الحئاب ة إلى ًاواز قضا   ئة ال ه  بعد العو  ،(3) السه 

 تة في األوقات المنهي عنهاائمسألة: في قضاء الف (286).28

   : (5) ذك  اإما  ابن ه   يف دهه المسألة عدال سها وث ❃

 ُّونَ  :َقاَ   َعن ابْن  َعهَّاٍس  :(1) - 81
ًَاا   َمْ ض  ل ن  ْئد  َد ع  ل  ،َشه  ْئد  َوَسْنَضاُدْم ع 

ْهإل  ال َتْ ن  َبْعَد  َبْعَد َصَه   َإ َصَهالَ »   :َقاَ    َسنَّ َنُ وَ  اهلل     ،ُعَمُ    ْمُس   ، وُّ   ، َهيَّى َتْطُ َع الشَّ

ْمُس   ، َوَبْعَد اْلَعْو     . (6) «َهيَّى َتْ ُ َ  الشَّ

    هدوث ُعْةهََة بْن   :( 2) - 82
َثَهُث َ اَعاٍت َكاَن َنُ وُ  اهلل   :َوُةوُ   َعام ٍ  اْلُجَهئ 

 
 .(1/265)الهح  ال ايق:  ،ابن نج م (1)
 .(1/417)مواد  الج  ف:  ،حطا ال ؛(1/808)ش ح الي ة ن:  ،المازنل (2)
 .(2/237)تح ة المحيا :  ،اله يم  ؛(4/164)المجموا:  ،الئوول (3)
 .(2/89)الم ئ :  ،ابن قدامة (4)
 .(2/47)الُمَح َّى:  (5)
كيا    ،بن ...عن ابن عهاسعن سب  العال ة  ،عن قيا ال ،ًان اله انل من ط وق دما  بن وح ىسخ  (6)

مس م من ط وق  ؛(557)نقم  ،بن ...الوهال بعد ال ج  هيى ت ت ع الشمس با  ،مواق ت الوهال

با  األوقات الي  هنى  ،كيا  صهال المساف ون وقو دا ،بن ...دش م قا : سخربنا مئوون عن قيا ال

ا ؛(826)نقم  ،الوهال ف هاعن  ه ف ها با  سل  اعة تك  ،الكيا  الوه ،الدانم  عن عثمان سوضع

 ،كيا  الوهال ،بن ...الرتمهل من ط وق دش م قا : سخربنا مئوون عن قيا ال ؛(1433)نقم  ،الوهال

 ...الئساي  من ط وق دش م قا : سنهأ مئوون عن قيا ال ؛(183)نقم  ،با  ك اد ة الوهال بعد العو 

سبو  او  من ط وق سبان قا :  ؛(562)نقم  ،با  الئه  عن الوهال بعد الوهإل ،كيا  المواق ت ،بن

ابن  ؛(1276)نقم  ،با  من نخص ف هما إذا كانت الشمس م ت عة ،كيا  الوهال ،بن ..ا الهدثئا قي

ال بعد ال ج  با  الئه  عن الوه ،كيا  إقامة الوهال ،بن ...ماًان من ط وق ع ان قا : هدثئا دما 

 .(1250)نقم  ، وبعد العو
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نَّ  نَّ َموْ َسْن نَ َسْو    ،َوئَْهانَا َسْن نَُو  َ  ف  ه  عَ   :انَاتَ ْةهَُ  ف  ه  َغةع َهيَّى َتْ َت   ْمُس بَاز  َوه  َن   ،ه  َن َتْطُ ُع الشَّ

ْمُس   ،َوُةوُ  َقاي ُم ال َّه  َ ال   ْمُس ل ْ ُ ُ و     (1) َوه  َن َتَض ََّف   ،َهيَّى َتم  َف الشَّ  .(2) َهيَّى َتْ ُ َ    ،الشَّ

ئَاب    :(3)  - 83    َعْن َعْهد  اهلل  الوُّ
ْمَس َتْطُ ُع َوَمَعَها » :َقاَ      َسنَّ َنُ وَ  اهلل    : ح  إ نَّ الشَّ

ْ َطان   َفا َذا َ نَْت   ،َفا َذا َزاَلْت َفاَنَقَها ،فا َذا اْ يََوْت َقاَننََها ،َفا َذا اْنَتَ َعْت َفاَنَقَها ،َقْ ُن الشَّ

 . (3)«َفا َذا َغَ بَْت َفاَنَقَها ،ل ْ ُ ُ و   َقاَننََها

 
 .(1/138)غ و  الحدوث:  ،اله ول .تض ف: تم ف وتجئإل (1)
با    ،كيا  صهال المساف ون  ،بن  ..من ط وق مو ى بن ع   بن نباح عن سب ن عن عةهة  س مم  سخ ًان  (2)

 ...بن مو ى  وسخ ًان سهمد فةا : ثئا وك ع عن ع    ؛(831)نقم    ،األوقات الي  هن  عن الوهال ف ها

ا ابن سب  ش هة عن ؛(16926)نقم  ،فأون ه يف المسئد نقم  ،(2/134)الموئف:  ،وك ع سوضع

ا ؛(7357)   با  ك اد ة الوهال ع ى الجئازال عئد ط وا ،كيا  الجئاي  ،الرتمهل من ط وق وك ع سوضع

 كيا  ،بن ... بن المهانك عن مو ى بن ع  الئساي  من ط وق عهد اهلل  ؛(1030)نقم  ،ال ج 

سبو  او  من ط وق وك ع قا : ثئا  ؛(560)نقم  ،با  الساعات الي  هن  عن الوهال ف ها ،المواق ت

ابن  ؛(3192)نقم  ،با  الدفن عئد ط وا الشمس وعئد غ وهبا ،كيا  الجئاي  ،بن ... ى بن ع  مو

با   ،  الجئاي كيا ،بن ...قاإ: هدثئا مو ى بن ع  ماًان من ط وق وك ع وعهد اهلل بن المهانك 

قا :   ا ابن ههان من ط وق  عد بن و ود ال   ؛(1519)  ؛نقم  ،األوقات الي  إ وو ى ف ها ع ى الم ت

الطحاول من ط وق سب  عام    ؛(1546)ن قم    ،(4/413)الوح إل:    ،بن  ...ثئا مو ى بن ع   بن نباح

اله هة  من ط وق عهد  ؛(1/151)ش ح معاين ارثان:  ،بن ...العةدل قا : ثئا مو ى بن ع   بن نباح

 .(4175)نقم  ،(2/454)السئن الكربى:  ،بن ...بن نباحال همن بن مهدل عن مو ى بن ع   
 ،كيا  الئدا  ل وهال من الموطأ  ،..عن زود بن س  م، عن عطا ، عن الوئابح سخ ًان اإما  مالل،    (3)

نقم  ،المسئد ،بن ...عن زود بن س  م ،ثئا معم  ،وسخ ًان سهمد فةا : ثئا عهد ال زاق ؛(510)نقم 

الئساي   ؛(3950)م نق ،(2/425)الموئف:  ،زاق كما نواه عئن سهمدودو عئد عهد ال  ؛(18584)

ابن ماًان من    ؛(559)نقم    ،با  الساعات الي  هنى عن الوهال ف ها  ،كيا  المواق ت  ،من ط وق مالل

سبو و ؛(1253)نقم  ،لي  تك ه ف ها الوهالبا  الساعات ا ،كيا  إقامة الوهال ،ط وق عهد ال زاق

مشكف ارثان:  ،ق ماللالطحاول من ط و ؛(1451)نقم  ،(3/37)المسئد:  ،من ط وق مالل وع ى

 = ال ط   ؛(2/74)معجم الوحابة:  ،من ط وق ماللقانع  ابنو ؛(3346)نقم  ،(8/466)
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ًُاف  َوْ ُقُد َعْن    َعن    : ُ   َف َنُ وُ  اهلل     : َقاَ    ل ٍل ا َعْن َسَنس  ْبن  مَ   : (4) -84  ال َّ

َهال   اَنُتَها َسْن ُوَو   ََها إَذا َذَكَ َدا» : َفَةاَ    ؟ َسْو َوْ ُ ُف َعئَْها  ، الوَّ  . (1) «َك َّ

، م   »َمْن َسْ َنَك َنْكَعةع  :َقاَ   َسنَّ َنُ وَ  اهلل   :َعْن َسب   ُدَ ْوَ اَل  :(5) -85 ْهإل  ْن الوُّ

، َقْهَف َسْن َتْ ُ َ   ْهإَل، َوَمْن َسْ َنَك َنْكَعةع م ْن اْلَعْو   ْمُس، َفَةْد َسْ َنَك الوُّ َقْهَف َسْن َتْطُ َع الشَّ

ْمُس، َفَةْد َسْ َنكَ   .(2) اْلَعْوَ « الشَّ

 
دكها نواه مالل عن عهد اهلل »  :قا  اله هة .(291)نقم    ،ال ة ن والمي ةن  ،من ط وق مالل  اله دا ل=

سبو ع سى الرتمهل: قا   ،عن سب  عهد اهلل الوئابح  ،بن س  ماد عن زو ،ونواه معم  ،الوئابح 

قا  اله انل: لم وسمع من   ،هد اهلل عهد ال همن بن عس  ة الوئابح ودو سبو ع ،الوح إل نواوة معم 

فوًاده  وفد ع ى الئه  » حاف  ابن هج :قا  ال ؛(1383)نقم  ،مع فة السئن وارثان ؛الئه  

: فالحدوث  ق ت  ؛(5/105)اإصابة:    ...«.بك  ونوى عئن وعن عم  وع  فو ى خ ف سب     ،قد مات

والحاف  ابن هج  كما يف ال يإل:  ،(3/245)ونًاإل ذلل ابن الم ةن كما يف الهدن المئ  :  ،م  ف

 .(2/150)والع اق  يف ت  وح اإه ا :  ؛(2/63)
  هال ف  وف إذا ذك دا إ من نس  ص »  عن سنس ب   : ،عن قيا ال ،اله انل من ط وق دما   ًانسخ (1)

كيا  المساًاد  ،فأون ه ك    اله انل ...ثئا قيا المس م من ط وق دما  قا : و «؛ك انال لها إإ ذلل 

بن   سخربنا و ود ،وقا  سهمد: هدثئا ع ان (684)نقم  ،با  قضا  الوهال ال ايية ،ومواضع الوهال

نقم  ،فأون ه يف المسئد ...العن قيا  ،عن هجا  األهو  ،هدثئا  ع د بن سب  ع وبة ،زنوع

 ،با  ال ًاف وئسى الوهال ،كيا  الوهال ،بن ..ا الل من ط وق سب  عوانة عن قيالرتمه ؛(13410)

با  ف من نا  عن  ،كيا  المواق ت ،بن...من ط وق هجا  األهو  عن قيا ال الئساي  ؛(178)نقم 

با  من نا  عن الوهال  ،يا  الوهالك ،بن ...سبو  او  من ط وق دما  عن قيا ال ؛(614)نقم  ،الوهال

 ،كيا  الوهال  ،بن  ...ثئا قيا ال  ،ابن ماًان من ط وق و ود بن زنوع قا : ثئا هجا   ؛(442)نقم    ،سو نس ها

 .(695)نقم  ،با  من نا  عن الوهال سو نس ها
هال الو  مواق تكيا     ،ود بن س  م، عن عطا  واألع  ، عن سب  د و العن ز  ،ماللالحدوث سخ ًان    (2)

با  من س نك من   ،كيا  مواق ت الوهال ،اله انلن: ومن ط وق مالل سخ ًا ؛(5)نقم  ،طأمن المو

 ،با  من س نك نكعة من الوهال  ،كيا  المساًاد ومواضع الوهال  ،مس مو  ؛(554)نقم    ،ال ج  نكعة

من   با  من س نك نكعي ن ،كيا  المواق ت ،والئساي  ؛(9638)نقم  ،دالمسئ ،وسهمد ؛(608)نقم 

ابن و ؛(1121)نقم  ،با  من س نك من الجمعة نكعة ،الكيا  الوه ،سبو  او و ؛(517)نقم  ،العو 
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ا سو ن هع وهد  اإما  ابن ه     إلى سنن إ وجوز تعمد تأخ   الوهال  وا  كانت ف ضع

كما لن   ،سما إن كان ذلل عن نس ان ف ةض ها يف دهه األوقات وإ ه   ،يف سوقات الك ادة

ثم  ،سن وو   الو وات األخ ى كوهال الجئازال واإ يسةا  والكسوف وتح ة المسجد

األها وث األو  والثاين والثالث الي  )ذلل  ث الي  ون  ف ها الئه  عن  هك  األها ووأيت ف  

 فوًا  اإض ا  عن» :بعد سن وسيع م سقوا  ال ةها  -ثم وةو    (ةألم ت يف دهه المس

والئ   يف ا يعمالها  ،واإقها  ع ى السئن الوان ال يف دها الها  ،دهه األقوا  ًام ة

 .(1) «حكم ن ع ى ارخ ك ها، سو يف ت     سهد ال

  نوب (األو  والثاين والثالث)ونسل ال ة ن سب  محمد يف اليوف ق ب ن األها وث 

وسن األم   ،من سن قضا  الو وات يف دهه األوقات ف م (ال ابع وال امس)األها وث 

سنا    من سن ن و  اهلل  (الثالث)ئابح  و  َّ هدوث عهد اهلل الو ،مسيثئى من الئه 

»من س نك   :وكان دها ال رب دو ال ايد ع ى هدوث سب  د و ال  ،و  ف هماوقت الدخ

 .(2)فوضإل سن األم  ُم     ع ى الئه  ،هاولوال وا ال واًا  قه  نكعة...«،

نجد    ، ما ذك ه اإما  ابن ه   من ًاواز قضا  ال وايت يف سوقات الئه    : ال هصة   ❀

ا ب ن األها وث الم ي   ،ن س الهاهث تطم ن إل ن  وإن كان الهاهث إ نةو    ،  ةًامعع

  ، اإ يحها   دو وإنما    ، يف دهه األوقات  - كما ذد  إلى ذلل سبو محمد    - ب  ض ة الةضا   

ا ع ى الو وا     كوهال الجئازال، وتح ة  ، ت ذات السه ووئسح  دها اإ يثئا  سوضع
 ............. ،  ( 3) المالك ة   : ودها الهل ذك ه سبو محمد دو مهد  الجمهون من ، المسجد 

 
 ،اله هة و ؛(1/151)ش ح معاين ارثان:  ،الطحاولو ؛(1557)نقم  ،(4/423)الوح إل:  ،ههان

 .(1/367)السئن الكربى: 
 .(2/52)الُمَح َّى:  (1)
 .(1/399) ش ح معاين ارثان: ،الطحاولوئ  :  (2)
 .(2/275)اليا  واإك  ف:  ،لمواقا ؛(2/381)الهخ  ال:  ،الة ايف (3)



~ 199 ~ 

 

 

 .(3) وقا  الحئ  ة: إ وجوز قضا  ال وايت يف سوقات الئه   ، (2) لحئاب ة وا   ،  ( 1) والشافع ة

 مسألة: ويكره أن يختم القرآن في أقل من سبعة  (294).29

 : (4) ه   يف دهه المسألة هدوث ن ذك  اإما  ابن  ❃

و بْن  اْلَعاص  هدوث  :( 1) - 86  بْن  َعْم  
 :َقاَ  َنُ وُ  اهلل   :َقاَ   َعْهد  اهلل 

الع  : ُقْ ُت  «،اْلُةْ آَن ف   َشْه ٍ  إ اْق َ » ُد ُقوَّ وَن َلْ َ ةع »  :َقاَ   ؟ إن   َسًا  ْش   ُد   :ُقْ ُت  « َفاْقَ ْسُه ف   ع  إن   َسًا 

الع  ْ  َعَ ى َذل َل   ، َفاْقَ ْسُه ف   َ ْهعٍ » :َقاَ   ؟ُقوَّ   .(5) « َإ َت  
،  و بن العاص  عن عهد اهلل بن عم   ،(6) عن عطا  بن الساي  عن سب ن  :(2)   - 87

 
 .(1/453)تح ة المحيا :  ،اله يم  ؛(2/50)اله ان:  ،العم اين (1)
 .(1/260)كشاف الةئاا:  ،الههويت (2)
 .(1/185)ته  ن الحةايق:  ،ال و ع  ؛(1/231): تح ة ال ةها  ،السم قئدل (3)
 .(2/96)الُمَح َّى:  (4)
عن  -مولى بئ  زد ال  -ن سب  كث  ، عن محمد بن عهد ال همن من ط وق وح ى بسخ ًان اله انل  (5)

من ط وق ش هان، مس م    ؛(4767)نقم    ،با  يف كم وة س الة آن  ،كيا  فضايف الة آن  ،بن  ...سب    مة

وسخ ًان  ؛(1159)نقم  ،با  الئه  عن ص ا  الدد  ،كيا  الو ا  ،بن ..عن وح ى بن سب  كث  

نقم   ،المسئد ،بن ...عن عهد اهلل بن عم و ،بن عهد اهلل بن الش   عن و ود  ،سهمد من ط وق قيا ال

عن عهد اهلل بن  ،عن وح ى بن ص وان ،عن ابن سب  م  كة ،ابن ماًان من ط وق ابن ًا وح ؛(6510)

الطربل من ط وق  ؛(1346)نقم    ،با  يف كم وسيح  خيم الة آن  ،الوهال  كيا  إقامة  ،بن  ...عم و

نقم  ،(1/482)هتهو  ارثان:  ،بن ...هدثئ  سبو   مة ، ى بن سب  كث  األوزاع  قا : هدثئ  وح 

معجم  ،بن ...عن سب    مة ،عن وح ى بن سب  كث   ،ابن قانع من ط وق عك مة بن عمان ؛(794)

عن محمد بن عهد ال همن   ،عن وح ى ،اله هة  من ط وق عهد اهلل بن    ان ؛(3/360)الوحابة: 

 .(2/392)شع  اإومان:  ،بن ...بن ثوبان عن سب    مة
 ،وئ  : ابن هج  .وذك ه ابن ههان يف الثةات «،تابع  ثةة» قا  العج  : ،األ  دو الساي  بن مالل (6)

سبو  ،سما اإبن فهو عطا  بن الساي  بن مالل ووةا : ابن و ود الثة   .(3/450)هتهو  اليههو : 

 =نوى عئن ،وكان ثةة» وقا  ابن  عد: «،إلثةة ثةة، نًاف صال» قا  عئن اإما  سهمد: ،الساي 



~ 200 ~ 

 

 

 .(1) ؟«إ ت ود ع ى ذلل   ، اق سه يف وو  ول  ة » :قا  ؟ك ف سق س الة آن سنن  أ  الئه  

 ،ولم وج  ق ا ال الة آن يف سقف من  هعٍ  ،اإما  ابن ه   بالحدوث األو لةد سخه 

وعطا  قد  ،إهنا مضط بة مع ولة» :ثم ذك  نواوة عطا  بن الساي  لهها الحدوث وقا  عئها

ا  ،وإعه  سب  محمد ل حدوث باخيهط الساي  ل س يف مح ن «؛البأخ  اخي ط فان دشامع

ذك  ذلل غ   واهد   ،ان ممن  مع مئن قهف اإخيهطك  -ال اول عن الساي     -الد يواي   

 . (2)من سدف الع م

ما ذك ه اإما  ابن ه   من عد  ًاواز خيم الة آن يف سقف من ثهث   :ال هصة ❀

ا  ،ف ن ش   من اليعسف والهل تم ف إل ن ن س الهاهث يف دها الها   ،وقد هج  وا عع

 ،وو  ول  ةدو ًاواز خيم الة آن يف الوقت الهل وي س  ف ن ذلل ل مس م، وإن كان سقف من 

واإخي ان سن ذلل و ي ف باخيهف األش اص فمن كان و ه  لن بدق ق  » :قا  الئوول

وكها من كان   ،ة ؤهف لن كما  فهم ما وف  ةيو  ع ى قدن ما وحو  ؛ال ك  لطايف ومعانف

ف  ةيو  ع ى  ، بئش  الع م سو غ  ه من مهمات الدون وموالإل المس م ن العامةمش وإع 

  ،وإن لم وكن من دؤإ  المهكونون ،قدن إ وحوف بسههن إخه  بما دو م صد لن

 .(3)ف  سيكث  ما سمكئن من غ   خ و  إلى هد الم ف والههنمة«

 

 
 ؛(6/328)الطهةات:  ،ابن  عد .دت137وفاتن  ئة  «،وقد ت    بآخ  عم ه واخي ط ،الميةدمون=

 .(7/203) هتهو  اليههو : ،ابن هج 
وسخ ًان  ؛(13/563)المعجم الكه  :  ،بن ..سخ ًان الطرباين من ط وق دشا  الد يواي  عن عطا  (1)

 .(3/253)تانوخ  مشق:  ،بن ..وق مس م بن إب اد م عن الد يواي ابن عساك  من ط 
 ، مع يف الةدمة األولى مئن الحما ان ودشا  ،ون  سن عطا  قد  الهو ال م ت ن» قا  ابن الك ا : (2)

 .(326ص ): الكواك   «.والةدمة الثان ة كان قد ت    ف ها  مع مئن ود   وابن ع  ة وعهد الوانث
 .(61ص )ان يف آ ا  هم ة الة آن: اليه  (3)
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 ريض عليه متابعة اإلماممسألة: من صلى بإمام م (299).30

   : (1) عدة ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة أحاديث ❃

َماُم لُِيْؤَتمَّ بِهِ » :َقاَل  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ   :حديث َعْن َأنٍَس   : (1)  - 88   ، إنََّما ُجِعَل اإْلِ

َوإَِذا َقاَل َسِمَع اهَّلُل لَِمْن    ، َوإَِذا َرَفَع َفاْرَفُعوا  ، َذا َرَكَع َفاْرَكُعواإِ فَ   ، َفَصلُّوا قَِياًما  ، َفإَِذا َصلَّى َقائًِما 

َفَصلُّوا   ، َوإَِذا َصلَّى َجالًِسا  ، َوإَِذا َصلَّى َقائًِما َفَصلُّوا قَِياًما  ، َربَّنَا َوَلَك اْلَحْمدُ  : ُلوا ُقو فَ  ، َدهُ َحمِ 

   .(2) «ُجُلوًسا َأْجَمُعونَ 

َماُم لُِيْؤَتمَّ بِ » :َقاَل  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ  :َأبِي ُهَرْيَرَة ْن عَ  : (2)  - 89   ، هِ إنََّما ُجِعَل اإْلِ

  ، َسِمَع اهَّلُل لَِمْن َحِمَدهُ  : َوإَِذا َقاَل  ، َوإَِذا َرَكَع َفاْرَكُعوا ، َفإَِذا َكبََّر َفَكبُِّروا ، َتلُِفوا َعَلْيهِ  َتخْ َفَل 

َفَصلُّوا ُجُلوًسا   ، َجالًِسا  َوإَِذا َصلَّى  ، َوإَِذا َسَجَد َفاْسُجُدوا  ، َك اْلَحْمدُ بَّنَا لَ ُهمَّ رَ اللَّ  : َفُقوُلوا 

 .(3) «ونَ َأْجَمعُ 

 
 .(2/103)الُمَحلَّى:  (1)

ومن  ؛(306)رقم  ،كتاب النداء للصلة ،الموطأ ؛عن أنس ،عن ابن شهاب ،الحديث أخرجه مالك (2)

وقال عبد  ؛(657)رقم  ،باب إنما جعل اإلمام ليؤتم به ،كتاب األذان ،طريق مالك أخرجه البخاري

رقم  ،وعن األخير أحمد يف المسند ؛(2/460)المصنف:  ،به ...عن الزهري ،ثنا معمر :الرزاق

باب اإلمام يصلي   ،كتاب اإلمامة  ،وأخرجه من طريق مالك أيًضا: النسائي من طريق مالك  ؛(12245)

وأخرجه  ؛(601)رقم  ،باب اإلمام يصلي من قعود ،كتاب الصلة ،بو داودوأ ؛(832)رقم  ،قاعًدا

 . (1/403)شرح معاين اآلثار:  ،الطحاوي من طريق ابن وهب عن مالك
كتاب  ،به ...، عن األعرج، عن أبي هريرةقال: حدثني أبو الزناد البخاري من طريق شعيبأخرجه  (3)

 ،من طريق المغيرة عن أبي الزنادمسلم  ؛(701)رقم  ،باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلة ،األذان

 ،وأخرجه أحمد من طريق محمد بن عمرو ؛(414)رقم  ،باب ائتمام المأموم باإلمام ،لصلةب اكتا

عن زيد  ،النسائي من طريق محمد بن عجلن ؛(7104)رقم  ،المسند ،ريرةعن أبي ه ،عن أبي سلمة

ر َءان  ٱل   رِئَ ِإَوَذا ق  ﴿باب تأويل قوله تعالى:  ،كتاب االفتتاح ،عن أبي هريرة ،عن أبي صالح ،بن أسلم ق 
تَِمع واْ ََل ۥ عن   ،عن أبي صالح ،أبو داود من طريق وهيب عن مصعب بن محمد ؛(921)رقم  ،﴾فَٱس 

 =ابن ماجه من طريق ابن عجلن  ؛(603)رقم    ،باب اإلمام يصلي من القعود  ،كتاب الصلة  ،بي هريرةأ
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َفَدَخَل َعَليِْه نَاٌس مِْن   ،اْشَتَكى َرُسوُل اهَّللِ  : َقاَلْت  َعْن َعائَِشَة  : (3)  - 90

َأن  :َفَأَشاَر إَليِْهمْ  ؛َفَصلَّْوا بَِصَلتِِه ِقَياًما ،َجالًِسا َفَصلَّى َرُسوُل اهَّللِ  ،َأْصَحابِِه َيُعوُدونَهُ 

ا انْ َفَجَلُسوا َفلَ  ،اْجلُِسوا َماُم لُِيْؤَتمَّ بِهِ » :َقاَل  ،َصَرَف مَّ َوإَِذا   ، َفإَِذا َرَكَع َفاْرَكُعوا ، إنََّما ُجِعَل اإْلِ

   .(1) «ُلوًسا َفَصلُّوا ُج   ، َوإَِذا َصلَّى َجالًِسا   ، َرَفَع َفاْرَفُعوا 
ْعبِيِّ  :( 4) - 91 نَّ َأَحدُ » :َقاَل  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ  (2)حديث الشَّ   ْعِدي ُكْم َب اَل َيُؤمَّ

 .(3) « َجالًِسا

 
رقم   ،نصتواأقرأ اإلمام ف  ب إذابا  ،كتاب إقامة الصلة  ،عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة=

باب القول    ،كتاب الصلة  ،عن أبي هريرة  ،عن أبي سلمة   ،الدارمي من طريق محمد بن عمرو  ؛(846)

 ،به ...ابن خزيمة من طريق سفيان قال: نا أبو الزناد ؛(1311)رقم  ،بعد رفع الرأس من الركوع

  ، زيد بن أسلم عن أبي صالحن عن  الطحاوي من طريق ابن عجل  ؛(1613)رقم    ،(3/52)الصحيح:  

عن  ،سلمة أبو يعلى من طريق هشيم عن عمر بن أبي ؛(1/217)شرح معاين اآلثار:  ،عن أبي هريرة

عن    ،البيهقي من طريق سهيل بن أبي صالح ؛(5909)رقم  ،(10/315)المسند:  ،أبيه عن أبي هريرة

  .(2425)رقم  ،(2/92)ربى: السنن الك ،عن أبي هريرة ،أبيه

ومن  ؛(307)رقم  ،كما يف كتاب النداء للصلة ،به ...عن أبيه ،عن هشام بن عروة ،مالكأخرجه  (1)

وقال أحمد:   ؛(656)رقم    ،باب إنما جعل اإلمام ليؤتم به  ،كتاب األذان  ،البخاري  طريق مالك أخرجه

مير، عن بن ن من طريق عبد اهَّلل مسلم  ؛(23729)رقم  ،المسند ،به ...عن هشام بن عروة ،ثنا يحيى

 وقال ابن أبي شيبة: ثنا عبدة عن ؛(412)رقم  ،باب ائتمام المأموم باإلمام ،كتاب الصلة ...،هشام

باب  ،كتاب الصلة ،أبو داود مالك أيًضا ؛(7135)رقم  ،(2/115)المصنف:  ،به ...شام بن عروةه

السنن الكربى:   ،به  ...ةعروالنسائي من طريق يحيى عن هشام بن    ؛(605)رقم    ،اإلمام يصلي من قعود

إقامة   كتاب  ،به  ...ابن ماجه من طريق عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة  ؛(7514)رقم   ،(4/360)

 ،أبو يعلى: ثنا أبو الربيع الزهراينوقال    ؛(1237)رقم    ،باب إنما جعل اإلمام ليؤتم  ،الصلة والسنة فيها

البيهقي من طريق عبد اهَّلل بن نمير قال:  ؛(4496)قم ر ،(7/470)المسند:  ،به ...ثنا هشام ،ثنا حماد

  .(2/261)السنن الكربى:  ،به ...ثنا هشام بن عروة
كان إماًما حافًظا »  قال الذهبي:  ،أبو عمرو الهمداين الشعبي  ،هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار  (2)

 ،ابن سعد .هـ104وفاته سنة  «،اضلثقة مشهور فقيه ف» وقال الحافظ ابن حجر: «،ثبتًا متقنًامتفننًا 

 .(4/294)سير أعلم النبلء:  ،الذهبي ؛(6/246)الطبقات: 

 =ومن ؛(2/462)فأورده يف المصنف:  ..ه عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر عن الشعبيأخرج (3)
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 بِْن َعْبِد اهَّللِ ]بِْن[ ُعْتبَةَ  :( 5) - 92
َدَخْلُت َعَلى َعائَِشَة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن  :َقاَل  (1)َعْن ُعَبْيِد اهَّللِ

تِْلَك    و بَْكرٍ َصلَّى بِِهْم َأبُ   :َفَذَكَرْت اْلَخبََر َوفِْيهِ   -َقاَلْت     َمَرِض َرُسوِل اهَّللِ  تَُها َعنْ َفَسَألْ   

ةً  ُثمَّ إنَّ َرُسوَل اهَّللِ  ،يَّامَ األَ   ؛َأَحُدُهَما اْلَعبَّاُس  ،َفَخَرَج بَْيَن َرُجَلْينِ  ،َوَجَد مِْن نَْفِسِه ِخفَّ

ا َرآُه َأبُو بَْكٍر َذَهَب لَِيَت   ،َوَأبُو بَْكٍر ُيَصلِّي بِالنَّاسِ   ،لَِصَلةِ الظُّْهرِ  رَ َفَلمَّ  :النَّبِيُّ     إَليْهِ َفَأْوَمأَ   ،َأخَّ

رَ َأالَّ  َوَكاَن َأبُو بَْكٍر   ،َفَأْجَلَساُه إَلى َجْنِب َأبِي بَْكرٍ  ،« َأْجلَِسانِي إَلى َجنْبِهِ » :َوَقاَل َلُهَما ، َيتََأخَّ

  يُّ نَّبِ َوال ، َوالنَّاُس ُيَصلُّوَن بَِصَلةِ َأبِي بَْكرٍ  ، َوُهَو َقائٌِم بَِصَلةِ َرُسوِل اهَّللِ  ،ُيَصلِّي

 .(2)َقاِعدٌ 

 ،مذهب اإلمام ابن حزم يوجب على من صلى إمامه جالًسا أن يصلي جالًسا والبد

فصار نقل » :لثم يقو  ،وهو يستعرض األحاديث الدالة على ذلك مما تقدم يف هذه المسألة

فقد أعل    ،أما ما ُذكِر من حديث الشعب  «،فلم يجز ألحد خلف ذلك  ،تواتر موجب للعلم

 
ر لم يروه غير جاب»  ثم قال:  (1485)رقم    ،(2/252)السنن:    ،طريق الثوري أيًضا أخرجه الدارقطني=

 ،وأخرج الحديث أيًضا البيهقي «؛والحديث مرسل ال تقوم به حجة ،لجعفي عن الشعبي وهو مرتوكا

 .وأعله بما أعله به الدارقطني (5710)رقم  (4/146)السنن واآلثار: معرفة 

 ،أبو عبد اهَّلل الهذلي المدين األعمى  ،عتبة بن مسعود  وهو ابن  ،ما بين المعقوفتين سقطت من المطبوع  (1)

 ،فاته يف حدودو  «،كان عالًما وكان ثقة كثير الحديث  »  وقال الواقدي:  «،ثقة مأمون إمام»   بو زرعة:ل أقا

 .(7/23)هتذيب التهذيب:  ،ابن حجر ؛(2/888)التعديل والتجريح:  ،الباجي .هـ94

 لباب إنما جع ،كتاب األذان ،به ...من طريق موسى بن أبي عائشة عن عبيد اهَّلل البخاري أخرجه  (2)

 ،الصلة كتاب ،به ...من طريق زائدة عن موسى بن أبي عائشة مسلم ؛(655)رقم  ،اإلمام ليؤتم به

وقال أحمد: ثنا عبد الرحمن   ؛(418)رقم   ،باب استخلف اإلمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر

 ...ثنا زائدة  :النسائي من طريق ابن مهدي قال  ؛(5119)رقم    ،فأورده يف المسند  ...ثنا زائدة  ،مهدي  بن

من الطريق نفسها رجه الدارمي  وأخ  ؛(834)رقم    ،باإلمام يصلي قاعًدا  تمامئاإلباب    ،كتاب اإلمامة  ،به

رقم   ،باب فيمن يصلي خلف اإلمام واإلمام جالس ،كتاب الصلة ،التي وردت عند الشيخين

رقم  ،(2/118) ف:المصن ،به ...ثنا زائدة ،سين بن عليحوقال ابن أبي شيبة: ثنا  ؛(1257)

وي من طريق لطحاا ؛(2116)رقم  ،(5/480)الصحيح:  ،ابن حبان من طريق األخير ؛(7169)

البيهقي من  ؛(3548)رقم    ،(9/199)مشكل اآلثار:    ،به  ..قال: ثنا زائدة ،أحمد بن عبد اهَّلل بن يونس

 .(4856)رقم  ،(3/80)السنن الكربى:  ،طريق الدارمي
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الكذاب المشهور بالقول برجعة  » :قال أبو محمد ،ة جابر الجعفين روايث بأنه مالحدي

 . (1)«علي 

ويحتج اإلمام ابن حزم بلفظ  ،ثم يرد على من قال بأن هذا خاص بالنبي 

إنما ُجعل اإلمام ليؤتم به فل تختلفوا  » :وهو قوله  ،يدل على العمومالحديث الذي 

يحتاج إلى مخصص بنص     النبيص أفعال  أن تخصي   والقاعدة عند أبي محمد  ،«عليه 

  .صريح أو إجماع متيقن

ففيه دليل بّين على أن حكم موافقة   ،أما فيما يخص الحديث الخامس يف هذه المسألة

بيان وال إشارة بأن الناس إذ ليس فيه » :قال اإلمام ابن حزم ،نسوخاإلمام بالجلوس غير م

فلم تجز مخالفة يقين  ؛تكبيره فقط الناسالمسمع  حاشا أبا بكر ،قياًما صلوا خلفه 

بل ال يحل   ،أبًدا لظن كاذب ال يصح ؛بالنقل المتواتر بأن يصلي الناس جلوًسا أمره 

 .(2)«مخالفة أمره  لبتة أن يظن بالصحابة ا

يقرر اإلمام ابن   -وهذا غير موجود أصًل    -ولو أن نص الحديث فيه أهنم صلوا قياًما  

وبيان ذلك أن األمر المتقدم  ،بل حكمه حينئذ االباحة ،النسخليل على ان فيه دحزم لما ك

 .وجائز يف المصلي أن يصلي قاعًدا أو قائًما ،ندٌب 

نعني متابعة  -النسخ يف هذه المسألة لقد أبطل اإلمام ابن حزم دعوى  :الخلصة  ❀

ة على   الدالللمعاين يفواألحاديث التي ساقها أحاديث واضحة ا -المأموم إلمامه إذا قعد 

ألن األحاديث الواردة   ؛فأقل ما يقال عنه: إنه قول غير مرجوح أما القول بالنسخ  ،دعواه

كما نقلوا  ،ذلك النسخ ولو كان ذلك منسوًخا لنقل لنا الصحابة ،كانت يف آخر أيامه 

 .لنا صلة الموافقة لقعودهم مع قعود النبي 

 
وقال جرير ابن عبد  «؛مرتوك» قال النسائي وغيره: ،رث الجعفي الكويفحاجابر بن يزيد بن ال (1)

 ،الذهبي .هـ167مات سنة  «؛كان يؤمن بالرجعة ،أن أحدث عن جابر الجعفي ال أستحل» الحميد:

 .(1/379)لسان الميزان:  ،ابن حجر ؛(1/380)ميزان االعتدال: 

 .(2/110)الُمَحلَّى:  (2)
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لقاعد ومنع اقتداء القائم با ،(1)لةه الحنابوافقه في وهذا الذي قاله اإلمام ابن حزم 

ويجد الباحث رأي الجمهور هو   ،(4)والشافعية  (3)والمالكية  (2)من الحنفية  :جمهور الفقهاء

 .ى أعلمواهَّلل تعال ،األقرب إلى النفس

 جائز   ،حمل المصلي صغيرًا على عنقه :مسألة (301).31

 : (5) ديث أحا بن حزم يف هذه المسألة ثلثة  مام ا ذكر اإل ❃

َوُأَماَمُة   ، َيُؤمُّ النَّاَس   َرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ    : َقاَل   َعْن َأبِي َقَتاَدَة اأْلَْنَصاِريِّ    :(1)  -93

  ، َرَكَع َوَضَعَهاَفإَِذا  - َعَلى َعاتِِقِه  اْبنَِة َرُسوِل اهَّللِ  ْنُت َزْيَنَب َوِهَي بِ  - بِْنُت َأبِي اْلَعاِص 

ُجوِد َأَعاَدهَ   َوإَِذا َرَفَع مِنْ     . (6) ا السُّ

ادٍ  :(2) -94  بِْن َشدَّ
فِي   َخَرَج َعَلْينَا َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل  َعْن َأبِيِه  ، َعْن َعْبِد اهَّللِ

 
 .(1/478)التنوخي، الممتع يف شرح المقنع:  ؛(2/298): يرالتعليق الكب ،الفراء (1)

 .(1/143)تبيين الحقائق:  ،الزيلعي ؛(1/193)تحفة الفقهاء:  ،السمرقندي (2)

 .(1/213)الكايف:  ،ابن عبد الرب ؛(1/292)اإلشراف:  ،القاضي عبد الوهاب (3)

 .(2/260)التهذيب:  ،البغوي ؛(2/331)الحاوي:  ،الماوردي (4)

 .(2/132)لُمَحلَّى: ا (5)

كتاب   ،به  ..اهَّلل. عامر بن عبد  من طريق عثمان بن أبي سليمان ومحمد بن عجلن، عن  مسلم  أخرجه  (6)

  = وهو عند مالك عن ؛(543)رقم  ،باب جواز حمل الصبيان يف الصلة ،المساجد ومواضع الصلة

كتاب   ،ومن طريق مالك: البخاري  ؛(412)رقم    ، كتاب النداء للصلة  ، الموطأ  ،به  ...عامر بن عبد اهَّلل =

وأبو  ؛(22018)رقم  ،المسند ،وأحمد ؛(5650)رقم  ،باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ،األدب

باب العمل يف  ،كتاب الصلة ،والدارمي ؛(917)رقم  ،باب العمل يف الصلة ،كتاب الصلة ،داود

المعجم الكبير:  ،والطرباين ؛(1109)رقم  ،(3/393)الصحيح:  ،وابن حبان (1360)رقم  ،الصلة

وقال النسائي: أنا  (3234)رقم  ،(2/262)السنن الكربى:  ،والبيهقي ؛(1067)رقم  ،(22/438)

باب ما يجوز لإلمام من   ،كتاب اإلمامة ،به  ...ثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر ،قتيبة

أخربنا  ،الجبار بن العلء قال: ثنا سفيان بدابن خزيمة من طريق ع ؛(827)رقم  ،العمل يف الصلة

  .(868)رقم  ،(2/41)الصحيح:  ،به ...عثمان بن أبي سليمان
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َلةِ َفَصلَّى  َكبَّرَ ُثمَّ    ،َفَوَضَعهُ   ،َوُهَو َحامٌِل َحَسنًا َأْو ُحَسْينًا  ،ِعَشاءِ إْحَدى َصَلَتْي الْ    َفَسَجدَ   ،لِلصَّ

بِيُّ َعَلى َظْهِرِه  ،َفَرَفْعُت َرْأِسي ،َظْهَرانَْي َصَلتِِه َسْجَدًة َأَطاَلَها بَْينَ  َوُهَو  ،َفإَِذا الصَّ

 َل اهَّللِ َيا َرُسو  :َقاَل ُأنَاٌس   ،َصَلَتهُ   اهَّللِ   ا َقَضى َرُسوُل َلمَّ فَ   ،َفَرَجْعُت إَلى ُسُجودِي  ،َساِجدٌ 

َأْو َأنَُّه ُيوَحى   ،َأَطْلتَها َحتَّى َظَننَّا َأنَُّه َقْد َحَدَث َأْمرٌ   ،َرانَْي َصَلتَِك َسْجَدةً إنََّك َسَجْدَت بَْيَن َظهْ 

نَّ اْبنِي اْرَتَحَلنِي   ، َلْم َيُكنْ   ُكلُّ َذلَِك »  :وُل اهَّللِ  َفَقاَل َرُس   ؟إَلْيَك 
  ، َلهُ َفَكِرْهُت َأْن ُأَعجِّ   ، َوَلكِ

 .(1) « َحتَّى َيْقِضَي َحاَجَتهُ 

َلةِ   -   ُكنَّا نَُسلُِّم َعَلى َرُسوِل اهَّللِ    :َقاَل   عن ابن مسعود    : (3)   - 95   َوُهَو فِي الصَّ

ا َرَجْعَنا مِْن ِعْنِد ا  ،َفيَُردُّ َعَلْينَا  - َلِة  »  :َوَقاَل   ،َفَلْم َيُردَّ َعَلْينَا  لنََّجاِشيِّ َسلَّْمنَا َعَليْهِ َفَلمَّ إِنَّ فِي الصَّ

 .(2) « َلُشْغًل 

كان   يثبتان أن فعل النبي    (األول والثاين)يذكر اإلمام ابن حزم أن هذين الحديثين  

 
 ،به ...، عن محمد بن أبي يعقوب، عن عبد اهَّلل بن شدادجرير بن حازممن طريق أخرجه أحمد  (1)

 ،تاب التطبيقك ،به ..أخرجه النسائي من طريق يزيد بن هارون، عن جرير. ؛(15603)رقم  ،المسند

 ،نا يزيد بن هارونوقال ابن أبي شيبة:    ؛(1141)رقم    ،باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة

  ،وعن األخير تلميذه ابن أبي عاصم ؛(695)رقم  ،(2/381)المصنف:  ،به ...أنا جرير بن حازم

ثنا جرير بن : الطرباين من طريق موسى بن إسماعيل قال وأخرجه ؛(2/140)اآلحاد والمثاين: 

جرير بن حازم الطحاوي من طريق وهب بن   ؛(7170)رقم   ،(7/270)المعجم الكبير:    ،به  ...حازم

أبو نعيم من طريق موسى بن إسماعيل قال: ثنا جرير  ؛(12/256)مشكل اآلثار:  ،به ...قال: ثني أبي

  ...ن حازم عن أبيهب الحاكم من طريق وهب بن جرير ؛(3267)رقم  ،معرفة الصحابة ،به ...بن حازم

 ؛افقه الذهبيوو (صحيح على شرط الشيخين)وقال:  (4775)رقم  ،(3/181)المستدرك:  ،به

 ؛(3558)رقم  ،(2/263)السنن الكربى:  ،به ...البيهقي من طريق وهب بن جرير بن حازم عن أبيه

  .: واحتج به اإلمام ابن حزم فهو صحيح عندهقلت
كتاب  ،عمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعودألطريق اأخرجه البخاري من  (2)

 ،ومن طريق األعمش أخرجه أيًضا: أحمد ؛(1158)رقم  ،لصلةباب ال يرد السلم يف ا ،الجمعة

 ،وأبو يعلى  ؛(923)رقم    ،باب رد السلم يف الصلة  ،كتاب الصلة ،وأبو داود  ؛(3553)رقم    ،المسند

 ،والبزار ؛(855)رقم  ،(1/433)الصحيح:  ،وابن خزيمة ؛(5188)رقم  ،(9/118)المسند: 

 .(1507)رقم  ،(4/321)المسند: 
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ا به  ،وليس يف النافلة ،ةيف الصلة المكتوب  دليل  م يأِت إذ ل ،كما أنه ليس فعًل خاصًّ

فإنه يسبق  (لمسألةالحديث الثالث يف هذه ا)أما حديث ابن مسعود  ،على تخصيصه

كان قبل معركة بدر إثر مجيء ابن مسعود   ألن هذا القول منه  ؛الحديثين المتقدمين

 . كما ثبت ذلك يف السير ،وابنتها المدينة إال بعد بدر ولم ترد زينب  ،من بلد الحبشة

ذكره اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة هو الراجح للباحث عند   ما  إن  : الخلصة  ❀

بل هو من األمور    ، ح بمستقب يف الصلة ليس  إن حمل الولد    ، يف األحاديث التي ذكرها النظر  

بل هو عام يشمل الصلة   ، كما أن هذا األمر غير مخصص بالنوافل ، التي جوزها الشارع

حنفية حمل الشيء يف الصلة إن كان لحاجة  كره ال ولم ي   ، المكتوبة كما يشمل صلة النافلة

ولم يكره ذلك الشافعية    ، (2) وقريب من قولهم قول المالكية   ، (1) ه فإن لم يكن لحاجة كرهو 

 . (3) على كل حال 

 مسألة: صالة المرأة في جماعة أفضل من صالتها منفردة (321).32

   : (4) المسألةذكر اإلمام ابن حزم عدة أحاديث يف هذه  ❃

َماَء اهَّللِ َمَساِجَد  ُعوا إ  َتْمنَ اَل » :َقاَل َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل  َعن ابِْن ُعَمَر  :(1) -96

 . (5) «اهَّللِ 

 
 .(1/160)تبيين الحقائق:  ،الزيلعي (1)

 .(1/481)البيان والتحصيل:  ،ابن رشد ؛(2/662)الجامع لمسائل المدونة:  ،الصقلي (2)

 .(4/92)المجموع:  ،النووي ؛(2/315)البيان:  ،العمراين (3)

 .(2/170)لُمَحلَّى: ا (4)

باب  ،كتاب الجمعة ،به ...ن نافععالبخاري من طريق أبي أسامة قال: ثنا عبيد اهَّلل بن عمر أخرجه  (5)

من طريق عبد اهَّلل بن إدريس مسلم    ؛(858)رقم    ،هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان

وقال  ؛(442)رقم  ،نساء إلى المساجدالباب خروج  ،كتاب الصلة ،به ...وابن نمير عن عبيد اهَّلل 

وقال ابن أبي شيبة: ثنا أبو  ؛(4641)رقم  ،لمسندا ،به ...أحمد: ثنا يحيى عن عبيد اهَّلل: أخربين نافع

 =أبو داود من طريق حماد عن  ؛(7608)رقم    ،(2/156)المصنف:    ،به  ...أسامة عن عبيد اهَّلل بن عمر
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اَل َتْمنَُعوا إَماَء اهَّللِ َمَساِجَد  »  :َقاَل َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  : (2)  - 97

دٍ  .(1) « ِفَلٌت َواَل َيْخُرْجَن إاَل َوُهنَّ تَ   ، اهَّللِ  يَِّئُة ا :َوالتَِّفَلةُ  :َقاَل َأبُو ُمَحمَّ يِح السَّ  .لرِّ

  :َقاَل َلنَا َرُسوُل اهَّللِ    :َقاَلْت   -َأةِ َعْبِد اهَّللِ بِْن َمْسُعودٍ  ْمرَ ا  -  َعْن َزْيَنَب    : (3)   - 98

 
ابن ماجه من   ؛(566)رقم  ،روج النساء إلى المساجدباب خ ،كتاب الصلة ،به ...أيوب عن نافع=

 ،باب تعظيم حديث رسول اهَّلل    ،كتاب المقدمة  ،عمرعن ابن    ،عن سالم  ،عن الزهري  ،طريق معمر

 ،(1/143)المسند:  ،به ...ن عمرأبو يعلى من طريق بشر بن منصور قال: ثنا عبيد اهَّلل ب ؛(16)رقم 

 ؛(5/587)الصحيح:  ،به ...لقطان قال: ثنا عبيد اهَّلل بن عمرحيى ايابن حبان من طريق  ؛(154)رقم 

عن ابن   ،عن نافع ،عن محمد بن عجلن ، ارق قال: نا يحيى بن أيوببن طاالطرباين من طريق الربيع 

حلية األولياء:  ،به ...فيان قال: ثنا عبيد اهَّلل أبو نعيم من طريق س ؛(3/363)المعجم األوسط:  ،عمر

السنن الكربى:  ،به ...عن نافع ،عن عبيد اهَّلل بن عمر ،ن طريق أبي أسامةالبيهقي م ؛(7/137)

(3/132). 

 ..فقال: حدثنا ابن عيينة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ه عبد الرزاقأخرج (1)

وقال ابن أبي شيبة: ثنا عبدة بن  ؛(6282)رقم  ،المسند ،وعنه أحمد ؛(3/151)المصنف:  ،فأورده

أبو داود عن موسى بن  ؛(7609)رقم  ،(2/156)المصنف:  ،به ...عن محمد بن عمرو ،مانسلي

البخاري   ؛(565)رقم    ،باب خروج النساء إلى المساجد  ،كتاب الصلة  ،به  ...انقال: ثنا سفيإسماعيل  

التاريخ الكبير:  ،به ...نا سلمة بن صفوان عن أبي سلمة ،من طريق محمد بن سنان قال: نا فليح

باب = =كتاب الصلة ،عن أبي هريرة ،عن أبي سلمة ،الدارمي من طريق محمد بن عمرو ؛(4/79)

أبو يعلى من طريق عبد الرحيم قال: ثنا محمد بن   ؛(1279)رقم  ،ساء من المساجدي عن منع النالنه

ن  ابن خزيمة من طريق ابن إدريس قال: ثنا محمد ب  ؛(5933)رقم    ،(10/340)المسند:    ،به  ...عمرو

: ابن حبان من طريق يحيى القطان قال  ؛(1679)رقم    ،(3/90)الصحيح:    ،به  ...عمرو عن أبي سلمة

المعجم الكبير:  ،الطرباين من طريق عبد الرزاق ؛(5/592)الصحيح:  ،به ...ن عمروثنا محمد ب

لسنن ا ،به ...ثنا محمد بن عمرو ،البيهقي من طريق عبيد اهَّلل بن معاذ قال: ثنا أبي ؛(12/399)

 ،به ...الخطيب البغدادي من طريق ابن إدريس قال: سمعت محمد بن عمرو ؛(3/159)الكربى: 

صححه ابن حبان وإسناده على شرط  ،قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح .(6/18)تاريخ بغداد: 

صة: وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد الصحيحين كما يف الخل ؛(5/46)البدر المنير:  ،الشيخين

  .تج به اإلمام ابن حزم فهو صحيح عنده: واحقلت ؛(2/679)
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   .(1) «َفَل َتَمسَّ طِيًبا  ، اْلَمْسِجدَ إَذا َشِهَدْت إْحَداُكنَّ  »

ُه َلَمنََعُهنَّ نَِّساُء بَْعدَ َما َأْحَدَث ال َلْو َرَأى َرُسوُل اهَّللِ  : َعْن َعائَِشةَ  :( 4) - 99

  .(2) نَِساُء بَنَى إْسَرائِيَل ْسِجَد َكَما ُمنَِعْت اْلمَ 

إنَّ َصَلَتِك فِي َبْيتِِك َأْفَضُل مِْن  » :َقاَل  َأنَّ النَّبِيَّ   ُأمِّ ُحَمْيدٍ عن  : (5)  - 100

   .(3) «َلتِِك َمِعي َص 

 
 ،فأورده. ..جلن، عن بكير بن عبد اهَّلل بن األشج، عن بسر، عن زينبمن طريق ابن عمسلم  أخرجه (1)

وقال أحمد: ثنا يحيى عن ابن  ؛(443)رقم  ،باب خروج النساء إلى المساجد ،كتاب الصلة

كتاب   ،به  ...عن محمد بن عجلن  ،النسائي من طريق وهيب  ؛(26506)رقم    ،المسند  ،به  ...عجلن

ابن خزيمة من طريق  ؛(5129)رقم    ،تشهد الصلة إذا أصابت من البخورباب النهي للمرأة أن    ،الزينة

وعن األخير أخرجه ابن  ؛(1680)رقم  ،(3/91)الصحيح  ،به ...عن ابن عجلن ،يحيى بن سعيد

 ،به ...الطرباين من طريق سفيان الثوري عن ابن عجلن ؛(2215)م رق ،(5/593)الصحيح:  ،حبان

عن الحارث بن  ،بو نعيم من طريق عاصم بن عبد العزيز األشجعيأ ؛(24/283)المعجم الكبير: 

البيهقي من طريق   ؛(7013)رقم    ،معرفة الصحابة  ،به  ...عن بسر بن سعيد  ،اببعبد الرحمن بن أبي ذ

 .(5579)رقم  ،(3/133)ى: السنن الكرب ،ابن أبي شيبة

باب ما جاء يف خروج   ،ء للصلةكتاب الندا  ،مالك عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشةأخرجه    (2)

باب خروج  ،كتاب األذان ،وأخرجه البخاري من طريق مالك ؛(467)رقم  ،النساء إلى المساجد

ليمان بن بلل، عن يحيى بن مسلم من طريق س ؛(831)رقم  ،النساء إلى المساجد بالليل والغلس

 ؛(445)رقم  ،رتتب عليه مفسدةباب خروج النساء إلى المساجد إذا لم ي ،كتاب الطلة ،به ..سعيد

 =كتاب ،كأبو داود من طريق مال ؛(25451)رقم  ،المسند ،به ..أحمد من طريق يزيد عن يحيى

 ،به ..ان بن عيينة عن يحيىابن خزيمة من طريق سفي ؛(569)رقم  ،باب التشدد يف ذلك ،الصلة=

 .(1698)رقم  ،(2/818)الصحيح: 

 ...د بن قيس، عن عبد اهَّلل بن سويد األنصاري، عن عمته أم ُحميدأخرجه اإلمام أحمد من طريق داو  (3)

  ،به ...وأخرجه ابن حبان من طريق ابن وهب، عن داود بن قيس ؛(26550)رقم  ،المسند ،به

وجاء من طريق أخرى، عن زيد بن الحباب، عن ابن لهيعة، عن   ؛(2217)رقم    ،(5/595)الصحيح:  

 ،أخرجها ابن أبي عاصم ،الساعدي، عن أبيه، عن جدته أم حميدعبد الحميد بن المنذر بن أبي حميد 

 ،والبيهقي ؛(25/148)المعجم الكبير:  ،والطرباين ؛(3379)م رق ،(6/150)اآلحاد والمثاين: 

= بن اغير عبد اهَّلل  ،رواه أحمد ورجاُله رجال الصحيح»لهيتمي: قال ا ؛(3/133)السنن الكربى: 
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َي اْلَمْرأَ » :َقاَل   َأنَّ النَّبِيَّ   ُهَرْيَرةَ عن أبي  :(6)  - 101 ُة فِي َمْخَدِعَها  أَلَْن ُتَصلِّ

َي فِي  َأْعظَ  َي فِي    ، َبْيتَِها ُم أِلَْجِرَها مِْن َأْن ُتَصلِّ َي فِي َبْيتَِها َأْعَظُم أِلَْجِرَها مِْن َأْن ُتَصلِّ َوَأْن ُتَصلِّ

َي فِي َداِرَها َأْعَظُم أِلَْجِرَها مِْن أَ  ، اِرَها دَ  َي فِي َمْسِجِد َقْومَِها َوَأْن ُتَصلِّ َي فِي    ، ْن ُتَصلِّ َوَأْن ُتَصلِّ

َي فِي َمْسِجِد َجَماَعةٍ َمْسِجِد َقْومَِها َأْعَظُم أِلَْجِرَها مِنْ  َي فِي َمْسِجِد َجَماَعٍة    ،  َأْن ُتَصلِّ َوَأْن ُتَصلِّ

َلِة َيْوَم  َخْيٌر    . (1) «اْلِعيدِ َلَها مِْن َأْن َتْخُرَج إَلى الصَّ

فل يحل  ،يف األحاديث الثلثة المتقدمة ام ابن حزم يف هذه المسألة بما ورداإلمأخذ 

وال يحل لهن أن يخرجن    ،لولي المرأة وال لسيد األمة منعها من حضور الصلة يف المسجد

 . ة أفضل من صلهتن منفرداتيف جماع  وصلهتن ،وال يف ثياب حسان ،متطيبات

 :لآليتوفًقا  (الرابع والخامس والسادس)بعدها ثم يتناول األحاديث الثلثة التي 

   :وجوهيجيب عنه ب حديث عائشة 

 .فإذ لم يمنعهنَّ فمنعهن بدعة وخطأ ،فلم يمنعهن ، لم يدرك ما أحدثن أنه  -1
بمنعهن من أجل    وِح قط إلى نبيه  م يُ فل  ،أن اهَّلل تعالى قد علم ما ُيحدث النساء  -2

 . بمثل هذا القول خطأتعالى هذا فالتعلق فإذ لم يفعل اهَّلل  ،ما استحدثنه
 ،وال شيء أعظم يف إحداثهن منه ،لقد وقع من النساء ما هو أعظم وأقبح كالزنا -3

فما منع النساء من أجل ذلك   ،ورجَم فيه وجلدَ  فقد كان ذلك على عهد رسول اهَّلل 

ا إلى منع اجد، ولم يجعله سبًب فما الذي جعل الزنا للنساء سبًبا يمنعهن من المس ،قط

 ..؟!من المساجدالرجال 
ومن المحال منع   ، اإلحداَث إنما هو لبعض النساء دون بعض بل شك و أنه -4

 
وإسناد »وقال الحافظ ابن حجر:  ؛(2/33)مجمع الزوائد:  «،وثقه ابن حبان ،األنصاري ُسويد=

 .(2/350)فتح الباري:  «،أحمد حسن

أخربنا جرير   ،ينوروي من طريق عبد اهَّلل بن رجاء الُغدا»رواه اإلمام ابن حزم بصيغة التمريض فقال:    (1)

ولم  ؛(2/173)ى: فأورده يف الُمَحلَّ  ..«بن حازم عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن أبا هريرة حدثه

وسيأيت نقد اإلمام ابن  ،(112ص )ناسخ الحديث ومنسوخه:  ،أقف عليه هبذا السند إال عند األثرم

 .حزم لسند الحديث خلل سياق هذه المسألة
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ن لم ُيحدث من أجل من أحدث  . الخير عمَّ
لى أن يكون سبًبا إلى منعهن إْن كان اإلحداث سببًا إلى منعهن من المسجد، فاألو  -5

مسجد من أجل  القوم منعهن من الفلِم خصَّ هؤالء  ،ومن كل طريق ،من السوق

 .؟!..إحداثهن
بل   ،امنعوهن لما أحدثنَ  :وال قالت ،لم تَر منعهن من أجل ذلكإن عائشة  -6

 . لو عاش لمنعهن أخربت أنه 
حميد بن المنذر مجهول، ال  عبد»  :فيقول  ،ثم يأيت أبو محمد على حديث أم ُحميد  

ره أحد  إذ لم يذك  ،قبولزم عن عبد الحميد غير موما ذكره اإلمام ابن ح  ،(1) «ال ُيدرى ما هو

 . وحديثه أقل ما يقال عنه: أنه حسن ،بل وثقوه كما مرَّ  ،األئمة بالجهالةمن 

فهو كثير  ،ويعله بعبد اهَّلل بن رجاء الغداين ،وأخيًرا يذكر حديث أبي هريرة 

ا شيخً كان » : ال يحيى بن معينق ،كذا ذكر أبو محمد ،لط وليس بحجةلتصحيف والغا

وقال  ،وسئل عنه أبو زرعة فجعل يثني عليه «،صحيفلكنه كثير الت  ،صدوًقا ال بأس به

 .(2) وذكره ابن حبان يف الثقات «،ليس به بأس» :النسائي

كر أن حديثي أم حميد  أما من حيث المتن فاإلمام ابن حزم يذ ،هذا من حيث اإلسناد

 ؛ابتة التي أوردنامعارضة لألخبار الث لكان على أمورهما    -حان  وهما ال يص  -وأبي هريرة  

وأمر من   ،بخروجهن حتى ذوات الخدور والحيض إلى مشاهدة صلة العيد مره ألو

 .ال جلباب لها أن تستعير من غيرها جلبابًا لذلك

ا يف ذلك: فوجدنا خروجهن إلى  ظرنفن  :ومن حيث النظر يقول اإلمام ابن حزم

 
 «،ثقة»قال النسائي:  ،لجده الجارود صحبة ،بن الجارود العبدي البصري نذرعبد الحميد بن الم (1)

ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل:  .ى له ابن ماجه حديثًا واحًداورو ،الثقات وذكره ابن حبان يف كتاب

 .(5/127)الثقات:  ،ابن حبان ؛(6/18)

هتذيب الكمال:   ،المزي ؛(8/352)  الثقات:  ،ابن حبان  ؛(5/55)الجرح والتعديل:  ،ابن أبي حاتم (2)

(14/495). 
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 وكلفة يف األسحار والظلمة والزحمة ،لةالمسجد والمصلى عمًل زائًدا على الص

فلو كان فضل هذا العمل الزائد منسوًخا لم يخل  ،ويف المطر والربد ،والهواجر الحارة

 ويةمساأما أن تكون صلهتا يف المسجد والمصلى    :ضرورة من أحد وجهين ال ثالث لهما

أو تكون صلهتا يف   ،...ناءوتكلًفا وع ،فيكون هذا العمل كله لغًوا باطًل  ،لصلهتا يف بيتها

فيكون العمل المذكور كله إثًما   ؛يتهاصلى منحطة الفضل عن صلهتا يف بالمسجد والم

وقد اتفق جميع أهل األرض أن رسول اهَّلل   :إلى أن يقول  ...حاطًّا من أجر الفضل

وال الخلفاء الراشدون من   ء قط الصلة يف مسجده إلى أن مات نساال لم يمنع  

 .فصح أنه عمل غير منسوخ ،بعده

صلة المرأة يف المسجد من المسائل التي كثر فيها الجدل قديًما    ألةمس  : الخلصة  ❀

واإلمام ابن حزم يقرر هنا؛ أن صلة المرأة يف المسجد خير من صلهتا يف بيتها؛  ،وحديثًا

وقد    ،كرهاوهو رأي قوي ترجحه األدلة التي ذ  ،تخرج تفلة من غير تربج وال زينةأن  رط  بش

  ( 3)وعند الشافعية ،(2)ومنع المالكية جماعة النساء ،(1)كره الحنفية الجماعة للنساء

 .يسن لهن الجماعة منفردات عن الرجال (4)والحنابلة

المرأة للمسجد   خروجأن  -خاصة يف أيامنا هذه  -والذي يميل إليه الباحث هنا 

مع تساهل النساء بالخروج صة خا ،لكن وفًقا للشروط التي ذكرت ،مستحب يف كل وقت

 .حتى ازدحمت هبن األسواق واألماكن العامة، واهَّلل المستعان ،ير ضرورةلضرورة ولغ

 
 .(1/365)عناية: ال ،البابريت ؛(1/155)بدائع الصنائع:  ،الكاساين (1)

 .(18/594)البيان والتحصيل:  ،ابن رشد (2)

 .(1/465)مغني المحتاج:  ،الشربيني ؛(1/210)أسنى المطالب:  ،السنيكي (3)

 .(1/455)كشاف القناع:  ،البهويت (4)
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 ن الفخذ ليس منهامسألة: في عورة الرجل وكو (349).33

 : (1) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة ❃

ْيَنا ِعْنَدَها ،َغَزا َخْيبَرَ  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ  :َعْن َأنَِس بِْن َمالٍِك  : (1)  - 102  َفَصلَّ

 ،َوَأنَا َردِيُف َأبِي َطْلَحةَ  ،َوَرِكَب َأبُو َطْلَحةَ  َفَركَِب َرُسوُل اهَّللِ  ،َلسٍ َصَلَة اْلَغَداةِ بِغَ 

َزاَر َحَسرَ   ُثمَّ   ،َوإِنَّ ُرْكَبتِي َلَتَمسُّ َفِخَذ النَّبِيِّ   ،َخْيبَرَ   فِي ُزَقاِق   َفَأْجَرى َرُسوُل اهَّللِ    اإْلِ

 .(2)   نبي اهَّلل  ي َأنُْظُر إَلى بَيَاِض َفِخذِ ى إنِّ َحتَّ  ،َعْن َفِخِذهِ 

امِِت    :َقاَل   (3)اْلَعالِيَِة اْلبََراءِ َعْن َأبِي    : (2)   - 103  بَْن الصَّ
  ، َفِخِذيَضَرَب    إنَّ َعْبَد اهَّللِ

ُت َرُسوَل  َسَألْ   إنِّي  :َوَقاَل   ،َكَما َضَربْت َفِخَذك  ،َفَضَرَب َفِخِذي  ،إنِّي َسَأْلُت َأبَا َذرٍّ    :َوَقاَل 

َلَة لَِوْقتَِها » :َوَقاَل  ،َكَما َضَرْبُت َفِخَذكَ  ،َفَضَرَب َفِخِذي ،َكَما َسَأْلَتنِي اهَّللِ    ، َصلِّ الصَّ

ْيُت   ، َلُة َمَعُهْم َفَصلِّ َفإِْن َأْدَرَكْتَك الصَّ    .(4) « لِّي ُأَص َفَل   ، َواَل َتُقْل إنِّي َقْد َصلَّ

 
 .(2/241)َحلَّى: لمُ ا (1)

باب ما  ،تاب الصلةك ،به..من طريق ابن ُعلية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أخرجه البخاري (2)

باب  ،كتاب الجهاد والسير ،به ...ثنا ابن علية ،وقال مسلم: ثنا زهير ؛(364)رقم  ،يذكر يف الفخذ

 ؛(11581)رقم  ،المسند ،به ...زعزيال أحمد عن ابن علية قال: ثنا عبد ؛(1365)رقم  ،غزوة خيرب

 ؛(3380)رقم  ،باب البناء يف السفر ،احكتاب النك ،به ...النسائي عن زياد بن أيوب قال: ثنا ابن علية

البيهقي من  ؛(6374)رقم  ،(2/282)المسند:  ،به ...ثنا ابن علية ،بن هشاماوقال البزار: ثنا مؤمل 

 .(3363)رقم  ،(2/229)السنن الكربى:  ،به ...ليةطريق يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا ابن ع
وقيل: زياد بن  ،قيل: اسمه زياد بن فيروز ،لف يف اسمهاخت ،مولى قريش ،أبو العالية الرباء البصري (3)

الثقات:  ،ابن حبان .هـ90وفاته سنة  ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وثقه ابن معين وأبو زرعة ،أذينة

 .(34/11)هتذيب الكمال:  ،المزي ؛(2/329)جرح والتعديل: ال ،ابن أبي حاتم ؛(4/258)

باب   ،كتاب المساجد ومواضع الصلة  ،به  ..ين عن أبي العاليةمن طريق أيوب السختيا  أخرجه مسلم  (4)

رقم  ،المسند ،به ...وقال أحمد: ثنا ابن علية ؛(648)رقم  ،كراهية تأخير الصلة عن وقتها المختار

 ؛(3781)ر قم  ،(2/380)المصنف:  ،به ...الرزاق عن الثوري عن أيوببد وأخرجه ع ؛(20913)

النسائي   ؛(957)رقم    ،(331ص)األدب المفرد:    ،به  ...قال: ثنا أيوب  البخاري من طريق عبد الوارث

 =(778)رقم  ،باب الصلة مع أئمة الجور ،كتاب اإلمامة ،به ...عن زياد بن أيوب قال: ثنا ابن علية
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َكاَنْت َبنُو إِْسَرائِيَل َيْغَتِسُلوَن  » :َقاَل  َعْن النَّبِيِّ  ُهَرْيَرَة َعْن َأبِي  :(3)  - 104

َواهَّللِ َما َيْمنَُع ُموَسى َأْن    : َفَقاُلوا   ، َدهُ َيْغَتِسُل َوْح  ؛ َوَكاَن ُموَسى   ، ُعَراًة َينُْظُر َبْعُضُهْم إَِلى َبْعضٍ 

َفَفرَّ اْلَحَجُر بَِثْوبِِه   ، َثْوَبُه َعَلى َحَجرٍ ًة َيْغَتِسُل َفَوَضَع  َمرَّ َفَذَهَب  ، (1) َعنَا إاِلَّ َأنَُّه آَدرُ َيْغَتِسَل مَ 

  : َفَقاُلوا  ،  َبنُو إِْسَرائِيَل إَِلى ُموَسى َثْوبِي َيا َحَجُر َحتَّى َنَظَرْت  : َفَخَرَج ُموَسى فِي إِْثِرِه َيُقوُل 

 .(2) « بِاْلَحَجِر َضْرًبا  ِفَق َوَأَخَذ َثْوَبُه َفطَ   ، َسى مِْن َبْأسٍ َواهَّللِ َما بُِمو 

 :جاء عند اإلمام ابن حزم عن عدد من الصحابة ،«الفخذ عورة»  :(4)  - 105

َتنُْظْر إَِلى َفِخِذ َحيٍّ  ِخَذَك َواَل  اَل ُتْبِرْز فَ »   :َقاَل لِي َرُسوُل اهَّللِ    :حديث علي   -أ

 ................................................. :أبو محمد الق ،(3) « َواَل َميٍِّت 

 
ابن  ؛(3952)رقم  ،(9/373)المسند:  ،به ...ق قبيصة بن عقبة عن سفيان عن أيوبطري البزار من=

وعن  ؛(1637)رقم  ،(3/66)الصحيح:  ،به ...ياد بن أيوب قال: ثنا ابن عليةخزيمة من طريق ز

بن  أبو عوانة من طريق سعيد بن كثير ؛(2406)رقم  ،(6/166)الصحيح:  ،األخير تلميذه ابن حبان

رقم  ،(5/91)المسند:  ،به ...اهَّلل بن وهب قال: حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عبد عفير ثنا

مشكل اآلثار:  ،به ...اوي من طريق سعيد بن كثير بن عفير قال: ثني ابن وهبالطح  ؛(7902)

السنن الكربى:   ،به  ...قال: حدثني أيوب  البيهقي من طريق الحسين بن حفص عن سفيان  ؛(4/262)

 .(3453)رقم  ،(2/300)

: نَْفّخٌة فِي اْلُخْصيَةِ »قال ابن األثير:  (1) مِّ الِ َرُج  :ُيَقاُل  ،األُْدَرة بالضَّ  «.ٌل آَدُر بَيُّن األََدِر بَِفتِْح اْلَهْمَزةِ َوالدَّ

 .(1/31)النهاية: 

د ومن طريق عب ؛(3/53)التفسير:  ،أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة (2)

رقم  ،باب من اغتسل عريانًا وحده يف الخلوة ومن تسرت ،كتاب الغسل ،رزاق أخرجه: البخاريال

 ،وابن حبان ؛(339)رقم  ،باب جواز االغتسال عريانًا يف الخلوة ،كتاب الحيض ،ومسلم ؛(274)

 .(959)رقم  ،(1/306)السنن الكربى:  ،والبيهقي ؛(14/94)الصحيح: 

 ،به ..جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن عليابن أخرجه أحمد من طريق  (3)

باب يف سرت  ،كتاب الجنائز ،به ..يق حجاج عن ابن جريجأبو داود من طر ؛(1252)رقم  ،المسند

رقم   ،به ..ابن ماجه من طريق روح ابن عبادة عن ابن جريج ؛(3140)رقم  ، الميت قبل غسله

البيهقي من طريق  ؛(7362)رقم  ،(4/200)مستدرك: ال ،الحاكم من طريق روح أيًضا ؛(1460)

 = قال ابن الملقن: ،(7369)رقم  ،(10/195) شعب اإليمان: ،هب ..يزيد بن خالد عن ابن جريج
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بينهما من لم يسَم وال يدرى   ،ولم يسمعه منه  ،(2) بتبن أبي ثاعن حبيب    (1) رواه ابن جريج

قال ابن   ،ولم يسمعه منه ،(3) ورواية حبيب ابن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة ؟من هو

 ؟!(4) وال ُيدرى من هو   ،ولم يروه عن ابن جريج إال أبو خالد  ،بينهما رجل ليس بثقة  :معين
 -َوَفِخُذُه َخاِرَجٌة   -َعَلى َرُجٍل    اهَّللِ  رَّ َرُسوُل  َقاَل مَ   :ديث ابن عباس  ح  -ب

ُجِل مِْن عَ   ؛ َغطِّ َفِخَذكَ »  :َفَقاَل  فيه مجهولون ال ُيدرى    :قال أبو محمد  ،(5) « ْوَرتِهِ َفإِنَّ َفِخَذ الرَّ

 
أما األول فقال ابن عدي: إنه ينفرد عن علي  ،هذا الحديث بالطعن يف عاصم واالنقطاع وأعل»=

  ، فاحش الخطأ ،الحفظ وقال ابن حبان: كان رديء ،منهالبلية بأحاديث باطلة ال يتابعه الثقات عليها و

وكذا ابن  ،نعم وثقه يحيى بن معين .استحق الرتك فلما فحش ذلك منه ،يرفع عن علي قوله كثيرا

 : وأما االنقطاع ففي موضعين  ،وقال النسائي: ليس به بأس ،المديني

 .حيث قال: أخربت ؛داود األولىية أبي : بين ابن جريج وحبيب بن أبي ثابت كما هو ظاهر رواأحدهما

 .(4/142)البدر المنير:  «.حبيب وعاصم فإنه لم يسمعه منه: بين وثانيهما

 «؛ثقة»قال عنه يحيى بن معين والعجلي:    ،أبو الوليد األموي  ،هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  (1)

الجرح والتعديل:  ،بن أبي حاتمعند: ا ترجمته .هـ150وفاته  ،ووثقه ابن حبان إال أنه ذكر أنه يدلس

 .(6/402)هتذيب التهذيب:  ،ابن حجر ؛(7/93)الثقات:  ،ابن حبان ؛(5/356)

وثقه ابن معين والنسائي وابن  ،أبو يحيى الكويف ،هو حبيب بن أبي ثابت بن قيس بن دينار األسدي (2)

تعديل: الجرح وال ،مأبي حاتينظر: ابن  .هـ119وفاته سنة  «،صدوق ثقة»وقال أبو حاتم:  ،عدي

 .(5/358)هتذيب الكمال:  ،المزي ؛(4/137)ابن حبان الثقات:  ؛(3/107)

صالح  » وقال البزار: «،ليس به بأس»وثقه العجلي وقال النسائي:  ،عاصم بن ضمرة السلولي الكويف (3)

  ، أبي حاتمابن  «.وأما حبيب بن أبي ثابت فروى عنه مناكير وأحسب أن حبيبًا لم يسمع منه ،الحديث

 .(13/496)هتذيب الكمال:  ،المزي ؛(6/345)الجرح والتعديل: 

 =روى عن ابن جريج وعثمان ،المعروف بالبيسري ،بن عبد اهَّلل القرشي البصريأبو خالد: هو يزيد  (4)

روى عنه قطن بن نسير وعبيد اهَّلل القواريري وأبو داود  ،الحضرميبن عبد الملك وطلحة بن عمرو =

 ،ينظر: ابن أبي حاتم «.مستقيم الحديث أصله من السند»كره ابن حبان يف الثقات وقال: ذ ،السيالطي

 .(4/431)ميزان االعتدال:  ،الذهبي ؛(9/274)الثقات: ،ابن حبان ؛(9/276)عديل:الجرح والت

رقم  ،المسند ،إسرائيل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس أخرجه أحمد من طريق (5)

رقم   ،باب ما جاء يف الفخذ عورة ،كتاب األدب ،من هذه الطريق أخرجه الرتمذيو ؛(2489)

 =قال الحافظ ،وأعل الحديث بأبي يحيى ؛(2547)رقم  ،(4/421)المسند:  ،وأبو يعلى ؛(2798)
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 .من هم
َعَلى َمْعَمٍر  -َعُه ا مَ َوَأنَ  - َمرَّ النَّبِيُّ  :قال  (1) حديث محمد بن جحش  -ج

قال أبو   ،(3) « َفإِنَّ اْلَفِخَذْيِن َعْوَرةٌ  ؛ َغطِّ َفِخَذْيَك  ، (2) َيا َمْعَمرُ » :َفَقاَل  ،َمْكُشوَفتَانِ  َوَفِخَذاهُ 

 .وهو مجهول ،فيه أبو كثير :محمد

  ،يَوَأنَا َكاِشٌف َعْن َفِخذِ   َمرَّ بِي النَّبِيُّ قال  :حديث قبيصة بن ُمخارق  -د

فيه سليمان بن  :قال أبو محمد ،(4)«َفإِنََّها مِْن َعْوَرتَِك  ، َذكَ َواِر َفخِ  ، َيا َقبِيَصةُ » :َفَقاَل 

 .......................................................... (6) ومحمد بن عقبة (5)سليمان

 
يف حديثه  :روى عنه جماعة واختلف قول ابن معين فيه فقال مرةوأبو يحيى القتات »ابن حجر: =

ليس   :وقال النسائي  ،اروى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدًّ   :وقال أحمد  ،ثقة  :مرةوقال    ،ضعف

 .(2/207)تعليق: تغليق ال .«بالقوي

وعمه إلى الحبشة، ثم هاجر مع أبيه    ،أبو عبد اهَّلل األسدي  ،هو محمد بن عبد اهَّلل بن جحش بن رئاب  (1)

 ،ابن حجر ؛(3/430)االستيعاب:  ،بد الربابن ع .له صحبة ورواية ،هاجر مع أبيه إلى المدينة

 .(3/378)اإلصابة: 

 ،ابن حجر ؛(5/228)ينظر: ابن األثير: أسد الغابة:  .غير منسوب ،كذا ورد يف كتب الصحابة أيًضا (2)

 .(3/476)اإلصابة: 

رقم    ،المسند  ،به  ..طريق العلء بن عبد الرحمن عن أبي كثير عن محمد بن جحشأخرجه أحمد من    (3)

شرح معاين  ،والطحاوي ؛(1/13)التاريخ الكبير:  ،ومن طريق العلء أخرجه البخاري ؛(22495)

 ؛(1/164)معرفة الصحابة:    ،وأبو نعيم  ؛(19/245)المعجم الكبير:    ،والطرباين  ؛(1/474)اآلثار:  

ال رجاله رج»وقال الحافظ ابن حجر:    ؛(2/52)مجمع الزوائد:    «،ورجال أحمد ثقات»قال الهيتمي:  

 «.ولم أجد فيه تصريًحا بتعديل ،فقد روى عنه جماعة ،غير أبي كثير الصحيح

وار أبي حمزة المزين عن حرب بن قطن بن قبيصة بن مخارق الهللي عن  رواه أبو نعيم من طريق س (4)

 .وسيأيت كلم اإلمام ابن حزم على إسناده  .(5736)رقم    ،  (4/2333)معرفة الصحابة:    ،أبيه عن جده

 ،يروي عن سوار بن داود المزين ،مولى الحسن البصري ،بن سليمان الغزال البصري هو سليمان (5)

ينظر: الخطيب  .ويروي عنه محمد بن عقبة السدوسي ،وعاصم الجحدري ،ومالك بن دينار

 .(204ص )الملتمس: غنية  ،البغدادي

كتبت   ،عيف الحديثض»حاتم:    قال أبو  ،أبو عبد اهَّلل البصري  ،هو محمد بن عقبة بن هرم السدوسي  (6)

 =الجرح ،ابن أبي حاتم «،صدوق يخطئ كثيًرا»وقال الحافظ ابن حجر:  «،عنه ثم تركت حديثه
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 .؟!وهم مجهولون ال يعرف من هم  (1) وحرب بن قطن

َوَفِخِذي  -ِعْنَدنَا  َجَلَس َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل  (2) حديث جرهد بن خويلد  -هـ

مجهول   (4) ابن جرهد : قال أبو محمد ،(3) «؟!ِخَذ َعْوَرةٌ  َأنَّ اْلفَ َأَما َعلِْمَت »  :َفَقاَل  -ٌة ُمْنَكِشفَ 

 .ومنقطع ،يرويه عن مجهولين

لقد ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة أن الفخذ ليس بعورة سواء كان   :الخلصة   ❀

ثم ذكر   ،صدر هذه المسألة مستنًدا إلى أحاديث أوردها يف  ،يف الصلة أو خارجها

لكن الذي    ،دها من مقالعورة وقال: ال تخلو أساني   فيها تصريح بأن الفخذ  األحاديث التي

وقد ترجمنا  ،بي محمد على كثير من الرواة بالجهالةيلفت االنتباه يف هذه المسألة حكم أ

ه  نظرنا إلى هذثم إننا لو  ،اللهم ليس هناك مجهواًل ممن ذكره إال أبا كثير ،لعدد منهم

ن  حس هو  (الفخذ عورة)فأقل ما يقال: أن حديث  ،ا بعًضااألحاديث لوجدنا يشد بعضه

تعليقه على حديث جرهد من  واألجمل من هذا كله ما ذكره البخاري يف  ،بمجموع طرقه

 
 .(496ص  )قريب:  تقريب الت  ،ابن حجر  ؛(26/124)هتذيب الكمال:  ،المزي  ؛(8/36)والتعديل:  =

يروي  ،مخارقبيصة بن الهو حرب بن قطن بن ق ،والراجح ما أثبتناه (حرب بن قطن)يف المطبوع  (1)

 .(6/231)ذكره ابن حبان يف الثقات:  ،روى عنه سوار أبو حمزة المزين ،عن أبيه عن جده قبيصة

قال ابن  ،كان من أهل الصفة ،أبو عبد الرحمن األسلمي ،هو جرهد بن خويلد بن بجرة بن رزاح (2)

 ؛(1/335)االستيعاب:    ،الرب بن عبدا  .تويف بالبصرة يف آخر خلفة يزيد  «،عداده يف البصريين»حبان:  

 .(1/231)اإلصابة:  ،ابن حجر ؛(1/331)أسد الغابة:  ،ابن األثير

 ،المسند ،عبد الرحمن عن أبيه عن جدهجه أحمد من طريق مالك عن أبي النضر عن زرعة بن أخر (3)

ما جاء أن باب  ،كتاب األدب ،وأخرجه الرتمذي من طريق ابن عيينة عن أبي النضر ؛(15496)رقم 

وأخرجه أبو داود من   ؛«حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل»ثم قال:  ،(2795)رقم  ،الفخذ عورة

رقم  ،باب النهي عن التعري ،كتاب الحمام ،ولم يذكر جده «عن أبيه»لك أيًضا إال أنه قال: طريق ما

ج من وحديث جرهد أحوط حتى يخر»ثم قال:  ،(1/83)وعلقه البخاري يف صحيحه:  ،(4014)

 «.فهماختل

حبان يف ذكره ابن  ،روى عن أبيه عنه عبد اهَّلل بن محمد بن عقيل ،هو عبد اهَّلل بن جرهد األسلمي (4)

 .(5/22)الثقات:  ،ابن حبان ؛(5/24)لجرح والتعديل: ا ،ابن أبي حاتم .الثقات
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من  :وقد أخذ باألحوط جمهور الفقهاء ،أن األخذ باألحوط هو األسلم يف هذه المسألة

 .(4) والحنابلة (3)والشافعية (2)الكيةوالم (1)الحنفية

 وما عداها فسنة ، ضرفع اليدين عند تكبيرة اإلحرام فرمسألة:  (358).34

 : (5) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة ثلثة أحاديث   ❃

 بِْن ُعَمرَ  :( 1) - 106
ا ذَ إ اهَّللِ  َرَأْيُت َرُسوَل  :َعْن َأبِيِه  ،َعْن َسالِِم بِْن َعْبِد اهَّللِ

َلَة َرَفَع َيَديْ   . (6)َحتَّى ُيَحاذَِي َمْنكَِبيْهِ  ،هِ اْستَْفَتَح الصَّ

َكاَن إَذا َكبََّر َرَفَع َيَدْيِه  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ  :َعْن َمالِِك بِْن اْلُحَوْيِرِث  :( 2) - 107

 .(7) بِِهَما ُأُذنَيْهِ  َحتَّى َحاَذى

 
 .(2/121)البناية:  ،العيني ؛(1/95)تبيين الحقائق:  ،الزيلعي (1)

 .(1/246)شرح مختصر الخرقي:  ،الخرشي ؛(2/179)يل: تاج واإلكلال ،المواق (2)

 .(3/167)جموع: الم ،النووي ؛(2/117)البيان:  ،العمراين (3)

  .(1/449)اإلنصاف:  ،المرداوي ؛(1/609)شرح مختصر الخرقي:  ،الزركشي (4)

 .(2/264)الُمَحلَّى:  (5)

باب رفع اليدين يف  ،كتاب األذان ،به ...المعن سأخرجه البخاري من طريق مالك عن ابن شهاب  (6)

بن  بن أبي شيبة كلهم عن سفيانمسلم عن يحيى وسعيد بن منصور وا ؛(702)رقم  ،التكبيرة األولى

رقم  ،باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة ،كتاب الصلة ،به ...عيينة عن الزهري

 وهو عند ؛(721)رقم  ،ليدين يف الصلةباب رفع ا ،عن اإلمام أحمد عن سفيانداود  أبو ؛(390)

وابن أبي عمر قاال: ثنا سفيان   ،ي عن قتيبةالرتمذ  ؛(4526)رقم    ،المسند  ،اودأحمد كما رواه عنه أبو د

النسائي عن قتيبة قال: ثنا  ؛(255)رقم  ،باب رفع اليدين عند الركوع ،كتاب الصلة ،به ...بن عيينة

ابن ماجه من طريق  ؛(1025)رقم  ،ب رفع اليدين حذاء المنكبينبا ،تتاحكتاب االف ،به ...سفيان

 .(858)رقم  ،وإذا رفع رأسه من الركوع ،رفع اليدين إذا ركع باب ،كتاب إقامة الصلة ،ن أيًضاسفيا
باب استحباب رفع   ،كتاب الصلة  ،به...من طريق قتادة، عن نصر بن عاصم عن مالكأخرجه مسلم    (7)

  به  ...وأخرجه أحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ؛(391)رقم  ،المنكبيناليدين حذو 

 ،به ...عن ابن أبي عروبة عن قتادة ،رجه ابن أبي شيبة عن ابن نميروأخ ؛(15173)رقم  ،المسند

 =كتاب ،به ...النسائي من طريق خالد بن الحارث قال: ثنا شعبة عن قتادة ؛(1/234)المصنف: 
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َفَرَفَع   ؟ َرُسوِل اهَّللِ َأاَل ُأِريُكْم َصَلةَ  :َقاَل  ْسُعودٍ  َعْن َعْبِد اهَّللِ بِْن مَ  : (3)  - 108

 .(1) َيُعدْ ِل َتْكبِيَرةٍ ُثمَّ َلمْ َيَدْيِه فِي َأوَّ 

 ،قرر اإلمام ابن حزم يف صدر هذه المسألة بأن رفع اليدين يف تكبيرة اإلحرام فرض

ود األحاديث بالرفع ورل ؛وما عدا ذلك فإن المسلم بالخيار إن شاء رفع وإن شاء ترك

 ،يصلي اهَّلل  فإن رفعنا صلينا كما كان رسول ،رًضامباًحا ال ف فكان كل ذلك  :وعدمه

 .يصلي أيًضا وإن لم نرفع فقد صلينا كما كان 

ربما يكون رأي اإلمام ابن حزم يف فرضية الرفع لتكبيرة اإلحرام من  : الخلصة ❀

 
ابن ماجه من طريق يزيد بن زريع قال: ثنا  ؛(880)رقم  ،األذنيناليدين حيال باب رفع  ،االفتتاح=

الدارمي عن أبي  ؛(859)رقم  ،باب رفع اليدين إذا ركع ،كتاب إقامة الصلة ،به ...هشام عن قتادة

 ،سجودباب رفع اليدين يف الركوع وال ،كتاب الصلة ،به ...الوليد الطيالسي قال: ثنا شعبة عن قتادة

المعجم الكبير:  ،به ...طرباين من طريق عاصم بن علي قال: ثنا شعبة عن قتادةال ؛(1251)م رق

الصحيح:  ،به ...ابن حبان من طريق سليمان بن حرب قال: ثنا شعبة عن قتادة ؛(19/284)

 ،به ...ابن عساكر من طريق سليمان بن حرب قال: ثنا شعبة عن قتادة ؛(1863)رقم  ،(5/176)

 .(107)م رق ،معجمال

بن  من طريق الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن األسود عن علقمة عن اأخرجه أحمد  (1)

 رقم ،(1/333)المصنف:  ،به ...وقال ابن أبي شيبة: ثنا وكيع ؛(3672)رقم  ،المسند ،به ...مسعود

لم يرفع  ن النبي جاء من أباب ما  ،كتاب الصلة ،به ...الرتمذي عن هناد قال: ثنا وكيع ؛(323)

 ،به ...عن سفيانالنسائي من طريق عبد اهَّلل بن المبارك  ؛(حديث حسن)وقال:  ،(257)رقم  ،إال مرة

المسند:  ،به ...أبو يعلى عن أبي خيثمة قال: ثنا وكيع ؛(1026)رقم  ،باب ترك ذلك ،كتاب االفتتاح

 ،به ...ثنا وكيع عن سفيان عيل قال:البيهقي من طريق محمد بن إسما ؛(5302)رقم  ،(9/203)

لفظة ليست = =يهوف ،وإسناده صحيح»قال الدارقطني:  ؛(2633)رقم  ،(2/78)السنن الكربى: 

حزم هذا وقد صحح اإلمام ابن  .(5/172)علل الدارقطني:  «.بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة يف حديثه

ضعفه أحمد وشيخه و ،غيرهمقال ابن حجر: وصححه ابن القطان و ،(وقد صح) :الحديث بقوله

ظم الخلف  : ومعقلت  .(89ص  )القول المسدد:    .يحيى بن آدم والبخاري وأبو داود وأبو حاتم وغيره

وهي  ،ورجح ذلك الدارقطني ،كأهنا من كلم ابن مسعود (ثم ال يعود) :يف هذا الحديث حول لفظ

 - رواته لعدالة -عندي  قال ابن القطان الفاسي: والحديث ،سبب تضعيف أحمد وغيره للحديث

 .(3/367)بيان الوهم واإليهام:  .وما به علة سوى هذه ،الصحة إلى أقرب
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 ،يةتدل على السنية ال على الفرض ل النبي فعة ودالل ،المسائل التي تفرد هبا الظاهرية

أما يف  ،بيرة اإلحرام سنةاليدين عند تكلذا فإن رفع  ،كما هو معروف يف مسائل األصول

وإن كان العلماء قد تكلموا على  ،باقي هيئات الصلة فثبتت سنيتها يف أكثر من حديث

ولذا قال جمهور الفقهاء  ،احدو يركما تقدم النقل عن غ ،بأهنا معلولة (ثم ال يعود) :زيادة

ية رفع اليدين عند تكبيرة  سن ب (4)والحنابلة (3)والشافعية (2)والمالكية (1)يةالحنف :من

 .اإلحرام

 مسألة: ال يجوز للمأموم أن يقرأ خلف اإلمام شيئا غير أم القرآن (359).35

   : (5) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة ثلثة أحاديث ❃

امِِت  :(1)  - 109 ا َفلَ  ،اْلَفْجرَ  َصلَّى بِنَا َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل  َعْن ُعبَاَدَة بِْن الصَّ مَّ

 بُِأمِّ   َتْفَعُلوا إالَّ اَل »  : َقاَل  ،نََعْم َيا َرُسوَل اهَّللِ َهَذا :« ُقْلنَا؟وَن َخْلِفي ؤُ َتْقرَ » :انَْصَرَف َقاَل 

 . (6) « بَِها َصَلَة إالَّ   َفإِنَُّه اَل   ، اْلكَِتاِب 

 
 .(1/109)تبيين الحقائق:  ،الزيلعي ؛(1/126)تحفة الفقهاء:  ،السمرقندي (1)

 .(1/141)بداية المجتهد:  ،ابن رشد ؛(1/548)شرح التلقين:  ،المازري (2)

 .(3/305)المجموع:  ،النووي ؛(2/98)الحاوي:  ،الماوردي (3)

 .(1/340)المغني:  ،ابن قدامة (4)

 .(2/265)الُمَحلَّى:  (5)

محمود عن    ،مكحول  عن  إسحاق،  بن  محمد  أخربنا  -  هارون  ابن هو  -ال: ثنا يزيد  أخرجه أحمد فق  (6)

 ،به ...سحاقثنا ابن إ ،وقال ابن أبي شيبة: ثنا ابن نمير ؛(22186)رقم  ،المسند ،بن الربيع عن عبادة

باب   ،كتاب الصلة  ،به  ...الرتمذي من طريق عبدة بن سليمان عن ابن إسحاق ؛(1/373)المصنف:  

بن علية عن اعيل الدارقطني من طريق إسما  ؛(حديث حسن)وقال:    (311)رقم    ،ءة خلف اإلمامالقرا

نا ابن الطحاوي من طريق يزيد بن هارون قال: أ ؛(1/319)السنن:  ،به ...محمد بن إسحاق

البيهقي من طريق أحمد بن خالد الوهبي قال: نا ابن  ؛(1/215)شرح معاين اآلثار:  ،به ...سحاقإ

وللحديث طريق أخرى أخرجها النسائي عن صدقة عن  ؛(416)رقم  ،السنن الصغرى ،به ...إسحاق

 =كتاب ،هب ...عن عبادة بن الصامت ،عن نافع بن محمود بن ربيعة ،زيد بن واقد عن حرام بن حكيم



~ 221 ~ 

 

رَ  ،اْلُقْرآنِ  ُأمِْرنَا َأْن نَْقَرَأ بُِأمِّ  :َقاَل   ْدِريَعْن َأبِي َسِعيٍد اْلخُ  :(2)  - 110  . (1)َوَما َتَيسَّ

  ;َفَدَخَل َرُجٌل َفَصلَّى  ، َدَخَل اْلَمْسِجدَ  َأنَّ النَّبِيَّ  : َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  : (3)  - 111

َع  َفَرَج  «،َفإِنََّك َلْم ُتَصلِّ  ، ْع َفَصلِّ جِ ارْ » :َوَقاَل َلهُ  ،َفَردَّ َعَليْهِ   ُثمَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَّبِيِّ 

 :َفَقاَل  ،َثَلًثا «َفإِنََّك َلْم ُتَصلِّ  ، اْرِجْع َفَصلِّ » :َفَقاَل  ،ُثمَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَّبِيِّ  ،لَّىَفَص 

 
وللحديث متابعة وأخرجها   ،كتاب الصلة ؛(920)رقم   ،باب قراءة أم القرآن خلف اإلمام  ،االفتتاح=

كتاب  ،به ...عن مكحول عن نافع ،: أخربين زيد بن واقداود من طريق الهيثم بن حميد قالأبو د

ال: ثنا لطرباين فقوأخرجها ا ؛(824)رقم  ،باب من ترك القراءة يف صلته بفاتحة الكتاب ،الصلة

فرواه =  =زثنا سعيد بن عبد العزي  ،ثنا الوليد بن مسلم  ،ثنا الوليد بن عتبة الدمشقي  ،عبدوس بن ديزويه

 ،ا األوزاعينورواه البيهقي من طريق أبي المغيرة قال: ث ؛(4/174)يين: مسند الشام ،عن مكحول

قال:  ول اهَّلل فظ: سأل رسعن عبادة بن الصامت بل  ،عن عمرو بن شعيب ،ثني عمرو بن سعد

ه بسرعة[ قال: ؤنقر  :ا ]أيهنذه هذًّ   ،قالوا: نعم يا رسول اهَّلل «  ؟ معي يف الصلة   م ون القرآن إذا كنت ؤ تقر » 

:  قلت .(115)رقم  ،جزء القراءة خلف اإلمام ،ثم قال: والرواية صحيحة «، تفعلوا إال بأم القرآن ال »

قال ابن الملقن: وهذا الحديث جيد رواه   ،هذا الباب فقد احتج به يف  ،والحديث صحيح عند ابن حزم

وقال    ،عن فيهإسناده جيد ال مط  :لخطابيوقال ا  ،ورجاله ثقات  ،وقال الدارقطني: إسناده حسن  ،األئمة

 .(3/548)البدر المنير:  .الحاكم: إسناده مستقيم

رقم   ،المسند ،به ...عن أبي سعيد ،عن أبي نضرة ،عن قتادة ،أخرجه أحمد من طريق همام (1)

المصنف:  ،به ...ابن أبي شيبة قال: ثنا ابن فضيل عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة ؛(10615)

باب من ترك   ،كتاب الصلة ،به ...أبو داود عن الطيالسي قال: ثنا همام ؛(3652)رقم  ،(1/361)

ص ) مسنده: يًضا كما يفعبد بن حميد عن الطيالسي أ ؛(818)رقم  ،القراءة يف صلته بفاتحة الكتاب

الكبير:   التاريخ   ،به  ...عن أبي نضرة  ،البخاري من طريق ابن فضيل عن أبي سفيان  ؛(879)رقم    ،(278

 ؛(13)رقم   ،وأيًضا أخرجه البخاري من طريق الطيالسي كما يف جزء القراءة خلف اإلمام  ؛(4/347)

المعجم  ،به ..عن قتادة ،عن سعيد ،رالطرباين من طريق محمد بن أبي صفوان قال: ثنا سعيد بن عام

المسند:  ،به ...أبو يعلى من طريق عبد الصمد قال: ثنا همام ؛(1306)رقم  ،(2/78)األوسط: 

 ؛(5/92)الصحيح:  ،به ...ابن حبان من طريق عبد الصمد قال: ثنا همام ؛(1210)رقم  ،(2/417)

ابن حجر:  قال الحافظ .(25ص )ام: كما يف جزء القراءة خلف اإلم ،البيهقي من طريق الطيالسي

 ؛(1/567) التلخيص: ،(إسناده صحيح) :وقال يف مكان آخر ؛(2/243)الفتح:  ،(وإسناده قوي)

 .: واحتج به اإلمام ابن حزم على أحاديث الباب فهو صحيح عندهقلت
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ِذي بََعَثَك بِاْلَحقِّ  َلِة َفَكبِّرْ ْمَت إلَ إَذا قُ »  :َفَقاَل   ،ْمنِيَغيَْرُه َفَعلِّ َما ُأْحِسُن    ،َوَالَّ َما  ُثمَّ اْقَرْأ    ، ى الصَّ

َر مَ  نَّ َراكًِعا  ، َعَك مِْن اْلُقْرآنِ َتَيسَّ
ُثمَّ ُاْسُجْد   ، َتِدَل َقائًِما ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتعْ  ، ُثمَّ اْرَكْع َحتَّى َتْطَمئِ

نَّ َساِجًدا 
نَّ َجالًِسا  ا ُثمَّ   ، َحتَّى َتْطَمئِ

نَّ َساِجًدا   ، ْرَفْع َحتَّى َتْطَمئِ
اْفَعْل    مَّ ثُ   ، ُثمَّ ُاْسُجْد َحتَّى َتْطَمئِ

َها  . (1) «َذلَِك فِي َصَلتَِك ُكلِّ

الفاتحة يف كل ركعة من مذهب اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة هو: وجوب قراءة 

وحجة اإلمام ابن  ،غير أم القرآن فإن كان المسلم مأموًما فل يقرأ شيئًا ،ركعات الصلة

ث  بي هريرة المشهور بحديأما ما ورد يف حديث أ  ،لك؛ حديث عبادة وأبي سعيدحزم يف ذ

تحة فهو عام، وحديث قراءة الفا ،«اقرأ ما تيسر معك من القرآن»  :المسيء صلته بلفظ

 .ألن أم القرآن مما تيسر من القرآن ؛خاص

يف كل    ن وجوب قراءة الفاتحةحزم يف هذه المسألة مما ذكره اإلمام ابن    :الخلصة   ❀

وهو موافق  ،الذي قرره يف الُمَحلَّىذهبه هو م ،والمأموم يف ذلك سواءركعة واإلمام 

 ................................................، (2)لمذهب جمهور الفقهاء من المالكية

 
ي، عن من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد اهَّلل بن عمر، عن سعيد المقرب البخاري أخرجه (1)

 ؛(760)رقم    ،الذي ال يتم ركوعه باإلعادة  باب أمر النبي    ،كتاب األذان  ،به  ..ه، عن أبي هريرة.أبي

 ،باب وجوب قراءة الفاتحة ،كتاب الصلة ،به ...م عن محمد بن المثنى قال: ثنا يحيى بن سعيدمسل

عن محمد  مذيالرت ؛(9353)رقم  ،المسند ،به ...عن عبيد اهَّلل ،وقال أحمد: ثنا يحيى ؛(397)رقم 

سائي عن الن ؛(303)رقم  ،باب وصف الصلة ،كتاب الصلة ،به ...بن بشار قال: ثنا يحيى بن سعيد

 ؛(884)قم ر= = ،باب فرض التكبيرة األولى ،كتاب االفتتاح ،به ...محمد بن المثنى قال: ثنا يحيى

رقم  ،صلبه يف الركوع من ال يقيم باب صلة  ،كتاب الصلة ،أبو داود عن محمد بن المثنى أيًضا

إقامة الصلة والسنة كتاب  ،به ...عن عبيد اهَّلل بن عمر ،ابن ماجه من طريق عبد اهَّلل بن نمير ؛(856)

 ،به ...قال: ثنا يحيى بن سعيدأبو يعلى عن العباس بن الوليد  ؛(1060)رقم  ،باب إتمام الصلة ،فيها

 ،به ...محمد بن بشار قال: ثنا يحيى مة من طريق ابن خزي ؛(6577)رقم  ،(11/449)المسند: 

اهلي قال: ثنا يحيى بن البيهقي من طريق محمد بن خلد الب ؛(461)رقم  ،(1/234)الصحيح: 

 .(2190)رقم  ،(2/37)السنن الكربى:  ،به ...سعيد

 .(2/213)التاج واإلكليل:  ،المواق ؛(1/202)الكايف:  ،الربابن عبد  (2)
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وذهب الحنفية إلى أن   ،الذين قالوا: أن قراءهتا ركن يف كل ركعة  (2)ابلةوالحن   ،(1)والشافعية

ءة ما تيسر من لة عندهم قراالصولكن فرض  ،لفاتحة يف الصلة ليست بركنقراءة ا

 .(3)القرآن

هو قول الجمهور الموافق   :والذي يرتجح للباحث من أقوال هؤالء الفقهاء المعتربة 

 .لقول اإلمام ابن حزم على تفصيل يف المطوالت الفقهية

 قراءة البسملة في الصالة :مسألة (366).36

   : (4)  هذه المسألة حديثين ابن حزم يف   ذكر اإلمام ❃

َكانُوا  َوَأبَا بَْكٍر َوُعَمَر  َأنَّ النَّبِيَّ   َعْن َأنَِس بِْن َمالٍِك  :( 1) - 112

َلَة بِ  ِ ٱل َعَٰلَِميَ ـ َيْفَتتُِحوَن الصَّ ِ َرب  د  ّلِِله َم   .(5) ٱۡل 

ْيُت َورَ  :َعْن نَُعيٍْم اْلُمْجِمِر َقاَل  : (2)  - 113 ِ ٱ ٱمۡسِب  :ْيَرَة َفَقَرأَ اَء َأبِي ُهرَ َصلَّ لرهِنَٰمۡح  ّلِله
ٓال ِيَ  :ُثمَّ َقَرَأ بُِأمِّ اْلُقْرآِن َحتَّى إَِذا بََلغَ  ،ٱلرهِحيمِ  وِب َعلَي هِم  َوََل ٱلضه ض  ِ ٱل َمغ   ،آمِينَ  :َفَقاَل  َغۡي 

 :َقاَل  ،َنَتْينِ فِي ااِلثْ  وسِ اْلُجلُ  َوإَِذا َقاَم مِنَ  ،َأْكبَرُ  اهَّللُ  : َوَيُقوُل ُكلََّما َسَجدَ  ،آمِينَ  :َفَقاَل النَّاُس 

 
 .(3/360)المجموع:  ،النووي ؛(2/87)لعلماء: حلية ا ،الالشاشي القف (1)

 .(1/385)المبدع:  ،ابن مفلح ؛(1/246)الكايف:  ،ابن قدامة (2)

 .(2/211)البناية:  ،العيني ؛(2/536)التنبيه:  ،ابن أبي العز (3)

 .(2/283)الُمَحلَّى  (4)

باب ما يقول بعد   ،انكتاب األذ ،فأورده ..أخرجه البخاري من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس. (5)

ب حجة من با ،كتاب الصلة ،به ..مسلم من طريق محمد بن جعفر عن شعبة ؛(710)رقم  ،التكبير

رقم  ،المسند ،به ..أحمد عن محمد بن جعفر، عن شعبة ؛(399)رقم  ،قال: ال يجهر بالبسملة

جاء يف افتتاح الصلة  باب ما  ،ةكتاب الصل ،به ..الرتمذي من طريق أبي عوانة عن قتادة ؛(12399)

ِ ٱل َعَٰلَِميَ بـ  ِ َرب  د  ّلِِله َم  ة بن خالد عن شعبة وابن أبي النسائي من طريق عقب ؛(246)رقم  ،ٱۡل 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ بـ  باب ترك الجهر ،كتاب االفتتاح ،عروبة، عن قتادة ابن  ؛(907)رقم  ،مۡسِب ٱّلِله

الطحاوي من طريق عبد الرحمن   ؛(492)رقم    ،الصحيح  ،عن شعبةبن جعفر،    خزيمة من طريق محمد

 .(1198)رقم  ،(1/202)شرح معاين اآلثار:  ،بن زياد، عن شعبة
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ِذي نَْفِسي بَِيِدِه إِنِّي أَلَْشبَُهُكْم َصَلًة بَِرُسوِل اهَّللِ  :َوإَِذا َسلََّم َقاَل  ، َأْكبَرُ اهَّللُ   .(1) َوالَّ

س يف شيء  ه لي ألن ؛يقرر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة بأنه ال تعارض بين الحديثين

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ﴿عن قراءة:  اهَّلل ول من هذه األخبار هني من رس وإنما فيها  ،﴾مۡسِب ٱّلِله

 .بأهنم كانوا يقرؤوهنا ويسرون هبا  ويعلل حديث أنس  ،كانوا يقرؤوهنا أهنم 

يف  وإن كان يصب  -ما ذكره اإلمام ابن حزم من توفيق بين الحديثين :الخلصة  ❀

إال أنه يف الوقت  -قراءة الفاتحة بالصلة عندوجهة نظره القائلة بوجوب البسملة  عضيدت

وهو حديث   ،إذ إن الجهر بالبسملة قد ورد يف حديث أبي هريرة ،نفسه توجيه سديد منه

وكلهما صحيح  ،وإما أنه كان يرتكها للرخصة ،كان يسر بالبسملة فإما أنه  ،صحيح

قراءة الفاتحة  عندوذهب الجمهور إلى عدم الجهر بالبسملة  ،وجائز بإذن اهَّلل تعالى

 .(5)وقال الشافعية بالجهر ،(4)، والحنابلة(3)، والمالكية(2)الحنفية :بالصلة

 امسألة: في كون التسليم فرضً (375).37

   : (6) أحاديث ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة ثلثة  ❃

 
كتاب  ،. فأورده..أبي هلل، عن نعيمأخرجه النسائي من طريق الليث، عن خالد، عن سعيد بن  (1)

ِ ٱلرهِنَٰمۡحباب قراءة    ،االفتتاح ابن خزيمة من طريق سعيد بن أبي مريم    ؛(905)رقم    ،مِ  ٱلرهِحيمۡسِب ٱّلِله

 ،البزار من طريق ابن أبي مريم عن الليث أيًضا ؛(499)رقم  ،(1/279)الصحيح:  ،به ...عن الليث

 ،(56ص  )المنتقى:    ،من طريق ابن أبي مريم أيًضا  ،ابن الجارود  ؛(8156)رقم    ،(14/403)المسند:  

رقم   ،(1/199)شرح معاين اآلثار:  ،بن أبي مريم كذلكمن طريق ا ،الطحاوي ؛(184)رقم 

(1185). 

 .(2/190)البناية:  ،لعينيا ؛(1/113)تبيين الحقائق:  ،الزيلعي (2)

 .(1/178)الفواكه الدواين:  ،النفراوي ؛(1/10)مواهب الجليل:  ،الحطاب (3)

 .(1/550)ي: شرح مختصر الخرق ،الزركشي ؛(1/345)المغني:  ،ابن قدامة (4)

 .(2/32)تحفة المحتاج:  ،الهيتمي ؛(2/182)البيان:  ،العمراين (5)

 .(2/304)الُمَحلَّى:  (6)
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إَذا َشكَّ َأَحُدُكْم  »  :َقاَل َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل  ِريِّ َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخدْ  : (1)  - 114

كَّ  َفْلَيْطَرِح  ، َأْثَلًثا َأْم َأْرَبًعا  ، َفَلْم َيْدِر َكْم َصلَّى  ، فِي َصَلتِهِ  ُثمَّ   ، َوْلَيْبِن َعَلى َما اْسَتْيَقنَ  ، الشَّ

   .(1) «َقْبَل َأْن ُيَسلِّمَ   ، َيْسُجُد َسْجَدَتْينِ 

ُيَكبُِّر فِي ُكلِّ   َرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ  : َل َقا  َعْبِد اهَّللِ ْبِن َمْسُعوٍد َعْن  :(2) -115

ُم َعْن َيِمينِهِ  ، َوقَِياٍم َوُقُعودٍ  ، َخْفٍض َوَرْفعٍ  َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهَّللِ » :َوَعْن ِشَمالِهِ  ، َوُيَسلِّ   ،السَّ

َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهَّللِ  هِ  «،السَّ  . (2) َوُعَمَر َيْفَعَلنِهِ   َأَبا َبْكرٍ ْيُت  َرأَ وَ   ، َحتَّى ُيَرى َبَياُض َخدِّ

 
كتاب   ،من طريق سليمان بن بلل، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد  مسلمرجه  أخ  (1)

ثنا موسى قال أحمد: و ؛(571)رقم  ،باب السهو يف الصلة والسجود له ،المساجد ومواضع الصلة

بن عن زيد    ،النسائي من طريق ابن عجلن  ؛(11373)رقم    ،فأورده يف المسند  ...عن سليمان  بن داود

أبو داود من طريق  ؛(1238)رقم  ،باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك ،كتاب السهو ،به ...أسلم

ابن  ؛(1024)رقم  ،ثنتين والثلباب إذا شك يف الث ،كتاب الصلة ،به ...أبي خالد عن ابن عجلن

ك يف فيمن ش= = باب ،كتاب إقامة الصلة ...،ماجه من طريق أبي خالد األحمر عن ابن عجلن

ص )المنتقى:  ،به ...ابن الجارود من طريق الماجشون قال: ثنا زيد بن أسلم ؛(1210)رقم  ،صلته

حيح: الص  ،به  ...بن أسلمعن زيد    ،نعن ابن عجل  ،ابن خزيمة من طريق أبي خالد  ؛(241)رقم    ،(70

 ،به ...معن زيد بن أسل ،عن ابن عجلن ،ابن حبان من طريق أبي خالد ؛(1023)رقم  ،(2/110)

السنن:  ،به ...الدارقطني من طريق الماجشون قال: ثنا زيد بن أسلم ؛(6/387)الصحيح: 

(1/371). 

رقم  ،المسند ،داألحوص، عن ابن مسعو من طريق الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي أحمد أخرجه (2)

  ،عن أبيه وعلقمة ،بن األسوداعن عبد الرحمن  ،عن أبي إسحاق ،وقال الطيالسي: ثنا زهير ؛(3877)

أبو داود من طريق أبي إسحاق عن وأخرجه  ؛(279)رقم  ،(36ص )المسند:  ،به ...عن ابن مسعود

يق عمر بن عبيد عن  ابن ماجه من طر ؛(996)رقم  ،باب السلم ،كتاب الصلة ،به ...أبي األحوص

النسائي من  ؛(914)رقم  ،باب التسليم ،كتاب إقامة الصلة ،به ...أبي إسحاق عن أبي األحوص

ابن  ؛(1323)رقم  ،على الشمال كيف يسلم باب  ،كتاب السهو ،طريق عمر بن عبيد عن أبي إسحاق

رقم  ،(63ص )قى: المنت ،به ...ي إسحاقالجارود من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أب 

الصحيح:  ،به ...ابن خزيمة من طريق عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي األحوص ؛(209)

 =،به  ...ن أبي األحوصإسحاق ع  ابن حبان من طريق عمر بن عبيد عن أبي  ؛(728)رقم    ،(1/359)
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َأَخَذ بَِيِد َعْبِد   َوَأنَّ َرُسوَل اهَّللِ  ، َأَخَذ بَِيِدهِ   َأنَّ َعْبَد اهَّللِ  :َعْن َعْلَقَمةَ  : (3)  - 116

َلةِ اهَّللِ َفَعلََّمُه التََّشهُّ  دَ  ،َد فِي الصَّ إْن   ، ْيَت َصَلَتَك َذا َفَقْد َقَض  هَ َفإَِذا ُقْلَت »  :َقاَل  ، َفَذَكَر التََّشهُّ

 .(1) « َفاْقُعدْ   ْئَت َأْن َتْقُعدَ َوإِْن ِش   ، ِشْئَت َأْن َتُقوَم َفُقمْ 

ويحتج بحديثي أبي سعيد وابن   ،يقرر اإلمام ابن حزم بأن التسليم يف الصلة فرض

من   - عند أبي محمد -وأن الخروج  ،الواردين يف هذه المسألة (ل والثاينواأل)مسعود 

الذي ورد يف هذه   (الثالث)ثم ذكر حديث ابن مسعود  ،الصلة ال يكون إال بالتسليمتين

وهذه الزيادة انفرد هبا القاسم بن » :وذكر الزيادة األخيرة الواردة فيه ثم قال ،المسألة

والذي   «؛دكلم علقمة، أو من كلم ابن مسعو ه وكلمه أو منولعلها من رأي ،(2)مخيمرة

قال  ،(3)منهم الدارقطني يف سننه ،غير واحد من األئمةحمد هنا سبقه فيه و مذكره أب

 َلْيَس مِْن َكلِم النَّبِيِّ  ،إلخ «...َفإَِذا ُقْلَت َذلَِك َفَقْد َقَضْيَت صلتك» :قوله» :الخطيب

 ................................................................ ود بَْل ُهَو قول ابن مسع

 
واقد عن أبي إسحاق عن  الدارقطني من طريق الحسين بن ؛(1990)رقم  ،(5/239)الصحيح: =

البيهقي من طريق الحسين بن واقد  ؛(1/356)السنن:  ،به ..األسود وأبي األحوص عن ابن مسعود

قالوا: ثنا عبد اهَّلل  و األحوصثني علقمة بن قيس واألسود بن يزيد وأب ،قال: ثنا أبو إسحاق الهمداين

يق الحديث عند مسلم من طر وأصل ؛(3094)رقم  ،(2/177)السنن الكربى:  ،به ...بن مسعود

فقال عبد  ،شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر: أن أميًرا كان بمكة يسلم تسليمتين

 .(581)رقم  ،اهَّلل: أنى علقها ]أي حصل عليها وظفر هبا[

: طريق زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، قال: حدثني القاسم بن مخيمرة قال  أخرجه أحمد من  (1)

وأخرجه الدارمي عن أبي نعيم عن  ؛(3996)رقم  ،المسند ،حديثفذكر ال ...بيدي علقمة أخذ

 ،أبو داود الطيالسي من طريق الحسن بن الحر  ؛(1341)رقم    ،باب التشهد  ،كتاب الصلة  ،به  ...زهير

ق ابن حبان من طري ؛(9/410)شرح معاين اآلثار:  ،الطحاوي من طريق زهير ؛(273)رقم  ،المسند

 .(1961)رقم  ،(5/291)الصحيح:  ،ر أيًضازهي

 «كويف ذهب إلى الشام»وثقه ابن معين وقال:  ،أبو عروة الكويف ،هو القاسم بن مخيمرة الهمداين (2)

الجرح والتعديل:  ،ابن أبي حاتم .ن عبد العزيزوفاته يف خلفة عمر ب ،ووثقه أيًضا أبو حاتم والعجلي

 .(23/422)هتذيب الكمال:  ،المزي ؛(7/120)

 .(2/165)السنن:  (3)
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 . (1)«أدرجه بعض الرواة

  -إبراهيم النخعي يث عن علقمة، عن وقد روى هذا الحد» : ثم يقول اإلمام ابن حزم

ثم لو صح أن هذه » :ثم يقول أبو محمد ،«فلم يذكر هذه الزيادة -وهو أضبط من القاسم 

ز  جولكان ما ذكرنا قبل من أمره بالسلم زيادة حكم ال ي  الزيادة من كلم رسول اهَّلل 

بأن   ،رة بالزيادةويعضد اإلمام ابن حزم هنا وجه نظره باختصاص القاسم بن مخيم  ،«تركها

تحريم » :فقد روي عنه أنه قال ،نفسه ورد عنه ما يدل على هذا المعنى ابن مسعود 

 .(2)«وتحليلها التسليم ،الصلة التكبير

الذي يرتجح  ل ما ذكره اإلمام ابن حزم يف وجوب التسليم هو القو :الخلصة  ❀

ومن الواضح  ،فيه نظر ني وإن كان القول بوجوب كل التسليمت ،للباحث يف هذه المسألة

أن الزيادة المدرجة التي ذكرها اإلمام ابن حزم يف حديث ابن مسعود هي من قول القاسم 

والتسليمة األولى للخروج  ،كما ذكر ذلك الدارقطني، والخطيب البغدادي ،خيمرةبن م

حنفية: وقال ال  ،(5)، والحنابلة(4)، والشافعية(3)ال القعود فرض عند المالكيةح من الصلة

 .على تفريقهم المشهور بين الفرض والواجب ،(6)هنا واجب وليست فرًضاإ

 . وما ذهب إليه الجمهور هو الذي يرتجح للباحث يف هذه المسألة

 ومن تكلم ساهيًا في الصالة فصالته تامة :مسألة (314).38

   : (7) مام ابن حزم يف هذه المسألة حديثين اإل   ر ذك ❃

 
 .(24ص )الفصل للوصل المدرج يف النقل:  (1)

 .(2/328)معرفة السنن واآلثار:  ،البيهقي (2)

 .(17/607)البيان والتحصيل:  ،ابن رشد ؛(1/205)الكايف:  ،ابن عبد الرب (3)

 .(3/474)المجموع:  ،النووي ؛(2/144)الحاوي:  ،الماوردي (4)

 .(1/594)شرح مختصر الخرقي:  ،كشيالزر ؛(1/260)لكايف: ا ،ابن قدامة (5)

 .(1/125)تبيين الحقائق:  ،الزيلعي ؛(1/194)بدائع الصنائع:  ،الكاساين (6)

 .(2/314)الُمَحلَّى:  (7)
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َلِميِّ َة بِْن اْلَحكَ َعْن ُمَعاِويَ  :(1)  - 117 بَْينَا َأنَا ُأَصلِّي َمَع َرُسوِل اهَّللِ   :َقاَل  ِم السُّ

 :ْلُت قُ فَ  ،َفَرَمانِي اْلَقْوُم بَِأبَْصاِرِهمْ  ،َيْرَحُمك اهَّللُ  :َفُقْلُت  ،إْذ َعَطَس َرُجٌل مِْن اْلَقْومِ  ،

يَاهْ  ا َرَأْيتُُهْم   ،َعُلوا َيْضِرُبوَن بَِأْيِديِهْم َعَلى َأْفَخاذِِهمْ جَ فَ   ؟َما َشْأنُُكْم َتْنُظُروَن إَليَّ   ،َواُثْكَل ُأمِّ َفَلمَّ

تُونَنِي َلكِنِّي َسَكتُّ  ا َصلَّى َرُسوُل  ،ُيَصمِّ ًما َقبَْلُه لِّ َفبَِأبِي ُهَو َوُأمِّي َما َرَأْيت ُمعَ  -اهَّللِ  َفَلمَّ

إنَّ َهِذِه  » :َقاَل  ،َواَل َشَتَمنِي ،َواَل َضَربَنِي ، َما َكَهَرنِيَفَوَاهَّللِ  -َأْحَسَن َتْعلِيًما مِنُْه َواَل بَْعَدُه 

َلةَ   . (1) « اْلُقْرآنِ ةُ َوقَِراءَ   ، َوالتَّْكبِيرُ   ، إنََّما ُهَو التَّْسبِيُح   ، اَل َيْصُلُح فِيَها َشْيٌء مِْن َكَلِم النَّاسِ   ، الصَّ

 ،َصَلَة الظُّْهرِ  َصلِّي َمَع َرُسوِل ا َأنَا أُ بَْيَنمَ  :َقاَل  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  :( 2) - 118

َأَقُصَرْت   ،َيا َرُسوَل اهَّللِ  :َفَقاَل  بَنِي ُسَليٍْم،َفَقاَم َرُجٌل مِْن  ،مِْن َرْكَعَتْينِ  َفَسلََّم َرُسوُل اهَّللِ 

َلُة أَ  إنََّما  ،َيا َرُسوَل اهَّللِ  :َفَقاَل  «،َوَلْم َأْنَس  ، َلْم َتْقُصرْ » :َفَقاَل َرُسوُل اهَّللِ  ؟ نَِسيَت مْ الصَّ

ْيَت َرْكَعَتْينِ  َفَقاَم َرُسوُل   ،نََعمْ   :َقاُلوا  «؟ُذو اْلَيَدْينِ َأَحقٌّ َما َيُقوُل  »  :َفَقاَل َرُسوُل اهَّللِ    ،َصلَّ

 .............................................................................. ،اهَّللِ 

 
  هلل بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن بي كثير، عن من طريق يحيى بن أمسلم أخرجه  (1)

 ؛(537)رقم  ،باب تحريم الكلم يف الصلة ،لمساجد ومواضع الصلةكتاب ا ،فأورده ...معاوية

رقم   ،المسند ،به ...الصواف عن يحيى ثنا حجاج  ،وأخرجه أحمد فقال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم

 ؛(3577)رقم  ،(2/331)المصنف:  ،به ...ر عن يحيىوقال عبد الرزاق: عن معم ؛(23250)

ص )المصنف:  ،به ...ى بن أبي كثيرعن يحي ،أبان بن يزيدوأخرجه الطيالسي عن حرب بن شداد و

 ،كتاب السهو ،به ...النسائي من طريق األوزاعي قال: ثني يحيى بن أبي كثير ؛(1105)رقم  ،(150

داود عن عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو  ؛(1218)رقم  ،الصلةباب الكلم يف 

وقال  ؛(930)رقم  ،العاطس يف الصلة باب تشميت ،اب الصلةكت ،به ...عن حجاج الصواف

 ،كتاب الصلة  ،به  ...يحيى  عن  األوزاعي  ثنا  -  الحجاج  بن  القدوس  عبد  هو  -الدارمي: ثنا أبو المغيرة  

عن األوزاعي قال:   ،ابن خزيمة من طريق بشر بن بكر  ؛(1502)رقم    ،لنهي عن الكلم يف الصلةباب ا

ابن حبان من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا  ؛(859)رقم  ،(2/35)لصحيح: ا ،به ...ثني يحيى

 ...عن يحيى  ،الطرباين من طريق أيوب  ؛(2247)رقم    ،(6/23)الصحيح:    ،به  ...األوزاعي عن يحيى

 ...البيهقي من طريق محمد بن حمير قال: ثني األوزاعي عن يحيى ؛(19/402)المعجم الكبير:  ،به

  .(2/249): السنن الكربى ،به
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 . (1) َرْكَعَتْينَفَصلَّى بِِهمْ 

ه المسألة ثم بّين أنه كان  ذكر اإلمام ابن حزم حديث معاوية بن الحكم يف صدر هذ

ثم ذكر أبو محمد   ،صلته ولم يبطل رسول اهَّلل  ،لة بيقينبعد تحريم الكلم يف الص

كنا نسلم على   : قال  لما رواه ابن مسعود    ،ان قبل يوم بدرريم الكلم يف الصلة كأن تح

 :وقال  ،عليناسلمنا عليه فلم يرد    ،فلما رجعنا من عند النجاشي  ،فيرد علينا  ل اهَّلل  رسو

شهد بدًرا بعد إقباله من    وال خلف أن ابن مسعود    :ثم يقول  ،(2) «إنَّ يف الصلة لشغًل »

 .أرض الحبشة

المعروف عند المحدثين بحديث    ثم يأيت اإلمام ابن حزم فيذكر حديث أبي هريرة  

بدر إنما   ألن المقتول يوم  ؛ويرد على من قال: إن الرجل المذكور قتل يوم بدر  ،دينذي الي 

 ذو هو والُمكلم لرسول اهَّلل  ،(3)واسمه عبد عمرو، ونسبه خزاعي ،الشمالينهو ذو 

 
كتاب  ،به ...، عن أبي هريرةعن أبي سلمة ،عن سعد بن إبراهيم ،ه البخاري من طريق شعبةأخرج (1)

بي كثير، عن أعن يحيى بن    ،مسلم من طريق شيبان  ؛(1169)رقم    ،لم يف الركعتينباب إذا س  ،الجمعة

من  النسائي وأخرجه ؛(573)رقم  ،باب السهو ،كتاب المساجد ومواضع الصلة ،به ...أبي سلمة

 ؛(562)رقم  ،(1/200)به يف السنن الكربى:  ...أبي كثير، عن أبي سلمةعن يحيى بن  ،شيبانيق طر

الرتمذي  ؛(7610)رقم  ،المسند ،به ...عن أبي سلمة ،عن الزهري ،وأخرجه أحمد من طريق معمر

باب الرجل يسلم يف  ،كتاب الصلة ،به ...من طريق مالك عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة

ب كتا ،به ...أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ؛(399)رقم  ،لركعتين من الظهرا

عن  ،ابن سيرين عن ،ابن ماجه من طريق ابن عون ؛(1008)رقم  ،باب السهو يف السجدتين ،الصلة

 ؛(1214)= =رقم ،ث ساهيًاباب فيمن سلم من ثنتين أو ثل ،كتاب إقامة الصلة ،به ...أبي هريرة

 ،ةكتاب الصل ،به ...الدارمي من طريق يونس عن ابن شهاب قال: أخربين ابن المسيب وابن سلمة

  .(1497)رقم  ،باب يف سجديت السهو من الزيادة
 .الحديث الثالث (33)ألة رقم تقدم تخريجه يف المس (2)
أسلم وشهد  ،الينن نضلة الخزاعي ذو الشمويقال: عبد عمرو ب ،يقال: اسمه عمير بن عبد عمرو (3)

ابن  ؛(5/206)أسد الغابة:  ،ابن األثير ؛(3/468)االستيعاب:  ،ينظر: ابن عبد الرب .بدًرا وقتل هبا

 .(3/431)اإلصابة:  ،حجر
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 . (1)سلمي ونسبه ،الخرباق واسمه ،اليدين

وتعمد   ، طفق  إنما كلموا رسول اهَّلل  : ثم يأيت على التوفيق بين الحديثين فيقول 

ُر أن  وكلمهم  ، ال يضر الصلة شيًئا الكلم معه  وأن   ، صلته قد تمت وهو يقدَّ

وهم يظنون أن الصلة   ، وكذلك تكلم الناس يومئٍذ بعضهم مع بعض ،الكلم له مباح

 . قصرت وتمت 

يقرر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة بأن الكلم سهًوا يف الصلة ال   : صةالخل  ❀

ا  وهذ  ، يوفق بين الحديثين من حيث معرفة المتقدم والمتأخر بينهما ، طلهنا يؤدي إلى ب 

راوي الحديث   - إذ أن أبا هريرة  ، خاصة وأن حادثة ذي اليدين متأخرة  ، ضح بّين وا 

يف حين أن   ، قد تأخر إسلمه م أن أبا هريرة علو وم ، صلى بنا رسول اهَّلل  : يقول - 

ثين يدل على أنه متقدم  االحتجاج بين الحدي الذي ورد يف سياق  حديث ابن مسعود 

واختلف الفقهاء يف    ، م يف الصلة منسوخن الكل يثبت أ وهذا    ، على حديث أبي هريرة  

ووافقهم الحنابلة   ، (2) اسًيافقال الحنفية: إن الكلم مبطٌل للصلة وإن كان ن  ، هذه المسألة 

 .(4) ووافقهم الشافعية يف ذلك   ،(3) أما المالكية فقالوا بعدم بطلن صلة الساهي   ، يف ذلك 

 كون مضطجعة أو معترضةوتقطع المرأة إال أن ت :مسألة (385).39

   : (5) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة حديثين ❃

 
عاش حتى روى عنه  ،ينزل بذي خشب من ناحية المدينةكان  ،بني ُسليم ذو اليدين الخرباق من (1)

ابن  ؛(2/179)ُأسد الغابة:  ،ابن األثير ؛(2/56)االستيعاب:  ،ابن عبد الرب .تابعينالمتأخرون من ال

 .(1/489)اإلصابة:  ،حجر

 .(2/92)الدر المختار:  ،ابن عابدين ؛(1/158)تبيين الحقائق:  ،الزيلعي (2)

 .(1/228)الفواكه الدواين:  ،النفراوي ؛(2/317)التاج واإلكليل:  ،لمواقا (3)

 .(4/78)المجموع:  ،لنوويا ؛(2/177)الحاوي:  ،ديالماور (4)

 .(2/320)الُمَحلَّى:  (5)
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َلةَ » :َقاَل َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  :(1)  - 119 اْلَمْرَأُة   : َيْقَطُع الصَّ

ْحلِ   ، ْلُب َواْلِحَماُر َواْلكَ  َرِة الرَّ  . (1)« َوَيِقي َذلَِك مِْثُل ُمَؤخِّ

َوإِنِّي َعَلى  ،ُيَصلِّي َوَاهَّللِ َلَقْد َرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ  :َقاَلْت  َعائَِشَة  نْ عَ  : (2)  - 120

ِريِر بَْي  َفُأوذَِي َرُسوَل اهَّللِ   ، َأْجلَِس َفَأْكَرُه َأنْ  ،َفَتْبُدو لِي اْلَحاَجةُ  ،ِجَعةً نَُه َوبَْيَن اْلِقبَْلِة ُمْضطَ السَّ

 .(2) ْجَليْهِ َفَأنَْسلُّ مِْن ِعْنِد رِ  ،

فالمرأة عنده تقطع الصلة   ،تناول اإلمام ابن حزم هذه المسألة وفًقا لمذهبه الظاهري

 ،صغيرة أو كبيرة إال أن تكون مضطجعة معرتضة فقط ،ة أو غير مارةارم ،بين يدي الرجل

األول، وحديث   ويوفق أبو محمد بين حديث أبي هريرة  ،ينئذٍ فل تقطع الصلة ح

وهو  فقد فرقت أم المؤمنين بين حال جلوسها بين يدي رسول اهَّلل  ،اينالث عائشة 

قال   ، فلم تره أذى له ،يديه وهو يصليوبين اضطجاعها بين  ، فأخربت بأنه أذى له ،لييص

 
عبد الواحد بن زياد، عن عبيد اهَّلل األصم، عن يزيد بن األصم، عن أبي  من طريق  مسلم أخرجه (1)

وأخرج أحمد الجزء األول من  ؛(511)رقم  ،باب قدر ما يسرت المصلي ،كتاب الصلة ،هريرة

رقم  ،المسند ،به ...عن أبي هريرة ،عن سعد بن هشام ،عن زرارة بن أوف  ،تادةالحديث من طريق ق

باب ما يقطع  ،كتاب إقامة الصلة ،وهو عند ابن ماجه باللفظ نفسه من طريق قتادة أيًضا ؛(7923)

وأخرجه بلفظ مسلم: البيهقي من طريق أحمد بن سلمة قال: ثنا إسحاق بن  ؛(950)رقم  ،الصلة

 .(3623)رقم  ،(2/274)السنن الكربى:  ،هب ...راهويه
عن إبراهيم النخعي عن مسروق عن  البخاري من طريق حفص بن غياث قال: ثنا األعمشأخرجه  (2)

من طريق مسلم  وأخرجه    ؛(492)رقم    ،ال يقطع الصلة شيء  :باب من قال  ،كتاب الصلة  ،به  ..عائشة

رجه أحمد من خوأ ؛(512)رقم  ،المصلي باب االعرتاض بين يدي ،كتاب الصلة ،به ..األعمش

النسائي بلفظ   ؛(25119)رقم    ،المسند  ،به  ...طريق ابن جريج قال: أخربين عطاء عن عروة عن عائشة

 ،به ...بن القاسم عن القاسم عن عائشةمن طريق الليث قال: أنبأ ابن الهاد عن عبد الرحمن  ،قريب

داود من طريق هشام بن أبو  ؛(166)رقم  ،لمرأةباب ترك الوضوء من مس الرجل ل ،كتاب الطهارة

ابن ماجه  ؛(711)رقم  ،باب المرأة ال تقطع الصلة ،كتاب الصلة ،به ...عروة عن عروة عن عائشة

باب من صلى بينه وبين  ،كتاب إقامة الصلة ،به ...من طريق سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة

  ، به ...ثنا األعمش ،قال: ثنا أبييق عمر بن حفص بن غياث البيهقي من طر ؛(956)رقم  ،شيءالقبلة 

 .(3636)رقم  ،(2/276)السنن الكربى: 
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 .نا ما أبقاه النصبقي وأ ،فاستثنينا ما استثناه النص :اإلمام ابن حزم

  ، لصلة بكوهنا غير مضطجعةلقد خصص اإلمام ابن حزم قطع المرأة ل   : الخلصة  ❀

  ، (1) وقول أبي محمد هذا موافٌق لقول الحنابلة   ، ووفق بين حديثي أبي هريرة وعائشة  

وهو   ، أن المرأة ال تقطع الصلة  : (4) والشافعية (3) والمالكية  ( 2) من الحنفية لجمهور وقال ا 

 . ليه الباحث يف هذه المسألة ي يميل إ الذ 

 لمأموممسألة في سترة اإلمام وا (385).40

   : (5) اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة ثلثة أحاديث ذكر  ❃

َوَأَنا  -َأْقبَْلُت َراكِبًا َعَلى ِحَماٍر َأَتاٍن  :اَل قَ   َعْن َعْبِد اهَّللِ بِْن َعبَّاسٍ  :( 1) - 121

َفَمَرْرُت بَْيَن  ،ِجَدارٍ  ُيَصلِّي بِِمنًى إَِلى َغْيرِ  َوَرُسوُل اهَّللِ  -ُت ااِلْحتَِلَم َيْوَمئٍِذ َقْد نَاَهزْ 

فِّ  فِّ  ،َيَدْي بَْعِض الصَّ  .(6) َفَلْم ُيْنَكْر َذلَِك َعَليَّ  ،َوَأْرَسْلُت اأْلََتاَن َتْرَتُع َفَدَخْلُت فِي الصَّ

  ،بِاْلَهاِجَرِة إَلى اْلَبْطَحاءِ  َرُسوُل اهَّللِ َج َخرَ  : َقاَل  ُجَحْيَفَة  ي َأبِ  َعن  :(2) -122

 
 .(1/305)الكايف:  ،ابن قدامة (1)

 .(1/404)العناية:  ،البابريت ؛(1/160)تبيين الحقائق:  ،الزيلعي (2)

 .(1/190)بداية المجتهد:  ،ابن رشد ؛(1/876)شرح التلقين:  ،المازري (3)

 .(3/250)المجموع:  ،النووي ؛(2/200)الحاوي:  ،الماوردي (4)

 .(2/325)الُمَحلَّى:  (5)
 ،أخرجه اإلمام مالك عن ابن شهاب عن عبيد اهَّلل بن عبد اهَّلل بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس (6)

باب متى يصح سماع  ،كتاب العلم ،إلمام مالك: أخرجه البخاريومن طريق ا ؛(369)قم ر ،الموطأ

رقم  ،المسند ،وأحمد ؛(504)رقم  ،باب سرتة المصلي ،كتاب الصلة ،ومسلم ؛(76)رقم  ،صغيرال

باب من قال   ،كتاب الصلة ،به ..وأخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة عن ابن شهاب ؛3174)

الصحيح:  ،ومن طريق مالك أيًضا أخرجه: ابن حبان ؛(715)رقم  ،ال يقطع الصلةالحمار 

  .(3501)رقم  ،(2/392)السنن الكربى:  ،يوالبيهق ؛(2151)رقم  ،(5/525)
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أَ  ْهَر َرْكَعَتْينِ َوَصلَّى ال   َفَتَوضَّ  .(2) (1) َوَبْيَن َيَدْيِه َعنََزةٌ   ، ظُّ

َلةَ »  : َقاَل  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ  :  َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  : (3)  - 123   اَل َيْقَطُع الصَّ

  .(3) « ُتمْ َما اْسَتَطعْ َواْدَرُءوا    ، َشْيءٌ 

 . (5)د مثلهجالوم ،ضعيٌف  (4) وفيه أبو الوّداك :قال أبو محمد

ألن  ؛احتج اإلمام ابن حزم بحديث ابن عباس يف كون سرتة اإلمام سرتة للمأمومين

حديث   -كما ذكر أبو محمد أيًضا    -ويدل عليه أيًضا    ،ع المأمومينسرتة اإلمام سرتة لجمي 

بين العنزة وبين   فلم تدخل أتان ابن عباس  ،إلى العنزة أبي سعيد يف صلته 

 
 .(3/308)النهاية:  ،ابن األثير .العنزة: عصا كالعكازة حادة الطرف (1)

باب سرتة  ،كتاب الصلة ،به..ن أبي جحيفةعن الحكم بن عتيبة عمن طريق شعبة البخاري أخرجه  (2)

 ،كتاب الصلة ،به ..شعبةطريق محمد بن جعفر عن  منمسلم  ؛(473)رقم  ،اإلمام سرتة من خلفه

 ؛(18268)رقم  ،المسند ،به ...ثنا شعبة ،وقال أحمد: ثنا عفان ؛(503)رقم  ،باب سرتة المصلي

 ؛(470)رقم  ،باب صلة الظهر يف السفر ،الصلة كتاب ،به ...النسائي من طريق غندر قال: ثنا شعبة

أبو  ؛(1409)رقم  ،اب الصلة إلى سرتةب ،كتاب الصلة ،به ...الدارمي عن الطيالسي قال: ثنا شعبة

 ؛(891) رقم ،(2/190)المسند:  ،به ...يعلى من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا شعبة

المعجم  ،الطرباين من طريق الطيالسي ؛(1/418)ثار: شرح معاين اآل ،الطحاوي من طريق الطيالسي

 .(22/115)الكبير: 

كتاب  ،فأورده ..عن أبي سعيد ،عن أبي الوداك ،عن مجالد ،مةو داود من طريق أبي أساأخرجه أب (3)

طريق أبي أسامة أخرجه أيًضا:  ومن ؛(719)رقم  ،باب من قال ال يقطع الصلة شيء ،الصلة

 ؛(3510)رقم    ،(2/395)السنن الكربى:   ،والبيهقي  ؛(1382)رقم   ،(2/195)السنن:    ،الدارقطني

 .«وهو لين ،ويف إسناده مجالد»ابن حجر بمجالد فقال:  وضعفه الحافظ

وقال  «،ثقة»قال يحيى بن معين:  ،أبو الوداك الكويف ،أبو الوداك: هو جرب بن نوف الهمداين البكالي (4)

ابن  ؛(2/532)الجرح والتعديل:  ،ابن أبي حاتم .ن يف الثقاتوذكره ابن حبا «،صالح»النسائي: 

 .(4/117)الثقات:  ،حبان

وقال أحمد بن حنبل:   «،ثقة»قال النسائي:    ،أبو عمرو الكويف  ،بن عمير الهمداينهو مجالد بن سعيد   (5)

 ؛(8/261)الجرح والتعديل:    ،ابن أبي حاتم  .هـ144وفاته سنة    ؛وضعفه يحيى القطان  «،يس بشيءل»

 .(27/219)هتذيب الكمال:  ،المزي
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 .وبين الناس وال بين رسول اهَّلل  ،رسول اهَّلل 

أن   -الذي ورد يف المسألة السابقة  - ثم يذكر أبو محمد حديث ابن عباس 

إن  :وعهدنا هبم يقولون» :ل اإلمام ابن حزمقا ،يقطعوا الصلةلمرأة والكلب الحمار وا

 ،فهو ضعيف أما ما ورد من حديث أبي سعيد  ،«بما روى الصحابة أعلم الراوي من

ويفرتض  ،ح لما وجب األخذ بإحدى الروايتين دون األخرى إال بحجة وبينةلو ص ثم 

بأن  لكان حكمه  -وهو ال يصح  -سعيد فلو صح حديث أبي  :اإلمام ابن حزم قائًل 

خ بل شك لما كانوا عليه قبل ذلك من  الكلب والحمار والمرأة يقطعون الصلة هو الناس

وال يحل ترك الناسخ   :ثم يخلص أبو محمد إلى أنه  ،لة شيء من الحيوانأن ال يقطع الص

نسوخة ثم ال يبين ومن المحال أن تعود الحالة الم ،المتيقن واألخذ بالمنسوخ المتيقن

 . عودها 

  ن أن سرتة اإلمام هيم -يف هذه المسألة  - ما ذكره اإلمام ابن حزم  :الخلصة ❀

حديث   -وحديث أبي سعيد  ،ةسرتة للمأموم هو الراجح من الجمع بين أدلة المسأل

  ( 1)وقد ذهب الحنفية ،ال يصمد يف باب االحتجاج مع األحاديث الصحيحة -ضعيف 

والراجح أن قوله كقول  ،واختلف المالكية يف عبارة مالك يف هذه المسألة ،(2)والحنابلة

 . (4)وذهب الشافعية إلى أن سرتة اإلمام ليست سرتة للمأموم ،(3)نابلةالحنفية والح

 . هو الذي يعتمده الباحث يف هذه المسألة -الموافق للجمهور  -قرره ابن حزم ا وم

 
 .(1/638)الدر المختار:  ،ابن عابدين ؛(1/407)العناية:  ،البابريت (1)

 .(2/124)شرح مختصر الخرقي:  ،الزركشي ؛(2/174)المغني:  ،ابن قدامة (2)

 .(1/278)شرح مختصر الخليل:  ،الخرشي ؛(1/202)المدونة:  (3)

 .(1/221)إعانة الطالبين:  «،هي سرتة له»وقال البغوي:  ،(1/359)الغرر البهية:  ،السنيكي (4)
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 ن إبلوال تحل الصالة في عط :مسألة (392).41

   : (1) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة ثلثة أحاديث ❃

فِي َمَباِرِك لِّي  ُأَص   :َأنَّ َرُجًل َسَأَلهُ   :َعْن النَّبِيِّ    ،َرَة  ِر بِْن َسمُ َعْن َجابِ   :( 1)  - 124

بِلِ     .(2) «اَل »  :َقاَل  ؟اإْلِ

إَذا َلْم َتِجُدوا إالَّ َمَرابَِض » :  َقاَل َرُسوُل اهَّللِ   : َقاَل   َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  :(2) -125

بِلِ  ،اْلَغنَمِ  بِ  ،ي َمَرابِِض اْلَغنَمِ وا فِ َفَصلُّ  ،َوَأْعَطاَن اإْلِ  . (3) «لِ َواَل ُتَصلُّوا فِي َمَعاِطِن اإْلِ

 
 .(2/341)الُمَحلَّى  (1)

باب   ،كتاب الحيض  ،فأورده  ..عن جابر بن سمرة  ،عن جعفر بن ثور  ،شيبانن طريق م  مسلمأخرجه    (2)

 ،به ...عن سماك بن حرب عن أبي ثور ،أحمد من طريق شعبة ؛(360)رقم  ،الوضوء من لحوم اإلبل

ص )المسند:  ،به ...الطيالسي عن شعبة قال: أخربين سماك بن حرب ؛(20364)رقم  ،المسند

 ،به ...عن جعفر بن أبي ثور ،بن حرب عن سماك ،طرباين من طريق زائدةال ؛(766)رقم  ،(104

عن عثمان بن عبد اهَّلل بن   ،عوانة  يابن خزيمة من طريق أب  ؛(1859)رقم   ،(2/210)المعجم الكبير:  

 ،(3/432)الصحيح:  ،وعن األخير تلميذه ابن حبان ،(31)رقم  ،(1/21)الصحيح:  ،به ...بموه

السنن  ،به ...عن عثمان بن عبد اهَّلل  ،عوانة من طريق أبي كامل قال: ثنا أبوالبيهقي  ؛(1156)رقم 

 .(767)رقم  ،(1/158)الكربى: 

عن محمد  ،عن هشام بن حسان ،دأخرجه أحمد من طريق محمد بن جعفر قال: أخربنا هشام ويزي (3)

 ،ريق يزيد بن هارونمن طابن أبي شيبة    ؛(9992)رقم   ،فأورده يف المسند  ..عن أبي هريرة  ،بن سيرين

 ،الرتمذي من طريق أبي بكر بن عياش  ؛(3880)رقم    ،(1/338)المصنف:    ،به  ..عن هشام بن حسان

وقال:  ،(348)رقم  ،يف مرابض الغنمباب الصلة  ،كتاب الصلة ،به ...عن ابن سيرين ،عن هشام

باب  ،جماعاتكتاب المساجد وال ،شيبةعن ابن أبي  ،وأخرجه ابن ماجه ؛(حديث حسن صحيح)

 ،به ...عن هشام بن حسان ،ابن خزيمة من طريق أبي خالد ؛(768)رقم  ،يف أعطان اإلبل الصلة

 ...عن ابن سيرين  ،عن هشام  ،اركابن حبان من طريق عبد اهَّلل بن المب  ؛(795)رقم    ،(2/8)الصحيح:  

ثنا هشام بن  محمد بن عبد اهَّلل قال: الطحاوي من طريق  ؛(1384)رقم  ،(4/225)الصحيح:  ،به

البيهقي من طريق يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام بن  ؛(1/384)شرح معاين اآلثار:  ،به ...حسان

 .(4529)رقم  ،(2/449)السنن الكربى:  ،به ...حسان
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ْلُت َعَلى اأْلَْنبَِياِء بِِس »  :َقاَل   َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ    :َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ   :(3)  -126   : تٍّ ُفضِّ

ْعِب   ، ُأْعطِيُت َجَوامَِع اْلَكلِمِ  ْت لَِي الْ   ، َوُنِصْرُت بِالرُّ َوُجِعَلْت لَِي اأْلَْرُض َطُهوًرا    ، َغنَائِمُ َوُأِحلَّ

ةً ْلُت إِ َوُأْرِس   ، َوَمْسِجًدا   .(1) «َوُختَِم بَِي النَّبِيُّونَ   ، َلى اْلَخْلِق َكافَّ

وهو الموضع الذي توقف فيه  ،بلوال تحل الصلة يف عطن إ :يقول اإلمام ابن حزم

  ،سمرةله هذا بحديثي جابر بن واحتج أبو محمد على قو ،اإلبل عند ورودها الماء وتربك

 :بي هريرة الثاينبما ورد يف حديث أفإن اعرتض معرتض  ،وحديث أبي هريرة األول

  هذه  :قال ابن حزم «،وجعلت لي األرض مسجًدا وطوًرا فحيثما أدركتك الصلة فصلِّ »

وال سبيل  ،والواجب استعمال كل هذه النصوص ،وليس للنسخ هاهنا مدخٌل  :و محمدأب

وقد ذكر   : لإلى أن قا ..فتستعمل جميعها حينئذ ،نى األقل من األكثرلك إال بأن يستث إلى ذ

بَد  ﴿ :-وذكر مسجد الضرار  -اهَّلل تعالى 
َ
م  فِيِه أ  ،فحرم الصلة فيه ،[108 :]التوبة ﴾ا  ََل َتق 

وأن األرض كلها مسجد وطهور إال مكانًا هنى  ،فصح أن الفضيلة باقية ،ضن األرومن م

 .لى عن الصلة فيهاهَّلل تعا

بعطن اإلبل هو الحق الذي  ما ذكره اإلمام ابن حزم من تخصيص النهي    :الخلصة  ❀

وحديث  ،إذ إن األحاديث التي جاءت يف سياق الصلة جاءت عامة ؛يثتدل عليه األحاد

 
 ،ب عن أبي هريرةابن شهاب عن سعيد بن المسي  عن  ،إسماعيل بن جعفر  البخاري من طريق   أخرجه  (1)

من طريق العلء بن مسلم    ؛(2815)رقم    ،نصرت بالرعب  ب قول النبي  با  ،كتاب الجهاد والسير

الرتمذي   ؛(523)رقم    ،باب منه  ،كتاب المساجد ومواضع الصلة  ،به  ..عن أبي هريرة  ،عن أبيه  ،جعفر

رقم  ،مةباب ما جاء يف الغني ،كتاب السير ،به ...ثنا إسماعيل بن جعفر ،: حدثنا علي بن حجرفقال

رقم  ،المسند ،به ...عن أبي هريرة ،ن طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيبأحمد م ؛(1553)

 ؛(11/377)المسند:  ،به ...ثنا إسماعيل بن جعفر ،أبو يعلى فقال: حدثنا يحيى بن أيوب ؛(7531)

 ؛(6/86)الصحيح:  ،به ...يل بن جعفربن حبان من طريق موسى بن إسماعيل قال: ثنا إسماعا

المعجم األوسط:  ،به ...عن أبي هريرة ،عن محمد بن سيرين ،م بن حسانالطرباين من طريق هشا

مشكل اآلثار:   ،به  ...الطحاوي من طريق الحجاج بن إبراهيم قال: ثنا إسماعيل بن جعفر  ؛(7/269)

  .(2/433)السنن الكربى:   ،به  ...ل بن جعفرالبيهقي من طريق أبي الربيع قال: ثنا إسماعي  ؛(3/13)
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وفًقا لما هو معروف  ،فيبنى الخاص على العام ،اإلبل خاصةالصلة يف أعطان النهي عن 

تصح   ال  :فقالوا  ،الحنابلة  :وممن وافق اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة  ،ألصولمن قواعد ا

 .(1) الصلة يف أعطان اإلبل 

الذي وهو   ،فقد قالوا بالكراهة ،(4)والشـافعية (3)والمالكية (2)ور من الحنفيةأما الجمه

 .يرتجح للباحث يف هذه المسألة

 ركوعه وال في سجوده مسألة: وال يحل ألحد أن يقرأ القرآن في (392).42

   : (5) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة حديثين ❃

تَاَرةَ  َكَشَف َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل  ابِْن َعبَّاٍس  َعنِ  :( 1) - 127 َوالنَّاُس  ،السِّ

َها النَّاُس »  :َفَقاَل  ،ي بَْكٍر ُصُفوٌف َخْلَف َأبِ  َراِت ال  ، َأيُّ ِة إنَُّه َلْم َيْبَق مِْن ُمَبشِّ ْؤَيا   ، نُُّبوَّ إالَّ الرُّ

الَِحةُ  ا   ، َأاَل َوإِنِّي ُنِهيُت َأْن َأْقَرَأ اْلُقْرآَن َراكًِعا َأْو َساِجًدا  ،  ُتَرى َلهُ َيَراَها اْلُمْسلُِم َأوْ  ، الصَّ َفَأمَّ

ُكوُع َفعَ  بَّ الرُّ َعاءِ   ، ظُِّموا فِيِه الرَّ ُجوُد َفاْجَتِهُدوا فِي الدُّ ا السُّ  . ( 6) «ْن ُيْسَتَجاَب َلُكمْ ٌن أَ َفَقمِ   ، َوَأمَّ

 
 .(2/31)شرح مختصر الخرقي:  ،الزركشي ؛(2/51)المغني:  ،ابن قدامة (1)

 .(1/380)الدر المختار:  ،ابن عابدين (2)

 .(1/125)بداية المجتهد:  ،ابن رشد ؛(1/182)المدونة:  (3)

 .(3/159)المجموع:  ،النووي ؛(2/269)الحاوي:  ،رديالماو (4)

 .(2/261)الُمَحلَّى:  (5)

 ،عن إبراهيم بن عبد اهَّلل بن معبد بن عباس ،عن سليمان بن سحيم ،ان: سفيمن طريق  خرجه مسلمأ (6)

رقم  ،باب النهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسجود ،كتاب الصلة ،به ...عن ابن عباس ،عن أبيه

لركوع  باب الدعاء يف ا ،كتاب الصلة ،به ...من طريق مسدد قال: حدثنا سفيان داودأبو  ؛(479)

عن قتيبة قال:   ،النسائي ؛(1903)رقم    ،المسند  ،به  ...وقال أحمد: ثنا سفيان ؛(876)رقم    ،والسجود

إسحاق  عن ،ابن ماجه ؛(1045)رقم  ،باب تعظيم الرب يف الركوع ،ق كتاب التطبي ،به ...ثنا سفيان

رقم  ،ة يراها المسلمباب الرؤيا الصالح  ،كتاب تعبير الرؤيا ،به ...قال: ثنا سفيان ،بن إسماعيلا

باب النهي عن القراءة  ،كتاب الصلة ،به ...الدارمي عن محمد بن أحمد قال: ثنا ابن عيينة ؛(3899)

 =رقم ،(4/275)د: المسن ،به ...عن ابن عيينة ،أبو يعلى ؛(1325)رقم  ،سجوديف الركوع وال



~ 238 ~ 

 

ُيْكثُِر َأْن َيُقوَل فِي ُرُكوِعِه  َكاَن النَّبِيُّ  :َلْت ا َقاَأنَّهَ  :َعْن َعائَِشَة  :( 2) - 128

ُهمَّ َربَّ »  :َوُسُجودِهِ  ُهمَّ  ُسْبَحاَنَك اللَّ ُل اْلُقْرآنَ  «،اْغِفْر لِينَا َوبَِحْمِدَك اللَّ  .(1)َيتََأوَّ

ألحٍد أن يقرأ يف ركوعه وال يف  هذه المسألة بأنه ال يحل ابن حزم يف ذكر اإلمام 

على هذه   واحتج بحديث ابن عباس  ،فإن تعمد ذلك بطلت صلته ،ودهسج

يقول يف   حديثًا أنه   فقد روت عائشة :فإن قيل :ثم قال أبو محمد ،المسألة

عنى تأوله القرآن  ا الموإنم ،ألن هذا ال يعارض الحديث األول ؛ وذكر الحديث ..سجوده

ه   ﴿ :يف سورة النصر هو قوله تعالى فِر  تَغ   .وحينئذ خرجنا من اإلشكال ،﴾َوٱس 

ما ادعاه اإلمام ابن حزم من إبطال صلة من قرأ القرآن راكًعا أو ساجًدا   : الخلصة  ❀

ة إن هذا األمر مكروه ال يبطل الصل  :والحق أن يقال  ،يوافق ما يعتقده من مذهب الظاهرية

يصب يف هذا   وحديث أم المؤمنين عائشة  ،عمًدامت  سواء ذكر ذلك المسلم ناسيًا أو

والقول بالكراهة هو قول األئمة   ،كان يتأول القرآن يف استغفاره من كونه  ،المعنى

   .(5)والحنابلة (4)والشافعية (3)والمالكية (2)الحنفية :األربعة

 
 ،(1/276)الصحيح:  ،به ...نابن خزيمة من طريق عبد الجبار بن العلء قال: ثنا سفيا ؛(2387)=

 ،(5/222)الصحيح:  ،به ...ابن حبان من طريق إسحاق بن إبراهيم قال: أخربنا سفيان ؛(548)رقم 

 .(2400)رقم  ،(2/87)ربى: الك ،به ...البيهقي من طريق الحميدي قال: ثنا سفيان ؛(1896)رقم 

ه يف كتاب عن عائشة .. فأورد أخرجه البخاري من طريق مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق (1)

ق منصور عن ؛ مسلم من طريق مسلم من طري  (784  )األذان ، باب التسبيح والدعاء يف السجود ، رقم  

؛ النسائي من طريق سفيان  (484)قم أبي الضحى .. به ، كتاب الصلة ، باب ما يقال يف الركوع ، ر

كتاب  عن منصور .. بهداود من طريق جرير ؛ أبو  (1122)عن منصور .. به ، كتاب التطبيق ، رقم 

كتاب إقامة الصلة ، باب  ؛ ابن ماجه ،  (877)الصلة ، باب يف الدعاء يف الركوع والسجود ، رقم 

 . (889)التسبيح يف الركوع ، رقم 

 .(1/106)مراقي الفلح:  ،الشرنبلين ؛(2/225)البناية:  ،العيني (2)

 .(1/136)بداية المجتهد:  ،ابن رشد (3)

 .(3/414)المجموع:  ،النووي (4)

 .(1/362)المغني:  ،ابن قدامة (5)
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 بالزعفرانجال أن يصلي وقد زعفر جلده مسألة: وال يجزئ أحدًا من الر (430).43

   : (1) ألة ثلثة أحاديث ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المس ❃

ُجُل  نََهى َرُسوُل اهَّللِ    :َقاَل  َعْن َأنٍَس  :(1)  - 129  .(2)َأْن َيتََزْعَفَر الرَّ

َعِريَّ   يَأبِ عن   :(2) -130 ى اأْلَشـْ وُل اهَّللِ  :َقاَل  ُموسـَ ْقَبُل اهَّلُل يَ   اَل »  :َقاَل َرسـُ

:َقاَل  .«فِي َجَسِدِه َشْيٌء مِْن َخُلوٍق  ،َصَلَة َرُجلٍ  ْعَفَرانُ  َعلِيٌّ  .(3)اْلَخُلوُق: الزَّ

ُر لِْحَيتَُه بِاْلَخُلوِق  َرَأْيت ابَْن ُعَمرَ  : َعْن َزْيِد بِْن َأْسَلَم َقاَل  : (3)  - 131  ،ُيَصفِّ

 
 . (2/394)الُمَحلَّى  (1)

 ،اللباس كتاب ،به ...عن أنس ،بن صهيب عن عبد العزيز ،أخرجه البخاري من طريق عبد الوارث (2)

كتاب  ،به ...مسلم من طريق ابن علية عن عبد العزيز ؛(5508)رقم  ،باب النهي عن التزعفر للرجال

 من طريق حماد بن زيد وابنداود أبو  ؛(2101)رقم  ،باب هني الرجل عن التزعفر ،باس والزينةالل

 ؛(4179)رقم  ،لرجالباب الخلوق ل ،كتاب الرتجل ،به ..كلهما عن عبد العزيز بن صهيب ،ُعَلية

 ...العزيز  ثنا عبد  ،بن عليةوأخرجه أحمد فقال: ثنا ا  ؛(121ص  )المسند:    ،به  ...عن ابن علية  ،الشافعي

ص )المسند:  ،به ..عن عبد الوارث قال: ثنا عبد العزيز ،الطيالسي ؛(11567)رقم  ،المسند ،به

كتاب  ،به ...زيد عن عبد العزيزالرتمذي عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن  ؛(2063)رقم  ،(275

إبراهيم عن  سائي عن إسحاق بنالن ؛(2815)رقم  ،باب كراهية التزعفر والخلوق للرجال ،األدب

ابن  ؛(2706)رقم  ،باب الزعفران للمحرم ،مناسك الحج كتاب ،به ...إسماعيل عن عبد العزيز

البيهقي   ؛(2674)رقم    ،(4/194):  الصحيح  ،به  ...خزيمة من طريق عبد الوهاب قال: ثنا عبد العزيز

  .(5/36)الكربى:  السنن ،به ...،من طريق يحيى بن محمد بن يحيى قال: ثنا مسدد

عن الربيع  ،طريق محمد بن عبد اهَّلل بن الزبير قال: حدثنا أبو جعفر الرازيأحمد من اإلمام أخرجه  (3)

يق أبي أحمد قال: ثنا أبو جعفر البخاري من طر ؛(19116)رقم  ،المسند ،به ...عن جده ،بن أنس

باب الخلوق  ،كتاب الرتجل ،داود يجاء هنا من طريق أب ؛(3/353)التاريخ الكبير:  ،به ...الرازي

شرح معاين  ،به ...الطحاوي من طريق أبي أحمد قال: ثنا أبو جعفر الرازي ؛(4178)رقم  ،للرجل

قال ابن معين: كان يتشيع فيفرط يف  ،سويف سنده: الربيع بن أن  ؛(3321)رقم  ،(2/128)اآلثار: 

 ؛من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه نالناس يتقو»وقال:  ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،التشيع

: والرواية هنا قلت .(3/207)هتذيب التهذيب:  ،ينظر ابن حجر «.ن يف أحاديثه عنه اضطرابًا كبيًراأل

 .سكوت اإلمام ابن حزم عن علة هذا الحديث واستغرب ،من طريق أبي جعفر عن الربيع
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ْحَمِن إنَّ  :َفُقْلت ُر لِْحَيَتك بِاْلَخلُ َيا َأبَا َعْبِد الرَّ   اهَّللِ إنِّي َرَأْيُت َرُسوَل  :َقاَل  ؟وِق ك ُتَصفِّ

ُر بَِها لِْحَيَتهُ  ْبِغ َأَحبَّ إَليِْه مِْنَها ،ُيَصفِّ  ،ُغ بَِها ثِيَابَُه ُكلََّهااَن َيْصُب َوَلَقْد كَ  ،َوَلْم َيُكْن َشْيٌء مِْن الصَّ

 .(1)ِعَماَمتَهُ َحتَّى 

فإن صبغ ثيابه أو  ،د بالزعفران مبطلة للصلةزم أن زعفرة الجلذكر اإلمام ابن ح

ثم جاء إلى حديثي   ،وصلته بكل ذلك جائزة  ،أو زعفر لحيته فحسن  ،لزعفرانعمامته با

ن يف أول الهجرة من أباحته  هو ناسخ لما كاإن هذا النهي    :أنس وأبي موسى األشعري فقال

للداللة على ما تقدم من تقييده   ر ثم ذكر حديث ابن عم ،ألن يتزعفر الرجل ؛

 .للتزعفر بالثياب أو اللحية

دون   ،ما ذكره اإلمام ابن حزم من جواز تزعفر الرجل يف ثيابه أو اللحية  :صة الخل   ❀

  ، سى هو األقرب إلى الحقثي أنس وأبي موعلى النهي بحديواستدالل أبي محمد    ،جسده

فإن طيب  ،فالمراد أن ُيَخلَّق بدنه بالزعفران :وأما هنيه أن يتزعفر الرجل» :قال ابن تيمية

وكره  ،(4)والشافعية ،(3)وهذا هو مذهب المالكية ،(2)«لونهالرجل ما ظهر ريحه وخفي 

 
باب  ،كتاب الزينة ،عن ابن عمر ،عن زيد بن أسلم ،من طريق الدراوردي النسائيأخرجه هبذا اللفظ  (1)

عن سعيد  ،أخرج البخاري جزًءا من الحديث من طريق مالكو ؛(5085)رقم  ،الخضاب بالصفرة

أحًدا   يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربًعا لم أرَ   :بن عمرعن عبيد بن جريج أنه قال لعبد اهَّلل    ،المقربي

الصفرة  وأما ...فقال ابن عمر: ...ورأيتك تصبغ بالصفرة -نها مفذكر أشياء  -من أصحابك يصنعها 

غسل  باب ،كتاب الوضوء ،الحديث ...يصبغ هبا فأنا أحب أن أصبغ هبا فإين رأيت رسول اهَّلل 

كتاب الحج من  ،وأخرج الحديث مالك كما رواه عنه البخاري ؛(164) رقم ،الرجلين يف النعلين

حدثنا عبد العزيز بن  :هيم قاليعلى من طريق يعقوب بن إبرا بووأخرجه أ (741)رقم  ،الموطأ

البيهقي من طريق ابن وهب قال: أخربين عبد  ؛(5642)رقم  ،(10/15)فأورده يف مسنده: ...محمد

 .(15216)رقم  ،(7/310)السنن الكربى:  ،به ...عن نافع ،اهَّلل بن عمر

 .(383ص )شرح عمدة الفقه:  (2)

 .(13/266)الذخيرة:  ،القرايف ؛(17/237)لتحصيل: واالبيان  ،ابن رشد (3)

 .(3/28)تحفة المحتاج:  ،الهيتمي (4)



~ 241 ~ 

 

   .(1)الحنابلة لبس المزعفر والمعصفر

ى كل مصل أن يضع إذا سجد يديه على األرض ض علوفر :مسألة (456).44
 قبل ركبتيه وال بد 

   : (2) ألة حديثين حزم يف هذه المس ذكر اإلمام ابن  ❃

َفَل   ، إَذا َسَجَد َأَحُدُكمْ »  :َقاَل َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  : (1)  - 132

 .(3) «ُرْكَبَتْيهِ َدْيِه َقْبَل  َوْلَيَضْع يَ   ، َكَما َيْبُرُك اْلَبِعيرُ   ، َيْبُركُ 

َلةِ  ُت َرُسوَل اهَّللِ َأيْ رَ  :َقاَل  َعْن َأنَِس بِْن َمالٍِك  :(2) -133  ،إَذا َدَخَل فِي الصَّ

 
 .(1/284)كشاف القناع:  ،البهويت ؛(1/232)الكايف:  ،ابن قدامة (1)

 .(3/44)الُمَحلَّى:  (2)

 ،رةريعن أبي ه  ،عن أبي الزناد  ،عن محمد بن عبد اهَّلل الهاشمي  ،من طريق الدراورديأخرجه أحمد    (3)

باب   ،كتاب الصلة  ،به  ..عن الدراوردي  ،من طريق سعيد بن منصورداود  أبو    ؛(8732)رقم    ،المسند

عبد العزيز بن النسائي من طريق مروان بن محمد قال: ثنا  ؛(840)رقم  ،كيف يضع يديه قبل ركبتيه

 ؛(1091) قمر ،باب أول ما يصل إلى األرض من اإلنسان يف سجوده ،طبيق كتاب الت ،به ...محمد

رقم  ،كتاب الصلة ،به ...الرتمذي من طريق عبد اهَّلل بن نافع قال: ثنا محمد بن عبد اهَّلل بن حسن

عن يحيى  ،الدارمي ؛(حديث غريب ال نعرفه من حديث أبي الزناد إال من هذا الوجه) :وقال ،(269)

ع من اإلنسان على األرض  يقباب أول ما    ،كتاب الصلة  ،به  ...نا عبد العزيز بن محمدبن حسان قال: ث

شرح معاين اآلثار:  ،الطحاوي من طريق سعيد بن منصور أيًضا ؛(1321)رقم  ،إذا أراد أن يسجد

بن محمد: ثنا محمد بن عبد اهَّلل البيهقي من طريق مروان بن محمد قال: ثنا عبد العزيز  ؛(1/254)

بن زياد قال: ثنا سعيد بن  ي البيهقي من طريق الحسن بن عل ؛(1/344)السنن:  ،به ...سنبن ح

وال أدري أسمع محمد بن   ،وقال البخاري: ال يتابع عليه .(2/100)السنن الكربى:  ،به ...منصور

  ، : والحديث رجاله ثقاتقلت ،(1/139): كذا التاريخ الكبير ؟عبد اهَّلل بن حسن من أبي الزناد أم ال

إما إعلل البخاري له فقد رده عدد من  ؛(2/291)كذا يف الفتح:  ،حتى قال عنه الحافظ: إسناده جيد

ولم  ،ن ثقة مدين كان معاصًرا ألبي الزنادن محمد بن عبد اهَّلل بن حسإ :ومن أفضل ما قيل ،العلماء

ط أكثر العلماء سوى المعاصرة يف إثبات االتصال يف  ولم يشرت ،يعرف عنه التدليس فتقبل روايته

  .زم بالحديث فهو صحيح عندهح وقد احتج اإلمام ابن .الروايات الحديثية
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ُجودِ  َفإَِذا انَْحطَّ   .(1)َسبََقْت ُرْكَبتَاُه َيَدْيهِ  ،لِلسُّ

ووفًقا  ،قدميه أن ينزل على ، رجح اإلمام ابن حزم يف مسألة نزول المصلي يف سجوده

 :ورد على حديث أنس من وجهين ،فهو على سبيل الفرضية ،لمذهبه الظاهري

  وإنما سبق ،كان يضع ركبتيه قبل يديه أنه ليس يف حديث أنس أنه  :األول

 .فيتفق الخربان ،وقد يكون هذا السبق يف حركتهما ال يف وضعهما ،اليدين فقطالركبتين 

لكان ذلك موافًقا لمعهود األصل   ؛ينوضع الركبتين قبل اليدأنه لو كان فيه بيان    الثاين:

 .ة رافعة لإلباحة السابقةوارًدا بشريعة زائد هريرة  خرب أبي ولكان  ،يف إباحة كل ذلك

 .وركبتا البعير هي يف ذراعيه : محمد ثم قال أبو

وفرض على كل مصلي أن يضع يديه على   : قول اإلمام ابن حزم الخلصة:  ❀

إذا ما علمنا أن يسير على طريقة أهل   ؛هو قول غير مستغرب  ،ركبتيه إذا سجداألرض قبل  

  ،زانوالذي يرتجح عندنا يف هذا األمر أن كل األمرين جائ ، االستدالل الفقهيالظاهر يف

إن شاء المصلي يضع ركبتيه  ،أما الصلة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء» :قال ابن تيمية

 ،حالتين باتفاق العلماءتيه وصلته صحيحة يف اليديه ثم ركب وإن شاء وضع ،قبل يديه

 .(2)«لولكن تنازعوا يف األفض

 ......................................... (3)الحنفية :وقد ذهب جمهور الفقهاء من

 
 ،به ...ثنا العلء بن إسماعيل ،مدثنا العباس بن مح  ،أخرجه الدارقطني فقال: ثنا إسماعيل الصفار (1)

عن أبي العباس بن  ،الحاكم «؛ماعيل عن حفصتفرد به العلء بن إس»ثم قال:  ،(1/345)السنن: 

 :وقال ،(822)رقم  ،(1/349)ستدرك: لما ،به ...محمد الدوري قال: ثنا العلء بن إسماعيل

السنن  ،البيهقي من طريق الحاكم ؛ووافقه الذهبي «وال أعرف له علة ،صحيح على شرط الشيخين»

قال ابن   ،: هو العطارقلت  «بن إسماعيل تفرد بن العلء » :وقال ،(2464)رقم  ،(2/99)الكربى: 

 .(4/182)لسان الميزان:    ،ابن حجر  «.رنكم»  وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال:  ،القيم: مجهول
 .(22/449)مجموع الفتاوى:  (2)

 .(1/617)شرح مختصر الطحاوي:  ،صاصالج (3)
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إلى أنه يسن عند الُهوي إلى السجود أن يضع المصلي ركبتيه  ( 2)والحنابلة (1)والشافعية

وهو الذي   ،إلى أنه يندب تقديم اليدين عند الهوي إلى السجود  ( 3)لكيةالما وذهب  ،أواًل 

 .يتبناه الباحث من أقوال الفقهاء

 ستحب لكل مصلٍّ أن يسلم تسليمتيننو مسألة: (456).45

   : (4) حديثين ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة  ❃

ُيَكبُِّر فِي ُكلِّ   ُت َرُسوَل اهَّللِ َأيْ رَ  :َقاَل  َعْن َعْبِد اهَّللِ بِْن َمْسُعودٍ  :(1)  - 134

َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهَّللِ » :َمالِهِ َوَعْن ِش  ،َوُيَسلُِّم َعْن َيِمينِهِ  ،َوقَِياٍم َوُقُعودٍ  ،َخْفٍض َوَرْفعٍ    ، السَّ

َلُم َعَلْي  هِ اهَّللِ ُكْم َوَرْحَمُة  السَّ  .ُعَمَر َيْفَعَلنِهِ بَا بَْكٍر وَ َوَرَأْيُت أَ   ،« َحتَّى ُيَرى بَيَاُض َخدِّ

َلةِ  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ  :َعْن َسْعٍد  : (2)  - 135 َتْسلِيَمًة   َكاَن ُيَسلُِّم فِي آِخِر الصَّ

َلُم  » :َواِحَدةً   . (5) «َعَلْيُكمْ السَّ

ينوي  :على وجوب التسليمتيند زم بحديث ابن مسعواحتج اإلمام ابن ح

أما  ،ال يأثم تاركها ،والثانية سنة حسنة ،الخروج عن الصلة -وهي الفرض  -باألولى 

قال   ،كركما ذوهو  ،(6)فقد أعله أبو محمد بالدراوردي ،حديث سعد بن أبي وقاص 

 
 .(3/421)المجموع:  ،النووي ؛(2/125)الحاوي:  ،الماوردي (1)

 .(1/544)الشرح الكبير:  ،بن قدامةا (2)

 .(1/147)د: تهبداية المج  ،ابن رشد ؛(1/588)شرح التلقين:  ،المازري (3)

 .(3/44)الُمَحلَّى:  (4)

 ..عن أبيه  ،عن عامر  ،عن إسماعيل بن محمد  ،عن مصعب بن ثابت  ،الدراورديالطحاوي من طريق    (5)

رقم  ،(1/167)المسند:  ،نفسه أخرجه الشاشي ومن الطريق  ؛(1/266)شرح معاين اآلثار:  ،فذكره

(109). 

ثقة »قال عنه يحيى بن معين:  ،أبو محمد الدراوردي ،عبيدي هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أب (6)

 ،المزي ؛(5/492)الطبقات:  ،ابن سعد .هـ187وفاته سنة  «،ثقة يغلط»وقال عنه ابن سعد:  «،حجة

 .(18/187)هتذيب الكمال: 
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وأنكروه عليه وصرحوا  ،يهفيه الدراوردي خًطا لم يتابعه أحٌد علأخطأ » :ابن عبد الرب

كان يسلم عن يمينه  عن رسول اهَّلل وإنما الحديث  » :وقال يف موطن آخر ،«بخطئه فيه

ثم ذكر اإلمام ابن   ،(1) «هكذا رواه ابن المبارك وغيره عن مصعب بن ثابت بإسناده  ،ويساره

ن أنه كا دراوردي أنه نقل عن رسول اهَّلل ير طريق الأن الثابت عن سعد من غ حزم

ُكْنُت َأَرى » :أنه قال ويشير أبو محمد إلى ما رواه مسلم عن سعد  ،تسليمتينيسلم 

ِه« ،ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِهِ  َرُسوَل اهَّللِ   .(2) َوَعْن َيَساِرِه َحتَّى َأَرى بَيَاَض َخدِّ

هي التي تتضح  -كما ذكرها أبو محمد  -مسألة التسليمتين يف الصلة  : الخلصة  ❀

بتسليمة أما االكتفاء  ،فاألولى فرض والثانية سنة ،الواردةل النظر يف األحاديث من خل

فإن الدراوردي قد خالف يف روايته تسليمة  ،فإن الرواية الواردة فيها معلولة ،واحدة

وأجمعوا على »  :قال ابن المنذر  ،(3)يف مسلم وغيره  دركما و  نوروى غيره تسليمتي   ،واحدة

 .(4)«تسليمة واحدة جائزة أن صلة من اقتصر على

 لحلم، ال في فريضة، وال نافلةوال تجوز إمامة من لم يبلغ ا :مسألة (490).46

   : (5) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة حديثين❃

 
 .(11/207)والثاين:  ؛(16/188)التمهيد: النص األول:  (1)

اهَّلل بن جعفر  قال: حدثنا عبد  -هو عبد الملك بن عمرو    -  ديأخرجه مسلم من طريق أبي عامر العق  (2)

باب  ،كتاب المساجد ومواضع الصلة ،فذكره ..عن أبيه ،عن عامر بن سعد ،عن إسماعيل بن محمد

 -وأخرجه النسائي من طريق عبد اهَّلل بن جعفر  ؛(582)رقم  ،فراغها السلم للتحليل من الصلة عند

ابن  ؛(1316)رقم  ،باب السلم ،كتاب السهو ،به ..عيل ابن محمدماعن إس ،وهو المسور المخرمي

 ،باب التسليم ،كتاب إقامة الصلة ،به ..عن إسماعيل بن محمد ،ماجه من طريق مصعب ابن ثابت

 .(915)رقم 

 .(1/266)شرح معاين اآلثار:  ،طحاويينظر: ال (3)

 .(39ص )اإلجماع:  (4)

 .(3/134)الُمَحلَّى:  (5)
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إَذا   ، ُكنَّا بَِحاِضٍر َيُمرُّ بِنَا النَّاُس  : َقاَل  ْرمِيِّ َعْمِرو ْبِن َسَلَمَة اْلجَ َعْن  :(1) -136

وا بِنَا َفَأْخَبُرونَ  ، َفَكاُنوا إَذا َرَجُعوا ،  ا النَّبِيَّ َأَتوْ  َوَقاَل   ، َقاَل َكَذا َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ  : اَمرُّ

َفاْنَطَلَق َأبِي َوافًِدا إَلى َرُسوِل اهَّللِ   ، ًراَفَحِفْظُت مِْن َذلَِك ُقْرآًنا َكثِي  ، َوُكنْت ُغَلًما َحافًِظا ، َكَذا

َلةَ   ، ْن َقْومِهِ فِي َنَفٍر مِ   ، َمُهْم الصَّ ُكْم َأْقَرؤُ »  : َوَقاَل   ، َفَعلَّ َفُكنُْت َأْقَرَأُهْم لَِما ُكنُْت    «،ُكمْ َيُؤمُّ

ُمونِي  ، َأْحَفظُ  ُهمْ َفُكنُْت َأؤُ   ، َفَقدَّ َفْت َعنِّي  ، ةٌ َوَعَليَّ ُبْرَدٌة لِي َصِغيرَ   ، مُّ   ، َفُكنُْت إَذا َسَجْدُت َتَكشَّ

َفَما َفِرْحُت   ، نِيًّا ي َقِميًصا ُعَما َفاْشَتَرْوا لِ  ، َواُروا َعنَّا َعْوَرَة َقاِرئُِكمْ  : ْن النَِّساءِ َفَقاَلْت اْمَرَأٌة مِ 

ْسَلمِ  ُهمْ   ، بِهِ   َما َفِرْحُت   ، بَِشْيٍء َبْعَد اإْلِ  . (1) َأْو َثَماِن ِسنِينَ   ،  ِسنِينَ ْبُن َسْبعِ َوَأَنا ا   ، َفُكنُْت َأُؤمُّ

َحتَّى  ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن النَّائِِم » :َقاَل  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ  :َعْن َعلِيِّ  : (2)  - 137

بِيِّ َحتَّى َيْبُلغَ   ، َيْسَتْيِقظَ   .(2) « َوَعْن اْلُمْبَتَلى َحتَّى َيْعِقَل   ، َوَعْن الصَّ

 
كتاب   ،به  ...عن عمرو بن سلمة  ،عن أبي قلبة  ،عن أيوب  ،البخاري من طريق حماد بن زيد جهأخر  (1)

  أبو ؛(19821)رقم  ،المسند ،به ...أحمد عن ابن علية قال: أخربنا أيوب ؛(4051)رقم  ،المغازي

ق  باب من أح ،كتاب الصلة ،به ...عن أبيه ،داود من طريق مسعر بن حبيب قال: ثنا عمرو بن سلمة

باب إمامة    ،كتاب اإلمامة  ،به  ...عن أيوب  ،عن سفيان  ،النسائي من طريق زائدة  ؛(587)رقم    ،باإلمامة

 ...حماد بن سلمةالطرباين من طريق حجاج بن المنهال قال: ثنا  ؛(789)رقم  ،الغلم قبل أن يحتلم

ل: ثنا حماد بن  قا ،حاوي من طريق أبي عمر الضريرالط ؛(6350)رقم  ،(7/49)المعجم الكبير:  ،به

أبو نعيم من طريق سليمان بن حرب قال: ثنا  ؛(3336)رقم  ،(8/445)مشكل اآلثار:  ،به ...سلمة

ان بن حرب قال: ثنا حماد البيهقي من طريق سليم  ؛(4526)رقم    ،معرفة الصحابة  ،به  ...حماد بن زيد

  .(5341)رقم  ،(3/91)السنن الكربى:  ،به ...بن زيد

 ..عن علي ،عن أبي ظبيان ،عن عطاء بن السائب ،حدثنا حماد ،قال: حدثنا عفانف أخرجه أحمد (2)

باب  ،دكتاب الحدو ،عن عطاء ،أبو داود من طريق من جرير ؛(1330)رقم  ،فأورده يف المسند

 عن ،حدثنا همام ،الرتمذي من طريق بشر بن عمر ؛(4402)رقم  ،او يصيب حدًّ المجنون يسرق أ

إال  ،(1423)رقم  ،باب فيمن ال يجب عليه الحد ،كتاب الحدود ،به ...ن عليع ،عن الحسن ،قتادة

وأخرجه النسائي من  «؛ولكنا ال نعرف له سماًعا منه ،وقد أدركه ،كان الحسن يف زمان علي»أنه قال: 

عن عبد اهَّلل بن  ،عن أبي ظبيان ،عن سليمان بن مهران ،بن وهب قال: أخربين جرير بن حازمطريق ا

فأمر علي أن ترجم فردها علي بن أبي   ،ل: مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلن زنتعباس قا

  =قال: قال: وما تذكر أن رسول اهَّلل  ،قال: نعم  ؟ برجم هذهوقال: يا أمير المؤمنين أمرت  ،طالب
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فأما إذا  ، لم يطلع على فعل عمرو بن سلمة  النبي  يدعي اإلمام ابن حزم أن

رد فالواجب عند التنازع أن يرد ما اختلفنا فيه إلى ما افرتض اهَّلل علينا ال ،بذلك أثرٌ  لم يأِت 

إذا حضرت الصلة فليؤذن لكم  » :قد قال فوجدنا رسول اهَّلل  :إليه من القرآن والسنة

بنص  ،واإلمام مأموًرا باإلمامة ،وًرا باألذان« فكان المؤذن مأموليؤمكم أقرؤكم ، أحدكم 

 .ور وال مكلفمأفصح أنه غير م ،هذا الخرب

فإذ هو   : الحديث «...رفع القلم» : واستند أبو محمد بقوله هذا بحديث علي 

وإذ ليس مأموًرا   ،وال باإلمامة  ،فليس هو المأمور باألذان  - يقول اإلمام ابن حزم    -  كذلك

ومن ائتم بمن لم يؤمر أن يؤتم  ،ال ممن لم يؤمر هبما ،من مأمور هبماهبما فل يجزئان إال 

فصلة    : -بالًغا    وظنه رجًل   ،فإن لم يعلم بأنه لم يبلغ  ،ةفصلته باطل  - وهو عالم بحاله    - به  

 ..!.وال فرق -ال يعلم هبما  -أو كافر  ،كمن صلى خلف جنب ،المؤتم به تامة

هو الذي  ،فية من ترجيحم يف هذه المسألة الخلما ذكره اإلمام ابن حز :الخلصة  ❀

وهو الذي يرجحه حديث علي  ،د على البلوغابن حزم اعتملكن اإلمام  ،تعضده األدلة

 . لكن أبو محمد أخذ باألحوط ،السياق على عمومه يف هذا 

على أنه يشرتط  (3)والحنابلة (2)والمالكية (1)الحنفية :وقد ذهب جمهور الفقهاء من

امة أما يف غير الفرض فتصح اإلم ،يكون اإلمام بالًغا مامة يف صلة الفرض أن لصحة اإل

مام أن يكون بالًغا ولم يشرتط الشافعية يف اإل ،لم يجوزوا ذلك عندهم عدا الحنفية الذين

 
 ،ومن طريق ابن وهب أيًضا ورد عند الحاكم ؛(4/323)فأورده يف السنن الكربى:  ...«رفع القلم»=

وأخرجه  ؛ووافقه الذهبي ،وقال: صحيح على شرط الشيخين ،(949)رقم  ،(1/389)ستدرك: لما

السنن:  ،به ...بن عبد الحكم قال: أخربنا ابن وهباالدارقطني من طريق محمد بن عبد اهَّلل 

ولذا علق  ،(8566)رقم  ،(4/269)وهو عند البيهقي من الطريق نفسها السنن الكربى:  ؛(3/138)

  .شاكر على هذا الحديث قائًل: فلعل اإلمام ابن حزم أورده بالمعنىد الشيخ أحم

 .(1/374)البحر الرائق:  ،ابن نجيم ؛(2/344)البناية:  ،العيني (1)

 .(2/87)مواهب الجليل:  ،بالحطا ؛(1/671)شرح التلقين:  ،المازري (2)

 .(2/167)المغني:  ،ابن قدامة (3)
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 .(1) أو غيره ن ذلك يف الفرضسواء كا

وب  هو قول من قال بوج : تربة والذي يرتجح للباحث من مجموع هذه اآلراء المع 

 .ويتساهل يف النفل ،مامةالبلوغ لصحة اإل

 يوم الجمعة  وتشميت العاطس جائزمسألة: ورد السالم  (529).47

   : (2) اديث عدة ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة أح ❃

َأ َفَأْحَسَن  » :َقاَل َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  :( 1) - 138 َمْن َتَوضَّ

َوِزَياَدُة َثَلَثِة   ، َوَبْيَن اْلُجُمَعةِ  ، نَهُ ُغِفَر َلُه َما َبْي  ، َفاْسَتَمَع َوَأْنَصَت  ، ُثمَّ َأَتى اْلُجُمَعةَ  ، اْلُوُضوءَ 

امٍ   .(3) « َفَقْد َلَغا  ، َصى سَّ اْلحَ َوَمْن مَ   ، َأيَّ

َم َك َيوْ لَِصاِحبِ  إَذا ُقْلَت » : َقاَل  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  :(2) -139

َماُم َيْخُطُب  -َأنِْصْت  :اْلُجُمَعةِ   .(4) « َت وْ َلغَ  َفَقدْ - َواإْلِ

 
 .(2/296)تحفة المحتاج:  ،هيتميال ؛(4/287)المجموع:  ،النووي (1)

 .(3/268)الُمَحلَّى:  (2)

 ،كتاب الجمعة ،عن أبي هريرة ،عن أبي صالح ،عن األعمش ،أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية (3)

رقم   ،المسند  ،به  ...وقال أحمد: ثنا أبو معاوية  ؛(857)رقم    ،الخطبةباب فضل من استمع وانصت يف 

عن هناد   ،الرتمذي  ؛(5065)رقم    ،(2/97)المصنف:    ،معاوية أيًضاأبي  ن  ع  ،ابن أبي شيبة  ؛(9200)

أبو داود عن مسدد  ؛(498)رقم  ،باب الوضوء يوم الجمعة ،كتاب الجمعة ،به ...قال: ثنا أبو معاوية

ابن ماجه عن ابن أبي   ؛(343)رقم  ،باب الغسل يوم الجمعة ،كتاب الطهارة ،به ...معاويةقال: ثنا أبو 

ابن خزيمة من طريق  ؛(1090)رقم  ،باب ما جاء يف الرخصة يف ذلك ،كتاب إقامة الصلة ،به ...شيبة

ابن حبان من طريق مسدد قال: ثنا أبو  ؛(1756)رقم  ،(3/128)الصحيح:  ،به ...ويةأبي معا

البيهقي من طريق أحمد بن عبد الجبار قال: ثنا أبو  ؛(2779)رقم  ،(7/18)الصحيح:  ،به ...ويةمعا

 .(6060)رقم  ،(3/223)السنن الكربى:  ،به ...اويةمع

 ،عن أبي هريرة  ،عن سعيد بن المسيب  ،عن ابن شهاب  ،عن عقيل  ،أخرجه البخاري من طريق الليث  (4)

 ...عن محمد بن رمح أخربنا الليث ،مسلم ؛(892)رقم  ،معةنصات يوم الج باب اإل ،كتاب الجمعة

 =عن عبد الرزاق قال: ،أحمد ؛(851)رقم  ،معة يف الخطبةلج باب اإلنصات يوم ا ،كتاب الجمعة ،به



~ 248 ~ 

 

َأَحُدُكْم إَلى  إَذا انْتََهى » :  َقاَل َرُسوُل اهَّللِ  : َقاَل  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  :(3) -140

 . (1) «بَِأَحقَّ مِْن اآْلِخَرةِ  ، وَلىَسْت اأْلُ َفَلْي  ،َفْلُيَسلِّمْ  ،َفإَِذا َأَراَد َأْن َيُقومَ  ،َفْلُيَسلِّمْ  ،اْلَمْجلِسِ 

  : ُقْل َفْلَي  ، إَذا َعَطَس َأَحُدُكمْ » :َقاَل  َعِن النَّبِيِّ  َرْيَرَة َعْن َأبِي هُ  :(4) -141

ِه َعَلى ُكلِّ َحالٍ  اهَّلُل   يُكمْ َيْهدِ  : َوَيُقوُل ُهوَ  ، َيْرَحُمَك اهَّللُ  : َوْلَيُقْل َأُخوُه َأْو َصاِحُبهُ  ، اْلَحْمُد لِلَّ

 .(2) «َوُيْصلُِح َباَلُكمْ 

 
وقال النسائي: أخربنا عبد الملك    ؛(7706) رقم    ،المسند  ،به  ...هابعن ابن ش  ،ثنا ابن جريج ومالك=

 ،الجمعة باب اإلنصات للخطبة يوم ،كتاب الجمعة ،به ...ل: ثني أبيبن شعيب بن الليث بن سعد قا

باب الكلم  كتاب الصلة ،به ...عنبي قال: ثنا مالك عن ابن شهابالق أبو داود عن ؛(1402)رقم 

كتاب إقامة  ،به ...عن الزهري ،ابن ماجه من طريق ابن أبي ذئب ؛(1112)رقم  ،واإلمام يخطب

 .(1110)رقم  ،خطبة واالستماع لهاباب اإلنصات لل ،الصلة

 ؛(7102)رقم    ،المسند  ،به  ...أبي هريرةعن    ،عن المقربي  ،عن ابن عجلن  ،ن بشرع  ،أحمدأخرجه    (1)

 داودأبو    ؛(1007)رقم    ،(348ص  )األدب المفرد:    ،به  ...عن ابن عجلن  ،عن أبي عاصم  ،البخاري

رقم  ،يف السلم إذا قام من المجلس باب ،كتاب األدب ،به..عجلن عن ابن ،بشر بن المفضل

باب التسليم عند القيام  ،تاب االستئذانك ،به ...الرتمذي من طريق الليث عن ابن عجلن ؛(5208)

 ...النسائي عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلن ؛(حديث حسن)وقال:  ،(2706)رقم  ،وعند القعود

من طريق الضحاك بن عثمان قال: ثني  ماجهابن  ؛(10201)رقم  ،(6/100)السنن الكربى:  ،به

أبو    ؛(773)رقم    ،عاء عند دخول المسجدباب الد  ،كتاب المساجد والجماعات  ،به  ...سعيد المقربي

رقم  ،(11/440)المسند:  ،به ...عجلن ابن سمعت: قال - مسلم ابن هو -يعلى من طريق الوليد 

الصحيح:  ،به ...اسم عن ابن عجلنيزيد بن زريع عن روح بن الق ابن حبان من طريق  (6566)

مشكل اآلثار:  ،به ...عجلنعن ابن  ،الطحاوي من طريق ابن جريج ؛(496)رقم  ،(2/249)

  ،به ...البيهقي من طريق يعقوب بن زيد أبو يوسف عن سعيد المقربي ؛(1153)رقم  ،(3/364)

د بن عجلن قال عنه  ومحم  ،: والحديث رجاله ثقاتتقل   .(8847)رقم    ،(6/448)مان:  شعب اإلي

وقد تابعه يف حديثه   ؛(496ص  )التقريب:    «،صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة»الحافظ:  

كما أن اإلمام ابن حزم احتج هبذا الحديث  ؛(كما يف رواية البيهقي)هذا: يعقوب بن زيد أبو يوسف 

  .و صحيح عندهفه

 ؛(8417)رقم  ،المسند ،عن أبي هريرة ،عن أبي صالح ،من طريق عبد اهَّلل بن دينار أخرجه أحمد (2)

 =باب إذا عطس كيف  ،كتاب األدب  ،به  ...عبد اهَّلل بن دينار  عن  ،عبد العزيز بن أبي سلمة  منالبخاري  
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سمع الخطبة أو    ،ةفرض على كل من حضر خطبة الجمعلقد قرر اإلمام ابن حزم بأنه  

وهذا واضح من حديثي أبي هريرة الذين   ،خطبة اإلمام بشيء لم يسمع أن ال يتكلم مدة

من ذلك رد السلم  لكن أبو محمد استثنى    ،(األول والثاين)ذكرناهما يف صدر هذه المسألة  

وحجة اإلمام  ،(رابعث والالثال)أيًضا  ثم ذكر حديثي أبي هريرة  ،يت العاطسوتشم

فإذا كانت الصلة ال يصح فيها  ،لصلةم يف ذلك أنه ال يجوز قياس الخطبة على اابن حز

ألن قياس الخطبة على الصلة   ؛فإن هذا األمر ال ينطبق على الخطبة  ،شيء من كلم الناس

 .يةبل ال يجوز مطلًقا عند أبي محمد الذي ال يعد القياس من األدلة الفقه ،سدفا

ه أنه غير أقل ما يقال عن  ،ابن حزم يف هذه المسألةما ذكره اإلمام  :الخلصة  ❀

كما هو مأمور باإلنصات يف   ،ا باإلنصات للخطبةلما كان مأمورً »  :قال الطحاوي  ،مرجوح

  ( 2)وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ،(1) الصلة«الصلة لم يشمت كما ال يشمت يف 

ويدخل فيه   ،إلى أن الكلم يحرم أثناء خطبة الجمعة (5)والحنابلة (4)والشافعية(3)والمالكية

 .العاطسالسلم وتشميت رد 

 
عن عبد العزيز بن عبد اهَّلل بن أبي   ،من طريق موسى ين إسماعيلداود  أبو ؛(5870)رقم  ؟يشمت=

ابن أبي شيبة من طريق الماجشون عن  ؛(5033)رقم  ،طسباب تشميت العا ،كتاب األدب ،سلمة

 ...النسائي من طريق الماجشون عن عبد اهَّلل بن دينار ؛(8/502)المصنف:  ،به ...عبد اهَّلل بن دينار

عن عبد اهَّلل بن  ، من طريق الماجشونالطرباين ؛(232)رقم  ،(243ص )عمل اليوم والليلة:  ،به

 .(1979)قم ر ،(551ص )الدعاء:  ،به ...ردينا

 .(2/22)االستذكار:  ،ابن عبد الرب (1)

 .(3/88)البناية:  ،العيني ؛(1/264)بدائع الصنائع:  ،الكاساين (2)

 .(1/172)بداية المجتهد:  ،ابن رشد ؛(1/1001)شرح التلقين:  ،المازري (3)

 .(2/445)الحاوي:  ،الماوردي (4)

 .(1/199)اع: اإلقن ،البهويت (5)
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مسألة: ومن دخل يوم الجمعة واإلمام يخطب فليصل ركعتين  (531).48
 قبل أن يجلس

 : (1) هذه المسألة أحاديث عدة ذكر اإلمام ابن حزم يف  ❃

َماُم   ،إَذا َجاَء َأَحُدُكمْ »  : َقاَل َرُسوُل اهَّللِ    : اَل قَ   َجابَِر ْبَن َعْبِد اهَّللِ    :(1)  -142 َواإْلِ

   .(2) «َفْليَُصلِّ َرْكَعَتْينِ  ،َأْو َقْد َخَرَج  ،ْخُطُب يَ 

  ،َيْخُطُب   َوَرُسوُل اهَّللِ    ، َطَفانِيُّ َجاَء ُسَلْيٌك اْلغَ   : َقاَل   َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة    :(2)  -143

ْيَت َشيْئًا»  : َلمُ َفَقاَل َلُه َعَلْيِه السَّ  ْكَعَت » : َقاَل   ، اَل   : َقاَل   ،«؟َأَصلَّ ْز فِيِهَما  ،ْينِ َصلِّ الرَّ  .(3) «َتَجوَّ

 
 .(3/275): الُمَحلَّى (1)

 ،كتاب الجمعة ،فأورده ..عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر ،من طريق شعبة البخاري أخرجه (2)

 ،كتاب الجمعة ،عن شعبة ،جعفرمن طريق محمد بن مسلم  ؛(1117)رقم  ،باب التطوع مثنى مثنى

 ،(236ص )المسند:  ،به ..شعبةالطيالسي عن  ؛(875)رقم  ،باب التحية واإلمام يخطب

 ،به ...عن جابر ،عن أبي سفيان ،عن األعمش ،أبو داود من طريق حفص بن غياث ؛(1695)رقم

طريق خالد قال: ثنا النسائي من  ؛(1116)رقم  ،باب إذا دخل الرجل واإلمام يخطب ،تاب الصلةك

 ؛(1395)رقم  ،إلمام يخطبباب الصلة يوم الجمعة لمن جاء وا ،كتاب الجمعة ،به ...شعبة

ة باب فيمن دخل المسجد يوم الجمع  ،كتاب الصلة  ،به  ..عن هاشم بن القاسم قال: ثنا شعبة  ،ارميالد

عن  ،عن أبي سفيان ،عن األعمش ،ابن أبي عاصم من طريق سفيان ؛(1551)رقم  ،واإلمام يخطب

عن ثنا حفص  ،على: ثنا ابن نميروقال أبو ي ؛(1279)رقم  ،(2/468)اآلحاد والمثاين:  ،به ..جابر

د الطرباين من طريق أس ؛(2276)رقم  ،(4/187)المسند:  ،به ...األعمش عن أبي سفيان عن جابر

 ؛(6717)رقم  ،(7/162)المعجم الكبير:  ،به ..عمرو بن دينار عن ،بن موسى قال: ثنا شعبة

 .(2/13)السنن:  ،به ...عن جابر ،عن أبي سفيان ،الدارقطني من طريق أبي معاوية قال: ثنا األعمش

كتاب   ،به..عن أبي هريرة  ،عن أبي صالح  ،عن األعمش  ،من طريق حفص بن غياثداود    وأبأخرجه    (3)

عن داود بن رشيد قال: ثنا  ،ابن ماجه ؛(1116)رقم  ،باب إذا دخل الرجل واإلمام يخطب ،الصلة

 ؛(1114)رقم    ،المسجد واإلمام يخطبباب فيمن دخل    ،كتاب إقامة الصلة  ،به  ...حفص بن غياث

 ؛(1946)رقم  ،(3/449)المسند:  ،به ...أبو يعلى عن داود بن رشيد قال: ثنا حفص بن غياث

 =رقم ،(7/161)المعجم الكبير:  ،به ...بن رشيد قال: ثنا حفص بن غياثان طريق داود الطرباين م
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 بِْن بُْسرٍ   :(3)  -144
ُطُب النَّاَس  َيخْ َوُهوَ   َأنَّ َرُجًل َجاَء إَِلى النَّبِيِّ    :   َعْن َعْبِد اهَّللِ

 .(1) َت َوآنَْيَت«»اْجلِْس َفَقْد آَذيْ  :َيْوَم اْلُجُمَعِة َفَقاَل 

يكره   ،مسجد سنة مؤكدةاحتج اإلمام ابن حزم على هبذا الحديث على أن تحية ال

ودليل أبو محمد على ذلك األحاديث   ،تركها حتى لو دخل والخطيب يخطب للجمعة

الذي احتج به من لم    ،ثم أورد حديث عبد اهَّلل بن بسر    ،الثلث األولى يف هذه المسألة

  ورد عليهم بأربعة وجوه: ، يوجب تحية المسجد

كذا قال أبو محمد   «،فهو ضعيف  ،ه غيرهولم يرو»  :به  (2)تفرد معاوية بن صالح  األول:

 .إنه صدوق :وأقل ما يقال عنه ،فقد وثق معاوية األئمة ،وليس كما قال -عفا اهَّلل عنه 

وقد يمكن أن يكون   ،أنه لم يكن ركعهما -لو صح  -إنه ليس يف الحديث  :اينالث 

 .فل حجة لهم فيه وال عليهم ،ويمكن أن ال يكون ركعهما ،ركعهما ثم تخطى

وكان فيه أنه لم يكن ركع لكان ممكنًا أن ال يكون قبل   ،إنه حتى لو صح الخرب  الثالث:

 . وممكن أن يكون بعده ،من جاء واإلمام يخطب بالركوع أمر النبي 

 
 ،(6/246)الصحيح:  ،به ...غياثابن حبان من طريق داود بن رشيد قال: ثنا حفص بن   ؛(6698)=

مام اإل  واحتج به:  قلت  ،(1/399)تحفة المحتاج:    «،إسناده صحيح»قال ابن الملقن:    ،(2500)رقم  

 .ينظر السابق   ،أخرجه مسلم  ،وله شاهد من حديث جابر  ،لى هذه المسألة فهو صحيح عندهعابن حزم  

 ،فذكره ..لزاهرية عن عبد اهَّلل بن بسرأخرجه أحمد من طريق معاوية بن صالح قال حدثني أبو ا (1)

 ،به ..حعن معاوية بن صال ،وأخرجه أبو داود من طريق بشر بن السري ؛(17221)رقم  ،المسند

النسائي من طريق ابن  ؛(1118)رقم  ،باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة ،كتاب الصلة ،فأورده

طريق ومن   ؛(1399)رقم   ،قاب الناسباب النهي عن تخطي ر  ،كتاب الجمعة  ،به  ..وهب عن معاوية

ص )قى:  المنت ،وابن الجارود  ؛(1811)رقم    ،(2/876)الصحيح:   ،خزيمةمعاوية أخرجه أيًضا: ابن  

قال ابن الملقن:  ؛(2156)رقم  ،(1/366)شرح معاين اآلثار:  ،والطحاوي ؛(294)رقم  ،(82

 .«وكذا صححه ابن السكن ،صححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم»

 ،وثقه أحمد وأبو زرعة والعجلي ،أبو عمرو الحضرمي الحمصي ،حديرهو معاوية بن صالح بن  (2)

الطبقات:  ،ابن سعد .هـ158وفاته  «،هو صدوق عندي»ابن عدي:  وقال ،ولينه يحيى بن معين

 .(4/135)ميزان االعتدال:  ،الذهبي ؛(7/361)
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وليس فيه  ،نة مؤكدة يكره تركهاأن اإلمام ابن حزم يقرر أن تحية المسجد س الرابع:

 . الخرب فبطل تعلق من تعلق هبذا ،هني عن صلهتما

ما ذكره اإلمام ابن حزم من كون تحية المسجد سنة مؤكدة تعضده   الخلصة: ❀

ومن ضمنها  ،حجج القوية التي ذكرهاوحقيق علينا أن نسلم بال ،األدلة التي ذكرها

وقد وافق اإلمام ابن حزم    ،يركع ركعتينتأخًرا أن  لمن أتى م  األحاديث الواردة يف أمره  

بكراهة الركعتين عند   (4)والمالكية (3)وقال الحنفية ،(2)والحنابلة (1)يف رأيه هذا الشافعية

 الخطبة.

بسنية  -ومن وافقه من الفقهاء  -م والذي يختاره الباحث ما ذهب إليه اإلمام ابن حز

  .طبإن دخل المصلي واإلمام يختحية المسجد 

 سبتيتينمسألة: وال يحل ألحد أن يمشي بين القبور بنعلين  (579).49

   : (5) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة حديثين ❃

َمَع َرُسوِل اهَّللِ  َأْمِشي ُكْنُت  :َقاَل  - َوُهَو ابُْن اْلَخَصاِصيَِة  - َعْن بَِشيِر  : (1)  - 145

ْبتِيََّتْينِ » :َفَقاَل  ،وِر فِي نَْعَليْهِ َفَرَأى َرُجًل َيْمِشي بَْيَن اْلُقُب  ،   .(7) « َماِقهِ َألْ   ( 6) َيا َصاِحَب السِّ

 
 .(2/259)حلية العلماء:  ،الشاشي القفال ؛(2/429)الحاوي:  ،الماوردي (1)

 .(2/196)شرح مختصر الخرقي:  ،الزركشي ؛(2/237)المغني:  ،ابن قدامة (2)

 .(2/72)البناية:  ،العيني ؛(1/88)لحقائق: تبيين ا ،الزيلعي (3)

 .(1/196)الكايف:  ،ابن عبد الرب ؛(1/1009)شرح التلقين:  ،المازري (4)

 .(3/359)الُمَحلَّى:  (5)

بْت) نسبة إلى (6) ألنه ُسبِت شعرها أي حلق  ؛المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعالوهو جلود البقر  (السِّ

 .(2/330): النهاية ،ابن األثير .وأزيل

 ،به ....، عن خالد بن سمير، عن بشير بن هنيك، عن بشيرالطيالسي عن األسود بن شيبانأخرجه  (7)

رقم  ،المسند ،به ...عن األسودكيع وقال أحمد: ثنا و ؛(1124)رقم  ،(153ص )المسند: 

 =،(271ص  )األدب المفرد:    ،به  ...البخاري عن سهل بن بكار قال: ثنا األسود بن شيبان  ؛(20260)
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إنَّ اْلَعْبَد إَذا ُوِضَع فِي  » :َقاَل نَبِيُّ اهَّللِ  :َقاَل  َمالٍِك  َأنَس بْنِ عن  :(2) -146

  .(1) « مْ إنَُّه َلَيْسَمُع َقْرَع نَِعالِهِ   ، َوَتَولَّى َعنُْه َأْصَحاُبهُ   ، ِه َقْبرِ 

ية ر ابن الخصاص من حديث بشي  -ووفًقا لمنهجه الظاهري  -استنبط اإلمام ابن حزم 

وله أن يمشي يف غيرهما من   ،أن أنه ال يحل ألحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين  

 
من  النسائي ؛(12269)رقم  ،(3/396)المصنف:  ،به ...ابن أبي شيبة عن وكيع ؛(775)رقم =

سهل أبو داود من طريق  ؛(2048)م رق ،ب كراهية المشي بين القبوربا ،كتاب الجنائز ،طريق وكيع

 ؛(3230)رقم    ،بورباب المشي بالنعل بين الق  ،كتاب الجنائز  ،به  ...بن بكار قال: ثنا األسود بن شيبان

رقم   ،المقابر= =باب خلع النعلين يف ،كتاب الجنائز ،به ...ابن ماجه عن علي بن محمد قال: ثنا وكيع

رقم  ،(3/150)والمثاين: اآلحاد  ،به ...ثنا األسودن أبي عاصم من طريق وكيع قال: اب ؛(1568)

الصحيح:  ،به ...بن شيبانا ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا األسود ؛(1651)

المعجم   ،به ...الطرباين من طريق سهل بن بكار قال: ثنا األسود بن شيبان ؛(3170)رقم  ،(7/441)

رقم  ،(1/510)عاين اآلثار: شرح م ،ي من طريق الطيالسيالطحاو ؛(1230)رقم  ،(2/42)الكبير: 

رقم  ،(1/528)المستدرك:  ،به ...الحاكم من طريق أبي عاصم قال: ثنا األسود بن شيبان ؛(2627)

ا األسود بن البيهقي من طريق أبي عاصم قال: ثن ؛ووافقه الذهبي (صحيح اإلسناد)وقال:  ،(1380)

الخلصة:  ،(وإسناده حسن) :ويقال النو .(7467)رقم  ،(4/80)السنن الكربى:  ،به ...شيبان

:  قلت ؛(1/324)المحرر:  ،(ه جيدوإسناد) :ونقل ابن عبد الهادي عن أحمد قوله فيه ؛(2/107)

 .واحتج به اإلمام ابن حزم فهو صحيح عنده

باب  ،الجنائز كتاب ،به ...عن أنس قال: ثنا سعيد عن قتادة البخاري من طريق يزيد بن زريع أخرجه  (1)

كتاب  ،به ...عن شيبانيونس بن محمد  من طريق مسلم  ؛(1273)رقم  ،خفق النعالالميت يسمع 

وقال أحمد: ثنا روح  ؛(2870)رقم  ،باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار ،نعيمهاالجنة وصفة 

كتاب  ...،ونسالنسائي من طريق ي ؛(11862)رقم  ،المسند ،به ...بن عبادة ثنا سعيد عن قتادة

أبو داود من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن   ؛(2050)رقم:  ،باب المسألة يف القرب ،الجنائز

البزار من طريق الحسين   ؛(4751)رقم    ،باب يف القرب وعذاب القرب  ،كتاب السنة  ،به  ...عن قتادة  سعيد

ن زريع  ابن حبان من طريق يزيد ب ؛(7047)رقم  ،(2/332)المسند:  ،به ...بن محمد قال: ثنا شيبان

ى بن أبي البيهقي من طريق يحي ؛(3120)رقم  ،(7/390)الصحيح:  ،به ...قال: ثنا سعيد عن قتادة

رقم  ،(4/80)السنن الكربى:  ،به ...تادةطالب قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن ق

(7009). 
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ثم أمر بخلع   ،دعا صاحب سبتيتين بنص كلمه   ذلك أنه وحجة أبو محمد يف ،النعال

بما   فيتأوله اإلمام ابن حزم بأن هذا إخبار منه  يف حديث أنس أما ما جاء  ،نعله

 ،وأن الناس من المسلمين سيلبسون النعال يف مدافن الموتى إلى يوم القيامة ،دهيكون بع

ووجب استثناء  ،لمقابرالنعال يف افصح إباحة  ،ولم ينه عنه ،على عموم إنذاره بذلك

 .السبتية منها

هي   -حرمة لبس نوع معين من النعال  ام ابن حزم منما ذكره اإلم :الخلصة  ❀

ولم يقل به أحٌد من العلماء فيما وقع تحت الباحث   ،من التعسف  نوعفيه    -النعال السبتية  

هذا النوع من النعال من وأكثر ما يمكن قوله عن هذا هو للكراهة لما يحمله  ،من مصادر

الماشي بين   س النعل لزائر القبوروهذا يدل على جواز لب » :قال الخطابي ،فخر وخيلء

فقال   ،«ألق سبتيتيك  ، يا صاحب السبتيتين » :قالأنه  فأما ما روي عنه  ،(1)ظهرانيها«

ك لما السبتية من النعال ما كان مدبوًغا بالقرظ فيشبه أن يكون إنما حرم ذل» :األصمعي

المقابر كون دخوله  فأحب أن ي  ،ألن السبت من لباس أهل الرتف والتنعم  ؛فيها من الخيلء

 .(2) «شوععلى زي التواضع ولباس أهل الخ 

 الصالة جائزة على القبر، وإن كان قد صلي على المدفون فيهة: ومسأل (580).50

   : (3) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة ثلثة أحاديث ❃

َفَفَقَدَها    ،َأْو َشابًّا  ،  اْلَمْسِجدَ َأنَّ اْمَرَأًة َسْوَداَء َكانَْت َتُقمُّ   :َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة    : (1)   - 147

  : « َقاَل ؟َأَفَل ُكنُْتْم آَذْنُتُمونِي» :َفَقاَل  ،َماَت  :َفَقاُلوا ،َأْو َعنْهُ َعنَْها  َفَسَأَل  ،َرُسوُل اهَّللِ 

ُروا َأْمرَ  ونِي َعَلى َقْبِرهِ »   :َفَقاَل   ،َها َأْو َأْمَرهُ َفَكَأنَُّهْم َصغَّ   إنَّ »  :ُثمَّ َقاَل   ،َفَصلَّى َعَليَْها  ،َفَدلُّوهُ   ، «ُدلُّ

ُرَها َلُهمْ   ، ُظْلَمًة َعَلى َأْهلَِها  َهِذِه اْلُقُبوَر َمْمُلوَءةٌ   ........................   ، َوإِنَّ اهَّلَل َتَعاَلى ُينَوِّ

 
 .(1/317)معالم السنن:  (1)

 .(3/242)المشكل من حديث الصحيحين: كشف  ،ابن الجوزي (2)

 .(3/364)الُمَحلَّى:  (3)
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 . (1) «بَِصَلتِي َعَلْيِهمْ 

 .(2)َصلَّى َعَلى َقبْرٍ  َأنَّ النَّبِيَّ  :ٍس َعْن َأنَ  :(2)  - 148

َها  »  : اهَّللِ َقاَل َرُسوُل  :َقاَل  ْلُخْدِريِّ َسِعيٍد ا َعْن َأبِي : (3)  - 149 اأْلَْرُض ُكلُّ

امَ   .(3) «َمْسِجٌد إاِلَّ اْلَمْقَبَرَة َواْلَحمَّ

 
 ،كتاب الصلة  ،ين عن أبي رافع عن أبي هريرةمن طريق حماد بن زيد عن ثابت البناالبخاري  أخرجه    (1)

 ،كتاب الجنائز ،من طريق حماد ابن زيد أيًضامسلم  ؛(446)رقم  ،باب كنس المسجد والتقاط القذى

كتاب   ،به ..بن عبدة أنبأ حماد بن زيداعن أحمد  ابن ماجه ؛(956)رقم  ،لقربباب الصلة على ا

عن  سلمةأبو يعلى عن هدبة بن خالد ثنا حماد بن  ؛(1527)رقم  ،باب الصلة على القرب ،الجنائز

 ،به ...ابن خزيمة من طريق أحمد بن عبدة قال: ثنا حماد بن زيد ؛(11/314)المسند:  ،به ...ثابت

بن حبان من طريق هدبة بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن ا ؛(1299)رقم  ،(2/272)الصحيح: 

  ،به ..لبيهقي من طريق الجمحي عن حماد بن زيدا ؛(3086)رقم  ،(7/355)الصحيح:  ،به ...ثابت

 .(7264)رقم  ،(4/47)السنن الكربى: 

باب الصلة  ،ب الجنائزكتا ،من طريق فليح بن سليمان، عن هلل بن علي، عن أنسمسلم  أخرجه (2)

عن حبيب بن الشهيد عن ثابت   ثنا شعبة ،وقال أحمد: ثنا محمد بن جعفر ؛(955)رقم  ،على القرب

صلى على قرب بعد ما  »ومن طريق األخير ابن ماجه بلفظ:  ؛(11909)رقم  ،المسند ،به ...سأن عن

ثنا غندر   ى عن مسوى بن حيان قال:أبو يعل  ؛(1531)رقم    ،باب الصلة على قرب  ،كتاب الجنائز  «،ُقبِرَ 

 ...ثنا غندروقال علي بن الجعد: قرأت يف كتاب أحمد بن حنبل:    ؛(6/172)المسند:    ،به  ...عن شعبة

 .(7/353)الصحيح:  ،ابن حبان من طريق أحمد بن حنبل ؛(1485)رقم  ،(223ص )المسند:  ،به

رقم  ،المسند ،أبي سعيدرو بن يحيى عن أبيه عن أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن عم (3)

باب ما  ،كتاب الصلة ،به ..طريق عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى الرتمذي من ؛(11379)

ابن ماجه من طريق سفيان عن عمرو  ؛(317)رقم  ،جاء أن األرض كلها مسجد إال المقربة والحمام

 ؛(745)رقم  ،صلة فيهاب المواضع التي تكره البا ،كتاب المساجد والجماعات ،به ..بن يحيى

ض كلها باب األر ،كتاب الصلة ،به ..العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى الدارمي من طريق عبد

ابن خزيمة من طريق عبد الواحد بن زياد عن عمرو  ؛(1390)رقم  ،طاهرة ما خل المقربة والحمام

  ،يف سننه باإلرسال والحديث أعله الرتمذي ،(791)رقم  ،(1/407)الصحيح:  ،به ..بن يحيى

ينظر التلخيص  ،لكن الحافظ ابن حجر حسنه بشواهده ؛(1/321)وضعفه النووي يف الخلصة: 

 .وأخيًرا: فقد احتج اإلمام ابن حزم هبذا الحديث فهو صحيح عنده ؛(1/658)لحبير: ا
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ن هذا الكلم  وادعى قوٌم أ :ثم قال ،لقد أورد اإلمام ابن حزم حديث أبي هريرة 

ا به ثم يقرر أبو محمد أن هذا ليس  ،دليل على أنه خصوص له منه  وإنما  ،خاصًّ

وليس فيه هني غيره عن   ،وفضيلتها على صلة غيره فقط  يف هذا الكلم بركة صلته

 .الصلة على القرب

ام ابن حزم على حديث أبي سعيد الخدري يف النهي عن الصلة يف  ثم يأيت اإلم

ابن حماد وعبد الواحد وأبو طوالة و» :فقد أسنده ،وينفي عنه صفة اإلرسال ،ربةالمق

  ، عموم الصلة يف المقابر  هذا الحديث هو يف   والنهي الوارد يف  ،(1)«وكلهم عدول  ،إسحاق

وال تحل كل صلة   ،وما ُذكر يف حديثي أبي هريرة وأنس إنما اختص بصلة الجنازة فقط

 .سواها

على القرب يف  م ابن حزم بين أحاديث صلة النبي ع اإلمالقد جم  :الخلصة  ❀

 ،قربة بطريقة موفقةيف الصلة يف الم وبين أحاديث النهي ،وأنس  حديثي أبي هريرة

  ، وذهب إلى أن هذا عامٌّ وغير خاص به  ،فخصص الصلة يف المقربة بصلة الجنازة

داخل   من صلة فهو وما عدا ذلك ،بل غير خاص ال بمكان محدد أو زمن مخصوص

واز  إلى ج (3) والحنابلة (2)يةوقد ذهب الشافع ،تحت عموم النهي يف الصلة يف المقابر

الصلة على   ( 5)والمالكية (4)وكره الحنفية ،لة عليهالميت لمن فاتته الصالصلة على قرب 

 .القرب

 
 .(2/345)الُمَحلَّى:  (1)

 .(5/244)المجموع:  ،وويالن ؛(3/59)الحاوي:  ،الماوردي (2)

 .(2/325)شرح مختصر الخرقي:  ،الزركشي ؛(2/381)المغني:  ،ابن قدامة (3)

  .(3/213)البناية:  ،العيني ؛(1/315)بدائع الصنائع:  ،الكاساين (4)

 .(2/254)البيان والتحصيل:  ،ابن رشد ؛(1/1183)شرح التلقين:  ،المازري (5)
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وال  ، وال يطيب ، مسألة: وإذا مات المحرم فيغسل بماء وسدر فقط (374).51
 وال رأسه ، طى وجههغي

   : (1) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة ثلثة أحاديث ❃

َفَقاَل َرُسوُل    ،(2)َوَقَع َعْن َراِحَلتِِه َفَأْقَصَعتْهُ   َرُجًل َأنَّ    :َعِن ابِْن َعبَّاٍس    :(1)   - 150

ُن فِي َثْوَبْينِ  ، اْغِسُلوُه بَِماٍء َوِسْدرٍ » :اهَّللِ  َفإِنَُّه ُيْبَعُث َيْوَم   ، َوَوْجِههِ َرْأِسِه َخاِرَج  ، َوُيَكفَّ

ًي     .(3) «ا اْلِقَياَمِة ُمَلبِّ

ُروا ُوُجوَهُهمْ » : َقاَل  َل اهَّللِ َأنَّ َرُسو  : َعْن َعَطاءٍ  :(2) -151 َواَل َتَشبَُّهوا   ، َخمِّ

 . (4) «بِاْليَُهودِ 

نَْساُن انَْقَطَع َعْنُه »إَِذا    :َقاَل   َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ    :  َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ   :(3)  -152 َماَت اإْلِ

 
 .(3/374)الُمَحلَّى:  (1)

 .(4/108)النهاية:  ،ابن األثير .داسته بأرجلها وقتلته (2)

  ،فأورده ..ن عباسعن اب ،عن سعيد بن جبير ،عن أيوب ،أخرجه البخاري من طريق حماد بن زيد (3)

من طريق عمرو بن دينار وأيوب عن مسلم  ؛(1206)رقم  ،باب الكفن يف ثوبين ،كتاب الجنائز

من طريق أبي بشر النسائي  ؛(1206)رقم  ،بالمحرم إذا ماتباب ما يفعل  ،كتاب الحج ،به ...سعيد

 ؛(2713)قم ر ،باب تخمير المحرم وجهه ورأسه ،كتاب مناسك الحج ،به ..عن سعيد بن جبير

ص )المسند:  ،به ...الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت سعيد بن جبير

وقال أجمد:  ؛(342ص )ند: المس ،به ...يد بن جبيرعن شعبة عن أبي بشر عن سع الطيالسي ؛(357

باب   ،اب الحجكت ،الرتمذي ؛(1853)رقم  ،المسند ،به ...ثنا هشيم أنبأ أبو بشر عن سعيد بن جبير

الدارقطني من طريق عبد األعلى قال: سمعت سفيان يقول:  ؛(951)رقم  ،المحرم يموت يف إحرامه

 ،البيهقي من طريق الشافعي ؛(270)رقم  ،(2/296)ن: السن ،به ...سمع عمرو بن سعيد بن جبير

 .(6441)رقم  ،(3/393)السنن الكربى: 

بن وأخرجه اإلمام ا  ؛(2/296)عن ابن جريج: السنن:    ،أخرجه الدارقطني من طريق علي بن عاصم  (4)

وذكر  ؛(273ص)حجة الوداع:  ،عن عطاء ،عن ابن جريج ،حزم بإسناده: من طريق عبد الرزاق

 .(1/303)التنقيح:  ،جه يف سننه من طريق ابن جريجي أن منصور بن سعيد أخرالذهب
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 .(1) ُع بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلُه« ِعْلٍم ُيْنَتفَ َثٍة: إاِلَّ مِْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأوْ َعَمُلُه إاِلَّ مِْن َثَل 

على أن المحرم إذا مات وقت   احتج اإلمام ابن حزم بحديث ابن عباس 

وال يغطى   ،وال ُيَمس كافوًرا وال ُيَطيب ،ل بماء وسدر فقطض أن يغسفإن الفر :اإلحرام

 .ثم ذكر ما يخالف ذلك من أحاديث  ،وال يكفن إال يف ثياب إحرامه فقط  ،وال رأسهوجهه  

 : فعند أبي محمد باطل من وجوه - رفعه إلى النبي  -أما ما روي عن عطاء 

 . وال حجة يف مرسل   ؛ أنه مرسل  األول:

 . بل يكون يف سائر الموتى  ، وال دليل على أنه يف المحرم أصًل   ، فيه نص  ليس   أنه   الثاين:

ال يقول    ورسول اهَّلل    ؛ نه باطل ح أ فص   ، أن اليهود ال تكشف وجوه موتاهم  الثالث:

 . إال الحق 

  ألن خرب ابن عباس    ؛أنه لو صح ُمسنًدا يف المحرمين لما كانت فيه حجة  الرابع:

 . إنه تشبه باليهود :يف أْمر َأَمَر به ن يقول ال أالمحومن  ،هو اآلخير بل شك

 :ألنه فيه ؛هوهو أيًضا ال حجة لهم في  ، ى حديث أبي هريرة ثم يأيت أبو محمد عل

بل غيره مأمور فيه بأعمال مفرتضة من   ،وليس فيه أنه انقطع عمل غيره فيه  ،أنه انقطع عمله

 . غسل وصلة ودفن

م تغطية وجه المحرم  زم من تخصيص أحاديث عد ما ذكره اإلمام ابن ح   الخلصة:  ❀

مع  خاصة  - هو الراجح من مجموع األدلة  ؛ غطى رأسهوأال يمس طيًبا وال ي  ، إذا مات

 
عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي عن العلء بن  ،أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر (1)

أحمد عن سليمان  ؛(1631)رقم  ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ،لوصيةكتاب ا ،هريرة

 ،الرتمذي من طريق إسماعيل بن جعفر أيًضا ؛(8627)قم ر ،المسند ،به ...ماعيلبن داود عن إس

كتاب  ،ن طريق إسماعيل بن جعفر كذلكوالنسائي م ؛(1376)رقم  ،باب يف الوقف ،كتاب األحكام

أبو داود من طريق سليمان بن بلل عن   ؛(3651)رقم  ،باب فضل الصدقة على الميت ،الوصايا

الدارمي عن موسى بن إسماعيل   ؛(2880)رقم    ،ن الميتباب الصدقة ع  ،الوصايا  كتاب  ،به  ...العلء

 .غ عن النبي باب البل ،كتاب المقدمة ،به ...عن إسماعيل
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وهذا الذي قاله اإلمام ابن حزم هو رأي   - ه ضعف الحديث الوارد يف تغطية الوج 

 . يكفن المحرم  :(4) والمالكية   ( 3) وعند الحنفية  ، (2) والحنابلة  ،(1) الشافعية 

من   - نابلة ومعه الشافعية والح  - هو ما ذهب إليه اإلمام ابن حزم  والذي نتبناه هنا:

 . م تطييبه عدم تغطية وجه المحرم إذا مات وعد 

 مسألة: ونستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء حتى توضع (379).52

 : (5) حاديث ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة أربعة أ ❃

إَذا  َقاَل: » ، َعن النَّبِيِّ َعامِِر بِْن َربِيَعَة َعْن  ، ابِْن ُعَمرَ َعِن  :( 1) - 153

َأْو ُتوَضَع مِْن    ، َأْو َتْخُلَفهُ   ، َفْلَيُقْم َحتَّى َيْخُلَفَها   ،  َماِشًيا َمَعَها ْم َيُكنْ َفإِْن لَ   ، َرَأى َأَحُدُكْم اْلِجنَاَزةَ 

 .(6) « هُ َقْبِل َأْن َتْخُلفَ 

 
 .(5/208)المجموع:  ،النووي ؛(1/307)األم:  (1)

 .(2/53)شرح العمدة:  ،ابن تيمية ؛(1/361)الكايف:  ،ابن قدامة (2)

 .(3/1055)التجريد:  ،القدوري ؛(1/308)نائع: بدائع الص ،الكاساين (3)

 .(3/142)مواهب الجليل:  ،الحطاب ؛(1/1143)شرح التلقين:  ،المازري (4)

 .(3/379)ى: الُمَحلَّ  (5)

باب متى يقعد إذا قام   ،كتاب الجنائز  ،به  ...عن ابن عمر  ،عن نافع  ،من طريق الليث  البخاريأخرجه    (6)

عن عامر بن  ،عن أبيه ،عن سالم ،ريعن الزه ،من طريق سفيانمسلم  ؛(1246)رقم  ،للجنازة

ن سفيان عن الزهري عن الشافعي ع ؛(958)رقم  ،باب القيام للجنازة ،كتاب الجنائز ،به ...ربيعة

أحمد عن يحيى بن عبيد اهَّلل قال: أخربين نافع   ؛(786)رقم    ،(162ص  )المسند:  ،به  ...سالم عن أبيه

عن سالم عن  ،عن الزهري ،عن سفيان ،بي شيبةابن أ ؛(15248)رقم  ،ندالمس ،به ...عن ابن عمر

بن عبد اعن سالم  ،بن شهابالرتمذي من طريق ا ؛(12028)رقم  ،(3/356)المصنف:  ،به ...أبيه

النسائي عن  ؛(1042)رقم  ،باب القيام للجنازة ،كتاب الجنائز ،به ...عن أبيه عن عامر بن ربيعة ،اهَّلل 

أبو داود من طريق  ؛(1915)رقم  ،باب األمر بالقيام للجنازة ،كتاب الجنائز ،به ...قتيبة عن الليث

رقم   ،باب القيام للجنازة  ،كتاب الجنائز  ،به  ...بيعةسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ر

رقم  ،ازةباب القيام للجن ،كتاب الجنائز ،به ...ابن ماجه عن محمد بن رمح قال: أنبأ الليث ؛(3172)

اآلحاد والمثاين:   ،به  ...عن ابن أبي شيبة والشافعي قاال: ثنا سفيان بن عيينة  ،بي عاصمأابن   ؛(1542)

 .(324)رقم  ،(1/258)
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اْلِجنَاَزَة   إَذا َرَأْيُتمُ َقاَل: » ، َعن النَّبِيِّ َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َعْن  :( 2) - 154

 . (1) «ْد َحتَّى ُتوَضعَ َيْقعُ   َفَل   ، َفَمْن َتبَِعَها   ، َفُقوُموا 

  : َفُقْلنَا ،نَا بِهِ ُقمْ وَ  ، َفَقاَم َلَها النَّبِيُّ  ،َمرَّ بِنَا ِجنَاَزةٌ  : َقاَل  َجابٍِر َعْن  :(3) -155

 إنََّها ِجنَاَزُة َيُهوِد 
 . (2)«َفُقوُموا ،اْلِجنَاَزةَ  َفإَِذا َرَأْيتُمُ :»َقاَل   ؟ يٍّ َيا َرُسوَل اهَّللِ

َيْعنِي  ،ُثمَّ َقَعدَ  َقاَم َرُسوُل اهَّللِ  :َأنَُّه َقاَل  ْن َعلِيِّ بِْن َأبِي َطالٍِب عَ  :(4) -156

 
 ،عن أبي سلمة بن عبد الرحمن  ،عن يحيى بن أبي كثير  ،ائيومن طريق هشام الدستري  البخاأخرجه    (1)

مسلم من طريق   ؛(1247)رقم    ،باب من تبع جنازة فل يقعد حتى توضع  ،كتاب الجنائز  ،عن أبي سعيد

يب عن هو سي عنالطيال ؛(959)رقم  ،باب القيام للجنازة ،كتاب الجنائز ،به ...ابن علية عن هشام

 ،به ...أحمد عن يحيى بن سعيد عن هشام ؛(291ص )المسند:  ،به ...سعيدعن أبيه عن أبي  سهيل

باب  ،كتاب الجنائز ،به ...الرتمذي من طريق وهب بن جرير قال: ثنا هشام ؛(10811)رقم  ،المسند

القيام  باب ،كتاب الجنائز ،به ...النسائي من طريق خالد قال: ثنا هشام ؛(1043)رقم  ،القيام للجنازة

المسند:  ،به ...أبو يعلى من طريق أبي عامر العقدي قال: ثنا هشام عن يحيى ؛(1917) رقم ،للجنازة

 ...البيهقي من طريق مسلم بن إبراهيم قال: ثنا هشام ثنا يحيى بن أبي كثير  ؛(1157)رقم    ،(2/386)

 .(6663)رقم  ،(4/26)السنن الكربى:  ،به

 ،عن عبيد اهَّلل بن مقسم عن جابر  ،ى بن أبي كثيرعن يحي  ،الدستوائيام  من طريق هشالبخاري  أخرجه    (2)

 ،به ...مسلم من طريق ابن علية عن هشام ؛(1249)رقم  ،باب من قام لجنازة يهودي ،كتاب الجنائز

عن أحمد عن عبد الوهاب الخفاف قال: ثنا هشام  ؛(960)رقم  ،باب القيام للجنازة ،كتاب الجنائز

 ،كتاب الجنائز ،به ...نسائي من طريق خالد قال: ثنا هشامال ؛(14018)رقم  ،سندالم ،به ...يحيى

 ...أبو داود من طريق األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير ؛(1922)رقم  ،باب القيام لجنازة أهل الشرك

إبراهيم قال: ثنا  عن مسلم بن  ،عبد بن حميد ؛(3174)رقم  ،باب القيام للجنازة ،كتاب الجنائز ،به

ابن حبان من طريق األوزاعي  ؛(1153)رقم  ،(349ص )المسند:  ،به ...ثيرعن يحيى بن أبي ك بانأ

الطحاوي من طريق موسى  ؛(3050)رقم  ،(7/332)الصحيح:  ،به ...قال: ثني يحيى بن أبي كثير

 ؛(2567)رقم  ،(1/486) شرح معاين اآلثار: ،به ...بن إسماعيل قال: ثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير

 ،(4/26)السنن الكربى:    ،به  ...معاذ بن فضالة قال: ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثيرالبيهقي من طريق  

 .(7126)رقم 



~ 261 ~ 

 

 . (1)لِْلِجنَاَزةِ 

القيام فإن اإلمام ابن حزم يرى استحباب  ؛لما تقدم من أحاديث يف هذه المسألةا وفقً 

 .لم يقم فل حرج  إنف  ،حتى توضع أو تخلفه  ،وإن كانت جنازة كافر  ،للجنازة إذا رآها المرء

وليس    ،ومن وجهة نظر أبي محمد فإن التوفيق بين أحاديث القيام والقعود يدل على الندب

يجوز ترك سنة متيقنة إال ألنه ال  ؛ناسًخا -  يعني حديث علي  - يجوز أن يكون هذا 

 .أو برتك معه هني ،والنسخ ال يكون بالنهي ،خبيقين نس

قديًما   -هو خلف موجود  حزم يف هذه المسألة ما ذكره اإلمام ابن : الخلصة  ❀

ائفة لت ط فقا «؛ثم قعد» :بين العلماء يف تفسير اللفظ الوارد يف حديث علي  -وحديثًا 

هذا اللفظ على بيان  وقد حمل اإلمام ابن حزم ،(2)بل هو للتخيير :بالنسخ وقالت طائفة

  ، (3)الحنفية :منهور الفقهاء وقد عدَّ جم ،وخروج األمر من الوجوب إلى الندب ،وازالج

، وال نجد بدًا من   منسوخ ةإلى أن القيام للجناز (6)والحنابلة ،(5)والشافعية ،(4)والمالكية

 
 ،كتاب الجنائز ،عن علي ،عن مسعود بن الحكم ،عن نافع بن جبير ،من طريق واقد بن عمرو مسلم (1)

 ،به ...بن سعيد عن واقدايى عن يح :مالكعند يث والحد ؛(962)رقم  ،باب نسخ القيام للجنازة

أحمد عن إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن عمرو    ؛(549)رقم    ،باب الوقوف للجنائز  ،كتاب الجنائز

 ،كتاب الجنائز ،به ...الرتمذي عن قتيبة قال: ثنا الليث ؛(546)رقم  ،به ...قال: ثني واقد بن عمرو

 ،كتاب الجنائز ،به ...الليثي عن قتيبة قال: ثنا النسائ ؛(1044)رقم  ،هال ترك القيام باب الرخصة يف

 ،كتاب الجنائز  به  ...أبو داود من طريق مالك عن يحيى بن سعيد  ؛(1999)رقم    ،باب الوقوف للجنائز

شرح معاين   ،به  ...الطحاوي من طريق ابن وهب قال: أخربين مالك  ؛(3175)رقم    ،باب القيام للجنائز

الصحيح:   ،به  ...زيد بن موهب قال: ثنا الليثابن حبان من طريق ي  ؛(2576)رقم    ،(1/488)اآلثار:  

 .(7133)رقم  ،(4/27)السنن الكربى:  ،البيهقي من طريق مالك وغيره ؛(3055)رقم  ،(7/326)

 .(3/422)معلم: إكمال ال ،القاضي عياض (2)

 .(2/232)الدر المختار:  ،ابن عابدين (3)

  .(1/253)المدونة:  (4)

 .(5/280)المجموع:  ،النووي ؛(2/427)التهذيب:  ،البغوي (5)

 .(2/357)المغني:  ،ابن قدامة (6)
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 بقول األئمة األربع. األخذ 

  -ولد حيًا ثم يموت مسألة: ونستحب الصالة على المولود ي (598).53

   : (1) حديثين   ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة   ❃

 - اهَّللِ  بُْن َرُسولِ اَماَت إبَْراِهيُم َقاَلْت:  ُأمِّ اْلُمْؤمِنِينَ َعائَِشَة َعْن  :( 1) - 157

دٍ َقاَل  .(2) َفَلْم ُيَصلِّ َعَليِْه َرُسوُل اهَّللِ  -َوُهَو ابُْن َثَمانِيََة َعَشَر َشْهًرا  َهَذا َخبٌَر  :َأبُو ُمَحمَّ

 .َصِحيٌح 

اكُِب  » :َقاَل  َأنَُّه َذَكَر أَنَّ َرُسوَل اهَّللِ  : َة  بِْن ُشْعَب اْلُمِغيَرةِ  َعنِ  : (2)  - 158 الرَّ

 . (3) «َوالطِّْفُل ُيَصلَّى َعَلْيهِ   ، َواْلَماِشي َحْيُث َشاَء مِنَْها   ، َخْلَف اْلِجنَاَزِة 

 
 .(3/385)الُمَحلَّى:  (1)

وأخرجه أحمد فقال   ؛(3187)رقم  ،باب الصلة على الطفل ،كتاب الجنائز ،داودأخرجه أبو  (2)

طريق أحمد بن عبد  ابن عساكر من ؛(25773)رقم  ،المسند ،به ...ثنا أبي عن ابن إسحاق :يعقوب

تاريخ دمشق:   ،به ...لجبار قال: أنبأ يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: ثني عبد اهَّلل بن أبي بكرا

 ؛(1/235)الدراية:  ،ينظر: ابن حجر ،ء هذا الحديث بالنكارةوقد أعل بعض العلما .(3/145)

 .(2/280)نصب الراية:  ،الزيلعي

 ،(96ص )المسند:  ،به ...عن المغيرة بيهن زياد بن جبير عن أع ،ي عن ابن فضالةالطيالس أخرجه (3)

 ،المسند  ،به  ...بيرعن زياد بن جثنا سعيد بن عبيد اهَّلل    ،وقال أحمد: ثنا عبد الواحد الحداد  ؛(702)رقم  

رقم   ،(3/280)المصنف:  ،به ...ابن أبي شيبة عن وكيع عن سعيد بن عبيد اهَّلل  ؛(17697)رقم 

الرتمذي من طريق  ؛(1948)رقم  ،لصلة على األطفالباب ا ،كتاب الجنائز ،النسائي ؛(11368)

باب الصلة على   ،كتاب الجنائز ،به ...بن سعيد بن عبيد اهَّلل ثنا أبيابشر بن آدم قال: ثنا إسماعيل 

 ...اهَّلل يدالنسائي من طريق خالد قال: ثنا سعيد بن عب  ؛(حسن صحيح)  :وقال  ،(1031)رقم    ،األطفال

روح بن عبادة قال: ثنا سعيد بن  :من طريق  ابن ماجه ؛(2075)رقم  ،(1/632)سنن الكربى: ال ،به

الطرباين من طريق محمد بن المثنى  ؛(1481)رقم  ،باب شهود الجنائز ،كتاب الجنائز ،به ...عبيد اهَّلل

رقم  ،(20/431)معجم الكبير: ال ،به ...ثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد اهَّلل بن جبير بن حية عن أبيه

الحاكم  ؛(3049)رقم  ،(7/320)الصحيح:  ،به ...اهَّلل  ابن حبان قال: ثنا سعيد بن عبيد ؛(17802)

 =بن جبير بنامن طريق محمد بن بشار قال: ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان ثنا يونس بن عبيد عن زياد  
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وحمل الصلة  ،بحديث المغيرة بن شعبة م يف هذه المسألة أخذ اإلمام ابن حز

وليس الصلة عليه   -استهل أو لم يستهل  -يًّا ثم يموت على الندب على المولود يولد ح

 .وليس فيه هنٌي عنها  ،بأن فيه ترًكا للصلة  شة  وأجاب عن حديث عائ  .فرًضا ما لم يبلغ

ل استه - حباب الصلة على المولود ما ذكره اإلمام ابن حزم من است  : الخلصة  ❀

 ،معلول وحديث عائشة  ،فالهال يمكن إغفيه عموم  -ولم يقل بوجوبه  - أم لم يستهل 

ا» :قال اإلمام أحمد عنه المغيرة بن شعبة يف  ومن األحوط األخذ بحديث ،(1)«منكر جدًّ

ال ُيَصلى  :فقال الحنفية :مولود ما لم يستهلواختلف الفقهاء يف الصلة على ال .ذلك

 .يصلى عليه وإن لم يستهل :(5)وقال الحنابلة ،(4)والشافعية ،(3)وهو قول المالكية ،(2)عليه

 .هو مذهب الجمهور : والذي يرتجح للباحث يف هذه المسألة 

 
ووافقه  (اريصحيح على شرط البخ ) :وقال (1344)رقم  ،(1/517)المستدرك:  ،به ...حية=

السنن  ،به  ...ثنا روح بن عبادة قال: ثنا سعيد بن عبيد اهَّلل   ،البيهقي من طريق الحسن بن مكرم  ؛الذهبي

 .فهو صحيح عنده أيًضا ؛: واحتج اإلمام ابن حزم بالحديثقلت .(7029)رقم  ،(4/8)الكربى: 

 .(1/514)زاد المعاد:  ،ابن القيم (1)

 .(1/302)بدائع الصنائع:  ،الكاساين ؛(1/248)تحفة الفقهاء:  ،نديالسمرق (2)

 .(2/138)شرح مختصر خليل:  ،الخرشي ؛(1/1177)شرح التلقين:  ،المازري (3)

 .(5/257)المجموع:  ،النووي ؛(3/34)الحاوي:  ،الماوردي (4)

 .(2/334)شرح مختصر الخرقي:  ،الزركشي ؛(2/389)المغني:  ،ابن قدامة (5)
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 مسألة: ال زكاة في غير ما ورد إال في األصناف الثمانية( 639.)54

 : (1)ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة حديثين ❃

َماُء   : َقاَل   َعن النَّبِيِّ    َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد اهَّللِ َعْن َأبِيِه    :(1)  -159 »فِيَما َسَقت السَّ

ا َكاَن َأوْ  -َواْلُعُيــــونُ  قـال أبو   .(3) ِر«اْلُعْشــُر، َوَما ُســِقَي بِالنَّْضــِح نِْصُف اْلُعْش  - (2)َعـــثِْريًّ

 . وهذا خربٌ صحيٌح   : محمد

َلْيَس فِيَما ُدوَن  : »َقاَل َرُسوُل اهَّللِ  : َقاَل  اْلُخْدِريِّ  َعْن َأبِي َسِعيدٍ  :(2) -160

ٍد:. َقاَل (4) « َصَدَقةٌ  ،َخْمَسِة َأْوَساِق َتْمٍر َواَل َحبٍّ  ِة. َأبُو ُمَحمَّ حَّ  َوَهَذا إْسنَاٌد فِي َغاَيِة الصِّ

 
 .(4/24)الُمَحلَّى:  (1)

َوقِيَل: ُهَو  ،ُهَو مَِن النَّخيل الَِّذي َيْشرب بُعروقه مِْن َماِء الَمَطر يجتِمع فِي َحِفيرة»ثير: قال ابن األ (2)

 .(3/182) النهاية: «.ًحاَوقِيَل: ُهَو َما ُيْسقى َسيْ  .الِعْذي
باب العشر   ،لزكاةكتاب ا  ،فأورده  ...مأخرجه البخاري من طريق يونس بن يزيد عن الزهري عن سال  (3)

 ،كتاب الزكاة  ،به  ...الرتمذي من طريق ابن وهب عن يونس  ؛(1412)رقم    ،ما يسقى من ماء السماءفي

باب  ،كتاب الزكاة ،النسائي من طريق ابن وهب أيًضا ؛(640)رقم  ،باب الصدقة فيما يسقى باألهنار

اب كت ،وهب كذلك يق ابنأبو داود من طر ؛(2488)رقم  ،ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر

باب صدقة  ،كتاب الزكاة ،ابن ماجه من طريق ابن وهب ؛(1596)رقم  ،باب صدقة الزرع ،الزكاة

 .(1817)رقم  ،الزروع والثمار

باب ما  ،كتاب الزكاة ،به ...عن أبي سعيد عن عمرو بن يحيى المازين عن أبيه :مالكأخرجه اإلمام  (4)

رقم    ،باب زكاة الورق  ،كتاب الزكاة  ،البخاريق مالك أخرجه  من طريو  ؛(575)رقم    ،لزكاةتجب فيه ا

أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي  ؛(421)رقم  ،(94ص )المسند:  ،الشافعي عن مالك ؛(1379)

الرتمذي من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى   ؛(11181)رقم    ،المسند  ،به  ...عن مالك

النسائي من  ؛(626)رقم  ،مر والزرع والحبوبباب صدقة الت ،لزكاةكتاب ا ،به ...أبيه المازين عن

 ،ة اإلبلاباب زك ،كتاب الزكاة ،به ...طريق الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة

 =ابن ؛(1558)رقم  ،باب ما تجب فيه الزكاة ،كتاب الزكاة ،ق مالكأبو داود من طري ؛(2446)رقم 
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يف ثلثة أصناف  ،كاة من الزروعاإلمام ابن حزم األموال التي تجب فيها الز دديح

هو نص عامٌّ خصصه  وما ذكر من حديث ابن عمر  ،القمح والشعير والتمر :فقط

الصدقة عن كل ما   اهَّلل  فنفى رسول :و محمدقال أب ،حديث أبي سعيد الخدري 

 . دون خمسة أوسق من حب أو تمر

  ،يطلق على البُرِّ فقطستدالل على أن الحب يف اللغة ابن حزم يف اال ثم يذهب اإلمام

ۢنبَت نَ ﴿ :يف تفسير قوله تعالى ويذكر أثًرا عن ابن عباس 
َ
ب ا   ٢٧ا فِيَها َحب  ا فَأ وَِعنَب ا َوقَض 

بالحب  -وهو الحجة يف اللغة  -قال ابن عباس  .[29 -27 :]عبس ﴾٢٩َوََن ٗل   ت ون اَوَزي   ٢٨

بكسر الحاء   -والِحبَّة  ،والشعير خاصةً  الَحبُّ للحنطة :ثم يقول أبو محمد ،(1)لبُرِّ على ا

  .(2)لكل البزور خاصة :وزيادة الهاء يف آخرها

ض آثاًرا عن الصحابة تعريس ،بعد هذا التحديد الذي استنبطه اإلمام ابن حزم

 ؛غير القمح والشعيرويذكر األحاديث التي فيها ذكر ل ،والتابعين يف حكم باقي الحبوب

َأنَُّه » :عن النبي  ذ عندنا كتاب معا :ن طلحة قالمنها حديث من طريق موسى ب

َدَقَة مِن بِيِب  ،التَّْمرِ  :إنََّما َأَخَذ الصَّ هذا   :قــال أبو محمد ،(3)«ِعيرِ َوالشَّ  ،َواْلِحْنَطةِ  ،َوالزَّ

 
المنتقى:   ،به  ...بن أبي حسن المازين عن أبيهاعمارة    عن عمرو بن يحيى بن  الجارود من طريق سفيان=

رقم   ،(2/267)المسند:    به  ...أبو يعلى عن زهير: ثنا سفيان عن عمرو بن يحيى بن عمارة  ؛(93ص  )

 ...ى بن عمارةثنا عمرو بن يحي ،وح بن القاسمرمن طريق يزيد بن زريع قال: ثنا  ابن خزيمة ؛(979)

 (7494)رقم  ،(4/84)الكربى:  ،هقي من طريق الشافعيالبي ؛(4/35)صحيح: ال ،به
 .(24/226)التفسير:  ،الطربي (1)

ياِحينِ الِحبَُّة: بُزوُر البُقوِل  »قال ابن منظور:    (2) : الِحبَُّة: َحبُّ   ،َواِحُدَها َحبٌّ   ،والرَّ األَزهري َعِن اْلكَِسائِيِّ

ياِحينِ   ،َوِقيَل: الِحبَّةُ   ؛َفِهَي ِحبَّةٌ   ،َذا َكانَِت الُحبُوُب ُمْختَلَِفًة مِْن كلِّ شيٍء شيءٌ َوِقيَل: إِ   ؛بَّةٌ َوَواِحُدُه َح   ،الرَّ

ا  ،بِاْلَكْسِر: بُزوُر الَصْحراءِ   .(1/293)لسان العرب:  «.َليَْس بُِقوٍت مِمَّ

قال: عندنا كتاب  ن موسى بن طلحةأخرجه أحمد من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن عثمان ع (3)

وأخرجه الطرباين من طريق مروان بن معاوية   ؛(21484)رقم    ،المسند ،فذكره  ...عاذ عن النبي  م

 ،الدارقطني من طريق سفيان أيًضا ؛(20/150)المعجم الكبير:  ،فذكره ...عن عمرو بن عثمان

 =(1457)رقم    ،(1/558)درك:  المست  ،الحاكم من طريق سفيان  ؛(1914)رقم    ،(2/480)السنن:  
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  .لم يدرك معاًذا بعقله (1) ألن موسى بن طلحة ؛منقطع

ألة فيه شيء من التعنت يف التمسك  ما ذكره اإلمام ابن حزم يف هذه المس  :الخلصة  ❀

ومن الراجح أن الذي دفعه إلى هذا هو مذهبه   ،حديث أبي سعيد الخدري  بنص

على أن الباحث  ،(الُمَحلَّى )ه يف موسوعته الفقهية الظاهري الذي هيمن على ترجيحات

الزكاة    فقد ذهب الحنفية إلى أن  ،ع مما ذكره أبو محمدإن األمر يف زكاة الزروع أوس  :يقول

 ،وفرق المالكية بين الثمار والحبوب ،(2)صد بزراعته استنماء األرضتجب يف كل ما يق

وذهب الشافعية إلى  ،(3)ير التمر والزبيبغ -فأما الثمار فل يؤخذ من أي جنس منها زكاة 

 :والمشهور من مذهب الحنابلة  ،(4)ان قوًتاإال ما ك  -جب يف شيء من الزروع  أن الزكاة ال ت

 .(5)اة يف الزروع على ما يكال ويدخرالزكأن 

 مسألة: وال زكاة في الخيل (639).55

   : (6) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة ثلثة أحاديث   ❃

وا   ، َقْد َعَفْوُت َعن اْلَخْيلِ » :َقاَل َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل   َعْن َعلِيٍّ  :( 1) - 161 َفَأدُّ

 
 ،رواته يث قد احتج الشيخان بجميعهذا حد»بعد أن أورد الحديث يف مستدركه:  -حاكم قال ال=

 «،رواته ثقات وهو متصل»وقال البيهقي:    «،بن طلحة تابعي كبير ال ينكر له أن يدرك أيام معاذوموسى  

مل رق المعتربة يف تح ة وهي إحدى الط: وهذه الرواية هي بطريق الوجادقلت  .(4/353)الخلفيات:  

 .فل غبار عليها ؛الحديث

ووثقه العجلي  «،ليس به بأس»قال اإلمام أحمد:  ،طلحة بن عبيد اهَّلل التيمي المدينهو موسى بن  (1)

الجرح والتعديل:  ،ابن أبي حاتم ؛(5/123)الطبقات:  ،ابن سعد .هـ103وفاته سنة  ،والذهبي

 .(13/412)لكمال: هتذيب ا ،المزي ؛(8/147)

  .(2/241)العناية:  ،البابريت ؛(2/53)بدائع الصنائع:  ،الكاساين (2)

 .(1/304)الكايف:  ،ابن عبد الرب ؛(1/380)المدونة:  (3)

 .(3/239)الحاوي:  ،الماوردي (4)

 .(2/466)شرح مختصر الخرقي:  ،الزركشي ؛(3/3)المغني:  ،ابن قدامة (5)

 .(4/32)الُمَحلَّى:  (6)
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ٍد: َهَذا َصِحيٌح ُمْسَندٌ  .«ْيِن َخْمَسةٌ  مِاَئَت مِْن ُكلِّ   ، َصَدَقَة َأْمَوالُِكمْ   . (1) َقاَل َأبُو ُمَحمَّ

َلْيَس َعَلى اْلُمْسلِِم فِي  »  : اهَّللِ َقاَل َرُسوُل  :َقاَل  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  : (2)  - 162

قِيِق ُة اْلِفْطِر  إالَّ َصَدقَ   ، َفَرِسِه َوَعْبِدِه َصَدَقة   . (2) «فِي الرَّ

اْلَخْيُل لَِرُجٍل َأْجٌر َولَِرُجٍل  » :َقاَل  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ  :َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  :( 3) - 163

 
المصنف:  ،به ...عن عليعن عاصم بن ضمرة  ،بن عمارة عن الحسن ،الرزاق عبدأخرجه  (1)

 ،به ..من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرةالنسائي وأخرجه  ؛(6879)رقم  ،(4/33)

 ،به ...الرتمذي من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق ؛(2477)رقم  ،باب زكاة الورق ،كتاب الزكاة

وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا »قال: ثم  ،(620)قم ر ،ة الذهب والورقباب زكا ،لزكاةكتاب ا

عن أبي إسحاق عن عاصم بن  ،أبو داود من طريق أبي عوانة «،الحديث فقال: هو عندي صحيح

 ...ابن ماجه من طريق وكيع عن سفيان ؛(1574)رقم  ،باب زكاة السائمة ،كتاب الزكاة ،به ...ضمرة

وقال الدارمي: أخربنا المعلى بن أسد قال:  ؛(1790)رقم   ،كاة الورق والفضةباب ز  ،ةالزكا  كتاب  ،به

وأخرجه عبد اهَّلل بن  (1629)رقم  ،باب زكاة الورق ،كتاب الزكاة ،به ...ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق

رقم  ،دزوائد المسن ،به...أحمد من طريق محمد بن أبي عبيدة ثني أبي عن األعمش عن أبي إسحاق

السنن:  ،به ...ق عبد اهَّلل بن نمير عن األعمش عن أبي إسحاقالدارقطني من طري ؛(1272)

الطحاوي  ؛(4/28)الصحيح:  ،به ...ابن خزيمة من طريق أبي أسامة عن سفيان الثوري ؛(2/126)

ق البيهقي من طري ؛(2/29)شرح معاين اآلثار:  ،به ...من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق

 .(7656)رقم  ،(4/117)السنن الكربى:  ،به ...انة عن أبي إسحاقنصور قال: ثنا أبو عوسعيد بن م

 . كما نقل عنه الرتمذي ،وسبقه يف ذلك البخاري ،كما قال ابن حزم ،والحديث صحيح

عن أبي ال: سمعت سليمان بن يسار عن عراك  أخرج الحديث البخاري من طريق عبد اهَّلل بن دينار ق (2)

مالك عن عبد اهَّلل  ؛(1394)رقم  ،على المسلم يف فرسه صدقة باب ليس ،كتاب الزكاة ،به ...يرةهر

 ؛(612)رقم  ،باب صدقة الرقيق والخيل ،كتاب الزكاة ،به ...بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك

وقال  ؛(982)رقم  ،زكاة على المسلم على عبده وفرسهباب ال  ،كتاب الزكاة ،مسلم من طريق مالك

الرتمذي من طريق سفيان وشعبة  ؛(7235)رقم  ،المسند ،به ...هَّلل بن دينار: ثنا سفيان عن عبد اأحمد

النسائي من   ؛(628)رقم    ،باب ليس يف الخيل والرقيق صدقة  ،كتاب الزكاة  ،به  ...عن عبد اهَّلل بن دينار

 ،كتاب الزكاة ،ن طريق مالكأبو داود م ؛(2471)رقم  ،باب زكاة الرقيق  ،كتاب الزكاة ،طريق مالك

رقم  ،(4/117)السنن الكربى:  ،البيهقي من طريق أبي داود ؛(1595)رقم  ،دقة الرقيق باب ص

(7194). 
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ِذي ِهَي َلُه َأْجٌر َفَرُجٌل َرَبَطَها فِي َسبِيِل اهَّللِ َفَأَطاَل َلَها  ا ا َفَأمَّ   ؛ َرُجٍل ِوْزرٌ ِسْتٌر َوَعَلى   فِي َمْرٍج  لَّ

ْوَضِة َكاَن َلُه َحَسنَاٌت ي طَِيلَِها َذلَِك َفَما َأَصاَبْت فِ  ، َأْو َرْوَضةٍ  َوَلْو َأنََّها   ،  مِن اْلَمْرِج َأو الرَّ

َها  َوَلْو َأنَّ  ، َكاَنْت آَثاُرَها َوَأْرَواُثَها َحَسنَاٍت َلهُ  ،ِ َرًفا َأْو َشَرَفْين لَِك َفاْسَتنَّْت َش َعْت طَِيَلَها ذَ طَ قَ 

ْت  َوَرُجٌل   ، َفِهَي َلُه َأْجرٌ  ، ُيِرْد َأْن َيْسِقَي بِِه َكاَن َذلَِك َلُه َحَسنَاٍت  مْ َولَ  ، بِنََهٍر َفَشِرَبْت مِنْهُ َمرَّ

ًفا َوَلْم َرَبَطَها َتَغنًِّيا  ٌل  ُج َورَ  ، فِي ِرَقابَِها َواَل فِي ُظُهوِرَها َفِهَي لَِذلَِك ِسْترٌ  َينَْس َحقَّ اهَّللِ َوَتَعفُّ

ْسَلمِ   َرَبَطَها َفْخًرا َوِرَياًء َونَِواءً   .(1) «َفِهَي َعَلى َذلَِك ِوْزرٌ   ، أِلَْهِل اإْلِ

  ،لخيلواستدل هبما على أن ال زكاة يف ا ،أورد اإلمام ابن حزم الحديث األول والثاين

أن أن الحديث ليس فيه إال    :وبّين أبو محمد  ،(الحديث الثالث)ثم أورد حديث أبي هريرة  

ا يف رقاهبا    ،وال مدخل للزكاة يف ظهور الخيل  ،ار مبين المقدغير معين وال  ،وظهورهاهَّلل حقًّ

ال حمًل على ما طابت نفسه منها إ  -وفًقا لرأي اإلمام ابن حزم  - ولم يأت هذا الحديث 

 . سبيل اهَّلل تعالى وعارية للمضطريف

استناًدا   -الزكاة يف الخيل    ما ذكره اإلمام ابن حزم يف مسألة عدم وجوب  : الخلصة  ❀

وما ورد من حديث معارض   ،افقة يف ذلك هو الراجح من بين األدلةموالإلى األحاديث 

ابن عبد   الق ،فل يدل على زكاة الخيل -لخيل هو هنا حديث أبي هريرة يف فضل ا -لها 

ية الحسنة يف وإنما يؤجر بالن ،األعيان ال يؤجر اإلنسان يف اكتساهبا ألعياهنا إنَّ » :الرب

وهذا هو قول جمهور   .(2) يف عمله ألهنا خيل كلها«تعمال ما ورد الشرع من الفضل اس

 ................................................... (4)والشافعية (3)المالكية :الفقهاء من

 
باب  ،كتاب الجهاد ،يرةالحديث أخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هر (1)

ب باب شرب الناس والدوا ،المساقاة كتاب ،ومن طريق مالك: أخرجه البخاري ،الرتغيب يف الجهاد

 ،وابن حبان ؛(3563)رقم  ،باب حب الخيل ،كتاب الخيل ،والنسائي ؛(2242)رقم  ،من األهنار

 .(19745)رقم  ،(10/27)السنن الكربى:  ،والبيهقي ؛(4672)رقم  ،(10/527)الصحيح: 

 .(5/7)التمهيد:  (2)

 .(2/12)اية المجتهد: بد ،ابن رشد ؛(4/222)الجامع لمسائل المدونة:  ،الصقلي (3)

 .(5/339)المجموع:  ،النووي ؛(2/28)األم:  (4)
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 .(2)ففيها زكاة ؛ئمة وقصد هبا النسلوذهب الحنفية إلى أهنا إن كانت سا ،(1)والحنابلة

أن ال  :وهو قول الجمهور -زم مام ابن حما ذهب إليه اإل والذي يتبناه الباحث هنا: 

 .زكاة يف الخيل

 مسألة: في زكاة عروض التجارة (639).56

 : (3) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة حديثين   ❃

ا بَْعدُ  :َقاَل   َعْن َسُمَرَة بِْن ُجْنُدٍب  : (1)  - 164  :َكاَن َيْأُمُرنَا َفإِنَّ َرُسوَل اهَّللِ  :َأمَّ

َدقَ  َأْن نُْخِرَج  ِذي نُِعدُّ الصَّ  .(4)  لِْلَبْيعِ َة مِن الَّ

َيا َمْعَشَر  :»َفَقاَل  َمرَّ بِنَا َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل  َعْن َقْيِس بِْن َأبِي َغْرَزَة  :(2)  - 165

ارِ  ْغوُ إنَّ اْلَبْيَع يَ   ، التُّجَّ َدَقةِ   ، َواْلَحلُِف   ْحُضُرُه اللَّ  .(5) «َفُشوُبوُه بِالصَّ

 
 .(4/35)الفروع:  ،ابن مفلح ؛(2/463)المغني:  ،ابن قدامة (1)

 .(2/233)ابن نجيم:  ؛(1/264)تبيين الحقائق:  ،الزيلعي (2)

 .(4/39)الُمَحلَّى:  (3)

بن سعد بن  يمان بن موسى عن جعفرل: حدثنا سلأخرجه أبو داود من طريق يحيى بن حسان قا (4)

باب العروض إذا كانت للتجارة   ،كتاب الزكاة  ،سمرة بن جندب عن خبيب عن أبيه سليمان عن سمرة

البيهقي من  ؛(7/253)المعجم الكبير:  ،به ..اين من طريق يحيى بن حسانالطرب ؛(1562)رقم  ،

ومع  ،بحكم ينهض إسناد مظلم ال وهذا»لذهبي:قال ا ؛(4/247)السنن الكربى:  ،طريق أبي داود

ن إسناده ابن عبد الرب  .(1/408)ميزان االعتدال:  «،ذلك فقد حسَّ

ص )المسند:  ،به ...عن قيسالطيالسي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أخرجه  (5)

ابن أبي  ؛(15701)رقم  ،المسند ،به ....وكيع عن األعمش عن أبي وائلوقال أحمد: ثنا  ؛(167

البخاري من طريق  ؛(22537)رقم  ،(7/21)المصنف:  ، به ...: ثنا األعمششيبة عن وكيع قال

باب يف التجارة يخالطها  ،كتاب البيوع ،داود ؛(7/144)التاريخ الكبير:  ،به ...لمنصور عن أبي وائ

 به ...ئلأبي واالرتمذي من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن ؛(3326)رقم  ،الحلف واللغو

النسائي من طريق   ؛(حديث حسن صحيح) :وقال  ،(1208)رقم    ،اب ما جاء يف التجارب  ،كتاب البيوع

باب األمر بالصدقة لمن لم   ،كتاب البيوع ،به ...سفيان عن عبد الملك وعاصم وجامع عن أبي وائل

 ،به ...: ثنا أبو معاويةر قالابن ماجه عن محمد بن عبد اهَّلل بن نمي ؛(4463)رقم  ،يعتقد اليمين بقلبه

= بي عاصم من طريق سفيان بن عيينة ابن أ ؛(2145)رقم  ،باب التوقي يف التجارة ،كتاب التجارات
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ألن الذين   :ونعت رواته بالجهالة ث سمرة بن جندب ن حزم حدينقد اإلمام اب

ثم يأيت أبو محمد على   !مجهولون ال يعرف من هم بين سليمان بن موسى وسمرة 

ألنه ليس فيه أن تلك   ؛يه حجةٌ ثم لو صحَّ لما كانت لهم ف :فيقول ،مناقشة الحديث دراية

ومقدارها روضة لبين وقتها مفزكاة الهبا ال بل لو أراد  ،الصدقة هي الزكاة المفروضة

 ؟!وكيف تخرج

فهو يفسر حديث سمرة بن   ،وبعد أن ينتهي من ذلك يورد حديث قيس بن أبي غرزة

هرة طريقة ماوهو هبذا يوفق بين الحديثين ب  ؛بالصدقة غير المفروضة - إن صح  -جندب 

 .نقف احرتاًما لها

لة يف عدم وجوب الزكاة ألة المشكما ذكره اإلمام ابن حزم يف هذه المس  : الخلصة   ❀

قال ابن  !وهي من المسائل التي خرق فيها اإلمام ابن حزم اإلجماع ،يف عروض التجارة

كاةَ »  :المنذر   ،(1)«لَحولعليها ا  إذا حال  ،أجمعوا على أنَّ يف الُعروض التي تدار للتجارة الزَّ

مذهب  اره الباعتب ؛نصوالذي جعل أبا محمد يقع يف هذا األمر هو تمسكه الظاهري بال

 .الذي اعتمده وسار عليه يف مصنفاته

 
الطرباين   ؛(1014)رقم    ،(2/220)اآلحاد والمثاين:    ،به  ...جامع وعبد الملك بن أعين وعاصم  عن=

كبير: المعجم ال ،به ...بي وائليرة عن أمن طريق أبي كامل الجحدري قال: ثنا أبو عوانة عن المغ

 ،به ...وان الرقي قال: ثنا أبو معاويةالطحاوي عن عبد الملك بن مر ؛(15614)رقم  ،(18/354)

الحاكم من طريق الحميدي قال: ثنا سفيان بن عيينة قال:  ؛(1754)رقم  ،(5/90)ثار: آلامشكل 

رقم   ،(2/5)المستدرك:  ،به ...لأبي وائ سمعته من عاصم ومن عبد الملك بن أعين ومن جامع عن 

 «،ي وائل بالرواية عن قيس بن أبي غزرةصحيح اإلسناد ولم يخرجاه من تفرد أب »وقال:  ،(2138)

رقم   ،معرفة الصحابة  ،به  ...أبو نعيم من طريق سفيان الثوري عن منصور عن أبي وائل  ؛ووافقه الذهبي

رقم  ،(5/265)السنن الكربى:  ،به ...مشعن األع البيهقي من طريق عبد اهَّلل بن نمير ؛(5135)

 .(5/493)كذا يف اإلصابة:  «،وصححه البخاري وابن السكن»قال الحافظ ابن حجر:  ،(10715)

 .وال يضر من أعله باإلرسال ،: واحتج به اإلمام ابن حزم فهو صحيح عندهقلت

 .(14ص )اإلجماع:  (1)
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 مسألة: وال يجوز تعويض سن ٍّ من سنٍّ دونها أو فوقها  (673).57

   : (1) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة ثلثة أحاديث   ❃

ًقا َعَلى    بََعَثنِي َرُسوُل اهَّللِ    :َقاَل   يِّ بِْن َكْعٍب  ُأبَ   َعنْ   :( 1)  - 166 ُعْذَرَة بَليٍّ وَ ُمَصدِّ

ْقُتُهْم َحتَّى َمَرْرُت بِآِخِر َرُجٍل مِنُْهمْ  ،ْعٍد َوُهَذْيِم بِْن ُقَضاَعةَ َوَجِميِع بَنِي َس  َوَكاَن َمنِْزُلُه  ،َفَصدَّ

ا َجَمَع إَِليَّ مَ  :َقاَل  .بِاْلَمِدينَةِ   اهَّللِ  إَِلى َرُسولِ  َمَناِزلِِهمْ َوبََلُدُه مِْن َأْقَرِب   َأِجْد اَلُه َلمْ َفَلمَّ

َذاَك َما اَل َلَبَن فِيِه َواَل   :َفَقاَل   :َقاَل   -  َيْعنِي َفَأْخبَْرُتُه َأنََّها َصَدَقتُهُ   -  (2)َة َمَخاضٍ َعَليِْه فِيَها إاِلَّ ابَْن

  أِلُْقِرَض ا ُكْنُت مَ وَ  ،َواَل َرُسوٌل َلُه َقطُّ َقْبَلَك  ي َرُسوُل اهَّللِ ا َقاَم فِي َمالِ َواْيُم اهَّللِ مَ  ،َظْهرَ 

 :َقاَل  .َفتِيٌَّة َسِمينٌَة َفُخْذَهاَوَلكِْن َهِذِه نَاَقٌة  ،اهَّلَل َتبَاَرَك َوَتَعاَلى مِْن َمالِي َما اَل َلَبَن فِيِه َواَل َظْهرَ 

َت َأْن َتْأتِيَُه  َأْحَبْب َفإِْن  ،مِْنَك َقِريٌب  َفَهَذا َرُسوُل اهَّللِ  ،ِخٍذ َما َلْم ُأوَمْر بِهِ نَا بِآَما أَ  :َفُقْلُت َلهُ 

هُ وَ  ،َفإِْن َقبَِلُه مِْنَك َقبَِلهُ  ،َفتَْعِرَض َعَليِْه َما َعَرْضَت َعَليَّ َفاْفَعْل  ُه َعَلْيَك َردَّ َفإِنِّي   :َقاَل  ، إِْن َردَّ

تِي َعَرَض َعَليَّ  :اَل قَ  .َفاِعٌل     َلى َرُسوِل اهَّللِ ِدْمنَا عَ َحتَّى قَ  ،َفَخَرَج َمِعي َوَخَرَج بِالنَّاَقِة الَّ

َواْيُم اهَّللِ َما َقاَم فِي َمالِي  ،َيا نَبِيَّ اهَّللِ َأَتانِي َرُسوُلَك لِيَْأُخَذ مِنِّي َصَدَقَة َمالِي :َفَقاَل َلهُ  :َقاَل 

 ،يِه ابْنََة َمَخاضَليَّ فِ َفَزَعَم َأنَّ عَ  ،َواَل َرُسوٌل َلُه َقطُّ َقبَْلُه َفَجَمْعُت َلُه َمالِي َرُسوُل اهَّللِ 

 ،َوَقْد َعَرْضُت َعَلْيِه نَاَقًة َفتِيًَّة َسِميَنًة لِيَْأُخَذَها َفَأبَى َعَليَّ َذلَِك  ،فِيِه َواَل َظْهرَ  َوَذلَِك َما اَل َلَبنَ 

َذلَِك  »  : اهَّلل  َرُسوُل َفَقاَل َلهُ  :َقاَل  ،َقْد ِجئُْتَك بَِها َيا َرُسوَل اهَّللِ ُخْذَهاَهِذِه  َها ِهَي  :َوَقاَل 

ِذي َعَلْيَك  ْعَت بَِخْيٍر َقبِْلنَاُه مِنَْك َوآَجَرَك اهَّلُل فِيه َفإِنْ  ، الَّ َفَها ِهَي ذِْه َيا َرُسوَل اهَّللِ   :َقاَل  .«َتَطوَّ

 .(3)اْلبََرَكةِ َمالِِه بِ بَِقبِْضَها َوَدَعا َلُه فِي  َفَأَمَر َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل  .َفُخْذَها ،َقْد ِجئُْتَك بَِها

 
 .(4/117)الُمَحلَّى:  (1)

 .لثانية من اإلبلالسنة ا ما دخل يف (2)

عبد اهَّلل بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد اهَّلل بن عبد جه أحمد من طريق  أخر  (3)

 ؛(20772)رقم  ،المسند ،فأورده ...الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن ُأبَيِّ 

 ،اب الزكاةفأورده يف كت ...أبي بكر اهَّلل بن وأخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عبد

 =(4/24)الصحيح:  ،ابن خزيمة من طريق ابن إسحاق أيًضا ؛(1583)رقم  ،باب يف زكاة السائمة
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َفَأَتى َرُجًل َفآَتاُه  ،بََعَث َساِعيًا َأنَّ النَّبِيَّ  : َوائِِل بِْن ُحْجرٍ َعْن  :( 2) - 167

َق اهَّللِ َبَعْثنَا مُ » :َفَقاَل النَّبِيُّ  ،َفِصيًل َمْخُلواًل  َوإِنَّ ُفَلًنا َأْعَطاُه َفِصيًل   ،  َوَرُسولِهِ َصدِّ

هُ   ، َمْخُلواًل  ُجَل   ،«َواَل فِي إِبِلِهِ ُتَباِرْك فِيِه    مَّ اَل اللَّ َأُتوُب   :َفَجاَء بَِناَقٍة َحْسَناَء َفَقاَل   ،َفبََلَغ َذلَِك الرَّ

ُهمَّ َباِرْك فِيِه َوفِي إِبِلِهِ »  :  َفَقاَل النَّبِيُّ  ،َوإَِلى نَبِيِِّه    إَِلى اهَّللِ     : قال أبو محمد  .(1) «اللَّ

 . حهذا خرب صحي 

اْسَتْسَلَف َرُسوُل اهَّلِل  :َأنَُّه َقاَل  َمْوَلى َرُسوِل اهَّللِ  - َعْن َأبِي َرافٍِع  :( 3) - 168

َدَقةِ   ،بَْكًرا   ُجَل    ُل اهَّللِ  نِي َرُسوَفَأَمرَ   :َقاَل َأبُو َرافِعٍ   ،َفَجاَءْتُه إِبٌِل مِن الصَّ َأْن َأْقِضَي الرَّ

اُه َفإِنَّ  »   : ا َفَقاَل َرُسوُل اهَّللِ  بِِل إاِلَّ َجَمًل ِخيَاًرا َربَاِعيًّ ْد فِي اإْلِ َلْم َأجِ   :َفُقْلُت   ،بَْكَرهُ  َأْعطِِه إِيَّ

 .(2) «ِخَياَر النَّاِس َأْحَسنُُهْم َقَضاءً 

ثم بدأ بالتوفيق بينها من حيث المعاين المتداخلة   ،ذكر اإلمام ابن حزم هذه األحاديث

 
قال  .(7279)رقم  ،(4/162)السنن الكربى:  ،البيهقي من طريق اإلمام أحمد ؛(2277)رقم=

لة من ام ابن حزم حيث أعله بجهاوهم اإلمو»وقال ابن الملقن:  «،إسناده صحيح أو حسن»النووي: 

 .(2/47)تحفة المحتاج:  «،توثيقهبان 

أخرجه النسائي من طريق زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن   (1)

رقم   ،باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع ،فأورده يف كتاب الزكاة ...وائل بن حجر

رقم  ،(2/101)الصحيح:  ،به ...عن سفيانمن طريق الضحاك بن مخلد  بن خزيمةا ؛(2458)

 ،(1455)رقم  ،(1/557)المستدرك:  ،به ...الحاكم من طريق أبي عاصم عن سفيان ؛(2274)

 ،(4/265)السنن الكربى:  ،البيهقي من طريق أبي عاصم أيًضا «؛صحيح على شرط مسلم»وقال: 

 .(7658)رقم 

ومن طريق  ؛(1384)رقم  ،الموطأ ،رافععن أبي بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد  أخرجه مالك (2)

 ،وأحمد  ؛(1600)رقم    ،باب من استسلف شيًئا فقضى خيًرا منه  ،كتاب المساقاة  ،مالك: أخرجه مسلم

 ؛(1318) رقم ،البعير ضباب ما جاء يف استقرا ،كتاب البيوع ،والرتمذي ؛(26640)رقم  ،المسند

 ،كتاب البيوع  ،وأبو داود  ؛(4617)رقم    ،قراضهيوان واستباب استسلف الح  ،لبيوعكتاب ا  ،ئيوالنسا

 ،به ..وأخرجه ابن ماجه من طريق مسلم بن خالد عن عطاء ؛(3346)رقم  ،باب يف حسن القضاء

 .(2285)رقم  ،باب السلم يف الحيوان ،كتاب التجارات
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 :لوجوه ؛هذا ال حجة فيه :فقال ،ن كعب فأتى على حديث ُأبي ب ،فيها

  ( 2) وعمارة بن عمرو ابن حزم ،(1) مجهول :ألن يحيى بن عبد اهَّلل ؛أنه ال يصح :األول

 .أخو عمرو (3) وإنما المعروف عمارة بن حزم ،غير معروف

ألن فيه أن أبي بن كعب لم يستجز أخذ ناقة    ؛لكان حجة عليهم  - صح  و  ل  -أنه    : الثاين

 . اهَّلل  ورأى ذلك خلًفا ألمر رسول ،مخاضكان ابنة فتية عظيمة م

بل   ،فمن ذكره بالجهالة ليس كذلك ،وما قاله أبو محمد يف الوجه األول غير سديد

فكيف  ،سلم يف صحيحهأخرج له اإلمام م -وهو يحيى بن عبد اهَّلل  -أحد هؤالء الرجال 

 ...؟!ىه الُمَحلَّ وقد كان كثير الرجوع لمصنف مسلم يف كتاب ؟!فات ذلك ابن حزم

ولكن قبلها منه  ،فصحيح أن أبيًّا لم يقبل الناقة من الرجل  :أما ما ذكره يف الوجه الثاين

 ! (4) «فل حجة يف قول أحٍد دون رسول اهَّلل  »  : وأبو محمد كثيًرا ما يردد  ، رسول اهَّلل  

يفرتض أن الناقة الحسناء قد تكون جذعة   ، وعندما يأيت على خرب وائل بن حجر 

وليس فيه نصٌّ وال دليل على إعطاء غير  ،فأعطى ما عليه بأحسن ما قدر ،حقةوقد تكون 

  .وال على القيمة أصًل  ،السن الواجبة عليه

بأنه   :من اللفظفإن أبا محمد يستنبط    ،وهو حديث أبي رافع    :الحديث الثالث   أما

 
قال الحافظ ابن   ،حبانوثقه العجلي وابن    ،ارينصاري النج هو يحيى بن عبد اهَّلل بن عبد الرحمن األ  (1)

باب تخفيف الصلة  ،: أخرجه يف كتاب الجمعةقلت «.حديثه عن أم هشام يف صحيح مسلم»حجر: 

هتذيب التهذيب:  ،ابن حجر ؛(7/603)الثقات:  ،ينظر: ابن حبان .(872)رقم  ،والخطبة

(11/241). 

وذكره ابن  «،دين تابعي ثقةم»قال العجلي:  ،ينالمداألنصاري  هو عمارة بن عمرو بن حزم بن زيد (2)

ابن  ؛(5/241)الثقات:  ،ابن حبان ؛(354ص)الثقات:  ،العجلي .هـ73وفاته سنة  ،حبان يف الثقات

 .(7/420)هتذيب التهذيب:  ،حجر

 ،لثانيةشهد العقبة ا ،عمارة بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم األنصاري النجاري (3)

 ،ابن حجر  ؛(3/370)الطبقات:    ،ابن سعد  .هـ12واستشهد باليمامة سنة    ،هد بدًرا والمشاهد كلهاوش

 .(4/475)اإلصابة: 

 .وغيرها ...(2/131) ،(309 ،254 ،1/124)ينظر على سبيل المثال: الُمَحلَّى:  (4)
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دق ببعض ما تاعه المُ وقد يمكن أن يب  ،ليس فيه أن ذلك الجمل أخذ يف زكاة واجبة بعينه صَّ

 ..!ا غير ممتنعفهذ ،دقةأخذ يف الص

هو أيًضا   ،ما ذكره اإلمام ابن حزم متأواًل أحاديث هذه المسألة المشكلة  :الخلصة   ❀

وعفا  فحجر واسًعا  ،به الظاهريواتبع فيها قواعد مذه ،من المسائل التي تفرد هبا

ال نعلم فيه  ،جاز ،جنسه ا أعلى منوإن أخرج عن الواجب سنًّ» :قال ابن قدامة ،عنه

 .(1)«خلًفا

 مسألة: الخلطة في الماشية أو غيرها ال تحيل حكم الزكاة (680).58

   : (2) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة ثلثة أحاديث   ❃

يَق    :ٍك   بِْن َمالِ َعْن َأنَسِ   :( 1)  - 169 دِّ ُض  َفَرائِ َأنَّ َهِذهِ   :َكَتَب َلهُ   َأنَّ َأبَا بَْكٍر الصِّ

تِ  َدَقِة الَّ تِي َأَمَر اهَّلُل بَِها َرُسوَل اهَّللِ  ي َفَرَض َرُسوُل اهَّللِ الصَّ َفَذَكَر  َعَلى اْلُمْسلِِميَن الَّ

ُق َبْيَن ُمْجَتِمعٍ  ، َن ُمْفَتِرٍق َواَل ُيْجَمُع َبْي » :َوفِي آِخِرهِ  -اْلَحِديَث  َدَقةِ  ، َواَل ُيَفرَّ ا  َومَ  ، َخْشَيَة الصَّ

ةِ   بين مفرتق   َفإِنَُّهَما َيَتَراَجَعان   ، ْينِ مِْن َخلِيَط َكاَن   ِويَّ  . (3) «َبْينَُهَما بِالسَّ

ُث َعْن َرُسولِ  َسْعد بْن َأبِي َوقَّاٍص عن  : (2)  - 170  :َأنَُّه َقاَل   اهَّلل ُيَحدِّ

دٍ بُ َأ َقاَل  .(4) « َواْلَمْرَعى َواْلَحْوضِ  ، اْلَفْحلِ اْلَخلِيَطاِن َما اْجَتَمَع َعَلى » ، و ُمَحمَّ : َهَذا اَل َيِصحُّ

 
 .(2/450)المغني:  (1)

 .(4/153)الُمَحلَّى:  (2)

كتاب   ،فأورده  ...ن ثمامة بن عبد اهَّلل بن أنساد بن سلمة قال: أخذت محم  من طريق أخرجه أبو داود    (3)

 ،به ...من طريق سريج ابن النعمان عن حماد النسائي ؛(1567)رقم  ،باب يف زكاة السائمة ،الزكاة

:  قلت .(4/307)الخلفيات:  ،البيهقي من طريق أبي داود ؛(2235)رقم  ،(2/13)السنن الكربى: 

 .بن حزم فهو صحيح عندهاإلمام اه وسكت عن

من طريق النضر بن عبد الجبار عن ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد أنه كتب إليه السائب  عبيد    وأبأخرجه    (4)

 ،ومن طريق أبي عبيد (1061)رقم  ،(492ص )األموال:  ،فأورده ...بن يزيد يقول: أنه سمع سعًدا

 =ود عن ابنبيهقي من طريق أبي األسأخرجه الو ؛(62)رقم  ،(1/125)المسند:  ،أخرجه: الشاشي
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 .(1) ابِْن َلِهيَعةَ أِلَنَُّه َعن 

فِي ُكلِّ  »  :َيُقوُل  َسِمْعُت َرُسوَل اهَّللِ  :َقاَل  َعْن ُمَعاِوَيَة بِْن َحْيَدَة  :(3)  - 171

ُق إبٌِل َعْن حِ  ، اْبنَُة َلُبونٍ  ، َأْرَبِعينَ  ائَِمٍة فِي ُكلِّ إبٍِل َس  َفَلُه   ،َمْن َأْعَطاَها ُمْؤَتِجًرا  ، َسابَِها اَل ُتَفرَّ

ٍد اَل َيِحلُّ آِلِل  ، َعْزَمٌة مِْن َعَزَماِت َربِّنَا  ؛ َأْجُرَها  َفإِنَّا آِخُذوَها   ، َوَمْن َمنََعَها  ، مِنَْها َشْيءٌ ُمَحمَّ

دٍ أَ َقاَل  .«إبِلِهِ  َوَشْطرَ   .َغيُْر َمْشُهوِر اْلَعَداَلةِ  (2) َن َحكِيمٍ ألنَّ بَْهَز بْ  ؛َهَذا َخبٌَر اَل َيِصحُّ : بُو ُمَحمَّ

 .(4) َكَذلَِك  (3)َوَوالُِدُه َحكِيمٌ 

أن تجتمع الماشية يف الراعي والمراح والمسرح   :ينقل اإلمام ابن حزم تعريف الخلطة

ثم بعد أن يتناول هذا التعريف بالنقد يقرر  ،كامًل متصًل  ًماعا ،والمسقى وموضع الحلب

 
لم يسمع عبد اهَّلل » قال الخطيب البغدادي: ،(7333)رقم  ،(4/178)السنن الكربى:  ،به ...لهيعة=

ذكر ذلك أبو عبيد   ،وإنما كان يرويه من كتابه إليه  ،بن لهيعة هذا الحديث من يحيى بن سعيد األنصاري

الفصل للوصل  «.هيعةلجبار المرادي عن ابن لنضر بن عبد االقاسم بن سلم عن أبي األسود ال

 .(1/339)المدرج: 

ال ريب أن ابن لهيعة كان »قال الذهبي:  ،أبو عبد الرحمن  ،هو عبد اهَّلل بن لهيعة بن عقبة الحضرمي (1)

رتبة   فانحط عن   ،ابن لهيعة هتاون باإلتقان وروى المناكير  ولكن  ..عالم الديار المصرية هو والليث مًعا

 .(8/11)سير أعلم:  ،الذهبي ؛(7/516)الطبقات:  ،ابن سعد .هـ174وفاته  «،اج به االحتج 

 ،وثقه يحيى بن معين والنسائي ،أبو عبد الملك البصري ،هبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري (2)

ابن  ؛(2/142)ر: التاريخ الكبي ،البخاري .هـ150وفاته قبل سنة  ،«هبزيختلفون يف »وقال البخاري: 

 .(1/498): هتذيب التهذيب ،حجر

 ،ابن حبان  «.ال بأس به»وقال النسائي:    ،وثقه العجلي وابن حبان  ،حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري  (3)

 .(2/451)هتذيب التهذيب:  ،ابن حجر ؛(4/161)الثقات: 

 ،فأورده ...دة عن أبيهبن معاوية بن حيبن علية عن هبز بن حكيم اأخرجه أحمد عن إسماعيل  (4)

النسائي من طريق  ؛(9892)رقم  ،(2/359)المصنف:  ،ابن أبي شيبة ؛(19514)رقم  ،المسند

 وأبو داود من طريق؛(2444)رقم  ،باب عقوبة مانع الزكاة ،كتاب الزكاة ،به...حدثنا هبز:يحيى قال

ي عن النضر بن شميل الدارم ؛(1575)رقم  ،باب زكاة السائمة ،كتاب الزكاة ،به ...أخربنا هبز ،حماد

قال النووي:  .(1677)رقم  ،باب ليس يف عوامل اإلبل صدقة ،كتاب الزكاة ،به ...ثنا هبز قال:

 .(2/107)الخلصة:  «،اج ببهزج اختلفوا يف االحتو ،وإسناده صحيح إلى هبز»



~ 279 ~ 

 

 ،هما ما اختلط مع غيره فلم يتميز خاطبنا  اللغة التي هبا يف خليطينأن ال :أبو محمد

ويتبنى اإلمام ابن حزم الرأي الذي يقول: إن  ،وأما ما لم يختلط مع غيره فليسا خليطين

أن يضاف إلى رسول اهَّلل    - وفَق نظر أبي محمد    -ز  وال يجو  ،الخلطة ال تحيل حكم الزكاة

 .  إجماعٌ قول ال يدل على صحته نصٌّ وال 

ومع ذلك   ،وقد تقدم تضعيفه للحديث  ،ثم يأيت اإلمام ابن حزم على حديث سعد  

وأيًضا لو  ،يث لما كان فيه إحالة حكم الزكاة المفرتضة بذلكهو يقول: لو صح هذا الحد

 . يف كل ماشية يف األرضرعى إحالة حكم الزكاة؛ لوجب ذلك وجب باالختلط يف الم

ويرد قول من قال بأن الحديث   ،ن حيدة معاوية ب : يأيت على حديثوأخيًرا

وبما أن   ،ع من اإلبل فأقلوهي أن ال زكاة يف أرب ؛وهو أيًضا قد خصته أخباٌر أخر ،منسوخ

مع مال إنسان  ا لذلك أن يجفل يجوز وفقً  -وفًقا لتقرير أبي محمد  -الحديث ال يصح 

 .إلى مال غيره يف الزكاة

قال ابن   ؛ها الفقهاءمن المسائل التي اختلف في  الزكاة مسألة الخلطة يف : الخلصة   ❀

وبعد أن يتناول   ،(1)«الواجب من الزكاةوأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيًرا يف قدر »  :رشد

ي الذي يقول: إن الخلطة يف الماشية بنى الرأفإنه يت  ،اإلمام ابن حزم أحاديث هذه المسألة

رغم اجتهاده  ،ا وجهة نظرهال تدعم كثيرً  لبابديث اوأحا ،أو غيرها ال تحيل حكم الزكاة

ن حزم هو قريب مما قاله الحنفية من والرأي الذي ذهب إليه اإلمام اب  ،يف نقدها سنًدا ومتنًا

  ( 5)والحنابلة (4)والشافعية (3)من المالكيةوذهب الجمهور ، (2)يف الزكاةأن ال تأثير للخلطة 

 .لمسألةناه الباحث يف هذه اوهو الرأي الذي يتب ،أن لها تأثيًرا

 
 .(1/244)بداية المجتهد:  (1)

 .(3/1200)جريد: الت ،القدوري ؛(2/154)المبسوط:  ،السرخسي (2)

 .(2/5)المختصر الفقهي:  ،ابن عرفة ؛(2/26)المجتهد:  بداية ،ابن رشد (3)

 .(5/432)المجموع:  ،النووي ؛(3/51)حلية العلماء:  ،الشاشي القفال (4)

 .(2/44)مطالب أولي النهى:  ،الرحيباين ؛(1/253)اإلقناع:  ،البهويت (5)
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 مسألة في إيجاب الزكاة في الذهب عمومًا  (684).59

   : (1) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة أربعة أحاديث   ❃

هِ َعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب َعْن َأبِيِه َعنْ  :(1)  - 172   اهَّللِ  ْمَرَأًة َأَتْت َرُسوَل  اَأنَّ  : َجدِّ

«  ؟ َأُتْعطِيَن َزَكاَة َهَذا »  :َفَقاَل َلَها  -  َوفِي َيِد ابَْنتَِها َمسَكتَاِن َغلِيَظَتاِن مِْن َذَهٍب -  َوَمَعَها ابَْنٌة َلَها

َرِك اهَّلُل بِِهَما َيْوَم ا »  :َقاَل  ،اَل  :َقاَلْت  ِك َأْن ُيَسوِّ َفَخَلَعتُْهَما  :« َقاَل ؟َنارٍ   َواَرْيِن مِنْ ْلِقَياَمِة ِس َأَيُسرُّ

 . (2)َولَِرُسولِهِ  ُهَما لِلَِّه  :َوَقاَلْت  إَِلى النَّبِيِّ  َفَأْلَقتُْهَما

َيا َرُسوَل  :َفُقْلُت  ، ُكْنُت َأْلَبُس َأْوَضاًحا مِْن َذَهٍب  :َقاَلْت  َعْن ُأمِّ َسَلَمَة  :(2)  - 173

َي َفَلْيَس بِ » :اَل َفقَ  ؟ٌز ُهوَ اهَّللِ َأَكْن  .(3) «َكنْزٍ َما َبَلَغ َأْن ُتَؤدَّى َزَكاُتُه َفُزكِّ

َفَرَأى فِي َيَديَّ َفَتَخاٍت   َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَلْت َعائَِشَة عن  : (3)  - 174

يَن  »   : َقاَل   ،َلَك َيا َرُسوَل اهَّللِ    َأَتَزيَّنُ َصنَْعُتُهنَّ   :« َفُقْلُت ؟َما َهَذا َيا َعائَِشةُ »  :َفَقاَل   ،مِْن َوِرٍق  َأُتَؤدِّ

 
 .(4/184)الُمَحلَّى:  (1)

أبو داود من طريق الحسين   ؛(6629)رقم    ،مسندال ،به  ...حجاج عن عمرو  حمد من طريق أخرجه أ  (2)

النسائي  ؛(1563)رقم  ،باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي ،كتاب الزكاة ،فذكره ...بن ذكوان عن عمرو

البيهقي من طريق الحسين  ؛(2479)رقم  ،باب زكاة الحلي ،كتاب الزكاة ،من طريق الحسين أيًضا

وقد صحح ابن القطان  ،(3327) رقم ،(4/376)يات: الخلف ،بيه ..ة عن عمروجاج بن أرطأوالح 

 .(5/366)الحديث يف الوهم واإليهام: 

 ،كتاب الزكاة ،به ...أخرجه من طريق عتاب بن بشير عن ثابت بن عجلن عن عطاء عن أم سلمة (3)

مهاجر عن ثابت بن  يق محمد ابنالطرباين من طر ؛(1564)رقم  ،باب الكنز ما هو وزكاة الحلي

السنن:   ،ومن طريق محمد ابن مهاجر: أخرجه الدارقطني  ؛(23/281)المعجم الكبير:    ،به  ..عجلن

صحيح على »وقال: (1438)رقم  ،(1/547)المستدرك:  ،والحاكم ؛(1950)رقم  ،(2/496)

 ؛أوهامه  وهو من   ،(مجهول)وقال عنه:    ،وأعله اإلمام ابن حزم بعتاب بن بشير  «،شرط البخاري

وقال  ،أبو الحسن الحراين وثقه يحيى بن معين وابن حبان والدارقطني ،جزريبشير ال فهو عتاب بن

هتذيب التهذيب:  ،ابن حجر ؛(7/336)الطبقات:  ،ابن سعد «.أرجو أال يكون به بأس»أحمد: 

(7/90). 
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 . (1) «ُهَو َحْسُبِك مِن النَّارِ »  :َقاَل  ،َأْو َما َشاَء اهَّللُ  ،اَل  :ُقْلُت  « ؟َزَكاَتُهنَّ 

َما مِْن َصاِحِب َذَهٍب َواَل  » :َقاَل َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل  ُهَرْيَرَة عن أبي   :(4)  - 175

ةٍ  هَ  ُيَؤدِّي مِ اَل   ، فِضَّ حَ   ، ا نَْها َحقَّ َصَفائُِح مِْن َناٍر َفُأْحِمَي َعَلْيَها  ْت َلُه  إاِلَّ إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة ُصفِّ

 .(2) الحديث  .«..فِي َناِر َجَهنََّم َفُيْكَوى بَِها َجنُْبُه َوَجبِينُهُ 

كل    وجوب الزكاة يفاألخير يقرر اإلمام ابن حزم    باالستناد إلى حديث أبي هريرة  

العدد والوقت بالذهب     يفنصٌّ   وبما أنه لم يأِت عن النبي    ،اًدا لهذا النصاستن   -ذهب  

ورغم أن  ؛إال ما صح عنه بنقل آحاد أو بنقل إجماع وجب أال يضاف إلى رسول اهَّلل 

إال أنه   ،ة الحلي بوجه عامأبا محمد يضعف من حيث اإلسناد األحاديث الواردة يف زكا

ولم يخص  ،من إيجاب الزكاة يف الذهب عموًما ح عن النبي ا ص مم تنبط وجوهبايس

فوجبت الزكاة بالنص يف كل ذهب   ،ال بنص وال بإجماع ،لزكاة فيهي منه بسقوط االحل

 .وفضة

ما ذكره اإلمام ابن حزم من وجوب زكاة الحلي المستعملة هو األرجح   :الخلصة   ❀

شبعون مثل هذه المسائل بحثًا؛ ألن النقود يقديًما كانوا  ذلك أن العلماء ؛نظر الباحث  يف

  (3) وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية ،ن ذهب أو ورقيف زماهنم كانت إما م

 
كتاب  ، به ..ن عائشةبن شداد ع أخرجه أبو داود من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد اهَّلل  (1)

الدارقطني من طريق عبيد اهَّلل بن جعفر عن  ؛(1565)رقم  ،باب الكنز ما هو وزكاة الحلي ،زكاةال

الحاكم من طريق عبيد اهَّلل بن محمد بن أبي  ؛(1951)رقم  ،(2/497)السنن:  ،به ..محمد بن عطاء

 «،على شرط الشيخينصحيح »ال: وق ،(1/547)المستدرك:  ،فأورده ..جعفر عن محمد بن عمرو

 .(2/343)التلخيص الحبير:  «،إسناده على شرط الصحيح»حجر: ابن  قال

أخرجه مسلم من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن أبا صالح أخربه عن أبي هريرة...  (2)

ن سعيد عن ورواه البيهقي من طريق سويد ب ؛(987)رقم  ،باب إثم مانع الزكاة ،كتاب الزكاة ،فذكره

 .(7533)رقم  ،(4/231)الكربى: لسنن ا ،به ...حفص بن ميسرة

 .(1/377)المعونة:  ،القاضي عبد الوهاب ؛(1/305)المدونة:  (3)
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وذهب الحنفية إلى   ،إلى عدم وجوب الزكاة يف الحلي المستعمل  (2)والحنابلة  (1)والشافعية

خاصة يف   ؛ل إليهمي أ د نفس الباحثوهو الذي يج ،(3)وجوب الزكاة فيه وإن كان مستعمًل 

 .ذهب عامة والحلي خاصةهذا الزمان الذي أصبح غالب ادخار الناس يف ال

ن قبض اعها مَن وجبت له من أهلها فبمسألة: ومن أعطى زكاة ماله مَ -60
 حقه فيها فجائز له أن يشتريها 

   : (4) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة ثلثة أحاديث   ❃

ِذي َكا َفَأَضاَعهُ  ،َحَمْلُت َعَلى َفَرٍس فِي َسبِيِل اهَّللِ  :َقاَل  َعْن ُعَمَر  :(1)  - 176 َن الَّ

  ،  َتْشَتِرِه اَل »  : َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهَّللِ  ،َوَظَنْنُت َأنَُّه بَائُِعُه بُِرْخصٍ  ،َفَأَرْدُت َأْن َأْشتَِرَيهُ  ،ِعْنَدهُ 

 .(5) «ي َقْيئِهِ َكاْلَعائِِد فِ   ، ائَِد فِي َصَدَقتِهِ نَّ اْلعَ َفإِ   - ِدْرَهٍم  َأْعَطاَكُه بِ َوإِْن    - َواَل َتُعْد فِي َصَدَقتَِك  

 
 .(3/271)الحاوي:  ،الماوردي ؛(2/44)األم:  (1)

 .(2/496)شرح مختصر الخرقي:  ،الزركشي ؛(1/164)مسائل اإلمام أحمد:  (2)

 .(2/17)نائع: بدائع الص ،الكاساين ؛(2/192)ط: المبسو ،السرخسي (3)

 .(4/224)الُمَحلَّى:  (4)

رقم   ،باب اشرتاء الصدقة والعود فيها  ،كتاب الزكاة  ،أخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر  (5)

رقم  ،باب هل يشرتي الرجل صدقته ،كتاب الزكاة ،البخاريومن طريق اإلمام مالك:  ؛(624)

عبد الرزاق  ؛(1620)رقم  ،ء اإلنسان ما تصدق بهباب كراهية شرا ،لهباتكتاب ا ،لممسو ؛(1419)

أحمد عن وكيع قال:  ؛(16572)رقم  ،(9/117)المصنف:  ،به ...عن معمر عن الزهري عن سالم

النسائي من طريق ابن القاسم  ؛(260)رقم  ،المسند ،به ...ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه

 ،أبو داود من طريق مالك أيًضا ؛(2615)رقم  ،شراء الصدقةباب  ،كتاب الزكاة ،به ...الكا مقال: ثن

 ،كتاب الزكاة،الرتمذي من طريق عبد الرزاق ؛(1593)رقم  ،باب الرجل يبتاع صدقته ،كتاب الزكاة

ن ب  ابن ماجه من طريق شريك عن هشام بن عروة عن عمر  ؛(668)رقم    ،باب كراهية العود يف الصدقة

 ؛(2392)رقم    ،فوجدها  باب من تصدق بصدقة  ،كتاب األحكام  ،به  ...ن أبيهيعني ع  -هَّلل بن عمر  عبد ا

ابن حبان  ؛(5376)رقم    ،(4/79)شرح معاين اآلثار:    ،به  ...الطحاوي من طريق ابن وهب عن مالك

ق من طري  البيهقي  ؛(5124)رقم    ،(11/525)الصحيح:    ،به  ...من طريق أحمد بن أبي بكر عن مالك

 .(7881)رقم  ،(4/141)السنن الكربى:  ،به ...ك بن أنسان قال: سمعت ماليسف
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ا    : َفُقْلُت   ، ُأتَِي َرُسوُل اهَّللِ   : َقاَلْت َعائَِشَة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن  َعْن    : (2)  -177 َهَذا مِمَّ

َق بِِه َعَلى ُص تُ     . (1) «ِديَّةٌ َوَلنَا هَ  ،ةٌ ُهَو َلَها َصَدقَ »  : َفَقاَل   ، بَِريَرةَ دَّ

َدَقُة  »  :َقاَل َرُسوُل اهَّللِ  :َل َقا َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ   :(3) -178 اَل َتِحلُّ الصَّ

َأْو    ، َمالِهِ َأْو لَِرُجٍل اْشَتَراَها بِ   ، َأْو لَِغاِرمٍ   ، َأْو لَِعامٍِل َعَلْيَها  ، لَِغاٍز فِي َسبِيِل اهَّللِ   : لَِغنِيٍّ إالَّ لَِخْمَسةٍ 

َق َعَلى اْلِمْس   ، ٍل َكاَن َلُه َجاٌر مِْسكِينٌ لَِرُج   .(2) « َفَأْهَداَها اْلِمْسكِيُن لِْلَغنِيِّ   ، كِينِ َفُتُصدِّ

وقد تأوله  ،الذي ورد يف صدر هذه المسألة يذكر اإلمام ابن حزم حديث عمر 

ذكر  لى من و محمد عويرد أب ؛بعدم جواز بيع أموال الزكاة للمتصدق إن قبضها المستحق

 
كتاب  ،به..البخاري من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن األسود عن عائشة (1)

بن جعفر عن  مسلم من طريق محمد ؛(1422)رقم  ،باب الصدقة على موالي النبي  ،الصدقة

أحمد من طريق حميد عن عبد   ؛(1075)رقم    ،لهدية للنبي  باب إباحة ا  ،ب الزكاةكتا  ،به  ...شعبة

النسائي من طريق هبز بن أسد قال: ثنا  ؛(24398)رقم  ،المسند ،به ...اهَّلل بن أبي عتبة عن عائشة

 الدارمي عن سهل بن حماد قال: ؛(2614)رقم  ،باب إذا تحولت الصدقة ،كتاب الزكاة ،به ...شعبة

الطحاوي من طريق بشر بن عمر  ؛(2289)رقم  ،باب يف تخيير األمة ،كتاب الطلق ،به ...بةثنا شع

البيهقي من طريق جعفر بن  ؛(3758)رقم  ،(9/438)مشكل اآلثار:  ،به ...الزهراين قال: ثنا شعبة

 .(13627)رقم  ،(7/33)الكربى:  السنن ،به ...محمد القلنسي قال: ثنا آدم

باب أخذ  ،كتاب الزكاة ،به ...عن أبي سعيدبن يسار زيد بن أسلم عن عطاء  مالك عنأخرجه  (2)

رقم  ،(4/109)المصنف:  ،به ...عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم ؛(604)رقم  ،الصدقة

كتاب  ،ريق عبد الرزاق أيًضامن ط داود وأب ؛(11144)رقم  ،المسند ،وعن األخير أحمد ؛(7151)

كتاب  ابن ماجه من طريق عبد الرزاق ؛(1635)رقم  ،له أخذ الصدقة وهو غنين يجوز باب م ،الزكاة

ص )المنتقى:  ،ابن الجارود من طريق عبد الرزاق ؛(1841)رقم  ،باب من تحل له الصدقة ،الزكاة

 ؛(2374)رقم  ،(4/71)الصحيح:  ،ابن خزيمة من طريق عبد الرزاق أيًضا ؛(365)رقم  ،(99

 صحيح على شرط»وقال:  ،(1480)رقم  ،(1/566)المستدرك:  ،لرزاقعبد االحاكم من طريق 

 ،البيهقي من طريق أبي داود «؛الشيخين ولم يخرجاه إلرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم

وصله جماعة  »قال ابن عبد الرب جوابًا على قول الحاكم:  .(12945)رقم  ،(7/15)السنن الكربى: 

قلت: واحتج به  .(2/163)الخلصة:  «.قاتل ابن الجوزي إسناده ثوقا ،من رواية زيد بن أسلم

 .اإلمام ابن حزم فهو صحيح عنده
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فصار حبًسا يف   ،اهَّلل بأن الفرس المذكور يف الحديث َحمَل عليه يف سبيل يث عمر حد

  .وبيعه إخراج له عّما حبس فيه ،هذا الوجه

ويحتج به   ،ثم يأيت اإلمام ابن حزم على حديث بريرة المعارض لحديث عمر 

استناًدا  - رر أبو محمد يقو ،على جواز التصرف بالصدقة إذا تحولت إلى غير معناها

ألن العود يف الصدقة  ؛صدقتهان ليس ابتياع المتصدق هبا عوًدا على  - لحديث عمر 

فإن الصدقة »  :قال ابن بطال  ،وإبطال صدقته هبا فقط  ،نتزعها وردها إلى نفسه بغير حقلو ا

لى  ا بريرة إفلما أهدهت  ،لصحة ملكه لها  ؛يجوز فيها تصرف الفقير بالبيع والهدية وغير ذلك

المتصدق  وتحولت عن معنى الصدقة لملك ، نبيوالهتا عائشة حلت لها ولليت مب

 .(1)عليه هبا«

 ،وبعد أن يقرر أن الصدقة حرام عليه  ،يأيت أبو محمد على الحديث الثالثثم 

فإن الصدقة باألساس   ،إذ رجعت إليه بالهدية  ؛بعد بلوغها محلها  واستباحتها من قبله  

  »... :ويف آخر الحديث حديث أبي سعيد الخدري  ة ُذكروا يف لغني إال لخمس ال تحل

َق َعَلى اْلِمْسكِينِ  ، مِْسكِينٌ ٍل َكاَن َلُه َجاٌر لَِرُج َأْو  يقول   ،«َفَأْهَداَها اْلِمْسكِيُن لِْلَغنِيِّ  ، َفُتُصدِّ

هبا من  ولم يخص المتصدق ،بجواز ابتياع الصدقة فهذا نصٌّ من النبي  :أبو محمد

 .غيره

هو    ، د قبضهاما ذكره اإلمام ابن حزم بخصوص جواز ابتياع الصدقة بع   الخلصة:  ❀

  ، الذي تطمئن له النفس من مجموع األحاديث المشكلة التي ذكرت يف هذه المسألة 

لو  لكن اعرتض عليه بأن عمر  ،بالوقف توجيه جيد وتخصيص حديث عمر 

أن عمر جعله  :فلعل معناه» :سماعيليقال اإل  ،رائهاأرادها أن تكون حبًسا لما فكر يف ش

الرجل المذكور فجرى   إعطاءه فأعطاها النبي   صدقة يعطيها من يرى رسول اهَّلل 

 
 .(7/92)شرح صحيح البخاري:  (1)
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 . (1)«منه ما ذكر

ــافعـية (3)والـمالكـية (2)وـقد كره الحنفـية ــدـقة (5)والحـنابـلة (4)والشــ وهو  ،تمـلك الصــ

 .الرأي الذي يتبناه الباحث يف هذه المسألة

 طر من رمضان فرض واجب على كل مسلمزكاة الفمسألة: و (704).61

 : (6) عة أحاديث يف هذه المسألة أرب   ذكر اإلمام ابن حزم   ❃

نَْفٍس مِن  َعَلى ُكلِّ  َفَرَض َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل  َعِن ابِْن ُعَمَر  :( 1) - 179

َأْو َصاًعا مِْن  ،مِْن َتْمرٍ  (7)َصاًعا :رٍ ْو َكبِي يٍر أَ َصغِ  ،اْمَرَأةٍ  َرُجٍل َأوِ  ،ُحرٍّ َأْو َعْبدٍ  -اْلُمْسلِِميَن 

   .(8)َشِعيرٍ 

بَِصَدَقِة اْلِفْطِر َقْبَل َأْن   َأَمَرَنا َرُسوُل اهَّللِ  : َقاَل   َعْن َقْيِس ْبِن َسْعدٍ  :(2) -180

 
 .(5/236)فتح الباري:  ،ابن حجر (1)

 .(1/362)المعتصر:  ،الملطي ؛(3/479)البناية:  ،العيني (2)

 .(4/154)الك: ة السبلغ ،الصاوي ؛(3/122)الذخيرة:  ،القرايف (3)

 .(2/114)مطالب أولي النهى:  ،حيباينالر (4)

 .(4/154)بلغة السالك:  ،الصاوي ؛(3/122)الذخيرة:  ،القرايف (5)

 .(4/238)الُمَحلَّى:  (6)

المكاييل والموازين   ،جمعة .كغ من الرب2،04وعند الجمهور =  ،كغ3،25الحنفية = الصاع عند  (7)

 .(37ص ) ،الشرعية

 ،باب زكاة الفطر ،كتاب الزكاة ،بن عثمان عن نافع عن ابن عمرمسلم من طريق الضحاك  أخرجه (8)

رقم  ،الفطر باب مكيلة زكاة ،كتاب الزكاة ،به ...مالك عن نافع عن عبد اهَّلل بن عمر ؛(984)رقم 

 ،دالمسن،أحمدو  ؛(1433)رقم    ،باب صدقة الفطر  ،كتاب الزكاة  ،البخاري  ومن طريق مالك:  ،(627)

 ؛(676)رقم    ،باب صدقة الفطر  ،كتاب الزكاة  ،به  ...من طريق معن عن مالكالرتمذي    ؛(5281)قم  ر

 ،كتاب الزكاة  ،ابن ماجهو  ؛(2502)رقم    ،باب فرض زكاة الفطر على الصغير  ،كتاب الزكاة  ،النسائيو

 .(1661)رقم  ،باب زكاة الفطر ،كتاب الزكاة ،الدارميو ؛(1826)رقم  ،باب صدقة الفطر
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َكاةُ  َكاُة َلْم َيْأُمْرَنا َوَلْم َينَْهنَ   ، َتنِْزَل الزَّ ا َنَزَلت الزَّ  . (1) ُلهُ عَ َنفْ   ا َوَنْحنُ َفَلمَّ

َقاَم   َأنَّ النَّبِيَّ  : َعْن َأبِيِه  ،  َأبِي ُصَعْيرٍ َعْن َعْبِد اهَّللِ ْبِن َثْعَلَبَة ْبنِ  :(3) -181

دٍ  .(2) َعْن ُكلِّ َواِحدٍ  ، َأْو َصاَع َشِعيرٍ  ،َصاَع َتْمرٍ  : َفَأَمَر بَِصَدَقِة اْلِفْطرِ  ،َخطِيًبا    وَعْبدُ  : َأُبو ُمَحمَّ

   . َثْعَلَبَة َمْجُهوٌل   ْبنُ   اهَّللِ 

 ،َصاًعا مِْن َطَعامٍ   :ُكنَّا نُْخِرُج َزَكاَة اْلِفْطرِ   :َقاَل     َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ أبي  َعْن    : (4)   - 182

 .(3)َأْو َصاًعا مِْن َزبِيٍب  ،َأْو َصاًعا مِْن َأقِطٍ  ،َأْو َصاًعا مِْن َتْمرٍ  ،َأْو َصاًعا مِْن َشِعيرٍ 

 
طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن ُمخيمرة عن أبي عمار   أخرجه النسائي من (1)

ابن خزيمة  ؛(2507)رقم    ،باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة  ،الزكاة  كتاب  ،الهمداين عن قيس

ن اق عالطرباين من طريق عبد الرز (2394)رقم  ،(2/1152)الصحيح:  ،من طريق وكيع عن سفيان

 ،به ..الحاكم من طريق وكيع عن سيفان ؛(18/348)المعجم الكبير:  ،به ..سلمة بن كهيل

إسناده »قال الحافظ ابن حجر:  «،صحيح على شرط الشيخين»، وقال: (1/568)المستدرك: 

  .فهو صحيح عنده ،: ولم ينقد اإلمام ابن حزم إسنادهقلت «،صحيح

 ...عن عبد اهَّلل ابن ثعلبةالزهري  النعمان بن راشد عن د عنحماد بن زي من طريق  ،أخرجه أحمد (2)

باب من روى نصف   ،كتاب الزكاة ،وأخرجه أبو داود من طرق عن الزهري ؛(23152) رقم ،فأورده

اآلحاد والمثاين:  ،به ...ابن أبي عاصم عن بكر بن وائل عن الزهري ؛(1620)رقم  ،صاع من قمح

الكبير:   المعجم،  به  ...ئل عن الزهريق همام عن بكر بن واطري  الطرباين من  ؛(629)رقم    ،(1/518)

السنن:  ،به ...من طريق النعمان بن راشد عن الزهري ،الدارقطني ؛(1390)رقم  ،(2/87)

رقم  ،(3/314)المستدرك:  ،به ...الحاكم من طريق همام عن بكر بن وائل عن الزهري ؛(2/147)

رقم   ،(2/45)رح معاين اآلثار:  ش  ،به  ...شد عن الزهريراالطحاوي من طريق النعمان بن   ؛(5214)

قال  ؛(1302)رقم    ،معرفة الصحابة  ،به  ...يق النعمان بن راشد عن الزهريأبو نعيم من طر  ؛(2881)

ومنهم   ،عن أبيه  :فمن أصحابه من قال  ،اهَّلل بن ثعلبة ومداره على الزهري عن عبد»الحافظ ابن حجر:  

فمنهم   ،وحاصله االختلف يف اسم صحابيه  ،هرياالختلف فيه على الز  نيوذكر الدارقط  ،من لم يقله

وقيل:   ،ثعلبة  :وقيل  ،وقيل: ابن أبي صعير  ،عبد اهَّلل بن ثعلبة بن صعير  :فقيل  ،اهَّلل بن ثعلبة عبد  :من قال

رأى النبي  :وقال البغوي»وقال يف مكان آخر:  .(1/269)الدراية:  «.ثعلبة بن عبد اهَّلل بن أبي صعير

 .(4/31)اإلصابة:  «.يف الصحابةبان وذكره ابن ح ،وحفظ عنه 

 =رقم  ،باب مكيلة زكاة الفطر  ،كتاب الزكاة  ،عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد  مالك  أخرجه  (3)
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مستنًدا على  ،الفطر فرٌض واجٌب على كل مسلمزكاة م أن ام ابن حزويرى اإلم

ومعنى  ،وهو يرد بذلك على المالكية الذين قالوا بأهنا ليست فرًضا ، سألةأحاديث هذه الم

ثم يذكر أبو محمد حديث    ،(1)مقدارها  أي قدر رسول اهَّلل    :الفرض يف هذه األحاديث

ألن فيه  ؛لنا عليهملخرب حجة أن هذا ا :رريقف ،الذي احتج به المالكية قيس بن سعد 

 .ا مفرتًضا ثم لما لم ينه عنه؛ بقي فرًضا كما كانأمًر   فصار  ،بزكاة الفطر  سول اهَّلل  أمر ر

فمرة  ،وهو عند اإلمام ابن حزم مختلف فيه ،فقد اختلف فيه أما حديث ثعلبة 

ده هو األصح عن  والرواية ،(2)رعبد اهَّلل بن ثعلبة بن ُصعير، ومرة: ثعلبة بن أبي ُصعي  :يقال

ألن عبد اهَّلل بن   ؛ال نحتج به :يقول ومع ذلك فإن أبا محمد ،يف ذكر التمر والشعير فقط

بل أيًضا    ،ومدار الخلف يف هذا الموطن ليس على إسناد الحديث فحسب  ،ثعلبة مجهول

ي ة التوالرواي «،صاٌع من قمح على كل اثنين » :فقد ورد يف بعض الروايات ،على لفظه

 «. كل واحدأو صاٌع من شعير عن    ، صاٌع من تمر » :حزم هنا هي رواية إلمام ابنرجحها ا

بعدم   : فإن اإلمام ابن حزم يتعجب من تأويل حديث أبي سعيد الخدري وأخيًرا

وهذا الحديث حديث   ،«...كنا نخرج» :بذلك؛ اعتماًدا على لفظ معرفة رسول اهَّلل 

 
مسلم   ؛(1437)رقم  ،به ..من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلموأخرجه البخاري  ؛(628)=

عبد الرزاق عن  ؛(985)رقم  ،مين من تمرزكاة الفطر على المسل باب ،كتاب الزكاة ،من طريق مالك

 ،المسند ،وعن األخير أحمد ؛(5780)رقم  ،(3/316)المصنف:  ،سفيان الثوري عن زيد بن أسلم

طريق سفيان عن  الرتمذي من ؛(414)رقم  ،(93ص )المسند:  ،الشافعي عن مالك ؛(11301)رقم 

النسائي من طريق سفيان عن زيد  ؛(673)رقم  ،اب صدقة الفطرب ،ةكتاب الزكا ،به ...زيد بن أسلم

أبو داود من طريق داود بن قيس عن  ؛(2512)رقم  ،باب الزبيب ،كتاب الزكاة ،به ...بن أسلم

ابن ماجه من طريق داود بن   ؛(1616)رقم   ،باب كم يؤدي يف صدقة الفطر  ،كتاب الزكاة  ،به  ...عياض

الدارمي من طريق داود بن  ؛(1829)قم ر ،باب صدقة الفطر ،اةالزككتاب  ،به ...قيس عن عياض

 ،البيهقي من طريق الشافعي ؛(1663)رقم  ،باب زكاة الفطر ،كتاب الزكاة ،به ...قيس عن عياض

 .(7948)رقم  ،(4/164)السنن الكربى: 

 .(1/391)المدونة:  ،اإلمام مالك (1)

 ؛(3/377)بة: اإلصا ،(صعير عن أبيه ة بنثعلبعبد اهَّلل بن )رجح الحافظ ابن حجر:  (2)
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التي يوجب فيها زكاة الفطر على كل   ،مدظر أبي محجهة نويعضد و  ،صحيح ال غبار عليه

 .مسلم

هو  ،ابن حزم من وجوب زكاة الفطر على كل مسلماإلمام  ما ذكره  :الخلصة ❀

بعد أن ذكر أحاديث    -قال الخطابي  ،الراجح من مجموع األحاديث الواردة يف هذا الباب

وأجمع  » :قال ابن القطان ،(1)«ووجوهبا وجوب فرض ال وجوب استحباب» :زكاة الفطر

 . (2)عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض«

 ألة: ويؤديها المسلم عن رقيقه، مؤمنهم وكافرهمسم (238).62

 : (3) ذكر اإلمام ابن حزم يف المسألة حديثين   ❃

 ،مٍ ْن َطَعاَصاًعا مِ   :ُكنَّا نُْخِرُج َزَكاَة اْلِفْطرِ   :َقاَل   َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  أبي  َعْن    : (1)   - 183

 .(4)َأْو َصاًعا مِْن َزبِيٍب  ،مِْن َأقِطٍ  َأْو َصاًعا ،َأْو َصاًعا مِْن َتْمرٍ  ، َصاًعا مِْن َشِعيرٍ وْ أَ 

َعَلى ُكلِّ نَْفٍس مِن   َفَرَض َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل  َعِن ابِْن ُعَمَر  :( 2) - 184

َأْو َصاًعا مِْن  ،َصاًعا مِْن َتْمرٍ  :ْو َكبِيرٍ َصِغيٍر َأ  ،ةٍ َرُجٍل َأو اْمَرأَ  ،ُحرٍّ َأْو َعْبدٍ  -اْلُمْسلِِميَن 

 .(5)َشِعيرٍ 

 ،يذهب اإلمام ابن حزم إلى أن صدقة الفطر واجبة على السيد إن كان عنده رقيق كافر

مام ابن حزم يف هذه المسألة على  واستند اإل ،ويؤديها على الرقيق المسلم من باب أولى

وهي بطبيعة الحال  ، حديث أبي هريرة ردة يفالوا ،«الرقيق إال صدقة الفطر يف » :لفظ

  فأوجب  : يقول أبو محمد ،يف التعامل مع النصوص الشرعية توافق مذهبه الظاهري

 
 .(2/48)معالم السنن:  (1)

 .(2/217)اإلقناع يف مسائل اإلجماع:  (2)

 .(4/254)الُمَحلَّى:  (3)

 .الحديث الرابع ،تقدم تخريجه يف المسألة السابقة (4)

 .الحديث األول ،تقدم تخريجه يف المسألة السابقة (5)
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فكان هذا الحديث زائًدا على حديث أبي سعيد    ،صدقة الفطر على المسلم يف رقيقه عموًما

 ،له أصًل عارًضا  وليس م  ، الحديثوكان ما يف حديث أبي سعيد بعض ما يف هذا    ،الخدري

 . فلم يجز خلف هذا الخرب

  -حزم يف هذه المسألة هو يرتجح عند الباحث إلمام ابن ما ذكره ا : الخلصة  ❀

قــال    ،الذي خص فيه صدقة الفطر على عمــوم الرقيق  -   تناًدا إلى حديث ابن عمر  اس

هب أبي  ذ أبو محمد هو م وهذا الذي ذكره  ،(1)«ومقتضاه أهنا على السيد» :ابن حجر

 .(3)ومالك والشافعي (2)حنيفة

 الغنى مسألة: في ذكر حد (721).36

   : (4) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة حديثين   ❃

يَّةِ  بْنِ ا َسْهلِ عن  : (1)  - 185
َمْن َسَأَل  »  :َقاَل َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل   (5) اْلَحْنَظلِ

الَِّذي اَل  ى َنَوَما اْلغِ َيا َرُسوَل اهَّلل  :قِيَل  ،« َيْسَتْكثُِر مَِن النَّارِ َما ا َغنَاًء َفإِنَّ َوُهَو َيِجُد َعنْهَ  ، َمْسَأَلةً 

 .(6) «َأْن َيُكوَن َلُه ِشَبُع َيْوٍم َوَليَْلٍة َأْو َلْيَلٍة َوَيْومٍ » :َقاَل  ؟َيْنبَِغي َمَعُه اْلَمْسَأَلةُ 

ْحَمِن بِْن َأبِ َعْن  :( 2) - 186 َمْن  » :َقاَل َرُسوُل اهَّللِ  :َل َأبِيِه َقا ي َسِعيٍد َعنْ َعْبِد الرَّ

 
 .(3/368)الفتح:  (1)

 .(3/103)المبسوط:  ،خسيالسر (2)

 .(1/523)األم:  ؛(1/386)المدونة:  (3)

 .(4/276)الُمَحلَّى:  (4)

قال ابن عبد  ،وقيل أم جده ،والحنظلية أمه ، هو سهل بن الربيع بن عمرو بن عدي بن زيد األنصاري (5)

 ،ابن حجر ؛(2/662)االستيعاب:   ،ابن عبد الرب  .وفاته بدمشق يف أول خلفة عثمان  ،الرب: وله صحبة

  .(3/164)اإلصابة: 

ابن  أخرجه أبو داود من طريق محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي عن سهل  (6)

 زيمة من طريقابن خ؛(1629)رقم  ،باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى،كتاب الزكاة،الحنظلية

الرحمن بن  البيهقي من طريق عبد ؛(4/79)الصحيح:  ،به ..مسكين الحذاء عن محمد بن المهاجر

 .(7/39)السنن الكربى:  ،به ..يزيد بن جابر عن ربيعة بن زيد
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يٍَّة  َسَأَل َوَلُه  
 .(1) « َفَقْد َأْلَحَف قِيَمُة ُأوقِ

فإنه يعله بجهالة أبي كبشة   ،عندما يأيت اإلمام ابن حزم على حديث سهل ابن الحنظلية

رجال وباقي  -ترجمته كما مرَّ يف  -فقد وثقه غير واحد  ،وهو ليس كما قال ،(2)السلولي

 . مقام إال األخذ بهحديث رجال موثقون؛ لذا فالحديث صحيح وال يسعنا يف هذا الال

وعمارة هذا من   ،(3)ويعله بعمارة بن غزية ،ثم يأيت أبو محمد على الحديث الثاين

ضعفه اإلمام ابن  »  :م هذا فقــاللذا نقد اإلمام الذهبي تضعيف اإلمام ابن حز  ؛رجال مسلم

فمثل عمارة ال يمكن أن يقال  ،قاله اإلمام الذهبي هو الصواب ماو ،(4)«فلم يصب حزم

 .يف نقده لهذا الرجل وقد أبعد أبو محمد  ،نه ضعيفع

ا فارًقا بين الغنى والفقر :الخلصة  ❀ ألنه ضعف كل  ؛لم يحدد اإلمام ابن حزم حدًّ

 ويرتجح منهما حديثان صحيحانالف ،ولم يكن مصيبًا ال يف األول وال يف الثاين ،الحديثين

التي ذكرها أبو  ،نة األحاديثوهو الذي يرتجح عند مقار ،حديث أبي سعيد الخدري 

فقال الحنفية: من ملك  ،الغنى المحرم للصدقة وقد اختلف الفقهاء يف حد ،محمد 

 
أخرجه أحمد من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي  (1)

 ،داود وومن طريق ابن أبي الرجال أخرجه: أب ؛(10660)رقم  ،فأورده يف المسند ..سعيد عن أبيه

باب من  ،كتاب الزكاة ،النسائي ؛(1628)رقم  ،ب من يعطى من الصدقة وحد الغنىبا ،كتاب الزكاة

 ،والدارقطني ؛(3028)رقم  ،(2/20)شرح معاين اآلثار:  ،والطحاوي ؛(2595)رقم  ،الملحف

 .(1988)رقم  ،(3/20)السنن: 

ابن العاص وعن عبد اهَّلل بن عمرو  ،روى عن ثوبان مولى رسول اهَّلل  ،هو أبو كبشة السلولي (2)

 ،المزي .روى له البخاري يف صحيحه «،ثقة»وقال العجلي:  «،موثق »قال عنه الذهبي:  ،وأبي الدرداء

 .(4/564)ميزان االعتدال:  ،الذهبي ؛(34/215)هتذيب الكمال: 

واحتج به  «ثيثقة كثير الحد»قال ابن سعد:  ،هو عمارة بن غزية بن الحارث المازين األنصاري (3)

الجرح  ،ابن أبي حاتم .هـ140وفاته سنة  «،أحد الثقات»وقال الذهبي:  ،شهد به البخاريواست ،مسلم

  .(6/139)سير أعلم النبلء:  ،الذهبي ؛(6/368)والتعديل: 

 .(6/139)السير:  (4)
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 .(2) وذهب المالكية أن ال حد للغنى وأن ذلك يعود إلى االجتهاد  .(1)نصاب الزكاة فهو غني

حمد: فنقل واختلفت الروايات عن أ .(3) للغني أن يتنزه عن الزكاةعية: ينبغي وقال الشاف

له كفاية على الدوام من تجارة أو غيرها أو من يملك خمسين درهًما أو قيمتها عنه أن يكون  

وليس لها ضابط  ،ومسألة حد الغنى تختلف باختلف الزمان والمكان .(4) من الذهب 

  .مةوال األئه إلى أقيرجع في وإنما  ،معتمد

 

 

  

 
 .(2/47)بدائع الصنائع:  ،الكاساين ؛(2/390)شرح مختصر الطحاوي:  ،الجصاص (1)

 .(2/38) بداية المجتهد: ،بن رشدا (2)

 .(3/331)الحاوي:  ،الماوردي (3)

 .(2/443)شرح الخرقي:  ،الزركشي (4)
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ن نسي أن ينوي من الليل في رمضان فإنه ينوي  ومَ :مسألة (729).64
 الصوم من وقته إذا ذكر

   : (1) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة ثلثة أحاديث   ❃

 ابْ  َعنِ  :( 1) - 187
ذِ بَيِِّع بِْنِت ُمَعوِّ َغَداَة   اهَّللِ َأْرَسَل َرُسوُل  :َقاَلْت   ِن َعْفَراءَ الرُّ

تِي َحْوَل اْلَمِدينَةِ  اأْلَنَْصارِ َعاُشوَراَء إَلى ُقَرى  َوَمْن   ، َصائًِما َفْلُيتِمَّ َصْوَمهُ َمْن َكاَن َأْصَبَح » :الَّ

   .(2) «َفْلُيتِمَّ َبِقيََّة َيْومِهِ   ، َكاَن َأْصَبَح ُمْفطًِرا 

ْن فِي    َأْسَلمَ َرُجًل مِْن    َأَمَر النَّبِيُّ    : َقاَل    اأْلَْكَوِع  َة ْبنِ َسَلمَ َعْن    :(2)  -188 َأْن َأذِّ

َفإِنَّ اْلَيْوَم َيْوُم  ؛َوَمْن َلْم َيُكْن َأَكَل َفْليَُصمْ  ،َفْليَُصْم بَِقيََّة َيْومِهِ إنَّ َمْن َأَكَل » : النَّاسِ 

 .(3) «َعاُشوَراءَ 

 ،َيْأُمُر بَِصْوِم َعاُشوَراءَ  ُل اهَّللِ َكاَن َرُسو :َقاَل  َة ُمرَ ِن َس ابِِر بْ َعْن َج  :( 3) - 189

 
 .(4/290)الُمَحلَّى:  (1)

باب   ،كتاب الصوم  ،به  ...عن خالد بن ذكوان عن الربيع  البخاري من طريق بشر بن المفضلأخرجه   (2)

  ،به ..بن المفضل بن نافع العبدي عن بشر رمن طريق أبي بكمسلم  ؛(1859)رقم  ،صوم الصبيان

وقال أحمد: ثنا علي بن  ؛(1136)رقم  ،باب من أكل يف عاشوراء فليكف بقية يومه ،كتاب الصيام

ابن حبان من طريق محمد بن عبد  ؛(26486)رقم    ،المسند  ،به  ...عاصم قال: أخربنا خالد بن ذكوان

ثَ  البيهقي من  ؛(8/385)الصحيح:  ،به ...ا خالد بن ذكواننَاألعلى قال: ثنا بشر بن المفضل قال: َحدَّ

َثنَا خالد بن ذكوان  .(3777)رقم  ،(3/361)شعب اإليمان:  ،به ...طريق بشر بن المفضل قال: َحدَّ

باب إذا   ،كتاب الصوم  ،به  ...عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة  البخاريأخرجه   (3)

باب   ،كتاب الصيام  ،به..حاتم بن إسماعيل عن يزيدمن طريق  مسلم    (1824)م  قر  ،نوى بالنهار صوًما

 ...وقال أحمد: ثنا حماد بن مسعدة عن يزيد ؛(1135)رقم  ،من أكل يوم عاشوراء فليكف بقية يومه

باب إذا لم يجمع   ،كتاب الصيام ،به ...النسائي من طريق يحيى عن يزيد ؛(16072)رقم  ،المسند ،به

 ،به ...بي عبيدالدارمي عن أبي عاصم عن يزيد بن أ ؛(2321) رقم ،هل يصوم ذلك اليوم :من الليل

قي قال: ثنا أبو عاصم رابن حبان من طريق الدو  ؛(1761)رقم    ،باب صيام يوم عاشوراء  ،كتاب الصوم

البيهقي من طريق عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: ثنا أبو  ؛(8/384)الصحيح:  ،به ...عن يزيد

 .(7824)رقم  ،(4/220): السنن الكربى ،به ...صماع
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ا ُفِرَض َرَمَضاُن َلْم َيْأُمْرنَا ،َوَيُحثَُّنا َعَلْيِه َوَيتََعاَهُدنَا ِعْنَدهُ  َوَلْم َيتََعاَهْدنَا  ،َوَلْم َيْنَهنَا َعْنهُ  ،َفَلمَّ

 . (1)ِعْنَدهُ 

فرض صيام سخ  ون  ،ين صيام الفرض من حيث األصلألة بالمس  بن حزم يف هذه ا  يفرق

وإن  ،عاشوراء أصبح فيه آخر األمرين هو التغيير بين الصيام والفطرفكما أن  ،عاشوراء

وفًقا لتعبير أبي محمد    -فإن رمضان أيًضا كانت له أحوال    ،كان الصيام أفضل لنيل الفضيلة

م لذا فإن اإلما  ،اعم عن كل يوم مسكيًنومن شاء أفطره وأط   ،فقد كان مرة: من شاء صامه  -

فللمسلم صيامه وإن أمسك   ،يف نية صيام شهر رمضان د حديث الربيع ابن حزم يعتم

 .وإن حكم أحاديث هذه المسألة غير مخصص بالنوافل ،بعد الفجر

نسي   ما ذكره اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة من صحة صيام المسلم إن  : الخلصة  ❀

 ،هذا قول أبي حنيفة .مه صحيحفنوى بعد الفجر فصيا ،م يف شهر رمضانأن ينوي الصيا

وما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو اشرتاط النية قبل  ،(2)وإن كان قد اشرتط عدم الزوال

والقول األخير يجد الباحث نفسه  ،(5)والحنابلة (4)يةوالشافع (3)وهو قول المالكية ،الفجر

 تسكن إليه. 

 
كتاب  ،فأورده..عن شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر أخرجه مسلم (1)

رقم   ،(106ص  )المسند:    ،به  ...الطيالسي عن شيبان  ؛(1128)رقم    ،باب صوم يوم عاشوراء  ،الصيام

يبة عن ابن أبي ش ؛(20402)رقم  ،ندالمس ،به ...ثنا شيبان موقال أحمد: ثنا هاشم بن القاس ؛(784)

الطرباين من طريق  ؛(9449)رقم  ،(3/55)المصنف:  ،به ...عبيد اهَّلل بن موسى قال: أخربنا شيبان

الطحاوي من طريق  ؛(2/212)المعجم الكبير:  ،به ...بن موسى قال: أخربنا شيباناعبيد اهَّلل 

موسى قال: يهقي من طريق عبيد اهَّلل بن الب ؛(3034)رقم  ،(2/74)شرح معاين اآلثار:  ،الطيالسي

 .(8674)رقم  ،(4/289)السنن الكربى:  ،به ...أخربنا شيبان

 .(2/85)بدائع الصنائع:  ،الكاساين ؛(3/62)المبسوط:  ،ينظر: السرخسي (2)

 ؛(1/71)التلقين:  ،المازري ؛(2/13)النوادر:  ،القيرواين (3)

 .(3/405)الحاوي:  ،الماوردي ؛(3/234)م: األ ،الشافعي (4)

 .(3/211)اإلنصاف:  ،المرداوي ؛(3/211)المغني:  ،ابن قدامة (5)
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 التطوع إال بنية من الليليجزئ صوم  مسألة: وال  (730).65

   : (1) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة حديثين   ❃

َياَم  َقاَل: »  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ    :َحْفَصَة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن  َعْن    :(1)   - 190 َمْن َلْم ُيَبيِّت الصِّ

ْيلِ  ٍد:بُ أَ َقاَل  .«َفَل ِصَياَم َلهُ   ، مِن اللَّ  .(2) ْسنَاٌد َصِحيٌح َذا إَوهَ  و ُمَحمَّ

 :َفَقاَل  ،َأَتانَا َيْوًما إنَّ َرُسوَل اهَّللِ  :َقاَلْت  َعْن َعائَِشَة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن  :(2) -191

ْومَ َأَما إنِّي َأْصَبْحُت أُ »  :َفَقاَل   ؟ُأْهِدَي َلنَا َحْيٌس   ،نََعمْ   :ُقْلنَا  ؟«َهْل ِعنَْدُكْم مِْن َشْيءٍ »   «،ِريُد الصَّ

 
 .(4/296)الُمَحلَّى:  (1)

باب  ،كتاب الصيام ،فأورده ..ةمن طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر عن حفص النسائي أخرجه (2)

طريق يحيى بن أيوب وأخرجه الرتمذي من   ؛(2334)رقم    ،ذكر اختلف الناقلين خرب حفصة يف ذلك

  «،من لم يجمع الصيام قبل الفجر فل صيام له »   فأورده بلفظ:  ...عن عبد اهَّلل بن أبي بكر عن ابن شهاب

حديث حفصة ال » وقال: ،(730)رقم  ،باب ال صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل ،كتاب الصوم

داود من طريق ابن لهيعة ويحيى بن  ه هبذا اللفظ أيًضا أبوجوأخر «؛نعرفه مرفوًعا إال من هذا الوجه

 ؛(2454)رقم  ،باب النية يف الصيام ،أيوب عن عبد اهَّلل بن أبي بكر عن ابن شهاب يف كتاب الصوم

 ،كتاب الصوم ،به ...بي بكر عن سالمالدارمي من طريق الليث عن يحيى بن أيوب عن عبد اهَّلل بن أ

خزيمة من طريق ابن لهيعة ويحيى بن أيوب  ابن ؛(1698)رقم  ،الليل باب من لم يجمع الصيام من

الطرباين من طريق   ؛(1933)رقم    ،(3/212)الصحيح:    ،به  ...عن عبد اهَّلل بن أبي بكر عن ابن شهاب

الطحاوي   ؛(23/296)المعجم الكبير:    ،به  ...رالليث بن سعد ويحيى بن أيوب عن عبد اهَّلل بن أبي بك

 ...يحيى بن أيوب عن عبد اهَّلل بن أبي بكر عن ابن شهابال: أخربين ابن لهيعة وقمن طريق ابن وهب 

الدارقطني من طريق ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد  ؛(2927)رقم  ،(2/54)مشكل اآلثار:  ،به

السنن الكربى:   ،البيهقي من طريق عبد الرزاق  ؛(2/172)نن:  الس  ،به  ...اهَّلل بن أبي بكر عن ابن شهاب

الصواب يف هذا أنه »قال النسائي:    ،واختلف الحفاظ يف رفعه ووقفه:  قلت  .(8163)رقم    ،(4/202)

البدر  «،ما له عندي ذلك اإلسناد إال أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان»وقال أحمد:  «،موقوف

قال البيهقي رواته ثقات وصححه مرفوًعا يف سننه أيًضا »نووي: وقال ال ؛(5/654)المنير: 

وموقوًفا الرتمذي وأبو حاتم وإليه يميل كلم أبي   ،د الحق وابن الجوزيالدارقطني والخطابي وعبو

إال أنه اختلف   ،وإسناده صحيح»قال الحافظ ابن حجر:    ؛(1095)رقم    ،(1/319)الخلصة:    «،داود

 .(1/275)الدراية:  «.يف رفعه ووقفه
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 . (1)َفَأَكَل 

يجزئ إال بنية من الليل، وال صوم  حزم أن صيام التطوع ال القاعدة عند اإلمام ابن

ويذهب أبو محمد إلى أن النص خص من ذلك ما  .رمضان أو الكفارات إال كذلكقضاء 

اآلراء  ورأيه هذا من  ،وبقي سائر ذلك على النص العام ،كان فرًضا متعيًنا يف وقت بعينه

وقد مرَّ معنا يف  ،م يف رمضان وقضائهفهو يفرق بين فرض الصيا ،النيةمسألة لة يف المشك

ام عند أبي محمد وإن نوى المسلم الصيام بعد الفجر يف شهر  المسألة السابقة صحة الصي 

 ،يف مسألة تبييت النية ويستند يف مقالته هنا إلى حديث أم المؤمنين حفصة  ،رمضان

  عائشة أن حديث  :يث حفصة وعائشة يق بين حديف التوف ام ابن حزمورأي اإلم

وال أنه أصبح مفطًرا ثم نوى الصيام بعد  ،لم يكن نوى الصيام من الليل ليس فيه أنه 

  ولو أنه  :ثم يقول أبو محمد ،ولكن فيه أنه كان يصبح صائًما متطوًعا ثم يفطر ،ذلك

 .كان فرًضاصيام عاشوراء إذ كما بين ذلك يف  ،نهأصبح صائًما ثم نوى الصوم هناًرا لبي

يف أن صيام التطوع ال يجزئ إال بنية من الليل، وال    رأي اإلمام ابن حزم   :ة الخلص   ❀

وهذه من المسائل المشكلة والغريبة التي  .صوم قضاء رمضان أو الكفارات إال كذلك

وقد مرَّ  ،شرتطها يف رمضانم يول ،إذ اشرتط تبييت النية لصيام التطوع ؛تفرد هبا أبو محمد

 
باب  ،كتاب الصيام ،به ...مجاهد عن عائشة بن يحيى عن مسلم من طريق وكيع عن طلحةأخرجه  (1)

رقم  ،المسند ،به ...وقال أحمد: ثنا وكيع ثنا طلحة ؛(1154)رقم  ،جواز صيام النافلة بنية من النهار

رقم   باب النية يف الصيام  ،كتاب الصيام  ،به ..من طريق سفيان عن طلحة بن يحيى  النسائي ؛(25303)

 ؛(733)رقم    ،باب صيام المتطوع  ،مكتاب الصو  ،به  ...طلحة الرتمذي من طريق وكيع عن  ؛(2324)

 ؛(2455)رقم    ،باب الرخصة يف ذلك  ،كتاب الصوم  ،به  ...أبو داود من طريق سفيان ووكيع عن طلحة

أبو   ؛(1701)رقم  ،باب يف فرض الصوم ،كتاب الصيام ،به ...ابن ماجه من طريق شريك عن طلحة

ابن خزيمة من طريق  ؛(4563)رقم  ،(8/46)المسند:  ،به ...يعلى من طريق أبي معاوية عن طلحة

طريق القاسم   الطرباين من  ؛(2143)رقم    ،(3/308)الصحيح:    ،به  ...محمد بن سعيد قال: ثنا طلحة

الدارقطني من طريق سفيان   ؛(7364)رقم    ،(7/233)المعجم األوسط:    ،به  ...بن معن قال: نا طلحة

السنن   ،به  ...الواحد بن زياد قال: ثنا عائشة  البيهقي من طريق عبد  ؛(2/176)السنن:    ،به  ...عن طلحة

 .(8167)رقم  ،(4/203)الكربى: 
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  .ةالعلماء يف هذه المسأليف المسألة السابقة أقوال 

 مسألة: وال ينقض الصوم حجامة  (753).66

   : (1) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة ثلثة أحاديث   ❃

 ،ي َرَمَضانَ َأَتى َعَلى َرُجٍل َيْحَتِجُم فِ  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ  ،َعْن َثْوبَاَن  :(1)  - 192

 .(2) «مُ َأْفَطَر اْلَحاِجُم َواْلَمْحُجو » :َفَقاَل 

 .(3) َوُهَو ُمْحِرمٌ  اْحَتَجَم َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل  َعبَّاٍس  ابْنِ عن  :(2)  - 193

َأْرَخَص فِي اْلِحَجاَمِة  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ  ،َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  : (3)  - 194

ائِمِ   .(4)َواْلُقْبَلةِ  :تِهِ َوايَ فِي رِ  َزاَد ُحَمْيدٌ  .لِلصَّ

 
 .(4/335) الُمَحلَّى: (1)

 ،المسند  ،فأورده  ..أخرجه أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلبة عن أبي أسماء عن ثوبان  (2)

 ،ب يف الصائم يحتجمبا ،كتاب الصوم ،داود وأب ،وأخرجه من طريق اإلمام أحمد ؛(21877)رقم 

اب يف ب ،كتاب الصيام ،به ...وأخرجه ابن ماجه من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير ؛(2367)رقم 

الصحيح:  ،به ..وأخرجه ابن خزيمة من طريق األوزاعي عن يحيى ؛(1680)رقم  ،الحجامة للصائم

معاين اآلثار:  شرح ،ه أيًضا: الطحاويجومن طريق األوزاعي أخر ؛(1962)رقم  ،(2/944)

أصح شيء يف هذا الباب »ونقل الرتمذي عن علي بن المديني أنه قال:  ،(3421)رقم  ،(2/98)

 .وقد صحح اإلمام ابن حزم هذا الحديث ؛(774)رقم  ،السنن «،ثوبانحديث 

  ،كتاب الحج  ،عباس  نأخرجه البخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن اب  (3)

 ،باب ،كتاب الحج ،ومن طريق سفيان أخرجه كل من: مسلم ؛(1738)رقم  ،الحجامة للمحرم باب

باب  ،كتاب الحج ،الرتمذي ؛(1925)رقم  ،المسند ،أحمد ؛(1202)رقم  ،جواز الحجامة للمحرم

رقم   ،ة للمحرممباب الحجا  ،كتاب مناسك الحج  ،النسائي  ؛(839)رقم    ،ما جاء يف الحجامة للمحرم

كتاب  ،ابن ماجه ؛(1825)رقم  ،باب المحرم يحتجم ،كتاب المناسك ،أبو داود ؛(2846)

  .(2162)رقم  ،باب كسب الحجام ،التجارات

فأورده  ...الرتمذي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد (4)

باب يف الصائم يذرعه  ،كتاب الصوم «،مة والقيء واالحتلما ثلث ال يفطرن الصائم: الحج » بلفظ: 

= وقد روى عبد اهَّلل بن  ،الخدري حديث غير محفوظحديث أبي سعيد »وقال:  ،(719)رقم  ،القيء
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وجمع بينهما  ،ثم اتبعه بحديث ابن عباسابن حزم حديث ثوبان  إلمامذكر ا

  ؛وظنهم يف ذلك باطٌل   ،وقد ظن قوٌم أن الرواية عن ابن عباس ناسخة للخرب المذكور  :فقال

 .طوع فيفطر وذلك مباحوذلك مباح أو يف صيام ت ،وهو مسافر فيفطر ألنه قد يحتجم 

كان بعد حديث   ن حديث ابن عباس ويرى أبو محمد أنه ال يمكن الجزم بأ

بعد خرب من ذكرنا من حديث ثوبان   وأيًضا لو صح أن خرب ابن عباس  .ثوبان 

 .غلم لم يحتلم ألنه قد يحجمه  ؛لما كان فيه إال نسخ إفطار المحجوم ال الحاجم

فقد  - وهو حديث أبي سعيد الخدري  -الث هنا أما فيما يخص الحديث الث 

فقامت به الحجة.   ،ثقتان (1) والمسندان له عن خالد وُحميد :قال ابن حزم ،أسنده الثقة

يعني: حديث   ،فصح هبذا الخرب نسخ الخرب األول ،ال يكون إال بعد هنٍي  (أرخص)ولفظ: 

 .ثوبان 

حديث   فحديث ثوبان  ،يفصل اإلمام ابن حزم يف  هذه المسألة :صة الخل  ❀

 
ولم يذكروا  ،بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسًل  زيد=

من طريق حميد وخالد   النسائي  «؛ديثيد بن أسلم يضعف يف الح ز  فيه عن أبي سعيد وعبد الرحمن بن

 ؛(3237)رقم  ،(2/236)السنن الكربى:  ،به ..دالحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعي

رقم   ،(8/10)المعجم األوسط:    ،به  ...الطرباين من طريق يوسف األزرق عن سفيان عن خالد الحذاء

 ؛(2/183)السنن:  ،به ...ذاءي عن سفيان عن خالد الح جعالدارقطني من طريق األش ؛(7797)

رقم  ،(4/264)السنن الكربى:  ،به ...اءالبيهقي من طريق األشجعي عن سفيان عن خالد الحذ

واحتج به   :قلت .«كلهم ثقات ورواه األشجعي أيًضا وهو من الثقات»قال الدارقطني:  .(8057)

 .اإلمام ابن حزم وصححه

وثقه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين وابن  ،لمنازل البصريأبو ا  ،بن مهران الحذاءد  : هو خالاألول  (1)

هتذيب  ،ابن حجر ؛(3/352)الجرح والتعديل:  ،ابن أبي حاتم .هـ141وفاته سنة  ،سعد وابن سعد

 .(3/120)التهذيب: 

يحيى بن معين  م:منه ،وثقه كبار األئمة ،أبو عبيدة الطويل ،: هو حميد بن أبي حميد الطويلوالثاين

الطبقات:  ،ابن سعد .هـ142وفاته سنة  «،ثقة ال بأس به»أبو حاتم الرازي:  وقال ،والنسائيوالعجلي 

 .(3/38)هتذيب التهذيب:  ،ابن حجر ؛(7/187)
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كذا   ،ث ابن عباس فهو مخصص بالسفرحدي  أما  .منسوخ بحديث أبي سعيد الخدري  

وقد ذهب إليه ابن عبد    ،وقول أبي محمد هنا قول معترب  ،يقرر أن الحجامة ال تفطر الصائم

ة وقال الحنابل ،(4)والشافعية (3)والمالكية (2)وهو الذي ذهب إليه الحنفية ،(1)الرب ورجحه

 . (5)تفطر الصائم بأن الحجامة

  ،هو األجدر بالقبول عند الباحث -قول الجمهور  ي هوالذ - وقول اإلمام ابن حزم 

 .واهَّلل تعالى أعلم

 مسألة جواز القبلة للصائم (753).67

   : (6) ثلثة أحاديث   ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة   ❃

َوُهَو  َكاَن ُيَقبُِّلَها َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ  ،َأْخبََرْتهُ  َعائَِشَة ُأّم اْلُمْؤمِنِيَن عن  :(1)  - 195

   .(7)َصائِمٌ 

 
 .(3/324)االستذكار:  (1)

 .(2/107)بدائع الصنائع:  ،الكاساين ؛(3/57)المبسوط:  ،ينظر: السرخسي (2)

 .(3/333)التاج واإلكليل:  ،اقابن مو ؛(2/506)ذخيرة: ال ،القرايف (3)

 .(6/349)المجموع:  ،النووي ؛(3/460)الحاوي:  ،الماوردي (4)

 .(3/303)اإلنصاف:  ،المرداوي ؛(3/120)المغني:  ،ابن قدامة (5)

 .(4/338)الُمَحلَّى:  (6)

 ،مكتاب الصيا ، به..عائشة عنمن طريق أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة مسلم أخرجه  (7)

وقال أحمد: ثنا عفان قال: ثنا محمد بن دينار عن  ؛(1106)رقم  ،باب القبلة للصائم ليست محرمة

أبو داود من   ؛(24395)رقم    ،المسند  ،به  ...سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى األنصاري عن عائشة

 ،الريق ائم يبلعباب الص ،وملصكتاب ا ،به ...طريق سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن عائشة

 ؛(3067)رقم    ،(2/202)السنن الكربى:  ،به  ...النسائي عن عبيد اهَّلل قال: أنبأ شيبان ؛(2389)رقم  

رقم   ،باب الرخصة يف القبلة للصائم ،كتاب الصوم ،به ...الدارمي عن سعد بن حفص قال: ثنا شيبان

عن إبراهيم  - ث بن الحاراهو عطية  - وقالدارقطني من طريق سفيان الثوري عن أبي ر ؛(1723)

 =الطحاوي من طريق أحمد بن خالد الوهبي قال:  ؛(1/141)السنن:    ،به  ...التيمي عن أبيه عن عائشة



~ 302 ~ 

 

َوَكاَن   ، ُيَقبُِّل َوُيَباِشُر َوُهَو َصائِمٌ  َكاَن النَّبِيُّ  : َقاَلْت  َعْن َعائَِشَة  :(2) -196

ْربِهِ   .(1) َأْمَلَكُكْم إِلِ

 َفَأَرادَ  ،َكاَنْت إْحَدانَا إَذا َكانَْت َحائًِضا :ْت الَ قَ  َعائَِشَة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن ْن عَ  :(3) -197

َوَأيُُّكْم َيْملُِك  :َقاَلْت  ،ُثمَّ ُيَباِشَرَها ،َأْن ُيَباِشَرَها َأَمَرَها َأْن َتتَِّزَر فِي َفْوِر َحْيَضتَِها يُّ النَّبِ 

   .(2) إْربَهُ  َيْملُِك   إْربَُه َكَما َكاَن َرُسوُل اهَّللِ 

وذهب    ! ،حسنةيذهب اإلمام ابن حزم إلى أن القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته سنة  

بل ذهب أبعد من ذلك    ،أبو محمد أبعد من ذلك فقال باستحباهبا للصائم شابًا كان أو كهًل 

 .!كنوال نبالي أكان معها إنزال مقصود إليه أو لم ي :فقال

 
 ،به ...ابن حبان من طريق عبيد اهَّلل بن موسى عن شيبان ؛3123شرح معاين اآلثار:  ،به ...ثنا شيبان=

السنن  ،به ...عن عائشةوس عن مصدع أبي يحيى بن أالبيهقي من طريق سعد  ؛(8/310)الصحيح: 

 .(8359)رقم  ،(4/234)الكربى: 

باب المباشرة   ،كتاب الصوم  ،به  ..أخرجه البخاري من طريق إبراهيم النخعي عن األسود عن عائشة  (1)

باب بيان أن القبلة   ،كتاب الصيام ،به ..مسلم من طريق األعمش عن إبراهيم ؛(1826)رقم  ،للصائم

رقم  ،المسند ،به ..أحمد عن أبي معاوية عن األعمش ؛(1106)رقم  ،صوم ليست محرمة اليف

باب ما جاء يف مباشرة  ،كتاب الصوم ،به ...الرتمذي من طريق أبي معاوية عن األعمش ؛(23634)

باب القبلة  ،كتاب الصوم ،به ..أبو داود من طريق أبي معاوية عن األعمش ؛(729)رقم  ،الصائم

 .(1687)رقم  ،كتاب الصيام ،به ..من طريق ابن عون عن إبراهيمابن ماجه  ؛(2382)قم ر ،مللصائ

باب مباشرة   ،الحيض  كتاب  ..،أخرج البخاري من طريق عبد الرحمن بن األسود عن أبيه عن عائشة  (2)

 ...ن عبد الرحمن بن األسودعن أبي إسحاق ععلي بن مسهر    من طريق مسلم    ؛(296)رقم    ،الحائض

أحمد من طريق سفيان قال: ثنا  ؛(293)رقم  ،ة الحائض فوق اإلزارباب مباشر ،كتاب الحيض ،هب

إبراهيم عن  الرتمذي من طريق منصور عن ؛(23759)رقم  ،المسند ،به ...منصور عن األسود

د من طريق شعبة عن منصور أبو داو  ؛(132)رقم    ،باب مباشرة الحائض  ،كتاب الطهارة  ،به  ...األسود

 ؛(268)رقم  ،باب الرجل يصيب منها ما دون الجماع ،كتاب الطهارة ،به ...إبراهيم عن األسودعن 

رقم   ،ما للرجل من امرأته إذا حاضت ،كتاب الطهارة وسننها ،ابن ماجه من طريق علي بن مسهر أيًضا

باشرة باب م ،كتاب الطهارة ،به ...الدارمي من طريق أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة ؛(627)

 .(1047)رقم  ،الحائض
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  ،األول الذي ورد يف صدر هذه المسألة  مؤمنين عائشة  بحديث أم الواحتج لذلك  

هبا بأن تخصيصها يحتاج إلى  نبي تصاص الورد أبو محمد أيًضا على من قال باخ

ثم يذكر  «،كان أملككم إلربه» :بأنه  ثم يأيت على قول أم المؤمنين عائشة  ،دليل

ين وبيان عدم خصوصية الحديث به  مقارنة بين اللفظالثالث الذي فيه حديث عائشة 

أبي   يف نظر -فإن كل ذلك  ،وما ذكر من كوهنا للشيخ دون الشاب أو أهنا مكروهة ؛

 .فل يصار إليه ،ينقصه الدليل -محمد 

بدت   ،بل استحباهبا ،ما ذكره اإلمام ابن حزم من جواز القبلة للصائم الخلصة: ❀

أما مسألة   .ن المستحباتأبي محمد لها مخاصة يف عدِّ  - فيه ملمح مذهبه الظاهري

نه عبد اهَّلل وابن  لخطاب وابعمر بن ا :منهم ،الجواز، فقد قال هبا بعض الصحابة والتابعين

  ( 3)وقال المالكية ،(2)وذهب إلى إباحة القبلة للصائم: الحنفية ،(1)والشعبي عباس 

ورأي الحنابلة  ؛(4)«كهاواألولى تر» :وويقال الن  ،والشافعية بالكراهة إن حركت الشهوة

 . (5)قريب من رأي المالكية والشافعية

 . هذه المسألةورأي الجمهور هو الذي يتبناه الباحث يف

من أن حصول اإلنزال من قِبل الصائم  - بقي أن ننبه على أن ما قاله اإلمام ابن حزم 

 .(6)ا عفا اهَّلل عنهومن اآلراء التي تفرد هب  ،خرٌق لإلجماع - ال يفسد الصيام

 
 .(346 - 4/334)كما نقل عنهم اإلمام ابن حزم نفسه يف الُمَحلَّى:  (1)

 .(2/106)بدائع الصنائع:  ،الكاساين ؛(3/58)المبسوط:  ،السرخسي (2)

 .(346 - 4/334)كما نقل عنهم اإلمام ابن حزم نفسه يف الُمَحلَّى:  (3)

 .(2/47)لزيادات: النوادر وا ،القيرواين ؛(1/346)الكايف:  ،بن عبد الربا (4)

 .(3/23)المبدع يف شرح المقنع:  ،ابن مفلح ؛(1/449)الكايف:  ،ينظر: ابن قدامة (5)

 .(1/237)اإلقناع يف مسائل اإلجماع:  ،ينظر: ابن القطان (6)
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 مسألة: من أصبح مجنبًا في رمضان أو غيره وهو يريد الصيام (753).68

   : (1) ه المسألة حديثين ذكر اإلمام ابن حزم يف هذ   ❃

 بِْن ُعَمرَ  اهَّللِ بْنِ  َعْبدِ َعْن  :( 1) - 198
َأنَُّه اْحتََلَم َلْيًل فِي َرَمَضاَن َفاْسَتيَْقَظ َقْبَل  ،َعْبِد اهَّللِ

َرَة َأبَا ُهَريْ َفَلِقيُت  :َقاَل  ،ُثمَّ نَاَم َقْبَل َأْن َيْغَتِسَل َفَلْم َيْسَتيِْقْظ َحتَّى َأْصَبَح  ،رُ  َيْطُلَع اْلَفجْ َأنْ 

َقْد َكاَن َيْأُمُر بِاْلِفْطِر إَِذا    ْر َفإِنَّ َرُسوَل اهَّللِ َأْفطِ  :ِحيَن َأْصَبْحُت َفاْستَْفَتْيتُُه فِي َذلَِك َفَقاَل 

ُجُل   بُْن َعْبدِ   ، ُجُنبًاَأْصَبَح الرَّ
 بَْن ُعَمرَ   :اهَّللِ  َقاَل َعْبُد اهَّللِ

ِذي   َلُه الَّ َفَذَكْرُت     َفِجئُْت َعْبَد اهَّللِ

  َوإِْن بََدا َلَك   ،ُصمْ   !(2)ْن َأْفَطْرَت أَلُوِجَعنَّ َمْتَنْيَك ُأْقِسُم بِاهَّللِ َلئِ   :َفَقاَل   ،   َأْفتَانِي بِِه َأبُو ُهَرْيَرةَ 

 .(3)ْوًما آَخَر َفاْفَعْل َأْن َتُصوَم يَ 

 -إِْن َكاَن َليُْصبُِح ُجُنبًا  َأْشَهُد َعَلى َرُسوِل اهَّللِ  : َقاَلْت  َعائَِشَة  َعنْ  : (2)  - 199

   .(4) َفَقاَلْت مِْثَل َذلَِك   ُثمَّ َدَخْلَنا َعَلى ُأمِّ َسَلَمةَ  ،ُثمَّ َيُصوُمهُ  - مِْن ِجَماٍع َغيِْر اْحتَِلمٍ 

ما لم  -عامًدا أو ناسيًا  -إلى أن من أصبح ُجنبًا يف رمضان  ابن حزم هناذهب اإلمام 

 
 .(4/351)الُمَحلَّى:  (1)

 .(6209/ 9)شمس العلوم:  ،يالحمير .ن الصلب من الجانبينالمتنان: العصبتان تكتنفا (2)

فأورده يف السنن   ..شعيب قال: حدثني أبي عن الزهري عن عبد اهَّلل أخرجه النسائي من طريق بشر بن    (3)

وأخرج البخاري ومسلم بلفظ قريب من هذا إال أن فيه أن أبا   .(2973)رقم  ،(3/260)الكربى: 

ل ولم أسمعه هريرة: سمعت ذلك من الفض  لى الفضل بن العباس فقال أبوردَّ ما كان يقول إ  هريرة  

باب  ،كتاب الصوم ،ينظر: البخاري .بو هريرة عما كان يقول يف ذلكقال: فرجع أ ،من النبي 

ومسلًما من طريق ابن جريج عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد  ؛(1825)رقم  ،الصائم يصبح جنبًا

 ،فجر وهو جنبب صحة صوم من طلع عليه البا ،كتاب الصيام ،به ..هريرةالرحمن عن أبيه عن أبي 

 .(1109)رقم 

فأورده يف   ..مالك عن ُسمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمةأخرجه    (4)

 ؛(1830)رقم  ،باب اغتسال الصائم  ،كتاب الصوم  ،ومن طريق مالك: البخاري  ؛(644)رقم    ،الموطأ

 ،وأحمد ؛(1109)رقم  ،و جنبمن طلع عليه الفجر وه باب صحة صوم ،كتاب الصيام ،لمومس

 .(589)رقم  ،(23/27555)المعجم الكبير:  ،والطرباين ؛(23554)رقم  ،المسند
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واحتج أبو محمد على ذلك بحديث أبي هريرة    ،صيامه صحيحيتعمد التمادي كذلك؛ فإن  

ورد على من أعل هذا الحديث بأن عبد الرحمن بن الحارث بن   ،(الحديث األول) 

وإنَّ  ، إن أسامة بن زيد حدثه به :ذا الخربأنه قال له ه رة روى عن أبي هري (1) هشام

وما ذكره اإلمام ابن   ،هذا الخربرد على ذلك بأن هذا قوة زائدة ل  ،الفضل بن عباس حدثه به

وإنما  ،وأبو هريرة لم يسمع ذلك من النبي » :بّينه الحافظ ابن حجر فقال ،حزم هنا

 . (2) «على ذلك ا يحلف بخربهملشدة وثوقه وكأنه كان  ،سمعه بواسطة الفضل وأسامة

ا المؤمنين فيقول بح كان يص إن النبي  :ثم يأيت أبو محمد ليوفق بين ما روته أمَّ

ورواية أبي هريرة هي الزائدة على رواية  ؛من جماٍع غير احتلم ثم يصوم ذلك النهارا جنًب 

 .أمَّي المؤمنين

ن أو ا يف رمضاصبح مجنبً صوم من أمن صحة    ،ما ذكره اإلمام ابن حزم  : الخلصة  ❀

والنص واضح يف ذلك عن النبي  ،(3)هو قول األئمة األربعة ،ثم يتم صومه ،غير رمضان

 .حديث أمَّي المؤمنينن م 

 مسألة: في قبول خبر الواحد لرؤية هالل رمضان وشوال  (759).69

 : (4) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة أربعة أحاديث   ❃

 
كان ابن عشر سنين حين قبض رسول اهَّلل »قال الواقدي:  ،هو ابن المغيرة بن عبد اهَّلل المخزومي (1)

 ؛(3/428)الغابة: أسد  ،ابن األثير ؛(2/827)ستيعاب: اال ،بن عبد الربا .هـ43وفاته سنة  «،

 .(4/249)اإلصابة:  ،ابن حجر

 .(4/146)فتح الباري:  (2)

 .(2/92)بدائع الصنائع:  ،الكاساين ؛(3/56)المبسوط:  ،ينظر للحنفية: السرخسي (3)

 .(311/ 17)تحصيل: البيان وال ،ابن رشد ؛(1/275): المدونة ،: اإلمام مالكوللمالكية 

 .(6/423)الشرح الكبير:  ،الرافعي ؛(2/106): األم ،الشافعي اإلمام :والشافعية

 .(2/321)كشاف القناع:  ،البهويت ؛(3/148)المغني:  ،: ابن قدامةوالحنابلة

 .(4/373)الُمَحلَّى:  (4)
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 َفَأْخبَْرُت َرُسوَل اهَّللِ  ،َتَراَءى النَّاُس اْلِهَلَل  :َقاَل   ابِْن ُعَمَر نِ عَ  :( 1) - 200

دٍ َقاَل . (1)َمَر النَّاَس بِِصَيامِهِ َم َوأَ َفَصا ،َأنِّي َرَأْيتُهُ   . : َهَذا َخبٌَر َصِحيٌح َأبُو ُمَحمَّ

إنِّي   :َفَقاَل  َرُسوِل اهَّللِ َجاَء َأْعَرابِيٌّ إَلى  :َقاَل  َعِن ابِْن َعبَّاٍس  :(2) -201

  : َأَتْشَهدُ »   :َقاَل   ،نََعمْ   :« َقاَل ؟إالَّ اهَّللُ   َأْن اَل إَلهَ   : َأَتْشَهدُ »  :َفَقاَل   -َيْعنِي َرَمَضاَن    -َرَأْيُت اْلِهَلَل  

ًدا  َأنَّ   ْن فِي النَّ  ،َلُل بِ ُقْم َيا  »  :َقاَل  ،نََعمْ  :« َقاَل ؟َرُسوُل اهَّللِ ُمَحمَّ    .(2) «وا َغًداَفْلَيُصومُ   ، اسِ َفَأذِّ

 
م عن أبي بكر ابن نافع عن عبد اهَّلل بن سالعبد اهَّلل بن وهب عن يحيى بن  أخرجه أبو داود من طريق  (1)

رقم  ،باب شهادة الواحد على رؤية هلل رمضان ،كتاب الصوم ،أوردهف ..ه نافع عن ابن عمرأبي

باب الشهادة على  ،كتاب الصوم ،به ...الدارمي عن مروان بن محمد عن عبد اهَّلل بن وهب ؛(2342)

َثنَا عبد اهَّلل بن وهبوان بن محمد قالالطرباين من طريق مر ؛(1691)رقم  ،رؤية الهلل  ،به ...: َحدَّ

َثنَا عبد اهَّلل بن وهب ؛(4/165): المعجم األوسط   ...ابن حبان من طريق مروان بن محمد قال: َحدَّ

َثنَا عبد اهَّلل  ؛(3447)رقم  ،(8/231)الصحيح:  ،به الدارقطني من طريق مروان بن محمد قال: َحدَّ

:  قلت ،(ب وهو ثقةد به مروان بن محمد عن ابن وهتفر)وقال:  ،(2/156)السنن:  ،به ...بن وهب

 ،به ...وقد أخرجه الحاكم من طريق هارون بن سعيد األيلي ثنا عبد اهَّلل بن وهب ،تفرد بهلم ي

البيهقي  ؛ووافقه الذهبي ،(صحيح على شرط مسلم)وقال:  ،(1541)رقم  ،(1/585)المستدرك: 

ا حديث هذ)قال ابن الملقن:  .(8235) رقم ،(4/212)الكربى: السنن  ،من طريق أبي داود

 .(5/647)لمنير: البدر ا ،(صحيح

 ،فأورده ..أخرجه أبو داود من طريق حسين الجعفي عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس (2)

الوليد  الرتمذي من طريق  ؛(2340)رقم  ،باب شهادة الواحد على رؤية هلل رمضان ،كتاب الصوم

النسائي عن موسى بن   ؛(691)رقم    ،بالشهادة  باب الصوم  ،كتاب الصوم  ،به  ...بن أبي ثور عن سماك

 ،باب قبول شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلل ،كتاب الصيام ،به ...عبد الرحمن قال: ثنا حسين

باب الشهادة على   ،مكتاب الصيا ،به ...ابن ماجه من طريق أبي أسامة قال: ثنا سماك ؛(2112)رقم 

كتاب  ،به ..ا حسين الجعفيعصمة بن الفضل قال: ثنالدارمي عن  ؛(1652)رقم  ،للرؤية اله

عن الحسين   ابن الجارود عن علي بن الحسن الهذلي  ؛(1692)رقم    ،باب رؤية هلل رمضان  ،الصوم

ابن خزيمة من طريق أبي أسامة قال: ثنا زائدة ثنا   ؛(379)رقم  ،(103ص )المنتقى:  ،به ...بن علي

المسند:  ،به ...بن أبي شيبةأبو يعلى عن ا ؛(1923)رقم  ،(3/208)الصحيح:  ،به ...سماك

الطحاوي  ؛(3446)رقم  ،(8/229)وعنه تلميذه ابن حبان: الصحيح:  ؛(2529)رقم  ،(4/507)

  =مشكل اآلثار: به ...الجعفي نييع - سينبن عبد الرحمن المسروقي قال: ثنا حامن طريق موسى 
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َوُهَو  - ةَ مِيَر َمكَّ َأنَّ أَ  :َجِديَلُة َقْيسٍ  -اْلَحاِرِث اْلَجَدلِيُّ  ُحَسْين بْنِ عن  :( 3) - 202

 َفإِْن َلْم نََرهُ  ،َأْن نَْنُسَك لُِرْؤَيتِهِ  َعِهَد إَلْينَا َرُسوُل اهَّللِ  :َخَطَب َفَقاَل  - اْلَحاِرُث بُْن َحاِطٍب 

 .(1) َعْدٍل نََسْكنَا بَِشَهاَدتِِهَما ا َوَشِهَد َشاِهدَ 

َأْعَرابِيَّاِن َفَقاَل   َعَلى َرُسوِل اهَّللِ ِدمَ قَ  : َقاَل  (2)عن َأبِي ُعْثَماَن النَّْهِديِّ  : (4)  - 203

 . (3)َأْو َصاُمواَفَأْفَطُروا  َفَأَمَر النَّاَس  ،نََعمْ  :َقااَل  ؟«َأُمْسلَِماِن َأْنُتَما :»َرُسوُل اهَّللِ 

وحجته يف هذا    ،يأخذ اإلمام ابن حزم بقول الواحد يف إثبات الهلل يف مطلع كل شهر

وقد  ،وال فرق عند أبي محمد بين حر وعبد ،وابن عباس المتقدمانهو حديثا ابن عمر 

أحد الرواة   - أعل اإلمام ابن حزم حديث الحارث بن حاطب بجهالة حسين بن الحارث 

وروى عنه  ،فقد روى عن جماعة من الصحابة» :قنقال ابن المل ،ه وهو وهم من  -

ألنه ليس فيه إال قبول   ؛حجة ثم إنه لو صح لم يكن فيه : ابن حزمثم يقول  ،(4)«جماعة

 
رقم  ،(1/437)مستدرك: ال ،به ...ثنا زائدةمن طريق معاوية بن عمرو قال: الحاكم  ؛(1/481)=

قال الرتمذي:  ،: ولكن يف إسناده اضطرابقلت .ووافقه الذهبي ،(صحيح اإلسناد)وقال:  ،(1104)

 يره عن سماك عن عكرمة عن النبي وروى سفيان الثوري وغ ،حديث ابن عباس فيه اختلف»

ح النسائي ورج «؛مرسًل  لنبي ك رووا عن سماك عن عكرمة عن اوأكثر أصحاب سما ،مرسًل 

وأخيًرا هو رأي  ،(2/444)نصب الراية:  .وإليه مال الزيلعي: ألن سماًكا كان يلقن فيتلقن ،المرسل

 .ابن حزم

  ،فأورده ..العوام عن أبي مالك األشجعي عن حسين بن الحارثأخرجه أبو داود من طريق عباد بن  (1)

الدارقطني من طريق سعيد  ؛(2338)رقم  ،هلل شوالباب شهادة رجلين على رؤية  ،مكتاب الصو

 «؛هذا إسناد صحيح متصل»، ثم قال: (2191)رقم  ،(3/118)السنن:  ،به ..بن سليمان عن عبادا

 .(4/415)لكربى: السنن ا ،البيهقي من طريق عباد أيًضا

ي وأبو زرعة  وثقه علي بن المدين ،الكويف هو عبد الرحمن بن مل بن عمرو النهدي أبو عثمان (2)

الطبقات:  ،ابن سعد .هـ95وفاته سنة  «،وكان من سادة العلماء العاملين »قال الذهبي:  ،وجماعة

 .(4/175)سير أعلم النبلء:  ،الذهبي ؛(7/97)

فأورده يف المصنف:  ..أخرجه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن عاصم عن أبي عثمان (3)

  .(9561)رقم  ،(6/256)

 .(4/155)الثقات:  ،ظر: ابن حبانوين ،(5/645)المنير: البدر  (4)
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فإذا أتى اإلمام ابن حزم على حديث   ،وليس فيه أال يقبل واحد  ،ونحن ال ننكر هذا ،اثنين

 .أبي عثمان النهدي أعله باإلرسال

يف هذه المسألة هو قبول خرب الواحد يف رؤية  ام ابن حزممذهب اإلم : لصةلخ ا  ❀

يف   (3) وأحمد (2)والشافعي (1)ي حنيفةوما ذهب إليه هو مذهب أب ،هلل رمضان وشوال

ال أقبل يف   :وقال مالك ،هلل رمضان حيث لم يجيزوا يف هلل شوال إال رجلين عدلين

 .(4)كليهما إال رجلين عدلين

 .واهَّلل تعالى أعلم ،هو قول الجمهور المسألة:   للباحث يف هذه   جح وما يرت 

 رمسألة: ومن سافر في رمضان ففرض عليه أن يفط (762).70

   : (5) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة ثلثة أحاديث   ❃

َرُسوِل   اِحِب َص   -  ُكْنُت َمَع َأبِي بَْصَرَة اْلِغَفاِريِّ    :َجبٍْر َقاَل   بْنِ   ُعَبْيدِ   عن  :( 1)  - 204

َب َغَداَءُه َقاَل   (6) عَ فِ َفرُ   ،فِي َسِفينٍَة مِن اْلُفْسَطاِط فِي َرَمَضانَ   -    اهَّللِ   :َفُقْلُت   ،اْقتَِرْب   :ُثمَّ َقرَّ

 .(7) َفَأَكَل   اهَّللِ  َأَتْرَغُب َعْن ُسنَِّة َرُسولِ  :َفَقاَل  ؟َأَلْسَت َتَرى اْلُبيُوَت 

 
 .(2/81)بدائع الصنائع:  ،الكاساين ؛(3/108)المبسوط:  ،السرخسي (1)

 .(1/73)اإلقناع:  ،الماوردي ؛(2/104)األم:  (2)

 .(3/275)اإلنصاف:  ،المرداوي ؛(3/165)المغني:  ،ابن قدامة (3)

 .(2/48)ة المجتهد: بداي ،ابن رشد ؛(1/267)ونة: المد (4)

  .(4/384)الُمَحلَّى:  (5)

عون المعبود:   ،العظيم آبادي .أي: ُرفَِع أبو بصرة ومن معه على السفينة ؛ُرفِع: بصيغة المجهول (6)

(7/40).  

 ،فذكره  ...يزيد بن أبي حبيب عن كليب بن ذهل الحضرمي عن عبيد بن جرب  أحمد من طريق أخرجه    (7)

 ،كتاب الصوم  ،يد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيبمن طريق سعداود  أبو    ؛(23337)رقم    ،المسند

كتاب  ،به ...الدارمي عن عبد اهَّلل بن يزيد المقري ؛(2412)رقم  ،باب متى يفطر المسافر إذا خرج

 =ين من طريق سعيدالطربا ؛(1713)رقم  ،باب متى يفطر الرجل إذا خرج من بيته يريد السفر ،الصوم
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  : اهَّللِ  َقاَل َرُسوُل  : َقاَل   َعْن َأبِيهِ  ، بِِّق َمَة ْبِن اْلُمحَ َعْن ِسنَاِن ْبِن َسلَ  :(2) -205

 .(1)«ْم َحْيُث َأْدَرَكُه َرَمَضانُ ـَُفْليَص ،ِوي إَِلى ِشَبعٍ َمْن َكاَن فِي َسَفٍر َعَلى َحُموَلٍة َيأْ »

اِء  َهٍر مِْن مَ َأَتى َعَلى نَ  َأنَّ َرُسوَل اهَّلل  : َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِرّي  :( 3) - 206

مَ ا  ،َئاٌم مَِن النَّاسِ َذا فِ َفإِ  ،َفَوَقَف َعَلْيهِ  ،َوالنَّاُس ِصَيامٌ  ،اِء فِي َيْوٍم َصائٍِف َواْلُمَشاُة َكثِيٌر لسَّ

َها النَّاُس » :َفَقاَل    ،َراكٌِب إِنِّي  ، إِنِّي َلْسُت مِْثَلُكمْ » :َقاَل  ،َفَجَعُلوا َيْنُظُروَن إَِلْيهِ  «اْشَرُبوا َيا َأيُّ

ا َفلَ  ،َفَجَعُلوا َيْنُظُروَن إَِليِْه َما َيْصَنعُ  «، اْشَرُبوا ، َوإِنِّي َأْيَسُرُكم  ُمَشاٌة َوَأْنُتمْ  َل َوِرَكهُ  ،َأبَْوامَّ  ،َحوَّ

 . (2)النَّاُس َفنََزَل َوَشِرَب َوَشِرَب 

أو   (3) إذا تجاوز ميًل  ،يذهب اإلمام ابن حزم إلى وجوب الفطر للمسافر يف رمضان

واحتج اإلمام ابن    ،ويقضي بعد ذلك يف أيام آخر  ، ال قبل ذلكومه حينئذ  وقد بطل ص   ،بلغه

وكان أبو محمد   ،لغفاري الوارد يف صدر هذه المسألةحزم على ذلك بحديث أبي بصرة ا

 ...........................................قد قرر يف مسألة قصر الصلة أهنا تحدد بميل 

 
ابن  ؛(2169)رقم  ،(2/279)المعجم الكبير:  ،به ...ي حبيبيوب قال: ثني يزيد بن أببن أبي أا=

البيهقي من  ؛(3/265)الصحيح:  ،به ...خزيمة من طريق عبد اهَّلل بن يزيد المقرئ قال: ثنا سعيد

ابن حزم بالحديث : واحتج اإلمام قلت ،(8437)رقم  ،(4/246)السنن الكربى:  ،طريق أبي داود

كذا   ،يوثقه إال ابن حبانففيه جهالة ولم    ،ليب بن ذهل الحضرميولكن يف إسناده ك  ،عنده  فهو صحيح

  .(8/399)يف هتذيب التهذيب: 

 ؛(15912)رقم    ،المسند  ،فأورده  ..أخرجه أحمد من طريق عبد الصمد بن حبيب عن أبيه عن سنان  (1)

 ؛(2410)رقم  ،ن اختار الصيامباب م ،كتاب الصوم ،أيًضاوأخرجه أبو داود من طريق عبد الصمد 

قال »، ثم قال: (8169)رقم  ،(4/412)السنن الكربى:  ،البيهقي من طريق عبد الصمد أيًضا

 «.ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئًا ،ذاهب ،البخاري: عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث

رقم  ،المسند ،دهفأور ..نضرة عن أبي سعيد أخرجه أحمد من طريق سعيد الجريري عن أبي (2)

 ؛(1966)رقم  ،(3/228)الصحيح:  ،ن خزيمة من طريق يزيد بن زريع عن الجريرياب ؛(11423)

 .(3550)رقم  ،(8/319)الصحيح:  ،ومن طريق الجريري أيًضا أخرجه: ابن حبان

 3710)شافعية والحنابلة بـ وعند ال (مرتًا1855)يقدر الميل الشرعي عند الحنفية والمالكية بـ  (3)

 .(53ص ): (م2001 ،القاهرة)المكاييل والموازين الشرعية  ،ةينظر: علي جمع .(أمتار
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وإذا أتى  ،ر يف رمضان أيًضاومسافة الميل هنا تنطبق على الفط ،(1)واحد من مكان سكناه

 :ورد عليها متًنا ،لته هذه نقدها سنًدااإلمام ابن حزم إلى األحاديث المعارضة لمقا

ألن راويه عبد الصمد  ؛أبي محمدحديث ساقط عند  فحديث سلمة بن الُمحبق 

  : قلت . وهو مجهول ،وهو بصري لين الحديث عن سنان بن سلمة بن المحبق ،بن حبيب

  .(2)؛ فهذا الحكم قد سبقه إليه البخاري( لين الحديث)يب: د بن حب أن عبد الصمأما قوله ب

 ،(4) وابن حبان (3)فقد وثقه العجلي ،أما قوله عن سنان سلمة بأنه مجهول فل يتابع عليه

فوصف أبي محمد لسنان  ،(5)أخرج له يف كتاب الحج حديثًا واحًدا ،وهو من رجال مسلم

 .ازفةبالجهالة فيه شيٌء من المج

ألنه    ؛حجة ألحدفيقرر اإلمام ابن حزم أنه لفظ الحديث ليس فيه    :لمتنأما من حيث ا

وهذا خلف قول من قال   ،والبد على ذي الحمولة والشبع ،ليس فيه إال إيجاب الصوم

   .وفًقا لرأي أبي محمد ،بجواز الصوم

على جواز فيقرر اإلمام ابن حزم أن ال حجة فيه  ،أما حديث أبي سعيد الخدري

 :هينالصوم لوج

س ذلك فيها فل يجوز القطع لي و ،كان صائًما لرمضان أنه ليس فيه أنه  األول:

 . بذلك

ا :الثاين  ألن آخر األمرين من رسول  ؛لما كان لهم فيه حجة ،أنه حتى لو كان فيه نصًّ

فلو كان صوم رمضان يف السفر قبل ذلك   ،إيجاب الفطر يف رمضان يف السفر اهَّلل 

 .بآخر أمره  اًحا؛ لكان منسوًخامب 

 
 .(3/192)الُمَحلَّى:  (1)

 .(6/106)التاريخ الكبير:  ،البخاري (2)

 .(1/208)الثقات:  (3)

 .(3/178)الثقات:  (4)

 .(1326)رقم  ،الصحيح (5)
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المتعارضة يف هذه   التوفيق بين األحاديث  كره اإلمام ابن حزم يف ما ذ :الخلصة  ❀

هو من اآلراء   ،المسألة من إيجاب اإلفطار يف رمضان لمن سافر مسافة تجاوزت الميل

قال: فمنهم من  ،وخالفه يف ذلك جمهور الفقهاء ،التي اعتمدها وفًقا لمذهبه الظاهري

ر مد: الفطوقال أح ،(3)والشافعي (2)ومالك (1)مذهب أبي حنيفة هوو ؛أفضل الصوم

 . (4)أفضل

من كون الصوم أفضل مع  ؛هو رأي الجمهوروالذي يتبناه الباحث من هذه اآلراء: 

 .األخذ بنظر االعتبار يف انعدام المشقة بذلك

 ا مكانه مسألة: ومن أفطر عامدًا في صوم التطوع قضى يومً (773).71

 : (5) م يف هذه المسألة ثلثة أحاديث ام ابن حز ذكر اإلم   ❃

ْرَداءِ   آَخى النَّبِيُّ    : َقاَل   عن َأبِي ُجَحيَْفَة    : (1)   - 207 َفَزاَر   ،بَْيَن َسْلَماَن َوَأبِي الدَّ

ْرَداءِ  َلةً   ،َسْلَماُن َأبَا الدَّ ْرَداِء ُمَتَبذِّ ْرَداءِ   :َقاَلْت   ؟ِك َشْأنُ َما    :َفَقاَل َلَها  ،َفَرَأى ُأمَّ الدَّ   ،َأُخوَك َأبُو الدَّ

نْيَاَلْيَس َلُه َحاَجٌة فِ  ْرَداءِ  ،ي الدُّ  ،َفإِنِّي َصائِمٌ  :َقاَل  ،ُكْل  :َفَقاَل  ،َفَصَنَع َلُه َطَعاًما ،َفَجاَء َأبُو الدَّ

ا َكاَن اللَّ  ؟ا َأنَا بِآكٍِل َحتَّى َتْأُكَل مَ  :َقاَل َسْلَمانُ  ْرَداءِ ْيُل َذَهَب َأبُو َفَأَكَل َفَلمَّ نَْم  :َقاَل  ،َيُقومُ  الدَّ

ْيلِ  ،نَمْ  :َفَقاَل  ،ُقومُ َهَب يَ ُثمَّ ذَ  ،َفنَامَ  ا َكاَن مِْن آِخِر اللَّ يَا ُقمِ  :َقاَل َسْلَمانُ  ،َفَلمَّ َفَقاَل  ،اآْلَن َفَصلَّ

ا :ان َُلُه َسْلمَ  اَوإِنَّ لِنَْفِسَك َعلَ  ،إنَّ لَِربَِّك َعَلْيَك َحقًّ اْهلَِك َوأِلَ  ،ْيَك َحقًّ َفَأْعِط ُكلَّ   ، َعَلْيَك َحقًّ

هُ ذِي َحقٍّ   . (6) «َسْلَمانُ َصَدَق  » :َفَقاَل ، َفَأَتى النَّبِيَّ  ،َحقَّ

 
 .(2/96)صنائع: بدائع ال ،الكاساين ؛(3/92)المبسوط:  ،السرخسي (1)

 .(2/19)النوادر والزيادات:  ،القيرواين ؛(1/272)ونة: المد (2)

 .(2/367)الحاوي:  ،الماوردي ؛(2/112)األم:  (3)

 .(3/288)اإلنصاف:  ،المرداوي ؛(3/116)المغني:  ،ابن قدامة (4)

 .(4/417)الُمَحلَّى:  (5)

 ،كتاب الصوم ،فذكره ..بن أبي جحيفة عن أبيهاهَّلل عن عون عتبة بن عبد من طريق البخاري أخرجه  (6)

 =من طريق جعفر بن عون عنالرتمذي  ؛(1867)رقم  ،باب من أقسم على أخيه ليفطر يف التطوع



~ 312 ~ 

 

 - بَِطَعامٍ  :َيْعنِي - بَِمرِّ الظَّْهَرانِ  ُأتَِي النَّبِيُّ  :َقاَل   َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  :( 2) - 208

اْعَمُلوا   اْرَحُلوا لَِصاِحبُِكمُ » :َقاَل  ،إِنَّا َصاِئَمانِ  :« َفَقااَل َوا َفُكَل ُن ادْ » :ْكٍر َوُعَمرَ َفَقاَل أِلَبِي بَ 

 .(1) « لَِصاِحبُِكمْ 

 ،ُأْهِدَي َلنَا َطَعامٌ  ،َأْصَبْحُت َصائَِمًة َأنَا َوَحْفَصةُ  :َقاَلْت  َعائَِشَة َعْن  : (3)  - 209

 .(2) « ا َيْوًما َمَكاَنهُ ومَ ُص »  :َفَقاَل   ؟َفَبَدَرْتنِي َحْفَصُة َفَسَأَلتْهُ   ،النَّبِيُّ  َخَل  َفدَ   ،َفَأْعَجَبَنا َفَأْفَطْرنَا

ُجحيفة وأبي  يحتج اإلمام ابن حزم على جواز الفطر لمن صام تطوًعا بحديث أبي 

  ،ال نكره له ذلك ،وللمرء أن يفطر يف صوم التطوع إن شاء :يقول أبو محمد ،هريرة

احتج   وأما إيجاب اإلمام ابن حزم القضاء فقد .مكانه اء يومًدا قضإن أفطر عام إال أن عليه

 
 ...من طريق محمد بن بشار عن عونابن خزيمة  ؛(2337)رقم  ،باب منه ،كتاب الزهد ،به..عتبة=

المسند:  ،به ...قال: ثنا جعفر بن عون أبو يعلى عن زهير ؛(2144)رقم  ،(3/309)الصحيح:  ،به

الصحيح:  ،به ...ابن حبان من طريق أبي خيثمة قال: ثنا جعفر بن محمد ؛(898)رقم  ،(2/193)

الطحاوي من طريق  ؛(22/112)المعجم الكبير:  ،به ...الطرباين من طريق ابن أبي شيبة ؛(2/23)

يهقي من طريق أحمد الب  ؛(2/108)ين اآلثار:  شرح معا  ،به  ...ابن شهاب  ري عنعبد اهَّلل بن عمر العم

 .(8604)رقم  ،(4/275)السنن الكربى:  ،به ...بن حازم قال: أخربنا جعفر بن عون

أخرجه أحمد عن أبي داود الحفري عن سفيان عن األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة  (1)

ى: السنن الكرب ،ه: النسائيومن طريق الحفري أخرج ؛(8417)رقم  ،المسند ،عن أبي هريرة

الصحيح:  ،وابن خزيمة ؛(8598)رقم  ،(15/201)المسند:  ،والبزار ؛(2584)رقم  ،(3/147)

 .(1583)رقم  ،(1/599)المستدرك:  ،والحاكم ؛(2031)رقم  ،(3/261)

األنصاري عن عروة ] يف  م عن يحيى بن سعيدمن طريق ابن وهب عن جرير بن حاز  أخرجه النسائي  (2)

أحمد من طريق سفيان بن  ؛(3299)رقم  ،(2/248)السنن الكربى:  لمطبوع عمرة [ عن عائشةا

ورواه عبد الرزاق مرسًل عن معمر عن   ؛(24570)رقم  ،المسند ،به ...حسين عن الزهري عن عروة

 ،به ..قان عن الزهرين طريق جعفر بن برالرتمذي م ؛(4/276)المصنف:  ،به ...الزهري عن عائشة

  - الهاد عن زميل  وأخرجه أبو داود من طريق ابن ،؛(735)رقم  ،ءباب إيجاب القضا ،الصوم كتاب

رقم  ،باب من رأى عليه القضاء ،كتاب الصوم ،به ...عائشة عن الزبير بن عروة عن - عروة مولى

  ،به ...عروة عن عائشة البيهقي من طريق روح بن عبادة ثنا ابن جريج عن ابن شهاب عن ؛(2457)

  .(8625)رقم  ،(4/280)سنن الكربى: ال
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 :ولم يفت اإلمام ابن حزم الرد على من أعل الحديث  ،عليه بحديث أم المؤمنين عائشة  

ألن جريًرا   ؛إال أن هذا ليس بشيء :قال أبو محمد ،بأن جرير بن حازم أخطأ يف هذا الخرب

وى صالح بن أبي األخضر ومحمد بن أبي  رو» :قال الرتمذي ،ةودعوى الخطأ باطل ،ثقة

ورواه مالك بن أنس   ،ث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذاحفصة هذا الحدي

اهَّلل بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة   ومعمر وعبيد

 :ةن عيين قال اب»  :ظ ابن حجرقال الحافو  ، (1) «عن عروة وهذا أصح  :ولم يذكروا فيه  ،مرسًل 

وشذ   ،اتفق الثقات على إرساله  :الخللال  وق  ،ال  :فقال  ؟أهو عن عروة  :سئل الزهري عنه

ق أخرى يوله من طر  ...وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا  ،من وصله

وضعفه أحمد والبخاري والنسائي  .أبي داود من طريق زميل عن عروة عن عائشة عند

  ، فما ذكره اإلمام ابن حزم لتسديد سند الحديث غير سديد ،(2)«الة حال زميلبجه

 . فل تقوم به حجة أبي محمد ،أعله كبار األئمة والحديث

وهما حديثا   ،عدَّ اإلمام ابن حزم هنا أحاديث الفطر يف صيام النفل عامة  :الخلصة   ❀

يف   ئشة وقد خصص ذلك حديث أم المؤمنين عا ، أبي جحيفة وأبي هريرة 

  ( 3)اء الحنفيةوقال بالقض ،وهو الرأي الذي انتهى إليه أبو محمد ،اءوجوب القض

فلم يقولوا  (6)والحنابلة (5)أما الشافعية .على تفصيل يف المطوالت الفقهية (4)والمالكية

والرأي األخير هو الذي يميل إليه الباحث يف  ،بوجوب القضاء، وقال بعضهم باستحبابه

 . هذه المسألة

 
 .(3/103)سنن الرتمذي:  (1)

 .(4/212)فتح الباري:  (2)

 .(2/102)بدائع الصنائع:  ،الكاساين ؛(1/342)تحفة الفقهاء:  ،السمرقندي (3)

 .(1/336)الكايف:  ،ابن عبد الرب ؛(1/266)المدونة:  (4)

 .(6/288): المجموع ،النووي ؛(3/402)الحاوي:  ،الماوردي (5)

 .(3/271)اإلنصاف:  ،المرداوي ؛(1/448)الكايف:  ،امةابن قد (6)
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من قضاء رمضان، أو نذر أو   ؛ن مات وعليه صوم فرضمَمسألة: و (773).72
 ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم -ارة واجبة كف

   : (1) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة أحاديث عدة   ❃

ِه  َمْن َماَت َوَعَلْي »  :َقاَل  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ  ،َعْن َعائَِشَة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن  :(1)  - 210

 .(2) «َصاَم َعنُْه َولِيُّهُ   ؛ ِصَيامٌ 

إنَّ ُأمِّي َماَتْت   :َفَقاَل  َأنَّ َسائًِل َسَأَل النَّبِيَّ  ،َعِن ابِْن َعبَّاٍس  :(2) -211

  َأُكنَْت  ، َك َدْينٌ َلْو َكاَن َعَلى ُأمِّ » :َفَقاَل َرُسوُل اهَّلِل  ؟َأَفَأْقِضيِه َعنَْها ،َوَعَلْيَها َصْوُم َشْهرٍ 

 .(3) « هَّللِ َأَحقُّ َأْن ُيْقَضىُن ا َفَديْ »   : َقاَل   ، َنَعمْ   : « َقاَل ؟ ُه َعنَْها َقاِضَي 

 
 .(4/420)الُمَحلَّى:  (1)

الحارث عن عبيد اهَّلل بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر عن  من طريق عمرو بن البخاري أخرجه  (2)

من طريق مسلم  ؛(1815)رقم  ،ه صومباب من مات وعلي ،كتاب الصوم ،فأورده ..عروة عن عائشة

وأخرجه أحمد فقال: ثنا  ؛(1147)رقم    ،باب قضاء الصيام عن الميت  ،كتاب الصيام  ،ابن وهب أيًضا

أبو داود عن أحمد بن صالح قال: ثنا ابن   ؛(23881)رقم  ،المسند ،به ...هارون: ثنا ابن وهب

ئي من طريق النسا ؛(3311)رقم  ،صيام باب فيمن مات وعليه ،كتاب األيمان والنذور ،به ...وهب

أبو يعلى عن أحمد   ؛(2919)رقم    ،(2/175)السنن الكربى:    ،به  ..ين قال: ثنا ابن وهبموسى بن أع

ابن الجارود من طريق موسى  ؛(4417)رقم  ،(7/390)المسند:  ،به ...بن عيسى قال: ثنا ابن وهب

ن طريق أصبغ بن الدارقطني م ؛(943)رقم  ،(237ص )المنتقى:  ،به ..بن أعين قال: ثنا ابن وهب

ابن حبان من طريق حرملة بن يحيى قال: ثنا  ؛(2/195)السنن:  ،به ...قال: أخربين ابن وهبالفرج 

 ،به ..الطحاوي من طريق موسى بن أعين قال: ثنا ابن وهب ؛(8/334)الصحيح:  ،به ...ابن وهب

 .(8481)رقم  ،(4/255)السنن الكربى:  ،ودالبيهقي من طريق أبي دا ؛(5/369)مشكل اآلثار: 

 ...م البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباسزائدة عن األعمش عن مسل  البخاري من طريقرجه  أخ  (3)

من طريق زائدة وأبي خالد مسلم  ؛(1852)رقم  ،باب من مات وعليه صوم ،كتاب الصوم ،به

عن أبي   وأخرجه أحمد ؛(1148)رقم  ،باب قضاء الصيام عن الميت  ،كتاب الصيام ،به..األحمر

  اود من طريق أبي بشر عن سعيد بنأبو د ؛(1971)رقم  ،المسند ،به ...نا األعمشمعاوية قال: ث

النسائي من طريق  ؛(3308)رقم  ،باب قضاء النذر عن الميت ،كتاب األيمان والنذور ،به ...جبير

 =معاوية بن الطرباين من طريق  ؛(2912)رقم  ،(2/173)السنن الكربى:  ،به ...عبثر عن األعمش
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ْنَساُن اْنَقَطَع َعنُْه  » :َقاَل   َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ   ُهَرْيَرةَ َعْن َأبِي   :(3) -212 إَِذا َماَت اإْلِ

 .(1) « ٍح َيْدُعو َلهُ َأْو َوَلٍد َصالِ   ، َأْو ِعْلٍم ُينْتََفُع بِهِ   ، ةٍ  َجاِريَ ْن َصَدَقةٍ إاِلَّ مِ   : َعَمُلُه إاِلَّ مِْن َثَلَثةٍ 

َفَلْم   ، َمْن َمِرَض فِي َرَمَضانَ » :َقاَل النَّبِيُّ  :َقاَل  (2) ّي َعْن ُعبَاَدَة بِْن نَُس  :(4) -213

 .(3) «اَت ُأْطِعَم َعنْهُ ى مَ  َحتَّ َفَلْم َيْقِضهِ َوإِْن َصحَّ    ، َيَزْل َمِريًضا َحتَّى َماَت َلْم ُيْطَعْم َعنْهُ 

أخذ هو بحديث أم المؤمنين   ،مام ابن حزمشكلة التي ذكرها اإليف هذه األحاديث الم 

وأوجب أبو محمد على أولياء الميت الصيام عنه   ،األول الوارد يف هذه المسألةعائشة  

وهذا    ، يوصِ   ء أوصى بذلك أو لمواس  ،كفارة واجبة  إن كان يف ذمته صيام رمضان أو نذر أو

ويعضد اإلمام ابن حزم وجهة نظره هذه   ،هو رأي الظاهرية كما ذكر يف الموطن نفسه

 .الوارد يف قضاء دين اهَّلل   بحديث ابن عباس 

  ،يف: انقطاع عمل الميت إال من ثلث وأجاب أبو محمد عن حديث أبي هريرة 

 . لمنع من ذلك اوال ،غيره عنه أصًل  أنه ليس فيه انقطاع عمل :ويقرر ابن حزم

 : جوه أما حديث عبد الرزاق فأجاب عنه من و 

 
الدارقطني من طريق معاوية   ؛(12359)رقم    ،(12/14)المعجم الكبير:    ،به  ...ا زائدةعمرو قال: ثن=

البيهقي من طريق عيسى بن يونس قال: ثنا  ؛(2/196)السنن:  ،به ...بن عمرو قال: ثنا زائدة

 .(8483)رقم  ،(4/255)السنن الكربى:  ،به ...األعمش

كتاب   ،ء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرةإسماعيل بن جعفر عن العلرجه مسلم من طريق  أخ  (1)

ومن طريق إسماعيل بن جعفر  ؛(1631)رقم  ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ،الوصية

 ؛(1376)رقم  ،باب يف الوقف ،كتاب األحكام ،والرتمذي ؛(8627)رقم  ،المسند ،أخرجه أحمد

وأخرجه أبو داود من طريق  ؛(3651)رقم  ،ميتباب فضل الصدقة عن ال ،اكتاب الوصاي ،والنسائي

 .(2880)رقم  ،باب الصدقة عن الميت ،كتاب الوصايا ،سليمان بن بلل عن العلء

روى عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وخباب   ،قاضي طربية  ،أبو عمر الكندي  ،هو عبادة بن نسي  (2)

الطبقات:  ،ابن سعد .هـ118وفاته سنة  «،ةكان ثق »بعي الشام وقال: ذكره ابن سعد يف تا ،رتبن األ

 .(5/113)هتذيب التهذيب:  ،ابن حجر ؛(7/317)

رقم  ،(4/237)فأورده يف المصنف:  ..أخرجه عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطأة عن عبادة (3)

(7635). 
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 .أنه مرسٌل  :األول

 . (1)أن فيه الحجاج بن أرطاة، وهو ساقطٌ  :الثاين

 . ح بعد أن مرضلو صح لكان فيه إيجاب اإلطعام عنه إن ص  :الثالث

لمتعارضة يف هذه  ما ذكره اإلمام ابن حزم يف التوفيق بين األحاديث ا : الخلصة  ❀

 ،هو قول الظاهرية  ،الفرضوأخذه بحديث صيام األولياء عن وليهم على وجوب    ،سألةالم

وقال  ،(2)وقال الحنفية والمالكية: إن أوصى أن يطعم عنه أطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا

وذهب الحنابلة إلى الصيام لكن حملوه على االستحباب  ،(3) الشافعية بقولهم يف الجديد

 . (4) حق الولي يف

 لميتم يستطع أولياء اهو الصيام، فإن لبه الباحث من أقوال الفقهاء:  يأخذ  والذي 

 .ذلك أطعموا عنه عن كل يوم مسكينًا

 وأفضل الصوم بعد الصيام المفروض صوم يوم وإفطار يوم :مسألة  (790).73

   : (5) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة أحاديث عدة   ❃

 بْنِ  َعْبدِ عن  : (1)  - 214
َيا َعْبَد  » : هَّللِ َقاَل لِي َرُسوُل ا :َقاَل  َعْمِرو بِْن اْلَعاِص  اهَّللِ

ْيَل  ، َأَلْم ُأْخَبْر َأنََّك َتُصوُم النََّهارَ  ، اهَّللِ ْبَن َعْمٍرو    :َقاَل  ، بََلى َيا َرُسوَل اهَّللِ  :ُقْلُت  ، «؟َوَتُقوُم اللَّ

ا  لَِجَس َفإِنَّ  ، ْم َوَنمْ قُ وَ  ، ُصْم َوَأْفطِرْ  ، َفَل َتْفَعْل » ا َوإِنَّ لَِعْينَِك عَ  ، ِدَك َعَلْيَك َحقًّ َوإِنَّ   ، َلْيَك َحقًّ

 
وقال   ،«صدوق ليس بالقوي»معين:  قال عنه يحيى بن    ،كويفهو حجاج بن أرطاة بن ثور أبو أرطاة ال  (1)

يعيب الناس منه  ،جائز الحديث»وقال العجلي:  «،صدوق يدلس عن الضعفاء»أبو حاتم الرازي: 

 .هـ145وفاته  «،التدليس

 ؛(2/360)العناية شرح الهداية:  ،البابريت ؛(3/89)المبسوط:  ،ينظر لرأي الحنفية: السرخسي (2)

 .(2/544)لجليل: مواهب ا ،الرعيني ؛(2/524)الذخيرة:  ،: القرايفوللمالكية

 .(6/369)المجموع:  ،النووي ؛(3/452)الحاوي:  ،الماوردي (3)

 .(4/220)الكايف:  ،(3/152)المغني:  ،ابن قدامة (4)

 .(4/431)الُمَحلَّى:  (5)
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ا  ا ،لَِزْوِجَك َعَلْيَك َحقًّ َوإِنَّ بَِحْسبَِك َأْن َتُصوَم مِْن ُكلِّ َشْهٍر َثَلَثَة   ؛ َوإِنَّ لَِزْوِرَك َعَلْيَك َحقًّ

امٍ  هِ َفإِذً  ، اَثالِهَ  َعْشَر َأمْ َفإِنَّ َلَك بُِكلِّ َحَسنَةٍ  ؛ َأيَّ ْهِر ُكلِّ دْ َفَش  ،«ا َذلَِك ِصَياُم الدَّ َد َعَليَّ دَّ  ،ُت َفُشدِّ

ةً  ،َيا َرُسوَل اهَّللِ  :ُقْلُت    :ُقْلُت  ،«َواَل َتِزْد َعَلْيهِ ، َداُودَ َفُصْم ِصيَاَم َنبِيِّ اهَّللِ » :َقاَل  ؟إنِّي َأِجُد ُقوَّ

ْهرِ »  :َقاَل  َداُود؟اهَّللِ َوَما َكاَن ِصَياُم نَبِيِّ    .(1) « نِْصُف الدَّ

اَل َصاَم َمْن  » : َقاَل َرُسوُل اهَّللِ  : َيُقوُل  ٍرو  ْبن َعمْ عن َعْبِد اهَّللِ  :(2) -215

 . (2) «َصاَم اأْلَبَدَ 

لَِرُسوِل اهَّللِ  َعْمٍرو األَْسَلِمّي َقاَل    َأنَّ َحْمَزَة بْنَ   ،َعْن َعائَِشَة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن    :(3)  -216

َفرِ  : َي  - ؟َأَأُصوُم فِي السَّ َوإِْن ِشْئَت   ، إْن ِشْئَت َفُصمْ » :َفَقاَل  -اِم َوَكاَن َكثِيَر الصِّ

 
حق  باب ،كتاب الصوم ،عمرو يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد اهَّلل بن عن البخاري أخرجه (1)

مسلم من طريق الزهري قال: أخربين سعيد بن المسيب وأبو سلمة  ؛(1874) رقم ،الجسم يف الصوم

أحمد عن عبد  ؛(1159)رقم  ،باب النهي عن صوم الدهر ،كتاب الصيام ،به ...عن عبد اهَّلل بن عمرو

 ...بن عمرو وأبو سلمة عن عبد اهَّلل  رزاق قال: ثنا معمر عن الزهري قال: أخربين سعيد بن المسيبال

 ثنا: قال - الملك عبد بن إبراهيم هو -النسائي من طريق أبي إسماعيل  ؛(6721)رقم  ،المسند ،به

 ،المسند ،أحمد ؛(2391)رقم  ،باب صوم يوم وإفطار يوم ،كتاب الصيام ،به ...كثير يحيى بن أبي

سلمة عن عبد اهَّلل بن  سعيد بن المسيب وأبو أبو داود من طريق الزهري قال: أخربين ؛(6823)رقم 

البزار من طريق شيبان عن يحيى  ؛(2427)رقم  ،باب صوم الدهر تطوًعا ،كتاب الصوم ،به ...وعمر

نا يونس عن ابن ابن حبان من طريق ابن وهب قال: أخرب ؛(6/352)المسند:  ،به ....بن أبي كثير

  .(352)رقم  ،(2/64)الصحيح:  ،به ...شهاب

عن عبد اهَّلل بن   طاء أن أبا العباس الشاعر أخربهيق ابن جريج قال: سمعت عالبخاري من طرأخرجه  (2)

أبي من طريق حبيب بن مسلم  ؛(1876)رقم  ،باب حق األهل يف الصوم ،كتاب الصوم ،به ...عمرو

 شعبةالطيالسي عن  ؛(1159)رقم  ،باب النهي عن صوم الدهر ،الصيامكتاب  ،ثابت عن أبي العباس

 ...وقال أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ؛(2255)رقم  ،(298ص )مسند: ال ،به ...عن حبيب

باب ذكر  كتاب الصيام ،به ...النسائي من طريق األوزاعي عن عطاء ؛(6727)رقم  ،المسند ،به

قاال: ابن ماجه من طريق يزيد بن هارون وأبي داود  ؛(2377)رقم  ،عطاءاالختلف يف الخرب على 

البزار من طريق األوزاعي عن  ؛(1705)رقم  ،م الدهرباب صيا ،كتاب الصيام ،به ...حدثنا شعبة

 .(2102)رقم  ،(6/400)المسند:  ،به ...عطاء
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 . (1) «َفَأْفطِرْ 

ْوَم َفيَُقاُل  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ  ، ُأَساَمَة بِْن َزْيدٍ َعْن  : (4)  - 217 اَل  :َكاَن َيْسُرُد الصَّ

 .(2)مُ َيُصواَل  :يَُقاُل طُِر فَ َوُيفْ  ،ُيْفطِرُ 

ْحَمِن بِْن َعْوٍف قَ َعْن َأبِي َسَلَمَة بِْن َعْب  :( 5) - 218 َسَأْلُت َعائَِشَة ُأّم اْلُمْؤمِنِيَن  :اَل ِد الرَّ

 :َوُيْفطُِر َحتَّى نَُقوَل   ،َقْد َصامَ   :َكاَن َيُصوُم َحتَّى نَُقوَل   :َفَقاَلْت   ؟َعْن ِصيَاِم َرُسوِل اهَّللِ    

هُ  ، ِصَيامِِه مِْن َشْعبَانَ َأَرُه َصائًِما مِْن َشْهٍر َقطُّ َأْكثََر مِنْ ْم َولَ  ،َقْد َأْفَطرَ   ،َكاَن َيُصوُم َشْعبَاَن ُكلَّ

 .(3)َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن إالَّ َقلِيًل 

 
باب  ،كتاب الصوم ،من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة البخاري  هأخرج (1)

 ،كتاب الصيام  ،به  ..ن عروةبامسلم من طريق ليث عن هشام    ؛(1841)  رقم   ،الصوم يف السفر واإلفطار

رقم  ،(162ص )المسند:  ،به ...الطيالسي عن هشام ؛(1121)رقم  ،باب الصوم والفطر يف السفر

الشافعي عن  ؛(4502)رقم  ،(2/571)المصنف:  ،به ...عبد الرزاق عن معمر عن هشام ؛(1175)

 ،المسند ،به ...ثنا هشام ،ةوقال أحمد: ثنا أبو معاوي ؛(479)رقم  ،(105ص )المسند:  ،به ...مالك

باب   ،كتاب الصوم ،به ...الرتمذي من طريق عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة ؛(23676)رقم 

كتاب  ،به ...ل: ثني مالكالنسائي من طريق ابن القاسم قا ؛(711)رقم  ،الرخصة يف الصوم يف السفر

بن ماجه من طريق عبد اهَّلل بن نمير ا ؛(2306)رقم  ،تلف على هشام بن عروةباب ذكر االخ ،الصيام

الدارمي من طريق سفيان عن  ؛(1662)رقم  ،باب الصوم يف السفر ،كتاب الصيام ،به ...عن هشام

ابن الجارود من طريق أبي  ؛(1707)رقم  ،باب الصوم يف السفر ،كتاب الصوم ،به ...هشام بن عروة

الرحيم بن  ابن أبي عاصم من طريق عبد ؛(106ص )المنتقى:  ،به ...ريس عن هشاممعاوية وابن إد

الطرباين عن عبد اهَّلل بن أحمد  ؛(2373)رقم  ،(4/216)اآلحاد والمثاين:  ،به ...سليمان عن هشام

 .(2963)رقم  ،(3/152)المعجم الكبير:  ،بن حنبل

اب كت ،المقربي عن أبي هريرة عن أسامةأخرجه النسائي من طريق ثابت بن قيس عن أبي سعيد  (2)

 .(2359)رقم  ،باب صوم النبي  ،الصيام

 ،عبانباب صوم ش ،كتاب الصوم ،به ...البخاري من طريق هشام عن يحيى عن أبي سلمةأخرجه  (3)

= باب  ،كتاب الصيام ،به..من طريق ابن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمةمسلم  ؛(1869)رقم 

المصنف:  ،به ...زاق عن ابن عيينةعبد الر ؛(1159)رقم  ،يف غير رمضان النبي  صيام=

 ،المسند ،به ...أحمد من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير ؛(7859)رقم  ،(4/292)

باب ذكر  ،كتاب الصيام ،به ...النسائي عن محمد بن عبد اهَّلل بن يزيد قال: ثنا سفيان ؛(24446) رقم
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استخلص اإلمام ابن حزم من مجموع األحاديث الواردة يف هذه المسألة أن أفضل 

ال يحل ألحد أن يصوم أكثر من ذلك    ،طار يومم وإفوم يوص   لصيام المفروضالصوم بعد ا

 ،وال يحل صيام الدهر أيًضا ،ومذهب اإلمام ابن حزم أن الزيادة على ذلك معصية .أصًل 

عن الزيادة على   إذ صح فيه هني النبي    ؛وحجته يف ذلك حديث عبد اهَّلل بن عمر  

فقد صح   أفضل من ذلك، إذا أخرب أنه ال أنه ويقرر أبو محمد ب ،صوم يوم وإفطار يوم

 .حط فضلهأن من صام أكثر من ذلك فقد ان 

»ال صام من صام  :الثاين ثم يذكر اإلمام ابن حزم حديث عبد اهَّلل بن عمرو 

 .ويستنبط منه أن النهي هنا للتحريم ال يحل الخروج عنه الدهر«،

حديثي فهي أحاديث معارضة ل ،ا اإلمام ابن حزمأما األحاديث األخرى التي يورده

جاء  بن زيد بن عمرو وأسامة  فحديثا عبد اهَّلل ،رو بن العاص عبد اهَّلل بن عم

والسرد إنما هو المتابعة ال صوم أكثر من نصف   : قال أبو محمد ؛(السرد)فيهما لفظ: 

  ، ائشة أما حديث ع . ويوضح ذلك: حديث عبد اهَّلل بن عمرو ابن العاص  .الدهر

 ولم  ،الفرق بين صيام الدهر وبين سرد الصوم  لمؤمنين  لقد بينت أم ا  :محمد  فيقول أبو

 .وهو المتابعة ال صوم الدهر  ، كما يقول اإلمام ابن حزم إال السرد -ت عنها يثب 

استنبط اإلمام ابن حزم من مجموع أحاديث هذه المسألة حرمة صيام   الخلصة: ❀

  ( 2) وقال المالكية ،(1) ة وقال الحنفية بالكراه  ، وقد تفرد من بين الفقهاء بتحريمه ، الدهر

 ابلة بالجواز. لحن وا   ،(3) والشافعية باالستحباب 

 
باب  ،كتاب الصيام ،ماجه عن ابن أبي شيبةابن  ؛(2179)رقم  ،شةناقلين عن عائاختلف أخبار ال

المسند:  ،به ...أبو يعلى عن عبد األعلى قال: ثنا سفيان بن عيينة ؛(1710)رقم  ،صيام النبي 

 .(4/210)السنن الكربى:  ،البيهقي من طريق الطيالسي ؛(4633)رقم  ،(8/95)

 .(2/79): بدائع الصنائع ،الكاساين ؛(2/350) فتح القدير: ،ابن الهمام (1)

 .(2/443)مواهب الجليل:  ،الرعيني ؛(2/532)الذخيرة:  ،القرايف (2)

 .(1/207)خيار: كفاية األ ،الحصني ؛(6/443)المجموع:  ،النووي (3)
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ألنه ربما يضعف عن   ؛ قول من قال بالكراهة وربما يرتجح للباحث من هذه اآلراء:

  ، وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة والضعف»  : قال ابن قدامة ، العبادات األخرى

 . (1) «ي عنه وشبه التبتل المنه 

 ا بعده و يومًله أا قبمسألة: وال يحل صوم يوم الجمعة إال لمن صام يومً (794).74

   : (2) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة أربعة أحاديث   ❃

وا َلْيَلَة اْلُجُمَعِة بِِقَياٍم  » :َقاَل  النَّبِيِّ  َعنِ  ،َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  :( 1) - 219 اَل َتْخَتصُّ

َيالِي مِْن َب  وا َيْوَم اْلُجُمَعِة بِِصَياٍم مِْن َب  اَل وَ  ، ْيِن اللَّ إالَّ َأْن َيُكوَن فِي َصْوٍم   ، ْيِن اأْلَيَّامِ َتُخصُّ

 .(3) «َيُصوُمُه َأَحُدُكمْ 

 بِْن َعْمٍرو    : (2)   - 220
َعَلى ُجَوْيِرَيَة بِْنِت    َدَخَل َرُسوُل اهَّللِ    : َقاَل   َعْن َعْبِد اهَّللِ

َأُتِريِديَن  »  :َقاَل  ، اَل  : « َقاَلْت ؟َأُصْمِت َأْمسِ »  :َفَقاَل َلَها ،ئَِمةٌ َوِهَي َصا اْلُجُمَعةِ ِث َيْوَم اْلَحارِ 

 .(4) « َفَأْفطِِري» :َقاَل  ، اَل  :« َقاَلْت ؟َأْن َتُصومِي َغًدا

 
 . وقد تبنى ابن قدامة هذا القول خلًفا للمذهب ،(3/53)المغني:  (1)

 .(4/440)الُمَحلَّى:  (2)

باب صوم   ،كتاب الصوم  ،به  ...قال: ثنا أبو صالح عن أبي هريرة  البخاري من طريق األعمشأخرجه    (3)

كتاب  ،ين عن أبي هريرةمن طريق هشام بن حسان عن ابن سيرمسلم  ؛(1884)رقم  ،يوم الجمعة

  ...ا األعمشوقال أحمد: ثنا ابن نمير: ثن  ؛(1144)رقم    ،راهة صيام يوم الجمعة منفرًداباب ك  ،الصيام

 ،به ...أبي هريرةالرتمذي من طريق األعمش قال: ثنا أبو صالح عن  ؛(10052)رقم  ،المسند ،به

أبو داود من طريق األعمش قال: ثنا   ؛(743)رقم    ،باب كراهية صوم يوم الجمعة وحده  ،كتاب الصوم

 ؛(2420)رقم    ،لجمعة بصومباب النهي أن يخص يوم ا  ،كتاب الصوم  ،به  ...أبو صالح عن أبي هريرة

ابن ماجه من  ؛(2/141)السنن الكربى:  ،به ...م بن زكريا قال: ثنا حسين الجعفيالنسائي عن القاس

رقم  ،باب صيام يوم الجمعة ،كتاب الصيام ،به ...طريق األعمش قال: ثنا أبو صالح عن أبي هريرة

الصحيح:  ،به ...بن علي عن زائدةابن خزيمة عن موسى بن عبد الرحمن قال: ثنا حسين  ؛(1723)

 .(3613)رقم  ،(8/377)الصحيح:  ،وعن األخير تلميذه ابن حبان ؛(1176)رقم  ،(2/198)

 ،باب صوم يوم الجمعة ،كتاب الصوم ،به ...عن قتادةالبخاري من طريق غندر عن شعبة أخرجه  (4)
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َأيَّاٍم مِْن ُكلِّ    َكاَن َيُصوُم َثَلَثةَ   إنَّ َرُسوَل اهَّللِ    :َقاَل     َعِن ابِْن َمْسُعودٍ   : (3)   - 221

 .صحيح :قال أبو محمد ،(1)ةَوَقلََّما َكاَن ُيْفطُِر َيْوَم اْلُجُمعَ ، رٍ َشهْ 

 .(2)ُمْفطًِرا َيْوَم ُجُمَعٍة َقطُّ   َما َرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ    :َقاَل     َعِن ابِْن ُعَمرَ   :( 4)  - 222

 طوًعا إال لمن صام يومأنه ال يحل صوم يوًما الجمعة تإن اإلمام ابن حزم ذهب إلى 

  ،هريرة وعبد اهَّلل بن عمرو بن العاصيوًما بعده. وحجته يف هذا الباب حديثا أبي  قبله أو

وردَّ  ،منها حديث ابن مسعود الثالث الوارد يف هذه المسألة ،وقد اعرتض عليه بأحاديث

يوم   حة تخصيص يوم الجمعة بصيام دونأبو محمد على هذا االعرتاض بأنه ليس فيه إبا

تة إال ة أمره الب على مخالف -والكلم ألبي محمد  -حل أن نحمل فعله  يوال ،قبله أو بعده

 .فيكون حينئذ ناسًخا أو تخصيًصا ،ببيان صحيح

وقد أعله اإلمام ابن حزم بليث بن أبي   ،وأخيًرا نأيت على حديث ابن عمر

 .االحتجاج عندهوبذلك خرج من دائرة  ،«ليس بالقويليث » :قال عنه ،(3)ُسليم

 
 ،به  ...زاق عن معمر عن قتادةالر عبد  ؛(226ص  )المسند:    ،به  ...الطيالسي عن شعبة ؛(1885)رقم  

 ،به ...وقال أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة ؛(7804)رقم  ،(4/280)المصنف: 

 ؛(3/43)المصنف:  ،به ...ابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن سعيد ؛(6732)رقم  ،المسند

أبو داود  ؛(2753)رقم  ،(2/142)السنن الكربى:  ،من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة النسائي

الطحاوي من طريق  ؛(2422)رقم  ،باب الرخصة  ،كتاب الصوم ،هب ...: ثنا قتادةطريق همام قالمن 

 .(2/78)شرح معاين اآلثار:  ،به ...عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة

الرتمذي  ؛(3850)م رق ،المسند ،أخرجه أحمد من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود (1)

النسائي   ؛(742)رقم    ،باب ما جاء يف صوم يوم الجمعة  ،كتاب الصوم  ،به  ..من طريق شيبان عن عاصم

 ؛(2368)رقم  ،باب صوم النبي  ،كتاب الصيام ،به ..من طريق أبي حمزة السكري عن عاصم

 .(1725)رقم  ،باب يف صيام يوم الجمعة ،كتاب الصيام ،ابن ماجه

 ،ن أبي عمير عن ابن عمري سليم عن عمير بيبة عن حفص بن غياث عن ليث بن أب ابن أبي شأخرجه    (2)

رقم   ،(10/71)المسند:    ،به..أبو يعلى عن ابن نمير عن حفص  ؛(9260)رقم    ،(2/303)المصنف:  

  .(13/216)المعجم الكبير:  ،به ..الطرباين من طريق مسدد عن حفص ؛(5709)

ديث ولكن  مضطرب الح »أحمد: قال اإلمام  ،زنيم األموي موالهم الكويفن هو ليث بن أبي ُسليم ب (3)
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قوٌل   -الجمعة بصيام ما ذكره اإلمام ابن حزم هنا من حرمة إفراد يوم  :صة الخل  ❀

  (1)وهو مذهب الشافعية ،وقال بالكراهة جمهور العلماء ،يوافق قواعد مذهبه الظاهري

 :قال الداودي  ،وأجاز المالكية الصيام ولم يروا الكراهة  ،(3)وجمهور الحنفية  ،(2)والحنابلة

 .(4) «حديثل مالًكا لم يبلغه العل»

هو ما ذهب إليه الجمهور من كراهية  :والذي يرتجح للباحث من اآلراء الفقهية هنا 

 .إفراد صيام يوم الجمعة

 مسألة: وال يجوز صوم يوم الشك الذي من آخر شعبان (797).75

   : (5) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة أحاديث عدة   ❃

ُموا َرَمَضا»  :َقاَل َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل  َرَة ي ُهَريْ َعْن َأبِ  : (1)  - 223 َن بَِصْوِم  اَل َتَقدَّ

 . (6)«َفْلَيُصمْ  ، إالَّ َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوًما   ؛  َيْوَمْينِ َيْوٍم َواَل 

 
الطبقات:  ،ابن سعد .هـ148وفاته سنة  «،ال بأس به»وقال يحيى بن معين:  «،حدث الناس عنه

 .(8/465)هتذيب التهذيب:  ،ابن حجر ؛(6/179)

 .(1/447)مغني المحتاج:  ،الشربيني ؛(6/436)المجموع:  ،النووي (1)

 .(5/103)لفروع: ابن مفلح: ا ؛(3/170)المغني:  ،بن قدامةا (2)

 .(2/164)ينظر: الدر المختار:  «،وهو المعتمد»قال ابن عابدين  (3)

 .(3/376)التاج واإلكليل:  ،المواق ؛(2/762)التنبيه:  ،التنوخي (4)

 .(4/444)الُمَحلَّى:  (5)

اب ب ،كتاب الصوم ،به ...ي سلمة عن أبي هريرةأبيحيى بن أبي كثير عن البخاري من طريق أخرجه  (6)

. من طريق علي بن المبارك عن يحيى.. مسلم ؛(1815)رقم  ،ان بصوم يوم أو يومينال يتقدمن رمض

وقال أحمد: ثنا عفان ثنا   ؛(1082)رقم    ،باب ال تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين  ،كتاب الصيام  ،به

محمد بن عمرو عبدة بن سليمان عن    من طريق   الرتمذي ؛(8370)رقم    ،المسند  ،به  ...همام ثنا يحيى

 =النسائي من طريق  ؛(684)رقم  ،باب ال تقدموا الشهر بصوم ،كتاب الصوم ،به ...أبي سلمةعن 

 ،بن أبي كثيراباب ذكر االختلف على يحيى  ،كتاب الصيام ،به ...األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير=

ن يصل شعبان باب فيم ،كتاب الصوم ،به ...شام عن يحيىداود من طريق ه أبو ؛(2173)رقم 
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َوَأْفطُِروا   ، ُصوُموا لُِرْؤَيتِهِ »  :َقاَل  َأنَّ النَّبِيَّ  ، َعِن ابِْن َعبَّاٍس  :(2) -224

وا َثَلثِينَ  ، َعَلْيُكمْ  ُأْغِمَي َفإِْن  ، لُِرْؤَيتِهِ  ُم بَْيَن َيَدْيِه َيْوًما َأْو  ،َيا َرُسوَل اهَّللِ  :َقاُلوا ،«َفُعدُّ َأاَل نَُقدِّ

 . (1) «اَل » :َفَغِضَب َوَقاَل  ؟َيْوَمْينِ 

َهْل ُصْمَت مِْن  »  : َقاَل لَِرُجلٍ  َأنَّ النَّبِيَّ ، َعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْيٍن  : (3)  - 225

ْهِر َشْيًئا ( 2) َررِ ُس  َفإَِذا َأْفَطْرَت مِْن َرَمَضاَن َفُصْم  » :ُسوُل اهَّللِ َل رَ َفَقا ، اَل  :َقاَل  ،«َهَذا الشَّ

 .(3) « َيْوَمْيِن َمَكاَنهُ 

َنِة  نَ َلْم َيُكْن َيُصوُم مِ  َأنَّ النَّبِيَّ  ،َعْن ُأمِّ َسَلَمَة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن  :( 4) - 226 السَّ

 
 ،كتاب الصيام ،به ...ابن ماجه من طريق األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير ؛(2335)رقم  ،برمضان

الدارقطني من طريق إسماعيل بن جعفر قال:  ؛(1650)رقم    ،باب النهي على أن يتقدم رمضان بصوم

وزاعي عن يحيى ابن حبان من طريق األ ؛(2/159)السنن:  ،به ...أبي سلمة ثنا محمد بن عمرو عن 

 ...البيهقي من طريق معاوية بن سلم عن يحيى بن أبي كثير ؛(8/358)الصحيح:  ،به ...بي كثيربن أ

 .(8197)رقم  ،(4/207)السنن الكربى:  ،به

باب ال  ،امكتاب الصي ،من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مسلمأخرجه  (1)

 ،به ..طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس منأحمد  ؛(1088)قم ر ،اعتبار بكرب الهلل وصغره

دينار  النسائي من طريق حبان بن هلل قال: ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن  ؛(1981)رقم  ،المسند

أبو داود من  ؛(2124)رقم  ،باب ذكر االختلف على عمرو بن دينار ،كتاب الصيام ،سعن ابن عبا

 ؛(2327)رقم  ،باب فإن غم عليكم  ،ب الصومكتا ،به ...عباسطريق سماك عن عكرمة عن ابن 

 .(3185)رقم  ،(8/274)مشكل اآلثار:  ،به ..الطحاوي من طريق وهب بن جرير عن شعبة

  .(1/122)غريب الحديث:  ،الخطابي .يعني األيام األخيرة منه (2)

 ،كتاب الصوم  ،فأورده  ..غيلن بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصينأخرجه البخاري من طريق    (3)

 ،به ..مسلم من طريق يزيد بن عبد اهَّلل ابن الشخير عن مطرف ؛(1882)رقم  ،باب الصوم آخر الشهر

 ..أحمد من طريق شعبة عن ابن أخي ابن الشخير  ؛(1161)رقم    ،باب صوم سرر شعبان  ،كتاب الصيام

 ؛(1742)رقم  ،ر الشهرسرباب الصوم من  ،كتاب الصوم ،الدارمي ؛(19338)رقم  ،المسند ،به

البيهقي   ؛(3332)رقم    ،(2/83):  شرح معاين  ،به  ..بن الشخيرالطحاوي من طريق الجريري عن يزيد  

 .(7968)رقم  ،(4/354)السنن الكربى:  ،به ..من طريق مهدي بن ميمون
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ا َشْهًرا  . (1)إالَّ َشْعَباَن َيِصُلُه بَِرَمَضانَ  ،َتامًّ

 بِْن َفْرَوةَ  : ( 5) - 227
فِي النَّاِس بَِدْيِر  َقاَم ُمَعاِوَيُة  :َقاَل  (2)َعْن َأبِي اأْلَْزَهِر اْلُمِغيَرةِ

 ،َذا َوَكَذاِهَلَل َيْوَم كَ ْد َرَأْينَا الْ ا قَ إِنَّ  ،َأيَُّها النَّاُس  :َفَقاَل  -  الَِّذي َعَلى بَاِب ِحْمَص  - مِْسَحٍل 

ٌم فَ  بَئِيُّ َفَقاَل  :َقاَل  ،َعَلُه َفْليَْفَعْلهُ َمْن َأَحبَّ َأْن َيفْ َوَأنَا ُمتََقدِّ َيا  :َفَقاَم إَِليِْه َمالُِك بُْن ُهَبيَْرَة السَّ

  َسِمْعُت َرُسوَل اهَّللِ    :َل َقا  ؟ ْن َرْأيِكٌء مِ  َشْي َأمْ   َأَشْيٌء َسِمْعتَُه مِْن َرُسوِل اهَّللِ    ،ُمَعاِوَيةُ 

ْهَر وَ ُصوُموا ال » :َيُقوُل  هُ شَّ  . (3) «ِسرَّ

وال صيام  ،ال يجوز صوم يوم الشك الذي يف آخر شعبان :يقرر اإلمام ابن حزم بأنه

وحجة أبي محمد   ،إال من صادف صوًما كان يصومه ،اليوم الذي قبل يوم الشك المذكور

وعند اإلمام ابن حزم أنه ال حجة بعد هذين   ،س ثا أبي هريرة وابن عبايف ذلك حدي

 
فيمن   باب ،تاب الصومك ،به..ي سلمة عن أم سلمةمن طريق محمد بن سلمة عن أب داود أخرجه أبو (1)

الطيالسي عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أم   ؛(2336)رقم  ،يصل شعبان برمضان

 ،المسند ،به ...أحمد من طريق سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة ؛(224ص )المسند:  ،به ...سلمة

  ،به ...ن أبي سلمةر عن سالم بن أبي الجعد عالرتمذي من طريق سفيان عن منصو ؛(25978)رقم 

الدارمي من طريق  ؛(حديث حسن)وقال:  (736)رقم  ،باب وصال شعبان برمضان ،كتاب الصوم

 ؛(1739)رقم  ،باب وصال شعبان برمضان ،كتاب الصوم ،به ...منصور عن سالم عن أبي سلمة

 ؛(2352)م  رق  ،باب صوم النبي    ،يامكتاب الص  ،به  ...النسائي من طريق الطيالسي قال: أنبأ شعبة

البيهقي من طريق  ؛(23/260 المعجم الكبير: ،به ...اين من طريق معاذ بن معاذ قال: ثنا شعبةالطرب

الخطيب البغدادي من طريق عامر بن يساف عن يحيى بن أبي  ؛(4/210)السنن الكربى:  ،أبي داود

أنا  بن الجعد قال: عليابن عساكر من طريق  ؛(4/436)تاريخ بغداد:  ،به ...كثير عن أبي سلمة

فهو صحيح ولم يضعفه اإلمام ابن حزم  ،: ورجاله ثقات قلت .(7/61)تاريخ دمشق:  ،به ...شعبة

 .عنده

تقريب  «.مقبول»وقال عنه ابن حجر:  ؛،(5/410)وثقه ابن حبان. الثقات:  ،هو الثقفي الدمشقي (2)

 .(543ص )التهذيب: 

باب   ،كتاب الصوم  ،بن العلء عن أبي األزهرم عن عبد اهَّلل  الوليد بن مسلود من طريق أخرجه أبو دا  (3)

المعجم  ،به ..الطرباين من طريق صفوان بن صالح عن الوليد ابن مسلم ؛(2329)رقم  ،يف التقدم

  .(4/355)السنن الكربى:  ،البيهقي من طريق أبي داود ؛(19/384)الكبير: 
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 .ين لرأي وال قياسالحديث 

 : أما األحاديث المعارضة الواردة يف هذه المسألة فأيت عليها واحًدا واحًدا 

ال   -ما يقول أبو محمد وهو حديث صحيح ك - فحديث عمران بن الحصين 

لو قال له الرجل:  النبي  ماذا كان يقول ال ندريألننا  ؛حجة فيه لمن صام يوم الشك

ويدعي اإلمام ابن حزم أن ذلك كان مباًحا  ؟اه أم يقره على ذلكإنه صام ُسَرر شعبان: أينه

وال   ..توال مرية يف أن اإلباحة المتقدمة قد نسخت أو بطل  :ثم يقرر ،يف صدر اإلسلم

 .!يحل العمل بشيء قد صح أنه منسوخ بل شك

فيوفق بينه وبين  - اإلمام ابن حزم   يح أيًضا عندوهو حديث صح - ة أم سلموحديث 

كان له صوم معهود فوافق يوم الشك، فليصمه كما جاء  ث النهي بأنه خاص بالذي أحادي

 وال يجوز أن يحمل صوم النبي  :ويقول أبو محمد يف ذلك  .يف الخرب الذي صدرنا به

 .معهود كان لهيف وصله شعبان برمضان إال على أنه صوم 

 ،مشهور ن فروة غيرالمغيرة ب :يقول اإلمام ابن حزم ،لحديث األخيراقشته لوعند من

وهو بل   «،صوموا الشهر وسره» :ألن نصه ؛ثم لو صح الحديث لما كانت فيه حجة أصًل 

من أن يكون أوله أو   «سره»وال يخلوا    ،مضاف إليه  «سره»و ،شك شهر رمضان ال ما سواه

 .رمضان ال من شعبان وأي ذلك كان فهو من ،هآخره أو وسط

لشك احتياًطا لرمضان، زم من حرمة صيام يوم اما ذكره اإلمام ابن ح :الخلصة  ❀

 ،(3) ، ورواية عن أحمد(2)والشافعية (1)ةهو مذهب المالكي  ،إال إن وافق صوًما كان يصومه

 .(4)وقال الحنفية بعدم كراهته

تعمد   اهة أو بالحرمة إن مهور القائل بالكرالج رأي  ويتبنى الباحث من هذه اآلراء 

 
 .(3/298)ج واإلكليل: التا ،المواق ؛(1/348): الكايف ،ابن عبد الرب (1)

 .(6/399)المجموع:  ،النووي ؛(1/74)اإلقناع:  ،الماوردي (2)

 .(3/348)اإلنصاف:  ،المرداوي ؛(3/6)المغني:  ،ابن قدامة (3)

 .(2/78)بدائع الصنائع:  ،الكاساين ؛(3/61)المبسوط:  ،السرخسي (4)
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 .ناإلنسان صيامه احتياًطا لرمضا

 مسألة: وليس الصوم من شروط االعتكاف (624).76

   : (1) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة ثلثة أحاديث   ❃

يَّةِ َقاَل:  ُعَمَر  َعِن ابْنِ  : (1)  - 228
َلًة  َأْن َيْعَتكَِف َلْي إنَّ ُعَمَر َجَعَل َعَليِْه فِي اْلَجاِهلِ

 . (2) «اْعَتكِْف َوُصمْ » :َفَقاَل  النَّبِيَّ َفَسَأَل  -َد اْلَكْعَبِة ِعْنَأْو َيْوًما  -

يَّةِ  :َقاَل   َعْن ُعَمَر بِْن اْلَخطَّاِب  : (2)  - 229
َفَسَأْلُت النَّبِيَّ  ،نََذْرُت نَْذًرا فِي اْلَجاِهلِ

 . (3)ْذِري ُأوفَِي بَِننِي َأنْ َفَأَمرَ  ،بَْعَدَما َأْسَلْمُت  

 
تاب االعتكاف بعد كتاب مام ابن حزم ك: يف ترتيب المحلى جعل اإل. ملحظة   (3/413)الُمَحلَّى:   (1)

  وقد رأى الباحث أن يجعله يف آخر مسائل الصيام . (الذي سبقه كتاب الصلة )الجنائز 

كتاب  ،من طريق الطيالسي عن عبد اهَّلل بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر داود أخرجه أبو (2)

عامر قال: ثنا عبد اهَّلل ي من طريق أبي البخار ؛(2474)رقم  ،مريضباب المعتكف يعود ال ،الصوم

 ...الدارقطني من طريق أبي عامر قال: نا عبد اهَّلل بن بديل ؛(1/276)التاريخ الكبير:  ،به ...بن بديل

ألن الثقات من  ؛بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر اسمعت أب»ثم قال:  ،(2/200)السنن:  ،به

عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد  ابن جريج وابن منهم  ،ن دينار لم يذكروهأصحاب عمرو ب

 ،به ...ابن أبي عدي من طريق الطيالسي عن عبد اهَّلل بن بديل ؛«وابن بديل ضعيف الحديث ،وغيرهم

بشر  بناوقال  ،عبد اهَّلل بن بديل بن ورقاء :وقال صاحب التنقيح»قال الزيلعي:  ؛(4/213)الكامل: 

وقال ابن معين: صالح  ،ه ابن مهدي وغيرهعن ىرو ،والزهري عن عمرو بن دينار يرو :عيالخزا

ثم روى له هذا  ،له أحاديث تنكر عليه فيها زيادة يف المتن أو يف اإلسناد :وقال ابن عدي ،الحديث

وقد  ...وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال: ال أعلم ذكر الصوم مع االعتكاف إال من روايته ،الحديث

 .(2/487)نصب الراية:   «.الصوم  هحيهما ولم يذكرا فيذا الحديث يف صحيأخرج البخاري ومسلم ه

 .وإليه مال ابن حزم ،يث منكر كما قال الدارقطني: فالحدقلت

باب  ،كتاب االعتكاف ،فأورده ..أخرجه البخاري من طريق عبيد اهَّلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر (3)

كتاب  ،به ..عن عبيد اهَّلل  ى بن سعيد القطانمسلم من طريق يحي ؛(1927)رقم  ،االعتكاف ليًل 

 ،المسند  ،به  ..أحمد عن يحيى القطان  ؛(1656)رقم    ،يه إذا أسلمباب نذر الكافر وما يفعل ف  ،األيمان

  =باب من نذر يف الجاهلية ثم أدرك اإلسلم  ،كتاب األيمان والنذور  ،وعن األخير أبو داود؛(257)رقم  
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إَذا َأَراَد َأْن   َكاَن َرُسوُل اهَّللِ َقاَلْت: نِيَن َعائَِشَة ُأمِّ اْلُمْؤمِ َعْن  : (3)  - 230

ًة َأْن َيْعَتكَِف فِي اْلَعْشِر اأْلَ  :َقاَلْت  ،َصلَّى اْلَفْجَر ُثمَّ َدَخَل ُمْعَتَكَفهُ  ،َيْعَتكَِف  َواِخِر  َوإِنَُّه َأَراَد َمرَّ

َوَأَمَر َغيِْري   ،َأَمْرُت بِبِنَائِي َفُضِرَب   ،ُت َذلَِك ا َرَأيْ َفَلمَّ   ،َفَأَمَر بِبِنَائِِه َفُضِرَب   :َقاَلْت   ،نَ مِْن َرَمَضا

ا َصلَّى اْلَفْجَر نََظَر إَلى اأْلَبْنِيَةِ  ،بِبِنَائِِهنَّ َفُضِرَب  مِْن َأْزَواِج النَّبِيِّ    ؟ َهَذا ا مَ » :َفَقاَل  ،َفَلمَّ

َض  ؟«ْدنَ آْلبِرَّ ُترِ  ْضنَ ْزَواَجُه َوَأَمَر أَ  ،تَفَأَمَر بِبِنَائِِه َفُقوِّ َر ااِلْعتَِكاَف إَلى   ،بَِأبْنَِيتِِهنَّ َفَقوَّ ُثمَّ َأخَّ

الٍ  :َيْعنِي ،اْلَعْشِر اأْلَُولِ   . (1)مِْن َشوَّ

روط ليس من ش أن الصوم -جمًعا بين أحاديث هذه المسألة  -يقرر اإلمام ابن حزم 

عمر   ذلك حديث وحجته يف  ،وإن شاء لم يصم ،إن شاء المعتكف صام ولكن ،االعتكاف

هذا   :، أما الرواية األولى فيقول أبو محمد(الحديث الثاين يف هذه المسألة)بن الخطاب 

وال يعرف هذا الخرب من مسند عمرو بن   ،(2) خرب ال يصح؛ ألن عبد اهَّلل بن بديل مجهول

 . الحديث لبطلن سندههذا  فسقط :ويضيف ابن حزم ،دينار أصًل 

فبعد أن يذكر اإلمام ابن حزم أنه يف   ،نه يف الصحيحي الوارد بلفظ أما حديث عمر 

 
باب ما جاء يف وفاء  ،كتاب النذور واأليمان ،احيى القطان أيًض الرتمذي من طريق ي ؛(3325)رقم =

باب  ،كتاب الكفارات ،به ..ابن ماجه من طريق حفص بن غياث عن عبيد اهَّلل  ؛(1539)رقم  ،النذر

 .(2129)رقم  ،الوفاء بالنذر

 ،عتكافكتاب اال  ،به  ...عن عائشة  البخاري من طريق حماد بن زيد قال: ثنا يحيى عن عمرةأخرجه    (1)

 ،كتاب االعتكاف ،به ...سلم من طريق أبي معاوية عن يحيىم ؛(1928)رقم  ،اف النساءباب اعتك

أحمد من طريق األوزاعي قال: ثني  ؛(1173)رقم  ،باب متى يدخل من أراد االعتكاف يف معتكفه

 ،به ..ق يحيى بن سعيد عن عمرةمن طري داودأبو  ؛(24023)رقم  ،المسند ،به ...يحيى بن سعيد

كتاب  ،به ...الرتمذي من طريق أبي معاوية عن يحيى ؛(2464)رقم  ،باب االعتكاف ،كتاب الصوم

 ،المساجد  كتاب  ،به  ...النسائي من طريق يعلى قال: ثنا يحيى  ؛(791)رقم    ،باب يف االعتكاف  ،الصوم

 ،كتاب الصيام ،به ...ق يعلى قال: ثنا يحيىابن ماجه من طري ؛(709)رقم  ،باب الخباء يف المساجد

 .(1771)رقم  ،اب فيمن يبتدئ االعتكافب

 ،ابن أبي حاتم .وذكره ابن حبان يف الثقات «،عبد اهَّلل بن بديل مكي صالح»قال يحيى بن معين:  (2)

  .(7/21)الثقات:  ،ابن حبان ؛(5/14)الجرح والتعديل: 
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  - حسب تعبير أبي محمد  -ال كحديث عبد اهَّلل بن بديل الذاهب يف الرياح  ،غاية الصحة

 .فسقط االحتجاج به ،فظه ليس فيه الصياميذكر أن ل

قد اعتكف  ففيه تصريح صريح بأن النبي  ،ين عائشة أم المؤمن أما حديث 

 .وفيها يوم الفطر وال صوم فيه :قال أبو محمد ،األول من شوال

ما ذكره اإلمام ابن حزم هنا من كون الصـوم ليس ـشرًطا للعتكاف هو   : الخلـصة   ❀

ط يف الصـــوم شـــرإلى أن  (4)والمالكية (3)وذهب الحنفية ،(2)والحنابلة (1)مذهب الشـــافعية

 تكاف.صحة االع

الفقهاء من أن   م ابن حزم وغيره منما ذهب إليه اإلما والذي يتبناه من اآلراء هذه: 

  .ولكنه يستحب للمعتكف ،الصوم ليس شرًطا للعتكاف

مسألة: ويدخل المعتكف قبل أن يتبين له طلوع الفجر،  (636).77
 ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس

   : (5) حاديث أربعة أ لمسألة  ن حزم يف هذه ا ذكر اإلمام اب   ❃

اْلَعْشَر  اْعَتَكْفَنا َمَع َرُسوِل اهَّللِ َقاَل َلُه:  ِريِّ َسِعيٍد اْلُخدْ  عن َأبِي :( 1) - 231

 .(6)َفَخَرْجنَا َصبِيَحَة ِعْشِرينَ  ،اأْلَْوَسَط مِْن َرَمَضانَ 

 
 .(3/486) الحاوي: ،الماوردي ؛(3/267)األم:  (1)

 .(4/459)لمغني ا ،ابن قدامة (2)

 .(2/109)بدائع الصنائع:  ،الكاساين ؛(3/116)المبسوط:  ،السرخسي (3)

 .(3/333)التاج واإلكليل:  ،المواق ؛(2/537)الذخيرة:  ،القرايف (4)

 .(3/434)الُمَحلَّى:  (5)

تاب ك ،به ...سلمة عن أبي سعيد البخاري من طريق ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبيأخرجه  (6)

من طريق عبد األعلى عن سعيد ] يف مسلم  ؛(1914)رقم  ، باب تحري ليلة القدر ،يحصلة الرتاو

أحمد   ؛(1167)رقم    ،باب فضل ليلة القدر  ،كتاب الصيام  ،المطبوع بن [ عن أبي نضرة عن أبي سعيد

 =ن الهادابالنسائي من طريق   ؛(10692)رقم    ،المسند  ،به  ...من طريق سعيد الجريري عن أبي نضرة
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ُيَجاِوُر فِي َرَمَضاَن    َرُسوُل اهَّللِ  انَ كَ َقاَل:    َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  َعْن    :(2)   - 232

تِي فِي َوَسطِ  ْهرِ اْلَعْشَر الَّ َفإَِذا َكاَن ِحيَن ُيْمِسي مِْن ِعْشِريَن َليَْلًة َوَيْستَْقبُِل إْحَدى   ،  الشَّ

 . (1)َمَعهُ  َجاِورُ َوَرَجَع َمْن َكاَن يُ  ،َوِعْشِريَن َرَجَع إَلى َمْسَكنِهِ 

َر  َكاَن َيْعَتكُِف اْلَعْش  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ :  ِعيٍد اْلُخْدِريِّ ي َس َأبِ َعْن  :(3)  - 233

تِي  -َفاْعَتَكَف َعاًما َحتَّى إَذا َكاَن َليَْلَة إْحَدى َوِعْشِريَن  ،َمَضانَ اأْلَْوَسَط مِْن رَ  ْيَلُة الَّ َوِهَي اللَّ

  ، اْلَعْشَر اأْلََواِخرَ ِعي َفْلَيْعَتكِْف َكاَن اْعَتَكَف مَ  نْ مَ » :َقاَل  -َيْخُرُج مِْن َصبِيَحتَِها مِْن اْعتَِكافِِه 

ْيَلَة ُثمَّ َأْيُت َهذِ َفَقْد رَ  َفاْلَتِمُسوَها    ، َوَقْد َرَأْيُتنِي َأْسُجُد فِي َماٍء َوطِيٍن مِْن َصبِيَحتَِها   ، ُأْنِسيُتَها   ِه اللَّ

َوَكاَن اْلَمْسِجُد   ،ْيَلةَ َماُء تِْلَك اللَّ « َفَمَطَرْت السَّ ْترٍ َواْلَتِمُسوَها فِي ُكلِّ وِ  ، فِي اْلَعْشِر اأْلََواِخرِ 

يِن مِْن ُصْبِح إْحَدى   اهَّللِ   َفَبُصَرْت َعْينَاَي َرُسوَل   ،َعِريشٍ   َعَلى َعَلى َجبَْهتِِه َأَثُر اْلَماِء َوالطِّ

   .( 2)َوِعْشِرينَ 

َيْعَتكُِف فِي اْلَعْشِر  َكاَن النَّبِيُّ : َقاَلْت  َعائَِشَة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن َعْن  :(4)  - 234

ْبَح ُثمَّ َيْدُخُلهُ  ،َفُكْنُت َأْضِرُب َلُه ِخَباءً  ،اأْلََواِخِر مِْن َرَمَضانَ   .(3)َفُيَصلِّي الصُّ
مذهب اإلمام ابن حزم يف توقيت االعتكاف أنه يدخل معتكفه قبل أن يتبين له طلوع 

 ،يف رمضان أو غيره كرص الشمس سواء كان ذلويخرج عنه إذا غاب جميع ق ،الفجر

سعيد   األلفاظ المختلفة الواردة لحديث أبيويستعرض أبو محمد للداللة على ذلك 

يومه كله إلى  ويجمع بين األلفاظ المختلفة للحديث من حيث بقائه  ، الخدري 

 
باب ترك مسح الجبهة بعد   ،كتاب السهو ،به ...مد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيدعن مح =

ليلة  :قال= =باب فيمن ،كتاب الصلة ،أبو داود عن محمد بن المثنى أيًضا ؛(1356)رقم  ،التسليم

ير عن أبي كثلدستوائي عن يحيى بن أبي ابن ماجه من طريق هشام ا ؛(1383)رقم  ،إحدى وعشرين

البيهقي من طريق أبي مسعود   ؛(1766)رقم    ،باب ليلة القدر  ،كتاب الصيام  ،به  ...ة عن أبي سعيدسلم

 .(8795)رقم  ،(4/308)السنن الكربى:  ،به ...الجريري عن أبي نضرة

 .ينظر الحديث السابق ،(1914)هو لفظ البخاري  (1)

 .ل السابق نظر الحديث قبوي ،(701)رقم  ،الموطأ ،الكمهذا لفظ اإلمام  (2)

 .الحديث الثالث ،المسألة السابقة ،تقدم تخريجه (3)
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  :قال ابن حزم: وهذا يخرج على وجهين ،أن يمسي

وهذا  ،أيامهاشر الليالي بعشرة نوى أن يعتكف الع نه وإما أ إّما أنه تنفٌل منه 

  : قد قال أن يكون  -وفًقا لرأي أبي محمد  -الممتنع لمحال ومن ا ،لفظ اإلمام مالك

ويكون قوله هذا بعد انقاء ليلة  «،والتمسوها يف كل وتر ، فالتمسوها يف العشر األواخر »

حدى ويكون ذلك ليلة إ  ،أنف فيما يست وينذر بسجوده يف ماء وطين  ،إحدى وعشرين

أراد   «،ليلة إحدى وعشرينا كان  حتى إذ»  : فصح أن معنى قول الراوي  ، ضتوعشرين التي م 

 .استقبال ليلة إحدى وعشرين 

بأن ذلك كان تطوًعا   وأخيًرا فإن اإلمام ابن حزم يتأول حديث أم المؤمنين عائشة 

 .ومن زاد يف الرب زاد خيًرا ،وليس أمًرا منه ،منه 

جمًعا   ،لمعتكف لمعتكفه عند اإلمام ابن حزمعين لدخول االوقت المت   :الخلصة   ❀

ويخرج عنه إذا غاب   ،هو أن يدخل يف اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر  ،حاديثبين األ

و  ه ،ورأي اإلمام ابن حزم هذا ،سواء كان ذلك يف رمضان أو غيره ،جميع قرص الشمس

 .(4)لمالكية: يدخل معتكفه قبل الغروبل اوقا  ،(3)، والحنابلة(2)، والشافعية(1)رأي الحنفية

وهو رأي اإلمام ابن   ،هو رأي الجمهور ء الفقهاء هنا:الباحث من آرا والذي يتبناه 

 .حزم أيًضا؛ لداللة أحاديث الباب عليه

 
  

 
 .(1/349)تبيين الحقائق:  ،الزيلعي ؛(3/127)المبسوط:  ،السرخسي (1)

 .(6/494)المجموع:  ،النووي (2)

 .(3/362)اإلنصاف:  ،المرداوي ؛(3/80)المغني:  ،ابن قدامة (3)

 .(3/409)التاج واإلكليل:  ،المواق ؛(3/1218)نة: الجامع لمسائل المدو ،لصقليا (4)
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 الفصل الخامس
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 لى كل مؤمنالحج إلى مكة، والعمرة فرضان ع: مسألة (811).78

   : (1) إلمام ابن حزم يف هذه المسألة أربعة أحاديث ر ا ذك   ❃

َيا َرُسوَل اهَّللِ اْلَحجُّ    : َقاَل   َأنَّ اأْلَْقَرَع ْبَن َحابٍِس    : َعِن اْبِن َعبَّاٍس    :(1)   - 235

ًة َواِحَدةً   ، فِي ُكلِّ َعامٍ  ًة َواِحَدةً » : َقاَل   ؟ َأْم َمرَّ عٌ َفَما َزاَد َفَت   ، بَْل َمرَّ    . (2)«َطوُّ
اَل،  اْلُعْمَرةِ َأَفِريَضٌة ِهَي؟ َقاَل: »ْن عَ  ُسئَِل َرُسوُل اهَّللِ  َعْن َجابٍِر  :(2)  - 236

 .(3) « َوَأْن َتْعَتِمَر َخْيٌر َلَك 

َمْن َمَشى إَلى َصَلٍة َمْكُتوَبٍة َفِهَي  َقاَل: »  َعْن النَّبِيِّ    َعْن َأبِي ُأَماَمَة    :( 3)  - 237

 
 .(5/3)الُمَحلَّى:  (1)

عن أبي سنان عن ابن  أحمد من طريق سليمان بن كثير قال: سمعت ابن شهابأخرجه اإلمام  (2)

 كتاب ،به ..من طريق سفيان بن حسين عن الزهريداود  أبو ؛(2304)رقم  ،المسند ،به ...عباس

كذا قال عبد الجليل بن  ،هو أبو سنان الدؤلي»ثم قال:  ،(1721)رقم  ،حجباب فرض ال ،المناسك

ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون  ؛«وقال عقيل: عن سنان ،حميد وسليمان بن كثير جميًعا عن الزهري

ليل بن حميد النسائي من طريق عبد الج   ؛(4/85)المصنف:   ،به  ...عن سفيان بن حسين عن الزهري

كتاب  ،ابن ماجه ؛(2620)رقم  ،باب وجوب الحج ،سك الحجكتاب منا ،به ...عن ابن شهاب

 ،به ...ن عن الزهريالحاكم من طريق سفيان بن حسي؛(2886)رقم:  ،باب فرض الحج ،المناسك

وأبو سنان هذا هو الدؤلي ولم  ،هذا إسناد صحيح»وقال:  (1609)رقم  ،(1/608)المستدرك: 

البيهقي من طريق  «؛ن الثقات الذي يجمع حديثهمبن حسين وهو مفإهنما لم يخرجا سفيان  ،اهيخرج

  .(2775)معرفة السنن واآلثار:رقم  ،به ...سفيان بن حسين عن الزهري

فأورده يف  ..خرجه اإلمام أحمد من طريق الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابرأ (3)

باب ما  ،كتاب الحج ،هب ..عن الحجاجرجه الرتمذي عن عمر بن علي وأخ ؛(13988)رقم  ،المسند

السنن الكربى:  ،البيهقي من طريق الحجاج أيًضا ؛(931)رقم  ،جاء يف العمرة أواجبة هي أم ال

وروي عن جابر  ،هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع»ثم قال:  (8753)رقم  ،(4/570)

 «،ديث ضعيففاظ على أنه حاتفق الح »قال النووي:  «،يفمرفوًعا بخلف ذلك وكلهما ضع

  .(1/120)تخريج أحاديث الكشاف: والحديث ضعفه أيًضا الزيلعي كما يف  ؛(7/10)المجموع: 
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ٍع َفِهَي  ى إَلى َصَلِة  ٍة، َوَمْن َمَش َكَحجَّ  ةٍ َتَطوُّ  .(1) «َكُعْمَرٍة َتامَّ

اَل   إنَّ َأبِي َشْيٌخ َكبِيرٌ  ، َيا َرُسوَل اهَّللِ  : َأنَُّه َقاَل  :َعْن َأبِي َرِزيٍن اْلُعَقْيلِيِّ  :( 4) - 238

 .(2)«َواْعَتِمرْ  ، َعْن َأبِيَك  جَّ َفحُ » : َقاَل   ؟ َواَل اْلُعْمَرَة َواَل الظَّْعنَ   ، َيْسَتطِيُع اْلَحجَّ 

لعمرة فرٌض  أن ا -رض أحاديث هذه المسألة بعد أن استع - اإلمام ابن حزم مذهب 

، كالحج على كل عاقل بالغ ذكر أو أنثى، مرة واحدة يف العمر لمن استطاع إليها سبيًل 

ِ  ﴿وحجة أبي محمد يف ذلك:  َرَة ّلِِله م  َجه َوٱل ع  واْ ٱۡل  تِمُّ
َ
رض األحاديث استعثم  ،[196قرة لب]ا  ﴾َوأ

 كرها من قال بعدم وجوب العمرة.الواردة يف ذلك، وغالبها هي أحاديث ذ

 وابن حزم ينقد غالب األحاديث المذكورة يف هذه المسألة، وهي:  

وأعله اإلمام ابن حزم بأبي سنان الدؤلي، وقال فيه:  : حديث ابن عباس 

 
فأورده   ..أخرجه اإلمام أحمد من طريق يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة  (1)

كتاب  ،به ..ارثن يحيى بن الح من طريق الهيثم بن ُحميد ع أبو داود ؛(21801)رقم  ،يف المسند

الطرباين من طريق الخيثم بن حميد  ؛(558)رقم  ،باب ما جاء يف فضل المشي إلى الصلة ،الصلة

 .(8/176)المعجم الكبير:  ،به ..عن يحيى

 ،المسند ،به ...عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزينشعبة  من طريق أحمد  أخرجه (2)

باب وجوب   ،كتاب مناسك الحج  ،به..بةق خالد بن الحارث عن شعمن طري  لنسائيا  ؛(15751)رقم  

 ،(930)رقم    ،باب منه  ،كتاب الحج  ،به  ...والرتمذي من طريق وكيع عن شعبة  ؛(2621)رقم    ،العمرة

 ،به ...ا شعبةأبو داود عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قاال: ثن ؛(حديث حسن صحيح)ثم قال: 

كتاب  ،به ...ابن ماجه عن ابن أبي شيبة ؛(1810)رقم  ،حج عن غيرهباب الرجل ي ،كتاب المناسك

ابن الجارود من طريق وكيع عن  ؛(2906)رقم  ،باب الحج عن الحي إذا لم يستطع ،المناسك

 ،به ...: ثنا شعبةالطرباين من طريق بقية بن الوليد قال ؛(500)رقم  ،(132ص )المنتقى:  ،به ...شعبة

رقم   ،(9/304)الصحيح:    ،ابن حبان من طريق الطيالسي  ؛(759)رقم    ،(18/296)كبير:  لالمعجم ا

كلهم  »ثم قال:  ،(2/283)السنن:  ،به ...الدارقطني من طريق عفان ويزيد قاال: ثنا شعبة ؛(3991)

لحاكم من طريق خالد ا  ؛(2132)رقم    ،(6/42)مشكل اآلثار:    ،الطحاوي من طرق عن شعبة  «؛ثقات

صحيح على شرط )وقال:  ،(1768)رقم  ،(1/654)المستدرك:  ،به ...عبةث قال: ثنا شربن الحا

 .(8895)رقم  ،(4/227)السنن الكربى:  ،البيهقي من طريق أبي داود ؛ووافقه الذهبي ،(الشيخين

 .قلت: وقد صحح الحديث اإلمام ابن حزم تلميًحا ال تصريًحا
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فإن كلم أبي داود يعني  نان،بي سهيل عقيل ألوقد وهم اإلمام ابن حزم بتج ،»مجهول«

، أما (أبي)رواه عن سنان بدون ذكر  -ي األيلي بن عقيل األمو هو ابن خالد - أن عقيًل 

عن الزهري عن  :سفيان بن حسين وعبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير كلهم قالوا

رعة: بو زال أالثقات، وق أبي سنان، وأبو سنان هو يزيد بن أمية، وقد ذكره ابن حبان يف 

 .  (1)ثقة

قال أبو محمد:  ريق الحجاج بن أرطاة، وقد ورد من طريقين، ط  : حديث جابر 

، والطريق األخرى أسقط وأوهن عند أبي محمد؛ ألهنا من (2) »وهو ساقط ال يحتج به«

 ، وهو ضعيف..!.(4)عن العمري الصغير -وهو ضعيف  - (3) طريق يحيى بن أيوب

فأحد طرقه عن حفص بن غيلن وهو   ابن حزم: فيقول عنه : مة حديث أبي أما

،  (7)عن أبي أمامة، ولم يسمع مكحول من أبي أمامة شيئًا (6) كحولن م، ع(5) مجهول

 
 .(11/274)هتذيب التهذيب:  ،حجرينظر: ابن  (1)

 .73وقد مرت ترجمته يف المسألة  ،ج ليس بالسوء الذي ذكره ابن حزمالحجا (2)

وقال أبو حاتم:  ،قال ابن معين: صالح الحديث ،أبو العباس المصري ،هو يحيى بن أيوب الغافقي (3)

 .(4/362)ميزان االعتدال:  ،الذهبي .ال يحتج به

قال عنه اإلمام  ،ن العمري الصغيرأبو عبد الرحم ،عمر مر بن حفص بن عاصم بنهو عبد اهَّلل بن ع (4)

 ،ابن أبي حاتم .هـ171وفاته سنة  «ضعيف»وقال عنه علي بن المديني:  «صالح ال بأس به »أحمد: 

 .(5/326)هتذيب التهذيب:  ،ابن حجر ؛(5/109)الجرح والتعديل: 

ليس به »سائي: وقال عنه الن «،ثقة»ل عنه يحيى بن معين: قا ،هو أبو معبد حفص بن غيلن الهمداين (5)

الجرح  ،ابن أبي حاتم .عفا اهَّلل عنه ،فتجهيل اإلمام ابن حزم له فيه مجازفة ،ووثقه ابن حبان «،بأس

 .(7/70)هتذيب الكمال:  ،المزي ؛(3/186)والتعديل: 

لم بالشام ما أع»ال أبو حاتم الرازي:  وق  «،ثقةتابعي  »قال العجلي:   ،أبو عبد اهَّلل   ،هو مكحول الشامي  (6)

 ؛(7/453)الطبقات:  ،ابن سعد .هـ113وفاته سنة  «،كان فقيًها عالًما»وقال عنه الذهبي:  «،ه منهأفق

 .(5/155)سير أعلم النبلء:  ،الذهبي ؛(8/403)الجرح والتعديل:  ،ابن أبي حاتم

ولم »بي: قال الذه «،وأبي هند الداريلة وأنس سمع مكحول: من واث»قال أبو عيسى الرتمذي:  (7)

 .(5/158)سير أعلم النبلء:  «.من أحد من الصحابة سوى هؤالء يسمع
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من طريق محاضر   -وهو ضعيف، والثالثة    -واألخرى من طريق القاسم أبي عبد الرحمن  

 يف.وليس بضع صدوق،أنه  :ا يقال عنهقلت: أقل م -وهو ضعيف  - (1) بن المورعا

يس كما  حزم، قلت: وهو لكذا قال ابن  -  (2) وهو ساقط - عن األحوص بن حكيم  

وهو حديث منكر ظاهر الكذب؛ ألنه    ،(3) قال فقد وثق، عن عبد اهَّلل بن عابر، وهو مجهول 

من  لما كان لما تكلفه النبي  ،لو كان أجر العمرة كأجر من مشى إلى صلة تطوع

 معنى.مدينة إلى مكة من ال القصد إلى العمرة

، وهو حديث احتج به أبو ن العقيلي ثم يأيت اإلمام ابن حزم على حديث أبي رزي

  عنده، واستنبط منه: أمر من رسول اهَّلل لذا فهو صحيح  ؛محمد على وجوب العمرة

ن يطيقهما، ففيه حكم زائد وشرع وارد، قال ابن حزم:  بأداء فرض الحج والعمرة عمَّ

شك  د األصل فإن الحج والعمرة قد كانا بل ث موافقة لمعهوون تلك األحاديوكانت تك

تطوعا بل شك  فقد بطل كوهنما  فإذا أمر هبما اهَّلل تعالى ورسوله تطوًعا ال فرًضا، 

وصارا فرضين، فمن ادعى بطلن هذا الحكم وعودة المنسوخ فقد كذب وأفك وافرتى؛ 

 وقفا ما ليس له به علم.

م األحاديث الواردة يف شأن العمرة، مام ابن حزن استعرض اإلد أبع الخلصة:  ❀

مرة   رة واجبة على اإلنسان يف العمرلها بالنقد والتمحيص، استنبط منها أن العموتعرض 

أما  وهذا الرأي هو الذي يتبناه الباحث ، ، (5)والحنابلة (4)واحدة، وهو مذهب الشافعية

 
ليس بالمتين » وقال أبو حاتم:  «،صدوق»قال أبو زرعة:  ،هو محاضر بن المورع الهمداين اليامي (1)

ابن حجر   ؛(8/438)ل: الجرح والتعدي  ،ابن أبي حاتم   «.ليس به بأس»وقال النسائي:    «،يكتب حديثه

 .(10/51)التهذيب: هتذيب 

  «، ال بأس به»وقال العجلي:  «،ثقة»قال ابن أبي حاتم:  ،أبو عمير ،هو األحوص بن حكيم بن عمير (2)

 .(2/327)الجرح والتعديل:  ،ابن أبي حاتم ؛(1/58)الثقات:  ،العجلي

 . قف له على ترجمةفلم أ ،هو كما قال ابن حزم (3)

 .(4/33)الحاوي:  ،الماوردي ؛(2/144)األم:  (4)

 .(3/80)المبدع:  ،ابن مفلح ؛(3/218)المغني:  ،بن قدامةا (5)
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 .كدة عندهم، فهي سنة مؤ(2)والمالكية ،(1)الحنفية

   ، م يحج معهامسألة: وتحج المرأة التي ال زوج لها وال ذا محر (813).79
 وال شيء عليها

 : (3) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة أربعة أحاديث   ❃

اٍم إاِلَّ  »  :َقاَل  َأنَّ النَّبِيَّ  :َعِن ابِْن ُعَمَر  :(1)  - 239 اَل ُتَسافِر اْلَمْرَأُة َثَلَثَة َأيَّ

 .(4) « َع ِذي َمْحَرمٍ مَ 

اَل َيْخُلَونَّ  »  :َيُقوُل  اهَّللِ  َرُسوَل  َسِمْعت : َقاَل  عن ابِْن َعبَّاٍس  : (2)  - 240

 :َفَقاَم َرُجٌل َفَقاَل  ،«إالَّ َمَع ِذي َمْحَرمٍ  ، َواَل ُتَسافُِر اْلَمْرَأةُ  ، إالَّ َوَمَعَها ُذو َمْحَرمٍ  ، َرُجٌل بِاْمَرَأٍة 

ةً  تِي إنَّ اْمَرأَ َيا َرُسوَل اهَّللِ    ، اْنَطلِْق » : َقاَل  ؟َذا َوَكَذاْزَوةِ كَ  فِي غَ َوإِنِّي اْكَتَتْبُت  ،َخَرَجْت َحاجَّ

 .(5) «َفاْحُجْج َمَع اْمَرَأتَِك 

 
 .(4/353)البناية شرح الهداية:  ،العيني ؛(2/226)بدائع الصنائع:  ،الكاساين (1)

 .(2/87)بداية المجتهد:  ،ابن رشد ؛(1/416)الكايف:  ،ابن عبد الرب (2)

 .(5/19)الُمَحلَّى:  (3)

باب يف كم يقصر  ،كتاب الجمعة ،به ..عن نافع عن ابن عمريق عبيد اهَّلل أخرجه البخاري من طر (4)

باب سفر المرأة   ،كتاب الحج  ،به  ..مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد اهَّلل   ؛(1036)رقم    ،الصلة

باب يف  ،ناسككتاب الم ،أبو داود من طريق يحيى القطان أيًضا ؛(1338)رقم  ،مع محرم إلى الحج

 .(4601)رقم  ،المسند ،أحمد عن يحيى القطان ؛(1727)رقم  ،ير محرمالمرأة تحج بغ

كتاب  ،به ..بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس البخاري من طريق حماد بن زيد عن عمروأخرجه  (5)

 ،ب الحجكتا ،به..سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينارمسلم  ؛(1763)رقم  ،باب حج النساء ،الحج

ص )المسند:    ،به  ...الشافعي عن سفيان  ؛(1341)رقم    ،حج وغيرهالمحرم إلى الباب سفر المرأة مع  

 ،به ...عبد الرزاق عن ابن عيينة ؛(1935)رقم  ،المسند ،به ...وقال أحمد: ثنا سفيان ؛(171

السنن  ،به ...النسائي عن قتيبة بن سعيد قال: ثنا سفيان ؛(12548)رقم  ،(7/139)المصنف: 

 ،(4/279)المسند:  ،به ...و يعلى عن زهير قال: ثنا ابن عيينةأب ؛(9218)قم ر ،(5/386)الكربى: 

البيهقي من طريق ؛(2731)رقم    ،(6/441)الصحيح:  ،وعن األخير تلميذه ابن حبان  ؛(2391)رقم  

 .(9914)رقم  ،(5/226)السنن الكربى:  ،الشافعي
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َمَساِجَد    ، اَل َتْمنَُعوا إَماَء اهَّللِ »  :َقاَل َرُسوُل اهَّللِ    :َقاَل   ابِْن ُعَمَر    َعنِ   :(3)  - 241

 . (1) «اهَّللِ 

إَِذا اْسَتْأَذَنُكْم  »  :وُل َيقُ  َسِمْعُت َرُسوَل اهَّللِ  :َقاَل  ُعَمَر بِْن َعن ا : (4)  - 242

 .(2) « نَِساُؤُكْم إَِلى اْلَمَساِجِد َفْأَذُنوا َلُهنَّ 

جمًعا بين أحاديث هذه المسألة فإن اإلمام ابن حزم يرى أن للمرأة أن تحج دون  

فعل فهو  فإن لم ي ،ن يحج معهاوج ففرض عليه أفإن كان لها ز ،وال شيء عليها ،محرم

  - وسيأيت بعد قليل تفصيل أقوالهم  - رتط من الفقهاء من اشأما  ، عاٍص وتحج هي دونه

  ،األول المذكور هنا  وجود المحرم لصحة حج المرأة فقد احتجوا بحديث ابن عمر  

 .الثاين المذكور وأيًضا حديث ابن عباس 

فيحرم على المرأة   ،معان لكل سفرا جاوهم  ،حديثين حقويقرر أبو محمد أن هذين ال 

ليس   - كما يقول اإلمام ابن حزم  -كما أن الموضع  ،زوج أو ذي محرمأن تسافر إال مع 

وليس بعضها  ،وكلها يجب استعمالها ،بل كل تلك األخبار حق ،موضع نسخ أصًل 

 .مخالًفا لبعض أصًل 

  ،مساجد اهَّلل عن منع إماء اهَّلل اردة يف النهي ثم يأيت اإلمام ابن حزم على األحاديث الو

 ،األزواج وغيرهم أال يمنعوا النساء مساجد اهَّلل هَّلل رسول ا أن أمر : فيقرر أبو محمد

َي ِت وَ ﴿ :وقد قال اهَّلل تعالى ،والمسجد الحرام أعظم المساجد قدًرا ِ لََعَ ٱنلهاِس ِحجُّ ٱۡل  ّلِِله
ف ََضَٰ َمِن 

َ
فكان هني المرأة عن السفر  :ويضيف ابن حزم ،[97 :ن آل عمرا ] ﴾ٗل   إََِل هِ َسبِي َوقَد  أ

فوجب استثناء ما جاء به النص من إيجاب بعض   ؛ا لكل سفرأو ذي محرم عامًّ   ،مع زوج  إال

 
 .لحديث األولا (34)المسألة  ،تقدم تخريجه (1)

باب  ،فأورده يف كتاب األذان ..حنظلة عن سالم بن عبد اهَّلل عن ابن عمرأخرجه البخاري من طريق  (2)

 ..سلم من طريق عبد اهَّلل بن نمير عن حنظلةم  ؛(827)رقم    ،خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس

 ،به ..د عن وكيع عن حنظلةأحم ؛(442)رقم  ،باب خروج النساء إلى المساجد ،كتاب الصلة ،به

معرفة السنن واآلثار:  ،البيهقي من طريق الشافعي عن سفيان بن عيينة ؛(5189)رقم  ،المسند

 .(5979)رقم  ،(4/232)
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 .والحج سفر واجب فوجب استثناؤه من جملة النهي ،األسفار عليها من جملة النهي

يرفع  (ناثاين هلا)هذه المسألة وعند أبي محمد أن حديث ابن عباس الوارد يف 

ثم سأله الرجل عن   ، رم وقعرأة إال مع ذي محعن أن تسافر الم ألن هنيه  :اإلشكال

بأن ينطلق فيحج معها   وال مع زوج فأمره    ،امرأته التي خرجت حاجة ال مع ذي محرم

طلق بأن ين   ويف أمره    ،ولم يأمر بردها وال عاب سفرها إلى الحج دونه ودون ذي محرم

  شك فأقر ح ونص صريح على أهنا كانت ممكنا إدراكها بل بيان صحي حج معها في 

فإن حج معها فقد  ؛فصار الفرض على الزوج ؛وأثبته ولم ينكره ،خرجت فيه التيسفرها 

أدى ما عليه من صحبتها وإن لم يفعل فهو عاص هَّلل تعالى وعليها التمادي يف حجها 

ولم  أقرها عليه رسول اهَّلل معه كما محرم أو ون ذي ه أو دوالخروج إليه دونه أو مع

 .وهَّلل الحمد كثيًرا ،الشغب جملةتفع فار ،ينكره عليها

بدون  -الذي ذكره اإلمام ابن حزم هنا من جواز سفر المرأة للحج  : الخلصة ❀

لك  وخالفه يف ذ  ،من المسائل التي تفرد هبا يف هذا الباب  -محرم وبغض النظر عن المسافة  

سفر الحج زوجها   يشرتط أن يصحب المرأة يف  (2)والحنابلة  (1)د الحنفيةعن ف  ،ةربعئمة األاأل

  ( 3)وقال الشافعية  ،منها إن كان بينها وبين مكة مسافة ثلثة أيام، وهي مسافة القصرأو محرم  

أكثر فقالوا: إن المرأة إذا لم تجد    (4)وتوسع المالكية  ،بجواز سفرها إن وجدت نسوة ثقات

 .نة إن أمنت على نفسهاللحج مع الرفقة المأمو افرتس ،م أو الزوجالمحر

هو قول الشافعية الذين جوزوا سفر  يل إليه الباحث من أقوال الفقهاء هنا: ي يم والذ 

 .المرأة مع النساء الثقات

 
 .(2/5)تبيين الحقائق:  ،الزيلعي ؛(4/110)المبسوط:  ،السرخسي (1)

 .(3/35)شرح مختصر الخرقي:  ،الزركشي ؛(9/45)ي: المغن ،ابن قدامة (2)

 .(3/9)روضة الطالبين:  ،النووي ؛(4/363)الحاوي:  ،الماوردي (3)

 .(2/524)مواهب الجليل:  ،الرعيني ؛(1/457)المدونة:  (4)
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 مسألة: في لبس السراويل والنعلين (823).80

   : (1) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة أحاديث عدة   ❃

َيْلَبُس اْلُمْحِرُم   َما  : َسَأَل َرُجٌل َرُسوَل اهَّللِ  :َقاَل   ُعَمَر ابْنِ  َعنِ  :(1) -243

َراِويَلِت   ، َواَل اْلَعَمائِمَ   ، اَل َتْلَبُسوا اْلُقُمَص »   : َفَقاَل َرُسوُل اهَّللِ    الثِّيَاِب؟مَِن   َواَل    ، َواَل السَّ

ْينِ  - لنَّْعَلْيِن  ُد ا  َيجِ اَل  - َحٌد إالَّ أَ  ، َواَل اْلِخَفاَف  ، اْلَبَرانَِس    ا َأْسَفَل مِنَ َطْعُهمَ َوْلَيقْ  ، َفْلَيْلَبْس ُخفَّ

ْعَفَرانُ   ، الثَِّياِب َشْيًئا   َواَل َتْلَبُسوا مِنَ   ، اْلَكْعَبْينِ  ُه الزَّ  .(2) « َواَل اْلَوْرُس   ، َمسَّ

  ،ى النَّبِيَّ ُجًل َأتَ َأنَّ رَ  : هِ َعْن َأبِي  ، َعْن َصْفَواَن ْبِن َيْعَلى ْبِن ُأَميَّةَ  :(2) -244

ٌر َرْأَسُه َولِْحَيَتهُ   ، َقْد َأَهلَّ بِاْلُعْمَرةِ   ، َوُهَو بِاْلِجْعَراَنةِ  َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهَّللِ    ، َوَعَلْيِه ُجبَّةٌ   ، َوُهَو ُمَصفِّ

ْفَرةَ   ،انِْزْع َعْنَك اْلُجبَّةَ »  : َك انًِعا فِ َت َص ُكْن  َوَما  ،( 3)َواْغِسْل َعْنَك الصُّ َفاْصَنْعُه فِي   ،ي َحجِّ

 . (4) «ُعْمَرتَِك 

 
 .(5/63)الُمَحلَّى:  (1)

كتاب  ،مسلمومن طريقه أخرج:  ،(716)رقم  ،كتاب الحج ،الموطأ ،مالكاإلمام الحديث عند  (2)

باب ما ال يلبس  ،كتاب الحج ،البخاريو ؛(1177)رقم  ،و عمرةباب ما يباح للمحرم بحج أ ،الحج

باب ما  ،كتاب الحج ،والرتمذي ؛(5286)رقم  ،المسند ،أحمدو ؛(1468)رقم  ،المحرم من الثياب

باب النهي عن لبس  ،ناسك الحجكتاب م ،والنسائي ؛(833)رقم  ،ز للمحرم لبسهجاء فيما ال يجو

رقم  ،م من الثيابباب ما يلبس المحر ،كتاب المناسك ،ن ماجهواب ؛(2669)رقم  ،القميص للمحرم

 .(1800)رقم  ،باب ما يلبس المحرم  ،كتاب المناسك ،والدارمي ؛(2929)

 .(3/36)النهاية:  ،ن األثيراب .: أثر الزعفران والطيبالصفرة (3)

باب يفعل يف  ،جكتاب الح  ،فأورده ...عن صفوانالبخاري من طريق همام قال: ثنا عطاء أخرجه  (4)

باب  ،كتاب الحج ،من طريق قيس بن سعد عن عطاءمسلم  ؛(1697)رقم  ،العمرة ما يفعل يف الحج

بد وقال أحمد: ثنا ابن نمير ثنا ع ؛(1180)رقم  ،ما يباح للمحرم يف الحج والعمرة وما ال يباح له

 ،كتاب المناسك ،به ...طاءأبو داود من طريق همام قال: ثنا ع ؛(17506)رقم  ،المسند ،به ...الملك

 ...عن عطاء الرتمذي من طريق عبد الملك بن أبي سليمان ؛(1819)رقم  ،بثيابه باب الرجل يحرم

=  سفيان عن  النسائي من طريق ؛(835)قم ر ،باب يف الذي يحرم وعليه قميص ،كتاب الحج ،به
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  ،َأنَّ َرُجًل َأَتى َرُسوَل اهَّللِ    : َعْن َأبِيِه    ، َعْن َصْفَواَن ْبِن َيْعَلى ْبِن ُأَميَّةَ   :(3)  -245

ٌخ  ا اْلُجبَّ » :َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهَّللِ  ، (1) َوَقْد َأْحَرَم فِي ُجبٍَّة ُمَتَضمِّ ا الطِّيُب  ،اهَ ُة َفاْخَلعْ َأمَّ َوَأمَّ

 .(2) «إْحَراًماُثمَّ َأْحِدْث  ،َفاْغِسْلهُ 

َمْن َلْم  » : َفَقاَل  ، بَِعَرَفاٍت  َخَطَبنَا َرُسوُل اهَّللِ  : َقاَل  اْبَن َعبَّاٍس  :(4) -246

ْينِ  ،َيِجْد نَْعَلْينِ   .(3) «َل ْس َسَراِويَفْليَْلَب  ،َوَمْن َلْم َيِجْد إَزاًرا ،َفْليَْلَبْس ُخفَّ

 ،الواردة يف لباس المحرم وفًقا لطريقة اإلمام ابن حزم فإنه يستعرض النصوص

فيذكر أبو  ،ويجمع بين األحاديث الواردة فيما يخص لبس السراويل بين النهي واإلباحة

واحتج على ذلك بما ورد من حديث ابن    ،محمد أواًل أنه ال يجوز للمحرم لبس السراويل

 
ابن أبي عاصم   ؛(2709)رقم    ،باب يف الخلوق للمحرم  ،كتاب مناسك الحج  ،به  ...عن عطاءعمرو  =

الطرباين من طريق  ؛(1169)رقم  ،(2/352)اآلحاد والمثاين:  ،به ...: ثنا عطاءمن طريق همام قال

 ...ل: ثنا عطاءالطحاوي من طريق همام قا ؛(22/251)المعجم الكبير:  ،به ...همام قال: ثنا عطاء

 .(12/467)مشكل اآلثار:  ،به

 .(3/99)النهاية:  .واإلكثار منه ،ه: التلطخ بالطيب وغيرالتضمخ (1)

 .(2668)رقم  ،باب الجبة يف اإلحرام ،كتاب مناسك الحج ،هذا لفظ النسائي للحديث السابق  (2)

 .وينظر الحديث السابق 

كتاب   ،فأورده  ...دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباسعن عمرو بن  شعبة    من طريق ري  أخرجه البخا  (3)

سلم من طريق حماد بن زيد م ؛(1744)رقم  ،حرم إذا لم يجد النعلينباب لبس الخفين للم ،الحج

وقال أحمد: ثنا  ؛(1178)رقم  ،باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ،كتاب الحج ،به...عن عمرو

الرتمذي من طريق أيوب قال: ثنا عمرو  ؛(1851)رقم  ،سندالم ،به ...بأ عمرو بن دينارهشيم قال أن

النسائي من طريق حماد  ؛(834) رقم ،باب لبس السراويل والخفافين ،الحجكتاب  ،به ...بن دينار

أبو داود من  ؛(2671)رقم  ،باب الرخصة يف لبس السراويل ،كتاب مناسك الحج ،به ...عن عمرو

 ؛(1829)رقم  ،باب ما يلبس المحرم ،كتاب المناسك ،به ...ماد بن زيد عن عمرو بن دينارطريق ح

باب السراويل والخفين   ،كتاب المناسك  ،به   ...يان بن عيينة عن عمرو بن دينارابن ماجه من طريق سف

اب ب  ،كتاب المناسك  ،به  ...الدارمي من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار  ؛(2931)رقم    ،للمحرم

 .(1799)رقم  ،ما يلبس المحرم من الثياب
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جعله يخصص  ،(الرابع يف هذه المسألة) ابن عباس على حديث أتى  فإذا ،عمر

وعند اإلمام ابن حزم فإن المحرم إن لم يجد إزاًرا فليلبس السراويل كم  ،ابن عمرحديث 

 .وال يحل خلفه فهذا حديث رسول اهَّلل  ، ذلكهي وال شيء عليه يف

القطع  وفيه زيادةجاء قد  فيقرر اإلمام ابن حزم أن حديث ابن عمر  ،أما الخفان

وال ترك   ،فل يحل خلفه اس حتى يكونا أسفل الكعبين على حديث ابن عب  ،الهم

 .الزيادة

فقد   ،ديث الواردينفإنه يفرق بين لفظي الح  ،وعند تناوله لحديث يعلى بن أمية 

  -ومصدر هذه الزيادة  ،«جبة بعمرة متضمخ» :ويف لفظ ثان ،«وعليه جبة» :ورد يف لفظ

 ة مشهورنوح ثق :قال أبو محمد - (1)نوح بن حبيب القومسي -ائي رواية النسيف  كما

ويجب إحداث اإلحرام لمن أحرم يف جبة متضمًخا بصفرة  ،فاألخذ هبذه الزيادة واجٌب 

 .!..لم يأمر بذلك إال من جمعهما وإن كان جاهًل؛ ألن رسول اهَّلل  -مًعا 

خاصة فيما  ،يث المسألةالجمع بين أحادما ذكره اإلمام ابن حزم يف  : الخلصة ❀

هذا هو   ،ك فديةدون أن يرتتب على ذل ،لم يجد إزاًرايتعلق بجواز لبس السراويل لمن 

  واستدلوا بحديث ابن عباس  ،(3)والحنابلة (2)وإليه ذهب الشافعية ،رأي ابن حزم

إن اضطر  إلى وجوب الفدية (5)والمالكية (4)وذهب الحنفية ،الذي استدل به ابن حزم

 .إلى لبس السراويل قياًسا على القميصم المحر

هو   : اآلراء الفقهية المعتربة يف التوفيق بين األحاديث  الباحث من هذه والذي يتبناه 

 
ابن أبي  .هـ242وفاته سنة  «، بأس بهال»وقال النسائي:  «،صدوق»قال أبو حاتم:  ،أبو محمدكنيته:  (1)

 .(10/481)هتذيب التهذيب:  ،ابن حجر ؛(8/486)الجرح والتعديل:  ،اتمح

 .(3/126)روضة الطالبين:  ،النووي ؛(4/98)الحاوي:  ،الماوردي (2)

 .(3/132)ابن مفلح: المبدع:  ؛(3/281)المغني:  ،ابن قدامة (3)

 .(4/128)المبسوط:  ،السرخسي (4)

 .(1/318)بداية المجتهد:  ،رشد ابن ؛(4/239)التاج واإلكليل:  ،المواق (5)
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رأي اإلمام ابن حزم والشافعية والحنابلة من جواز لبس السراويل للمحرم إن لم يجد إزاًرا 

 .دون أن تكون عليه فدية

 يتطيبا عند اإلحرام بأطيب لرجل أنمرأة وانستحب للمسألة: و (823).81

   : (1) أحاديث عدة   زم يف هذه المسألة ذكر اإلمام ابن ح   ❃

ُخ ِجبَاَهنَا بِاْلِمْسِك اْلُمَطيَِّب  :َقاَلْت  َعائَِشَة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن َعْن  : (1)  - 247   ،ُكنَّا نَُضمِّ

َفَل  ،َفَيِسيُل َعَلى ُوُجوِهَنا ،َفنَْعَرُق  -اهَّللِ  ُن َمَع َرُسولِ َونَحْ  -ُثمَّ نُْحِرَم  ،َقْبَل َأْن نُْحِرمَ 

 .(2)َينَْهانَا َعنُْه النَّبِيُّ 

فِي  ،الطِّيِب  (3)َكَأنِّي َأنُْظُر إَلى َوبِيصِ  :َقاَلْت  َعْن َعائَِشَة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن  :( 2) - 248

 .(5) مٌ َوُهَو ُمْحرِ  َرُسوِل اهَّللِ  (4)َمَفاِرِق 

 
 .(5/68)الُمَحلَّى:  (1)

  ،به ...ئشة أم المؤمنينعن عائشة بنت طلحة عن عا عمر بن سويدمن طريق أحمد  اإلمام أخرجه (2)

 ،به ..ن سويدعن عمر ب أبو داود عن الحسين بن الجنيد قال: ثنا أبو أسامة ؛(23981)رقم  ،المسند

أبو يعلى عن مجاهد قال: ثنا القاسم بن مالك   ؛(1830)رقم  ،س المحرمباب ما يلب ،كتاب المناسك

السنن  ،هقي من طريق أبي داودالبي ؛(4889)رقم  ،(8/296)المسند:  ،به ...عن عمر بن سويد

 .و صحيح عندهواحتج به اإلمام ابن حزم فه ،: ورجاله ثقاتقلت .(8834)رقم  ،(5/48)الكربى: 

 .(4/333)غريب الحديث  ،سلم: الربيق. ابن الوبيص (3)

 .(5/128)حاشيته على سنن النسائي:  ،السندي .: هو المكان الذي يفرق فيها الشعرمفارق (4)

باب  ،كتاب الحج ،إبراهيم النخعي عن األسود عن أم المؤمنين عائشة من طريق  البخاري هأخرج (5)

 ...عن سعيد بن جبير ن منصورمسلم من طريق حماد بن زيد ع ؛(1464)قم ر ،الطيب عند اإلحرام

وقال أحمد: ثنا إسحاق بن يوسف   ؛(1190)رقم    ،باب الطيب للمحرم عند اإلحرام  ،كتاب الحج  ،به

 ...ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور ؛(23587)رقم  ،المسند ،به ...عن منصور خربنا سفيانقال: أ

العدين وإسحاق األزرق كلهما عن  النسائي من طريق عبد اهَّلل بن الوليد ؛(3/600)المصنف:  ،به

 أبو داود من طريق الحسن ؛(2693)رقم  ،عند اإلحرام باب إباحة الطيب ،كتاب الحج ،به ...سفيان

= ابن ماجه  ؛(1746)رقم ،باب الطيب عند اإلحرام ،كتاب المناسك ،به ...بن عبيد اهَّلل عن إبراهيم
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ْحَللِهِ   َطيَّْبُت َرُسوَل اهَّللِ  : َقاَلْت  َعْن َعائَِشَة  :(3) -249 ْحَرامِهِ  ، إِلِ ْبُتُه إِلِ   ، َوَطيَّ

 .(1) َتْعنِي َلْيَس َلُه َبَقاءٌ   ، طِيًبا اَل ُيْشبُِه طِيَبُكْم َهَذا 

ُجُل َتَزْعَفَر  يَ َأنْ   َنَهى َرُسوُل اهَّللِ    : َقاَل   َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك   :(4) -250    . (2) الرَّ

 بْنِ   َعْبدِ عن    :(5)  -251
  نََهى َرُسوُل اهَّللِ    :َيُقول  َأنَُّه َسِمَع ابَْن ُعَمَر    :نَارٍ دِي  اهَّللِ

ْعَفَرانِ   .(3) نََعمْ  :َقاَل  ؟لِْلُمْحِرمِ  :َفُقْلُت  :َقاَل  ،َعْن اْلَوْرِس َوالزَّ

 
 ؛(2927)رقم  ،باب الطيب عند اإلحرام ،اسككتاب المن ،به ...وكيع قال: ثنا األعمشطريق  من=

اين من الطرب ؛(415)رقم  ،(110ص )المنتقى:  ،به ...ا منصورابن الجارود من طريق عبيدة قال: أن

المعجم   ،به ...اهَّلل البكائي قال: ثنا األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة طريق زياد بن عبد

رقم  ،(9/83)الصحيح:  ،به ...ن طريق ابن أبي شيبةابن حبان م ؛(1219)رقم  ،(2/51)ألوسط: ا

رقم  ،(5/34) السنن الكربى: ،به ...ضحاك بن مخلد قال: ثنا سفيانالبيهقي من طريق ال ؛(3767)

(9225). 

باب    ،لحجكتاب مناسك ا  ،أخرجه النسائي من طريق األوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة    (1)

المسند:  ،أبو يعلى من طريق ضمرة عن األوزاعي ؛(2688) رقم ،إباحة الطيب عند اإلحرام

  .(4391)رقم  ،(7/353)

رقم   ،باب النهي عن التزعفر للرجال  ،اب اللباسكت  ،من طريق عبد العزيز عن أنسالبخاري   أخرجه  (2)

 ،كتاب اللباس والزينة ،به ...صهيب مسلم من طريق إسماعيل ابن علية عن عبد العزيز بن ؛(5508)

ص )المسند:  ،به ...الشافعي عن إسماعيل ابن علية ؛(2101)رقم  ،هني الرجل عن التزعفر باب

 ،به ...بن إبراهيم قال: ثنا عبد العزيز بن صهيبوقال أحمد: ثنا إسماعيل  ؛(563)رقم  ،(121

 ؛(2063)رقم  ،(275ص )لمسند: ا ،به ...الطيالسي عن عبد الوارث ؛(11567)رقم  ،المسند

باب كراهية التزعفر  ،كتاب األدب ،به ...ن صهيبن طريق حماد بن زيد عن عبد العزيز بالرتمذي م

 ...ق إسماعيل ابن علية عن عبد العزيز بن صهيبالنسائي من طري ؛(2815)رقم  ،والخلوق للرجال

أبو داود من طريق إسماعيل ابن علية   ؛(2706)رقم    ،باب الزعفران للمحرم  ،كتاب مناسك الحج  ،به

الطحاوي من   ؛(4179)رقم    ،باب يف الخلوق للرجل  ،جلكتاب الرت  ،به  ...عبد العزيز بن صهيبعن  

ابن حبان  ؛(3310)رقم  ،(2/127)شرح معاين اآلثار:  ،هب ...طريق أبي معمر قال: ثنا عبد الوارث

يق البيهقي من طر  ؛(5465)رقم    ،(12/279):  الصحيح  ،به  ...بن زيد عن عبد العزيز  دمن طريق حما

 .(9237)رقم  ،(5/36)السنن الكربى:  ،الشافعي

 =رقم ،(256ص )المسند:  ،فأورده ...عن عبد اهَّلل بن دينار أخرجه الطيالسي فقال: ثنا شعبة (3)
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فإن اإلمام ابن حزم  ،الطيب للمحرم عند تناوله األحاديث المختلفة الواردة يف

ثم ال يزيلنه عن أنفسهما ما بقي   ،والمرأةلرجل يستحب الطيب مطلًقا قبل اإلحرام ل

الواردة وحجة أبي محمد يف تلك األحاديث الواردة عن أم المؤمنين عائشة  ،عليهما

 .احد أن يخرج عنهآثار متواترٌة متظاهرٌة ال يحل أل  :وهي يف نظر ابن حزم  ،يف هذه المسألة

الذي  (حديث الثالثلا) وعارض بعض المالكية هذه األحاديث بحديث عائشة 

وإنما ظنٌّ    :ويعتقد أبو محمد أن هذه اللفظة ليس من كلم أم المؤمنين  «،ليس له بقاء»  :فيه

وهم النجوم الثواقب   - وقد صح عنها من طريق مسروق وعلقمة واألسود  ،ممن دوهنا

 .بعد ثلثة أيام أهنا رأت الطيب يف مفرقه  :التا قأهن  -أبي محمد  على حد تعبير

فإن اإلمام ابن حزم يرد عليه بحديث أم  ،ا من قال بأن هذا خاص بالنبي مأ

 ،من أهنن كنَّ ُيضمخَن جباههنَّ بالمسك ثم يعرقَن فيسيل على وجوههن  :المؤمنين األول

 . فل ينكره فيرى ذلك رسول اهَّلل 

  ،كما يف حديثي أنس وابن عمر  ،ران والورسزعفي عن الاء من هن أما ما ج

وألنه لو كان فيه هني عن  ؛د بأن النهي عن الصفرة ال عن سائر الطيبأبو محم فيتأوله

   .يف حجة الوداع لكان منسوًخا بآخر فعله  -وليس ذلك فيه  -الطيب 

از جو من -ذه المسألة جمًعا بين أحاديث ه -ما ذكره اإلمام ابن حزم  :الخلصة  ❀

 :هو قول جمهور الفقهاء  ،د باستحبابهبل صرح أبو محم  ،التطيب لإلحرام قبل الدخول فيه

لألحاديث المختلف فيها  ،(4)وقال المالكية بكراهته ،(3)والحنابلة (2)والشافعية (1)الحنفية

 
 ،ندالمس  ،به  ...وأخرجه عبد اهَّلل بن أحمد فقال: وجدت يف كتاب أبي ثنا حجاج ثني شعبة  ؛(1879)=

تاريخ بغداد:  ،به ...يق عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا شعبةالخطيب البغدادي من طر ؛(5110)رقم 

 .عندهواحتج به اإلمام ابن حزم فهو صحيح  ،قلت: ورجاله رجال الصحيح ؛(8/143)

 .(2/189)بدائع الصنائع:  ،الكاساين ؛(4/123)المبسوط:  ،السرخسي (1)

 .(2/295)مغني المحتاج:  ،الشربيني ؛(4/99)الحاوي:  ،الماوردي (2)

 .(2/429)كشاف القناع:  ،البهويت (3)

 .(2/93)بداية المجتهد:  ،ابن رشد ؛(1/388)الكايف:  ،ابن عبد الرب (4)
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 . الواردة يف هذه المسألة

حزم الذي   إلمام ابنهو قول ا عتربة:والذي يتبناه الباحث من هذه اآلراء الفقهية الم 

لما ترجح من قرائن تدل   ،لإلحرام قبل الدخول فيهيوافق الجمهور يف استحباب التطيب 

 .على سنيته

 غروب الشمس فحجه تام وال شيء عليهمسألة: ومن دفع من عرفة قبل  (834).82

   : (1) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة ثلثة أحاديث   ❃

يلِيِّ ْحَمِن بِْن يَ َعْن َعْبِد الرَّ  :( 1) - 252   اهَّللِ   َرُسوَل َشِهْدُت  :َقاَل  ْعُمَر الدِّ

َقْبَل ُطُلوِع اْلَفْجِر مِْن   َعَرَفَة،َفَمْن َأْدَرَك َلْيَلَة َعَرَفَة، اْلَحجُّ » :َفَقاَل  ؟ َوُسئَِل َعْن اْلَحجِّ  ،بَِعَرَفةَ 

  .(2) « َفَقْد َأْدَركَ   ، َلْيَلِة َجْمعٍ 

 
 .(5/115)الُمَحلَّى:  (1)

 ،المسند ،هفأورد..من طريق سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمنأحمد  أخرجه اإلمام (2)

 ؛(13863)رقم  ،(3/633)المصنف:  ،به ...فيانعن سابن أبي شيبة عن وكيع  ؛(18297)قم ر

بن الرتمذي من طريق يحيى    ؛(3016)رقم    ،باب فرض الوقوف بعرفة  ،كتاب مناسك الحج ،النسائي

رقم   باب فيمن أدرك اإلمام بجمع ،كتاب الحج ،به ...سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قاال: ثنا سفيان

باب من  ،كتاب المناسك ،به ...حمد قاال: ثنا وكيعابن ماجه عن ابن أبي شيبة وعلي بن م ؛(889)

والمثاين:  اآلحاد ،به ...أبي شيبةابن أبي عاصم عن ابن  ؛(3015)رقم  ،أتى عرفة قبل الفجر

الصحيح:  ،به ...ابن خزيمة من طريق سلم بن جنادة قال: ثنا وكيع ؛(957)رقم  ،(2/160)

شرح معاين اآلثار:   ،به  ...ن سوار قال: ثنا شعبةالطحاوي من طريق شبابة ب  ؛(2822)رقم    ،(4/257)

ستدرك: الم ،به ...: أنبأ شعبةالحاكم من طريق يزيد بن هارون قال ؛(3655)رقم  ،(2/210)

أبو نعيم من طريق سعيد  ؛ووافقه الذهبي (صحيح اإلسناد)وقال:  ،(3100)رقم  ،(2/305)

 ،البيهقي من طريق أبي داود ؛(4128)رقم  ،ابةمعرفة الصح  ،به ...ثنا سفيان بن عيينة األشعثي قال:

بن ا :منهم ،صححه عدد من األئمة ،: وهو صحيحقلت .(10096)رقم  ،(5/173)السنن الكربى: 

 .واحتج به اإلمام ابن حزم فهو صحيح عنده ،خزيمة وابن حبان والحاكم
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ِس ْبِن َأْوِس ْبِن َحاِرَثَة  ْبنِ  ةَ وَ ُعرْ عن  :(2) -532   : َقاَل  (1) اَلٍم الطَّائِيُّ  نِ ْب ا ُمَضرِّ

َلَة  » : َفَقاَل  ؟ َهْل لِي مِْن َحجٍّ  : َفُقْلت َلهُ  ، بَِجْمعٍ  َأَتْيُت َرُسوَل اهَّللِ  َمْن َصلَّى َهِذِه الصَّ

َفَقْد  ،اَلْيًل َأْو نََهارً  َعَرَفاٍت،مِْن َذلَِك  َقْبَل َوَأَفاَض  ،ِفيَض َوَوَقَف َهَذا اْلَمْوقَِف َحتَّى يُ  ،َمَعنَا

ُه َوَقَضى َتَفثَهُ   .(2) «َتمَّ َحجُّ

َمْن َوَقَف بَِعَرَفاٍت بَِلْيٍل َفَقْد  »  :َقاَل   َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ    :  َعِن ابِْن ُعَمرَ   :( 3)  - 254

 
 .ثم ذكر هذا الحديث «بعةووقع حديثه يف السنن األر ..بيت رئاسة كان من»قال الحافظ ابن حجر:  (1)

 .(4/408)اإلصابة: 

المسند:  ،شعبي عن عروة بن مضرس فأوردهعن عبد اهَّلل بن أبي السفر عن الالطيالسي عن شعبة  (2)

ابن أبي   ؛(17837)رقم  ،المسند ،به ...وقال أحمد: ثنا روح ثنا شعبة ؛(1282)رقم  ،(181ص )

 ؛(534)رقم  ،(2/64)المصنف:  ،به ...شعبيعن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن ال شيبة

ة باب فيمن لم يدرك صل ،كتاب مناسك الحج ،به ..من طريق خالد بن الحارث عن شعبةالنسائي 

الرتمذي من طريق داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد    ؛(3043)رقم    ،الصبح مع اإلمام بمزدلفة

  ،باب فيمن أدرك اإلمام بجمع فقد أدرك الحج ،لحجكتاب ا ،به ...بن أبي زائدة عن الشعبي وزكريا

 ،مناسككتاب ال ،به ...من طريق يحيى عن إسماعيلأبو داود  ؛(حسن صحيح)وقال  ،(891)رقم 

باب من أتى عرفة    ،كتاب المناسك  ،ابن ماجه عن ابن أبي شيبة  ؛(1950)رقم    ،باب من لم يدرك عرفة

باب بما يتم  ،كتاب المناسك ،به ...قال: ثنا إسماعيلالدارمي عن يعلى  ؛(3016)رقم  ،ل الفجرقب

 ؛(2491)رقم  ،(4/324)اآلحاد والمثاين:  ،ابن أبي شيبة ابن أبي عاصم عن ؛(1888)رقم  ،الحج

قم ر ،(4/255)الصحيح:  ،به ...ابن خزيمة من طريق إسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة

 ؛(3850)رقم  ،(9/161)الصحيح:  ،به ...عن شعبةابن حبان من طريق الطيالسي  ؛(2820)

رقم  ،(17/149)المعجم الكبير:  ،به ...الطرباين من طريق أبي نعيم قال: ثنا زكريا بن أبي زائدة

: السنن ،به ...الدارقطني من طريق سفيان الثوري عن عبد اهَّلل بن أبي السفر عن الشعبي ؛(377)

 ،(10/311)مشكل اآلثار:  ،به ...ال: ثنا زكريا عن عامرالطحاوي من طريق أبي نعيم ق ؛(2/240)

رقم  ،(1/634): المستدرك ،به ...الحاكم من طريق عفان بن مسلم قال: ثنا شعبة ؛(4076)رقم 

 ؛(وهي قاعدة من قواعد اإلسلم  هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث)وقال:   ،(1700)

اإلمام   : وانضمقلت  .(3207)رقم  ،(8/398)واآلثار:  معرفة السنن ،البيهقي من طريق الطيالسي

 .ابن حزم إلى من صححه من األئمة فاحتج به
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 ،(1) « ْيِه اْلَحجُّ مِْن َقابِلٍ َفْلَيِحلَّ بُِعْمَرٍة َوَعلَ   ، اَتُه اْلَحجُّ َقْد فَ اٌت بَِلْيٍل فَ َوَمْن َفاَتُه َعَرفَ   ، َأْدَرَك اْلَحجَّ 

دٍ  اُء اَل  ،(2)ُحَنْينٍ  َوَداُوُد بْنُ  ،َعْمِروٍ  َأبُو َعْوٍن بْنُ  : َقاَل َأبُْو ُمَحمَّ َيْعِرُف  َوَرْحَمُة بِْن ُمْصَعٍب اْلَفرَّ

 .ْلِحْفظِ ا يَْلَى َسيُِّئ َوابُْن َأبِْي لَ  ؟َمْن ُهوَ 

يقف بعرفة بعد الزوال يوم عرفة إلى  ن لم أن م : ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة 

وُحجة أبي   ،ويدرك بمزدلفة صلة الصبح مع اإلمام فقد بطل حجه ،مقدار يدفع منها

هنا على ويرد اإلمام ابن حزم    ،يف هذه المسألةمحمد يف ذلك الحديث األول والثاين الوارد  

م  ﴿ :كما قال تعالى ،ليل وهناًرا :إنما هو «ليًل أو هناًرا» :ه أن قولمن قال  َوََل ت ِطع  مِن ه 
ا ور  و  َكف 

َ
 ؛صراًحا هذا الكذب على اهَّلل تعالى وعلى رسوله  :فقلنا [24 :]اإلنسان  ﴾َءاثًِما أ

 ؛فوًراإال حتى يكون ك اا عن أن يطيع منهم آثمً منهيًّ  ولو كان كما تأولتموه لما كان 

وإن لم يكن  ،والكفور ،منهم اآلثممنهي عن أن يطيع  بل هو  ،وهذا ال يقوله مسلم

 .اآلثم كفورا

وهو الحديث المعارض   ،ثم يأيت اإلمام ابن حزم على حديث ابن عمر 

ومرَّ  ،من حيث اإلسناد - وفق تعبير أبي محمد  - وهو خربٌ فاسٌد  ، ألحاديث هذه المسألة

ألنه لم   ؛وعلى هذا الخرب يبطل حج النبي  :يقول ابن حزم ،حزم لهم ابن لل اإلماإع

 .ول أوقات الليلإنما دفع منها يف أ ،يقف بعرفة بليل

أن  :ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة جمًعا بين األحاديث المختلفة : الخلصة   ❀

صبح لفة صلة الويدرك بمزد  ،نهامن لم يقف بعرفة بعد الزوال يوم عرفة إلى مقدار يدفع م

 .............................................................. ،مع اإلمام فقد بطل حجه

 
 ،(2/241)السنن:    ،به  ...قال: نا رحمة بن مصعب  (كذا)  ود بن جبيرأخرجه الدارقطني من طريق دا  (1)

 ،(لحفظا يئوابن أبي ليلى س) :قال الحافظ «؛رهولم يأت به غي ،رحمة بن مصعب ضعيف»: وقال

 .اإلمام ابن حزم أيًضا كما نقل عنه: وضعفه قلت ؛(2/606)التلخيص: 

والصواب  ،ي عن رحمة بن مصعب يجهل حالهداود بن حنين يرو»قال الحافظ:  ،كذا يف المطبوع (2)

وقد قال فيه ابن  ،دارقطنيكذا يف األصول الصحيحة من سنن ال ،أن اسم أبيه جبير بالجيم والراء

  .(2/417)لسان الميزان:  «،ل الحالالقطان: مجهو
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وقال  ،: إن أفاض منها هناًرا فحجه تام وعليه دم(3)والحنابلة (2)والشافعية (1)وقال الحنفية

 .(4) إن لم يقف هبا ليًل فل حج له :مالك

  هو رأي الجمهور الذي يوجب   الفقهاء يف هذه المسألة:والذي يتبناه الباحث من آراء  

 .فة قبل الغروبإن أفاض الحاج من عردم ال

مسألة: ويجمع بين صالتي الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد   (790).83
 وبمزدلفة بين المغرب والعتمة كذلك ، قامتينإو

 : (5) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة ثلثة أحاديث   ❃

أَ     َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ   : َعْن ُأَساَمَة بِْن َزْيٍد    :(1)   - 255 ُثمَّ ُأقِيَمْت    ،َأَتى ُمْزَدلَِفَة َفتََوضَّ

َلُة َفَصلَّى اْلَمْغِرَب  َلُة َفَصلَّى ،ُثمَّ َأنَاَخ ُكلُّ إنَْساٍن بَِعيَرُه فِي َمنِْزلِهِ  ،الصَّ َوَلْم  ،ُثمَّ ُأقِيَمْت الصَّ

   .(6)ْيئًاُيَصلِّ بَْينَُهَما َش 

 
 .(1/163)الهداية شرح بداية المبتدي:  ،المرغيناين ؛(4/56)المبسوط:  ،السرخسي (1)

 .(4/174)الحاوي الكبير:  ،الماوردي ؛(2/233)م: األ (2)

 .(3/244)رقي: شرح مختصر الخ  ،الزركشي ؛(3/371)المغني:  ،ابن قدامة (3)

 .(1/359)الكايف:  ،بن عبد الربا ؛(1/430)المدونة:  (4)

 .(5/120)الُمَحلَّى:  (5)

رقم  ،كتاب الحج ،الموطأ عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة فأورده يفمالك اإلمام  أخرجه (6)

 ؛(139)رقم  ،باب إسباغ الوضوء ،كتاب الوضوء ،البخاريومن طريق مالك أخرجه:  ؛(914)

أحمد و ؛(1280)رقم  ،اإلفاضة من عرفات إلى مزدلفة باب ،كتاب الحج ،مسلم من طريق مالكو

باب الدفعة  ،سككتاب المنا ،أبو داودو ؛(21307)رقم  ،المسند ،به ...عن عبد الرحمن بن مالك

الدارمي من طريق حماد وأخرجه  ؛(2/427)السنن الكربى:  ،النسائيو ؛(1925)رقم  ،من عرفة

 ؛(1881)رقم  ،باب الجمع بين الصلتين بجمع ،كمناسكتاب ال ،به ...: ثنا موسى بن عقبةقال

 ؛(3675)رقم    ،(2/214)شرح معاين اآلثار:    ،به  ...الطحاوي من طريق ابن وهب قال: أخربين مالك

البيهقي  ؛(1594)رقم  ،(4/466)الصحيح:  ،به ...ابن حبان من طريق أحمد بن أبي بكر عن مالك

  .(5/121)السنن الكربى:  ،به ...طريق ابن وهب قال: أخربين مالكمن 
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َبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء   َرُسوُل اهَّللِ َع َجمَ  : َقاَل  َعِن اْبِن ُعَمَر : (2) -256

 . (1) َواَل َعَلى إْثِر ُكلِّ َواِحَدٍة مِنُْهَما   ، َوَلْم ُيَسبِّْح َبْينَُهَما   ، ُكلُّ َواِحَدٍة مِنُْهَما بِإَِقاَمةٍ   ، بَِجْمعٍ 
بُِمْزَدلَِفَة   َمَر عُ  نِ ْب ا َأنَُّه َكاَن َمَع  :َعْن َأبِيهِ  ، ُسَلْيمٍ  نِ ْب  َأْشَعَث  عن :(3) -257

َن َوَأَقامَ  َلةَ   :َفَقاَل   ،ُثمَّ اْلَتَفَت إَلْيَنا  ،ُثمَّ َصلَّى اْلَمْغِرَب َثَلَث َرَكَعاٍت   ،َأْو َأَمَر بَِذلَِك   ،َفَأذَّ  ،الصَّ

  . َهَذا بِ   َمرَ ِن عُ َوَأْخَبَرنِي ِعَلُج ْبُن َعْمٍرو َعِن اْب  : ُث َقاَل َأْشعَ  َفَصلَّى اْلِعَشاَء َرْكَعَتْيِن.

ْيُت َمَع َرُسوِل اهَّللِ    : َفَقاَل  ؟ َفِقيَل اِلْبِن ُعَمَر فِي َذلَِك  : َقاَل   .(2) َهَكَذا َصلَّ

الحديثية التي جاءت عن   ت يلخص لنا اإلمام ابن حزم االختلف الوارد يف الروايا 

اء  العش والمغرب و  ،صليت الظهر والعصر بعرفة جمع النبي عدد من الصحابة يف 

   : (3) وفًقا لآليت   ، دلفةمز ب 

 
باب من جمع  ،كتاب الحج ،فأورده..من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر البخاري أخرجه (1)

 ،به  ...مسلم من طريق ابن وهب قال: أخربين يونس عن ابن شهاب  ؛(1589)رقم   ،تطوعبينهما ولم ي

 ن يحيى عن ابن أبي ذئبأحمد ع ؛(1288)رقم  ،عرفات إلى مزدلفة باب اإلفاضة من ،كتاب الحج

كتاب  ،به...النسائي من طريق يحيى عن ابن أبي ذئب ؛(5164)رقم  ،المسند ،به ...عن الزهري

الدارمي عن عبيد اهَّلل بن عبد المجيد  ؛(3028)رقم  ،الجمع بين الصلتين بمزدلفةباب  ،المناسك

الطحاوي من   ؛(1884)رقم    ،ينباب الجمع بين الصلت ،كتاب المناسك  ،هب  ...بن أبي ذئبقال: ثنا ا

  .(3669)رقم  ،(2/213)شرح معاين اآلثار:  ،به ...طريق ابن وهب قال: أخربين ابن أبي ذئب

باب الصلة   ،كتاب المناسك ،به..من طريق مسدد عن أبي األحوص عن أشعثداود  أخرجه أبو (2)

هذا »قال المنذري:  ؛(1/401)السنن الكربى:  ،ي من طريق أبي داودالبيهق ؛(1933)رقم  ،بجمع

 ،عمرو ذكر البخاري أنه رأى ابن عمر  وعلج بن   ،ث مخالف لألحاديث الصحيحة عن ابن عمرالحدي

عون   «،غير أن سليم بن األسود وهو أبو الشعثاء قد سمع من ابن عمر  ،وهذا يدل على أنه لم يسمع منه

 .(5/289)المعبود: 

 ،إنما ذكرها يف كتابه حجة الوداعو ،محمد لم ترد يف الُمَحلَّى بعض األحاديث التي سيشير إليها أبو (3)

فقد أورده مقطًعا يف   الطويل يف صفة حجته  أما حديث جابر  ،عباس مثل حديث ابن 

  .وما بعدها منه (282ص )حجة الوداع: ينظر:  وذكره كامًل: يف ،أكثر من موطن يف كتابه الُمَحلَّى
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 وابن عباس ، فأما األخبار يف ذلك فبعضها بإقامة واحدة من طريق ابن عمر

وبعضها بأذان   ، وأسامة بن زيد ،وبعضها بإقامتين من طريق ابن عمر ،

ضها بأذان واحد وإقامتين من طريق بعو ،  وإقامة واحدة من طريق ابن عمر  ،واحد

وعن أسامة  ،إال أن إحدى الروايات عنه  واية عن ابن عمرلربت افاضطر ؛ جابر

 وعلى رواية ابن عباس ،زادت على األخرى : وعن جابر بن عبد اهَّلل ، بن زيد

  ،وعن جابر تزيد على األخرى ،وإحدى الروايات عنه ،إقامة فوجب األخذ بالزيادة 

ية قائمة بنفسها صحيحة فل  اا روألهن  ؛فوجب األخذ بالزيادة ،اية أسامة أذانًاى رووعل

وإقامتان  ،ج عن ابن عمر صح منهما أذانوعل ،فإذا جمعت رواية سالم ،يجوز خلفها

 . وال حجة لمن خالف ذلك ؛وهذا هو الذي ال يجوز خلفه ،كما جاء بينا يف حديث جابر

للصلوات  لمسألة جمع النبي  ابن حزم يف بحثهاستخلص اإلمام  :الخلصة  ❀

 (2)والشافعية (1)وهو مذهب الحنفية ،أهنا تكون بأذان واحد وإقامتينلفة بومزدرفة يف ع

 .(4)بأذانين وإقامتين :وقال المالكية ،(3)والحنابلة

جمًعا بين  -ما ذكره اإلمام ابن حزم  والذي يتبناه الباحث من أقوال الفقهاء هذه: 

ومزدلفة يكون  عرفةات بووافقه عليه الجمهور من أن جمع الصلو -ث المسألة أحادي

 .ينامتبأذان واحد وإق

 مسألة: وال يقطع التلبية إال مع آخر حصاة من جمرة العقبة (834).84

 : (5) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة أحاديث عدة   ❃

 
 .(2/23)تبيين الحقائق:  ،الزيلعي ؛(2/152)ائع: بدائع الصن ،الكاساين (1)

 .(3/155)فتح العزيز بشرح الوجيز:  ،الغزالي ؛(4/176)الحاوي:  ،الماوردي (2)

 .(4/28)اإلنصاف:  ،المرداوي ؛(3/209)المبدع:  ،ابن مفلح (3)

 .(2/112)بداية المجتهد:  ،ابن رشد ؛(1/372)الكايف:  ،ابن عبد الرب (4)

 .(5/133)ى: الُمَحلَّ  (5)
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َلبَّى َحتَّى  َأنَّ النَّبِيَّ  :َعبَّاٍس اْلَفْضِل بِْن  َعنِ  ،َعِن ابِْن َعبَّاسٍ  :( 1) - 258

 .(1)َعَقبَةِ َرَة الْ َجمْ َمى رَ 

ْحَمِن بِْن َيِزيدَ   : (2)   - 259 َلبَّى ِحيَن َأَفاَض مِْن    َأنَّ َعْبَد اهَّللِ بَْن َمْسُعودٍ    :َعْن َعْبِد الرَّ

ِذي ُأنِْزَلْت َعَلْي   ؟ْم َضلُّواَأنَِسَي النَّاُس أَ   :َفَقاَل   ؟َعْن َأيِّ َهَذا  :َفِقيَل َلهُ   ،َجْمعٍ  ُة ورَ ِه ُس َسِمْعُت الَّ

ُهمَّ َلبَّْيَك » :َيُقوُل فِي َهَذا اْلَمَكانِ  ،اْلبََقَرةِ   . (2) «َلبَّْيَك اللَّ

دٍ   : (3)   - 260 َفَذَكَر َحِديَث    - َأْخبََرُه    َأنَّ َجابَِر بَْن َعْبِد اهَّللِ    :َعْن َأبِيهِ   ، َجْعَفُر بُْن ُمَحمَّ

ُهمَّ َلبَّْيَك » :بِالتَّْوِحيدِ   اهَّللِ َفَأَهلَّ َرُسوُل  :َوَقاَل  - ِة النَّبِيِّ َحجَّ  َلبَّْيَك اَل   ، َلبَّْيَك اللَّ

ِذي   ،«إنَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك اَل َشِريَك َلَك  ، َشِريَك َلك َلبَّْيَك  َفَأَهلَّ النَّاُس بَِهَذا الَّ

 . (3)َتْلبَِيتَهُ  َوَلِزَم َرُسوُل اهَّللِ  ،مِنْهُ  ئًاَشْي  َفَلْم َيُردَّ َعَليِْهْم َرُسوُل اهَّللِ  ،هِ ُيِهلُّوَن بِ 

 
أبو داود  ؛(1828)رقم  ،المسند ،عطاء عن ابن عباسمن طريق ابن جريج عن أحمد اإلمام  أخرجه (1)

البزار من طريق عبد الكريم  ؛(1815)رقم  ،باب متى يقطع التلبية ،كتاب المناسك ،عن اإلمام أحمد

طريق عثمان بن الهيثم الطرباين من  ؛(6/116)المسند:  ،به ...وخصيف عن مجاهد عن ابن عباس

الطحاوي من طريق إسرائيل عن  ؛(18/276)معجم الكبير: ال ،به ...ل: ثنا ابن جريج عن عطاءقا

رقم  ،(2/224)شرح معاين اآلثار:  ،به ...أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل

 .حتج به اإلمام ابن حزم فهو صحيح عندهوا ،: وإسناده جيدقلت .(3709)

 ..مدرك عن عبد الرحمن بن يزيدحصين بن عبد الرحمن عن كثير بن من طريق مسلم  أخرجه (2)

وقال  ؛(1283)رقم:  ،باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع بالرمي ،كتاب الحج ،فأورده

 ،به ...أبي شيبة: نا أبو األحوص عن حصينوقال ابن  ؛(3539)رقم  ،المسند ،به ...أحمد: ثنا هشيم

 ؛(2/433)السنن الكربى:  ،به ...يننسائي من طريق أبي األحوص عن حصال ؛(188)رقم  ،المسند

 ؛(3717)رقم  ،(2/225)شرح معاين اآلثار:  ،به ...الطحاوي من طريق أبي األحوص عن حصين

 .(5/112)سنن الكربى: ال ،به ...البيهقي من طريق سريج بن يونس قال: ثنا هشيم

فأورده مطواًل  ...عن جعفرال: حدثنا حاتم بن إسماعيل ن أبي بكر بن أبي شيبة قأخرجه مسلم ع (3)

الرتمذي من طريق سفيان بن عيينة عن  ؛(1218)رقم  ،باب حجة النبي  ،كما يف كتاب الحج

يق طر أبو داود من ؛(862)قم ر ،باب أنه يبدأ بالصفا قبل المروة ،كتاب الحج ،به ...جعفر بن محمد

باب صفة حجة النبي  ،فأورده يف كتاب المناسك ...ن محمدماعيل قال: حدثنا جعفر بحاتم بن إس

 =باب حجة رسول اهَّلل ،كتاب المناسك ،ومن الطريق نفسها أخرجه ابن ماجه ؛(1905)رقم  ،
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  َأْمَسَك َعنِ  ،إَذا َدَخَل َأْدنَى اْلَحَرمِ  َكاَن ابُْن ُعَمَر  :َعْن نَافٍِع َقاَل  :(4) -261

ْبَح لِّي بِِه اُثمَّ ُيَص  ،ُثمَّ َيبِيُت بِِذي ُطًوى ،التَّْلبِيَةِ  ُث َأنَّ َرُسوَل  ،لصُّ َكاَن َيْفَعُل  اهَّللِ  َوُيَحدِّ

دٍ َقاَل  .(1) َذلَِك   .َوُهَو َصِحيٌح  :َأبُو ُمَحمَّ

 بِْن َمْسُعودٍ  :(5) - 262
َفَما َتَرَك  َخَرْجُت َمَع َرُسوِل اهَّللِ  :َقاَل  َعْن َعْبِد اهَّللِ

 . (2)تَْهلِيلٍ ْو بِ  أَ إالَّ َأْن َيْخلَِطَها بَِتْكبِيرٍ  ،اْلَعَقبَةِ  التَّْلبِيََة َحتَّى َأَتى َجْمَرةَ 

َعلِيٍّ ُيَلبِّي َحتَّى انْتََهى إَلى اْلَجْمَرةِ  َسِمْعُت اْلَحَسَن بَْن  :َعْن ِعْكِرَمَة َقاَل  : (6)  - 263

َثنِي َأنَّ  ،ى إَلى اْلَجْمَرةِ ُيِهلُّ َحتَّى انْتَهَ   َسِمْعُت َأبِي َعلِيَّ بَْن َأبِي َطالٍِب  :َوَقاَل لِي َوَحدَّ

 .(3)َأَهلَّ َحتَّى انْتََهى إَليَْها اهَّللِ َرُسوَل 

 
بن إسماعيل عن جعفر  الدارمي من طريق إسماعيل بن أبان قال: حدثنا حاتم ؛(3087)رقم  ،=

أبو يعلى من طريق يحيى بن سعيد  ؛(1850)رقم  ،باب سنة الحج ،اب المناسككت ،به ...دبن محم

 ...ابن حبان من طريق وهيب بن خالد قال: حدثنا جعفر  ؛(4/93)المسند:    ،به  ...عن جعفر بن محمد

 .(9/250)فأورده يف الصحيح: 

رقم   ،د دخول مكةباب االغتسال عن ،كتاب الحج ،فأورده..ععن ابن علية عن نافالبخاري أخرجه  (1)

باب استحباب المبيت  ،كتاب الحج ،به ...سلم من طريق حماد قال: ثنا أيوب عن نافعم ؛(1498)

من  النسائي ؛(4614)رقم  ،المسند ،به ...أحمد عن ابن علية عن أيوب ؛(1259)رقم  ،بذي طوى

حماد قال: ثنا أيوب أبو داود من طريق    ؛(4240)م  رق  ،(2/475)السنن الكربى:    ،به..طريق ابن علية

قال:  الدارمي من طريق عبيد اهَّلل  ؛(1865)رقم  ،باب دخول مكة ،كتاب المناسك ،به ...ععن ناف

ابن خزيمة من طريق يحيى   ؛(1927)رقم    ،باب دخول البيت هناًرا  ،كتاب المناسك  ،به  ...أخربين نافع

ى بن سعيد ابن حبان من طريق يحي  ؛(4/204)الصحيح:    ،به  ...اهَّلل أخربين نافع  بن سعيد قال: ثنا عبيد

البيهقي من طريق حماد عن   ؛(3908)رقم    ،(9/216)الصحيح:   ،به  ...قال: ثنا عبيد اهَّلل أخربين نافع

  .(5/71)السنن الكربى:  ،به ...أيوب

 ،د عن ابن سخربة عن ابن مسعودأخرجه اإلمام أحمد من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن مجاه  (2)

المصنف:  ،أخرجه: ابن أبي شيبة ،رث بن عبد الرحمنومن طريق الحا ؛(3961)م رق ،المسند

 ،(5/225)السنن الكربى:   ،والبيهقي  ؛(1696)رقم    ،(1/632)المستدرك:    ،والحاكم ؛(3/257)

 .(9605)رقم 

 =؛(1334)رقم  ،المسند ،عن عكرمةأحمد من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح أخرجه  (3)
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الة على توقيت قطع التلبية يف بداية استعراضه يورد اإلمام ابن حزم األحاديث الد

ويحتج أبو محمد على ذلك بحديث ابن   ،لألحاديث المختلفة الواردة يف هذه المسألة

حديث  دل  وي  ،كان يلبي حتى آخر حصاة من الجمرة  ل على أنه  ي يد الذ  ،عباس  

 .فصح أنه لم يقطعها  ،تلبيته  على لزوم رسول اهَّلل    -عند اإلمام ابن حزم    -جابر أيًضا  

   : أما األحاديث المعارضة التي وردت يف هذه المسألة فهي 

ن بن أبي  وقد أعله اإلمام ابن حزم بالحارث بن عبد الرحم :حديث ابن مسعود 

فقد قال ابن   ،له عنه األئمةلما قا قريبهنا  وحكم أبو محمد  «،ضعيف» :وقال عنه ،ذباب

 ،الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب يروي عنه الدراوردي أحاديث منكرة» :حاتم أبي

   .(1)«وليس بذلك القوي يكتب حديثه

ويبدو   «،ويبالقليس  »  :وقال عنه  ،وأعله أبو محمد بأبان بن صالح  : حديث علي  

وقد وثقه جمهور  ،فضعف حديثًا بسببه ،فيه الربعبد أن اإلمام ابن حزم تبع مقالة ابن 

وهذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه فلم يضعف أبان هذا أحد » :قال ابن حجر ،العلماء

فإعلل اإلمام ابن حزم للحديث   ،(2)«بن معين ومن تقدم معهاويكفي فيه قول  ،قبلهما

 . ليس بسديد بأبان

زائدين على  وأسامة بن زيد ،عباسبن  لفضلا لكان خرب اثم لو صحّ  :و محمدبقال أ

وليس يف هذين   ؛ا لغيرها عليهاال يحل تركها رغبة عنها واختيارً  ،هذين الخربين زيادة

 .وأسامة ،الخربين هني عما يف خرب ابن عباس

المختلف فيها يف مسألة  بعد أن استعرض اإلمام ابن حزم األحاديث  : الخلصة  ❀

 
المسند:  ،فأورده ..ال: حدثني أبان بن صالح عن عكرمةمن طريق محمد بن إسحاق قى أبو يعل=

المصنف:  ،به ..ابن أبي شيبة من طريق عبد األعلى عن محمد بن إسحاق ؛(321)رقم  ،(1/271)

حدثني أبان بن صالح عن محمد بن إسحاق قال:  يزيد بن زريع عن البزار من طريق  ؛(3/257)

 «.وهذا الحديث حسن اإلسناد»ثم قال:  (500)رقم  ،(2/139)لمسند: ا ،فأورده ..عكرمة

 .(3/79)الجرح والتعديل:  (1)

 .(1/94)هتذيب التهذيب:  (2)
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وقريب من هذا   ،مع آخر حصاة من جمرة العقبة تلبية إالع اليقط يقرر أن الحاج ال ،التلبية

فقالوا: يقطع التلبية عند ابتداء  ،(3)والحنابلة (2)والشافعية (1)من الحنفية :قول الجمهور

 . (4)يقطعها إذا وصل لمصلى عرفة بعد الزوال :وقال المالكية ،الرمي

يف التوفيق بين هذه هاء الفقا قرره الجمهور هو الذي يتبناه الباحث من أقوال مو

 .األحاديث

 مسألة: في جواز الشركة في الهدي في بقرة أو ناقة بين عشرة فأقل (836).85

 :(5) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة أحاديث عدة ❃

ا َفَنَحْرنَ  ،َفَحَضَر النَّْحرُ   َرُسوِل اهَّللِ ُكنَّا َمَع  :َقاَل  َعِن ابِْن َعبَّاٍس  :(1) -253

 . (6)يَر َعْن َعَشَرةٍ عِ ْلَب ا

  ، اْلَبَقَرُة َعْن َسْبَعةٍ » :َقاَل  َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ  :َعْن َجابِِر بِْن َعْبِد اهَّللِ  :( 2) - 254

 
 .(2/371)البحر الرائق:  ،ابن نجيم ؛(4/12)المبسوط:  ،السرخسي (1)

 .(1/501)تاج: مغني المح  ،الشربيني ؛(7/200)األم:  (2)

 .(4/27) اإلنصاف: ،المرداوي ؛(3/461)المغني:  ،ابن قدامة (3)

 .(1/355)الفواكه الدواين:  ،النفراوي ؛(1/371)الكايف:  ،ابن عبد الرب (4)

 .(5/151)الُمَحلَّى:  (5)

 ،ندالمس  ،به  ...طريق الحسين بن واقد عن علياء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباسمن  أحمد  أخرجه    (6)

السنن الكربى:  ،به ...ن موسى عن الحسين ابن واقدمن طريق الفضل بالنسائي  ؛(2480)رقم 

كتاب   ،به  ...ابن ماجه عن هدية بن عبد الوهاب قال: أنبأ الفضل بن موسى  ؛(4123)رقم    ،(2/451)

ن الطرباين عن موسى بن هارون قال: نا إسحاق ب ؛(3131)رقم  ،كم تجزئ البقرةباب  ،األضاحي

اب قال: أنبأ الفضل بن الطحاوي هدية بن عبد الوه ؛(8/114)المعجم األوسط:  ،به ...راهويه

البيهقي من طريق عبد الرحيم بن منيب قال: ثنا   ؛(2171)رقم    ،(6/86)مشكل اآلثار:    ،به  ...موسى

 .(5/235)السنن الكربى:  ،به ...سىالفضيل بن مو
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 .(1) « َواْلَجُزوُر َعْن َسْبَعةٍ 

ْن اْعَتَمَر مِنْ   َل اهَّللِ  َرُسو  َأنَّ   :َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة    :( 3)  - 255 بََقَرًة   ،اِجهِ ْزوَ  أَ َذبََح َعمَّ

بَْينَُهنَّ 
(2).   

َواَل نََرى    َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اهَّلل :َقاَلْت  َعْن َعائَِشَة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن  :(4) -256

ا َقِدْمنَا ْفنَا بِاْلَبْيِت  ،إالَّ َأنَُّه اْلَحجُّ َفَلمَّ   ،َأْن َيِحلَّ َي َهدْ َمْن َلْم َيُكْن َساَق الْ  َفَأَمَر النَّبِيُّ  ،َتَطوَّ

 . (3)َونَِساُؤُه َلْم َيُسْقَن َفَأْحَلْلنَ  ،َفَحلَّ َمْن َلْم َيُكْن َساَق اْلَهْدَي 

 
 ،رتاك يف الهديباب االش  ،كتاب الحج  ،به  ..عطاء عن جابر  طريق قيس بن سعد عنمسلم من  أخرجه    (1)

وقال أحمد: ثنا  ؛(1049)رقم  ،كتاب الضحايا ،به ...مالك عن أبي الزبير عن جابر ؛(1318)رقم 

باب   ،كتاب الحج  ،الرتمذي من طريق مالك  ؛(13853)رقم    ،المسند  ،به  ...هشيم أخربنا عبد الملك

 ،به ...الملك عن عطاء أبو داود من طريق هشيم عن عبد ؛(904)رقم  ،االشرتاك يف البدنة والبقرة

كتاب   ،اجه من طريق مالكابن م  ؛(2808)رقم    ،باب يف البقر والجزور عن كم تجزئ  ،ب الضحاياكتا

كتاب  ،به ...الدارمي من طريق مالك ؛(3132)رقم  ،باب عن كم تجزئ البقرة والبدنة ،األضاحي

 ،به ...وهب عن مالك ابن خزيمة من طريق ابن ؛(1956)رقم  ،سبعةباب البدنة عن  ،األضاحي

سفيان عن أبي  ابن حبان من طريق عبد الرحمن قال: ثنا ؛(2901)رقم  ،(4/288)ح: الصحي

 نالطرباين من طريق يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عمرو ب ؛(9/315)الصحيح:  ،به ...الزبير

هقي من طريق قتيبة البي  ؛(8734)رقم    ،(8/312)لمعجم األوسط:  ا  ،به  ...دينار وأبي الزبير عن جابر

 .(10370)رقم  ،(5/215)السنن الكربى:  ،به ...عن مالك

 ،الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرةداود  أخرجه أبو (2)

الرحمن بن إبراهيم قال: ثنا  عبدابن ماجه عن  ؛(1751)رقم  ،باب يف هدي البقر ،كتاب المناسك

ابن خزيمة   ؛(3133)رقم:    ،باب عن كم تجزئ البقرة والبدنة  ،يكتاب األضاح  ،به  ...ن مسلمالوليد ب

الحاكم من طريق محمد  ؛(4/288)الصحيح:  ،به ...عن محمد بن عبد اهَّلل بن ميمون قال: ثنا الوليد

ووافقه  (صحيح على شرط الشيخين)وقال:  ،(1/639)المستدرك:  ،به ...بن أبي كثير عن سلمة

 ،(4/254)السنن الكربى:  ،به ...بن رشيد قال: ثنا الوليد بن مسلم البيهقي من طريق داود ؛هبيالذ

ومحمد بن إسماعيل البخاري  ،تفرد به الوليد بن مسلم ولم يذكر سماعه فيه عن األوزاعي»ثم قال: 

حديث : ولكن طريق ابن ماجه متابعة جيدة للقلت ؛«كان يخاف أن يكون أخذه عن يوسف بن السفر

 .واحتج به اإلمام ابن حزم فهو صحيح عنده ،فيكون صحيًحا بإذن اهَّلل 

 =البخاري من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عنأخرجه  (3)
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ا كُ  :َوفِيِه َقاَلْت  –َفَذَكَرْت اْلَحِديَث  - َعْن َعائَِشَة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن  : (5)  - 257 نَّا َفَلمَّ

ى َرُسوُل اهَّللِ  :َقاُلوا ؟اَهذَ  َما :َفُقْلُت  ،ُأتِيُت بَِلْحِم بََقرٍ  بِِمنًى  . (1)َعْن َأْزَواِجِه بِاْلبََقرِ  َضحَّ

يقرر اإلمام ابن حزم أن الهدي الواجب على المتمتع رأس من الغنم أو من اإلبل أو  

أو كان  ،تمتعين أو بعضهمانوا مسواء ك ،أو شرك يف بقرة أو ناقة بين عشرة فأقل ،من البقر

 .لنذر أو لتطوعألكل أو البيع أو ما له لحفيهم من يريد نصيب 

وحجة أبي محمد يف إجزاء الهدي من اإلبل أو البقر عن عشرة حديث ابن عباس 

 .الوارد يف صدر هذه المسألة

جابر   كما يف حديث -أما األحاديث الواردة يف تحديد اإلجزاء بسبعة يف اإلبل والبقر 

أن ليس فيه منع من  :باس بن عفيجمع اإلمام ابن حزم بينه وبين حديث ا - 

 .جوازهما عن أكثر من سبعة أو أقل من سبعة

سول اهَّلل يف أن ر  وأم المؤمنين عائشة    وما ذكره اإلمام ابن حزم عن أبي هريرة  

كن رضوان   :لهفيقرر اإلمام ابن حزم من خل  ،ذبح عمن اعتمر من أزواجه بقرة بينهن  

ألهنا لم تحل لكنها أردفت حجا على عمرهتا  ؛ خرجت منهن عائشة ،اهَّلل عليهن تسًعا

عنهن كلهن   كما جاء يف أثر آخر فبقي ثمان لم يسقن الهدي فأحللن كما تسمع ونحر  

 
 ؛(1486)رقم  ،قران بالحجباب التمتع واإلفراد واإل ،كتاب الحج ،فأورده ..األسود عن عائشة=

رقم  ،باب بيان وجوه اإلحرام ،كتاب الحج ،به ...ن إبراهيم قال: أخربنا جريرمسلم عن إسحاق ب

باب إباحة فسخ الحج  ،كتاب مناسك الحج ،به ...النسائي عن محمد بن قدامة عن جرير ؛(1211)

رقم  ،باب يف إفراد الحج ،كتاب المناسك ،به ...من طريق جريرأبو داود  ؛(2803)رقم  ،بعمرة

(1783). 

 ،فأورده  ..عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة  من طريق سفيان بن  البخاري جهأخر  (1)

 ،مسلم من طريق ابن عيينة أيًضا ؛(5228)رقم  ،باب األضحية للمسافر والنساء ،كتاب األضاحي

رقم  ،المسند ،به ...قال أحمد: ثنا سفيانو ؛(1211)رقم  ،باب بيان وجوه اإلحرام ،كتاب الحج

باب ما تفعل  ،كتاب الطهارة ،به ...ن إبراهيم قال: أنبأ سفيانلنسائي عن إسحاق با ؛(23589)

باب الحائض  ،كتاب المناسك ،به ...ابن ماجه من طريق ابن عيينة ؛(290)رقم  ،المحرمة إذا نفست

 .(2963)رقم  ،تقضي المناسك
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   .عن أكثر من سبعة فهذا ،بقرة واحدة

كما يقول   -فقد ورد    ،(الحديث الخامس)أما فيما يخص حديث أم المؤمنين األخير 

ضحى رسول اهَّلل »  :ولفظ  «عن نسائه البقر  ل اهَّلل  رسو  أهدى»  :اإلمام ابن حزم بلفظين

هذا لفظ رويناه ألن  ؛وأبو محمد يرجح اللفظ الثاين على األول «،عن أزواجه البقر 

 ،عن أبيه ،عن عبد الرحمن بن القاسم ،(1)من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون

هو أحفظ وأضبط ه عمن نفس لخربقد روينا هذا ا :يقول ابن حزم ؛ة أم المؤمنينعائشعن 

عن عبد  ،عن سفيان بن عيينة ،عن مسدد ،من طريق البخاريرويناه  ،من ابن الماجشون

ويرجح أبو محمد لفظ سفيان بن   ،عن عائشة أم المؤمنين ،عن أبيه ،الرحمن بن القاسم

دي واألضاحي غير اله  ،أن تلك البقر كانت أضاحيويقرر    ،عيينة على لفظ ابن الماجشون

 . تع بالعمرة إلى الحج بل شكب يف التملواجا

ظاهر يف أن الذبح المذكور كان على » :الحافظ ابن حجر قال ،والرواية هنا مشكلة

المراد أنه ذبحها وقت   :فقال ،تأويله ليوافق مذهبه (2)بن التيناوحاول  ،سبيل األضحية

طوًعا ال ون تفيك وإن حمل على ظاهره :لقا - وهو ضحى يوم النحر - يةذبح األضح

 .(3) عده«وال يخفى بُ  :قال ،لى أهنا سنة األضحية كذاع

ما قرره اإلمام ابن حزم هنا من جواز الشرك يف الدم هو قول جمهور  : الخلصة  ❀

 ...................................................................(4)الفقهاء من الحنفية

 
لم »نه الذهبي: قال ع ،هَّلل المدينأبو عبد ا ،بن عبد اهَّلل بن أبي سلمة التيمي موالهم  هو عبد العزيز (1)

الخطيب  .هـ164وفاته سنة  «،لكنه فقيه النفس، فصيح، كبير الشأن ،يكن بالمكثر من الحديث

 .(7/309)سير أعلم النبلء:  ،الذهبي ؛(10/140)تاريخ بغداد:  ،البغدادي

 الفقيه المحدث ،الصفاقسيتين ر بن عبد الواحد بن ثابت المعروف بابن الهو عبد الواحد بن عم (2)

 .هـ611وفاته سنة  ،(إفادة النصيح يف شرح البخاري الصحيح)له شرح على البخاري سماه  ،التونسي

 .(168ص )شجرة النور الزكية يف طبقات المالكية:  ،مخلوف ؛(188ص )نيل االبتهاج: 

 .(6 – 10/5)فتح الباري:  (3)

 .(1/185)لبداية: الهداية شرح ا ،مرغيناينال ؛(2/223)بدائع الصنائع:  ،الكاساين (4)
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استناًدا لألحاديث الواردة يف هذه   ، عة أشخاصحد سب إلى  (2)والحنابلة (1)والشافعية

أما المالكية  ،بن حزم تفرد بقوله بجواز الشرك إلى حد العشرةإلمام اولكن ا ،المسألة

 . (3) فقالوا بأهنا ال تجزئ إال عن واحد

  : يف التوفيق بين الروايات عن النبي  والذي يتبناه الباحث من أقوال الفقهاء هنا 

 .أعلم واهَّلل تعالى ،هو قول الجمهور

 تتزوج مسألة: وال يحل لمحرم  أن يتزوج أو (869).86

 : (4) ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة ثلثة أحاديث   ❃

اَن  ُعْثَماَن بْنِ عْن  : (1)  - 264   ، اْلُمْحِرمُ  ُح َينْكِ اَل »  :َقاَل َرُسوُل اهَّللِ  :َقاَل  َعفَّ

 .(5) َواَل َيْخُطُب«   ُينَْكُح، َواَل  

َج  َأنَّ النَّبِيَّ  :َعِن ابِْن َعبَّاٍس  :(2)  - 265  .(6)َة َوُهَو ُمْحِرمٌ َمْيُمونَ  َتَزوَّ

 
 .(1/515)مغني المحتاج:  ،الشربيني ؛(3/52)روضة الطالبين:  ،النووي (1)

 .(3/297)شرح مختصر الخرقي:  ،الزركشي ؛(1/543)الكايف:  ،ابن قدامة (2)

 .(2/196)بداية المجتهد:  ،ن رشداب ؛(1/419)الكايف:  ،ابن عبد الرب (3)

 .(5/211)َحلَّى: المُ  (4)

رقم   ،الموطأ ،فأورده..عن نافع عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان  اإلمام مالكأخرجه  (5)

 ؛(1409)رقم  ،باب تحريم نكاح المحرم ،كتاب النكاح ،ومن طريق األخير مسلم ؛(780)

اب كت ،والنسائي ؛(403)رقم  ،المسند ،وأحمد ؛(872)رقم  ،(180ص )المسند:  ،والشافعي

 ،يتزوج باب المحرم ،كتاب المناسك ،وأبو داود ؛(2842)رقم  ،ذلك باب النهي عن ،مناسك الحج

المنتقى:   ،وابن الجارود  ؛(1966)رقم    ،باب المحرم يتزوج  ،كتاب النكاح  ،وابن ماجه  ؛(1841)رقم  

ن رجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن أيوب بوأخ ؛(2/266) السنن: ،والدارقطني ؛(116ص )

 ،به ...البيهقي من طريق الشافعي عن مالك ؛(3/519)المصنف:  ،به ...موسى عن نبيه بن وهب

 .(5/65)السنن الكربى: 

باب تزويج  ،كتاب الحج ،فأورده ..أخرجه البخاري من طريق األوزاعي عن عطاء عن ابن عباس (6)

= بن دينار عن أبي جه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو وأخر ؛(1740)رقم  ،المحرم
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َجنِي َرُسوُل اهَّللِ    : َقاَلْت     َعْن َمْيُمونَةَ   : (3)   - 266  .(1) َونَْحُن َحَلاَلِن بَِسِرَف   َتَزوَّ

 ،نكاح المحرمالمسألة األحاديث المتعارضة يف ن حزم يف هذه إلمام اباستعرض ا

  ، وال المرأة ،ال يحل لرجل :أنه - قبل بحثه لألحاديث  -وهو يقرر يف صدر هذه المسألة 

وال أن يخطب خطبة نكاح مذ   ،وال أن يزوج الرجل غيره من وليته ،أن يتزوج أو تتزوج

ذلك حديث عثمان وحجة أبي محمد يف  ،حريحرمان إلى أن تطلع الشمس من يوم الن 

 أما تأويلهم :يقول ابن حزم ،قع على الجنس ويعم الرجال والنساءم ياس :والُمحرم ،

ثم   ، ال يطأ وال يوطُئ فباطل وتخصيٌص للخرب بالدعوى الكاذبة :أن معناه خرب عثمان 

 :يأيت أبو محمد فيقارن بين حديثي ابن عباس وميمونة

إلى ابن   (2)يزيد ال يقرن :يمونة بقولهمى خرب مرب ابن عباس علوأما ترجيحهم خ

ى يزيد عن  منهم إنما رووهذا تمويه  ،فنعم واهَّلل ال نقرنه إليه وال كرامة عباس 

  :فليسمعوا اآلن إلى الحق ،وروى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس ،ميمونة

 
 ؛(1410)رقم    ،باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته  ،كتاب النكاح  ،به  ...ن ابن عباسالشعثاء ع=

ي المغيرة عن أب النسائي من طريق  ؛(3044)رقم  ،المسند ،به ..أحمد عن أبي المغيرة عن األوزاعي

الرتمذي من  ؛(2841)رقم  ،باب الرخصة يف النكاح للمحرم ،ناسك الحجكتاب م ،به ..األوزاعي

أبو داود من طريق حماد بن زيد   ؛(844)رقم    ،به  ..يق داود بن عبد الرحمن العطار عن أبي الشعثاءطر

 .(1844)رقم  ،باب المحرم يتزوج ،كتاب المناسك ،به ..عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس

خي ابن أ  -ن عن يزيد بن األصم  من طريق حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهراأخرجه اإلمام أحمد    (1)

 ،به ..أبو داود من طريق حماد عن حبيب ؛(26301)رقم  ،المسند ،أهنا قالت له... فأورده -ميمونة 

الرتمذي من طريق أبي فزارة عن يزيد بن  ؛(1843)رقم  ،باب المحرم يتزوج ،كتاب المناسك

د بن الدارمي من طريق حما ؛(845)رقم  ، باب ما جاء يف الرخصة يف ذلك ،الحجكتاب  ،به ..األصم

الطحاوي من طريق  ؛(1824)رقم  ،باب يف تزويج المحرم ،كتاب المناسك ،به ..سلمة عن حبيب

  .(4217)رقم  ،(2/270)شرح معاين اآلثار:  ،حماد أيًضا

  أمه برزة بنت الحارث أخت »قال ابن سعد:  ،أبو عوف الكويف ،هو يزيد بن األصم بن عبيد البكائي (2)

 .هـ103وثقه جمهور العلماء وفاته سنة    «،ونة ربته وكان كثير الحديثوميم  ،ميمونة بنت الحارث  

 .(32/83)هتذيب:  ،المزي ؛(7/479)الطبقات:  ،ابن سعد
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إلى  ول اهَّلل ا من صبيان أصحاب رسصبيًّ  ال نقرن ابن عباس  :نحن نقول

القديمة  ،احد يف الرفيق األعلىراش وعلى ف المتكئة مع رسول اهَّلل  ميمونة 

وال يقطع  ،صم إلى أصحاب ابن عباسيزيد بن األولكن نقرن  ،اإلسلم والصحبة

 .(1)بفضلهم عليه

  ،م سخيفإذ تزوجها فكل قد يخفى على ميمونة إحرام رسول اهَّلل  :وأما قولهم

 ،من إحرامه قد يخفى على ابن عباس إحلل رسول اهَّلل  :ن يقال لهمويعارضون بأ

   ؟قد يخفى وقد ال يخفى ما فحصلنا على ؛فالمخربة عن كونه قد أحل زائدة علًما

   بل خرب عثمان  ،وارد بحكم زائد فليس كذلك  خرب ابن عباس    :وأما قولهم

فبقي أن  ،فبطل كل ما شغبوا به ؛هو الوارد بالحكم الزائد على ما نبين إن شاء اهَّلل تعالى

 .جميعهم نة على خرب ابن عباس ميمو وخرب ،نرجح خرب عثمان

وقول ابن عباس  ،هو الحق خرب يزيد عن ميمونة  :فنقول وباهَّلل تعالى التوفيق

 :م منه بل شك لوجوه بينةهْ وَ 

هذا ما ال   ،الختصاصها بتلك القصة دونه  ؛أعلم بنفسها من ابن عباس  أهنا    :أولها 

  .يشك فيه أحد

يومئذ ابن عشرة   وكان ابن عباس  ،امرأة كاملةكانت حينئذ أهنا  : وثانيها

  .ن فرق ال يخفىالضبطي فبين  ،أعوام وأشهر

ومكة  ،هذا ما ال يختلف فيه اثنان ،إنما تزوجها يف عمرة القضاء أنه  : والثالث

لثة أيام فقط ثم تمًرا ويبقى هبا ثعلى أن يدخلها مع وإنما هادهنم  ،يومئذ دار حرب

  إذ دخل على الطواف والسعي وتم ؛بعمرة ولم يقدم شيئًادينة محرًما فأتى من الم  ،يخرج

 ............................ ولم يختلف أحد يف أنه إنما تزوجها بمكة ،إحرامه يف الوقت

 
ن جرب ، ومجاهد ب(2389أحمد )عباس أربعة من أصحابه: عطاء بن أبي رباح روى حديث ابن  (1)

 ،(2840/والنسائي: 2201: أحمد)، وعكرمة (844لرتمذي: ا)، وجابر بن يزيد (2839النسائي: )

 .وغيرهم
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 .(1)ا ال بالمدينةحاضًرا هب

فارتفع  ،يهتمام إحرامه ال يف حال طوافه وسعفصح أنه بل شك إنما تزوجها بعد 

والحمد هَّلل رب   ،ال معارض لهما ،وخرب عثمان ،وبقي خرب ميمونة ،ملةاإلشكال ج

  .العالمين

صح خرب ابن عباس بيقين ولم يصح خرب ميمونة لكان خرب لو ثم  :قال أبو محمد

كل  اهَّلل تعالى حلل يف   ألن النكاح مذ أباحه  ؛عثمان هو الزائد الوارد بحكم ال يحل خلفه

ثم لما أمر   ،هذا ما ال شك فيه ،وغيرهم ،والمعتكف ،دوالمجاه ،والمحرم ،حال للصائم

ذلك بل شك ناسًخا للحال   كانطب وال يخ  ،وال ينكح ، بأن ال ينكح المحرم 

وكان يكون خرب ابن عباس منسوًخا بل  ،ال يمكن غير هذا أصًل  ،المتقدمة من اإلباحة

 .زمانتهى كلم اإلمام ابن ح .فقته للحالة المنسوخة بيقينشك لموا

لقد استغرق بحث اإلمام ابن حزم يف التوفيق بين هذه األحاديث   : الخلصة  ❀

والرأي   ،ولذلك نقلناه كامًل   ،إال أنه بحث قلما تجده يف مكان آخر  ؛يًل المتعارضة وقًتا طو

زوج غيره والرجل والمرأة أن َيتزوج أو يُ ال يحل للمحرم  :الذي تبناه اإلمام ابن حزم أنه

وذهب   ،(4)والحنابلة (3)والشافعية (2)المالكية : لجمهور وهموهذا هو قول ا ،يف ذلك سواء

 .(5) المحرم بحج أو عمرة الحنفية إلى صحة نكاح 

  : والذي يرتجح للباحث من هذه اآلراء المعتربة يف التوفيق بين أحاديث هذه المسألة 

 .والذي هو رأي الجمهور ،حزم رأي اإلمام ابن

 

 
 .(3/433)السيرة النبوية:   ،ابن كثير  ؛(2/646)السيرة النبوية:   ،ينظر تفاصيل ذلك عند: ابن هشام  (1)

 .(2/534)الكايف:  ،ابن عبد الرب ؛(2/122)المدونة:  (2)

 .(3/144)بين: روضة الطال ،النووي ؛(4/123 )الحاوي:  ،يالماورد (3)

 .(5/235)شرح مختصر الخرقي:  ،الزركشي ؛(3/306)المغني:  ،ةابن قدام (4)

 .(1/328)مجمع األهنر:  ،داماد أفندي ؛(4/191)المبسوط:  ،السرخسي (5)
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رأسه وهو محرم لى حلق مسألة: ومن احتاج إ -87
 فليحلقه، وعليه أحد ثالثة أشياء هو مخير فيها

   : (1) وناقش روايته المختلفة   يث كعب بن عجرة  ذكر اإلمام ابن حزم يف حد   ❃

ْحَمِن بِْن َأبِي َليَْلى :(1)  - 267 َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ   :ِن ُعْجَرَة َعْن َكْعِب بْ  (2) َعْن َعْبِد الرَّ

  :النَّبِيُّ  َفَقاَل َلهُ  ، نََعمْ  :« َقاَل ؟آَذاَك َهَوامُّ َرْأِسَك »  :ْيبِيَِة َفَقاَل َلهُ َمَن اْلُحدَ َمرَّ بِِه زَ  

َعَلى ِستَِّة   ، ْن َتْمرٍ َأْو اْطَعْم َثَلَثَة آُصَع مِ  ، َأْو ُصْم َثَلَثَة َأيَّامٍ  ، اْحلِْق ُثمَّ اْذَبْح َشاًة ُنُسًكا »

 .(3) « َمَساكِينَ 

 ................................. ...................... َعْن َعْبِد اهَّللِ ْبِن   :(2) -268

 
 .(5/227)الُمَحلَّى:  (1)

م: عمر منه ،أدرك عدًدا من الصحابة ،عيسى الكويفأبو  ،هو عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري (2)

جلست إلى عبد الرحمن بن أبي  »قال محمد بن سيرين:  ،وغيرهم سعود وعلي وأبي ذر وابن م

وفاته سنة   ،«الفقيه ...العلمة الحافظ ،اإلمام»وقال عنه الذهبي:  «،ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير

 .(4/262) سير أعلم النبلء: ،الذهبي ؛(10/199)د: تاريخ بغدا ،الخطيب البغدادي .هـ82

 ،المغازي  كتاب  ،فأورده  ...عن كعبي من طريق أيوب عن مجاهد عن ابن أبي ليلى  البخارأخرجه   (3)

كتاب   ،به..من طريق أبي قلبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلىمسلم    ؛(3954)رقم    ،باب غزوة الحديبية

وهيب ثنا خالد عن  وقال أحمد: ثنا عفان ثنا ؛(1201)رقم  ،رمباب جواز حلق الرأس للمح  ،الحج

الرتمذي من طريق إسماعيل  ؛(17651)رقم  ،المسند ،به ...ة عن عبد الرحمن بن أبي ليلىأبي قلب

باب من سورة  ،كتاب التفسير ،به ...بن إبراهيم عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى

ابن أبي عاصم من طريق   ؛(1856)رقم    ،باب الفدية  ،اسككتاب المن  ،داودأبو    ؛(2974)رقم    ،البقرة

 ،(3/556)اآلحاد والمثاين:  ،به ...حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى

الصحيح:  ،به ...ابن خزيمة من طريق عبد الوهاب الثقفي قال: ثنا خالد الحذاء ؛(2058)رقم 

المعجم الكبير:  ،به ...يلىير عن مجاهد عن ابن أبي لن طريق أبي الزبالطرباين م ؛(4/195)

 ،به ...الدارقطني من طريق سفيان عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛(19/108)

السنن  ،به ...البيهقي من طريق يحيى بن يحيى قال: أخربنا خالد بن عبد اهَّلل  ؛(2/298)السنن: 

 .(9361)رقم  ،(5/55)الكربى: 
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  : َقاَل َلُه ِحينَئِذٍ   َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ    : َوفِيهِ   ، َبرِ َأْخَبَرُه بَِهَذا اْلخَ     َأنَّ َكْعَب ْبَن ُعْجَرةَ   :(1) َمْعِقلٍ 

 . (2) «َعاًما لُِكلِّ مِْسكِينٍ َأْو َأْطِعْم ِستََّة َمَساِكيَن نِْصَف َصاٍع طَ »

 بِْن َمْعِقٍل َعْن َكْعِب بِْن ُعْجَرةَ  :(3)  -269
ِحنَْطٍة    نِْصَف َصاعٍ »  :َفَذَكَر فِيه  ،َعْن َعْبِد اهَّللِ

 .(3) « مِْسكِينٍ   لُِكلِّ 

 بِْن  : (4)  - 270
  َصاعٍ  َف نِْص »  :َفَذَكَر فِيهِ  ،  َكْعِب بِْن ُعْجَرةَ  َعْن َمْعِقلٍ َعْن َعْبِد اهَّللِ

 . (4) «ِحنَْطٍة لُِكلِّ مِْسكِينٍ 

 بِْن َمْعِقلٍ  : (5)  - 271
   َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ  :َأْخبََرهُ  َأنَّ َكْعَب بَْن ُعْجَرَة  :َعْن َعْبِد اهَّللِ

ُصْم َثَلَثَة  فَ » :َقاَل  ؟َوِهَي َشاةٌ  :َقاَل  ، اَل  : « َقاَل ؟يَكةٍ َهْل َتِجُد مِْن َنسِ »  :َقاَل َلُه فِي َهَذا اْلَخبَرِ 

امٍ   .(5) « َأْو َأْطِعْم َثَلَثَة آُصَع َبْيَن ِستَِّة َمَساكِينَ   ، َأيَّ

ْعبِيِّ َعْن َكْعِب بِْن ُعْجَرةَ  عن :( 6) - 272 َقاَل َلُه فِي َهَذا   اهَّللِ  َرُسوَل َأنَّ   الشَّ

  ، َفُصْم َثَلَثَة َأيَّامٍ »  :َقاَل َلهُ   فِيِه َأنَُّه  اَل َفَذَكَر اْلَحِديَث وَ   :َقاَل   ؟«َأَمَعَك َدمٌ »   :اْلَحِديِث نَْفِسهِ 

ْق بَِثَلَثِة آُصَع مِْن َتمْ  ْعبِيُّ مِْن  :قال أبو محمد  .(6) «ٍر َبْيَن ِستَِّة َمَساكِينَ َأْو َتَصدَّ َلْم َيْسَمْعُه الشَّ

 .َكْعٍب 

 
روى عن أبيه، وعلي، وابن مسعود  ،أبو الوليد الكويف ،المزين عبد اهَّلل بن معقل بن مقرنهو  (1)

وفاته   ،«كان ثقة قليل الحديث»وقال ابن سعد:    «،ثقة تابعي من خيار التابعين»قال العجلي:  ،وغيرهم

هتذيب التهذيب:   ،ابن حجر  ؛(5/169)الجرح والتعديل:    ،ابن أبي حاتم  .سنة بضع وثمانين بالبصرة

(6/40). 

 .(1201)رقم  ،الرأس للمحرم باب جواز حلق  ،كتاب الحج ،ممسل (2)

 .(1201)رقم  ،باب جواز حلق الرأس للمحرم ،كتاب الحج ،مسلم (3)

 .(4742)رقم  ،شرح معاين اآلثار ،به ..الطحاوي من طريق ابن مرزوق عن بشر (4)

 ..بد اهَّلل ابن معقل.أبي عوانة عن عبد الرحمن األصبهاين عن ع أخرجه سعيد بن منصور من طريق (5)

 .(2/717)تفسير: ال ،به

 ،كتاب المناسك  ،فأورده  ..أخرجه أبو داود من طريق يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن الشعبي  (6)

 .(1858)رقم  ،باب يف الفدية



~ 365 ~ 

 

أعل    ،لفاظ المختلفة لحديث كعب بن عجرة  مام ابن حزم األبعد أن استعرض اإل

والذي ذكرناه أواًل من طريق عبد  :قال أبو محمد ،رواية عبد اهَّلل بن معقل باالضطراب

 .الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب هو الصحيح المتفق عليه

عن عبد  ،(3)عن األصبهاين ،(2) وأبي عوانة ،(1) ما رواية ابن أبي زائدةأو :قال ابن حزم

خالفهما شعبة عن ابن األصبهاين عن عبد  قدو ،إيجاب الرتتيب :اهَّلل بن معقل ففيها أيًضا

قد   (4) ثم وجدنا شعبة ،أو الصدقة ،معقل فذكره بالتخيير بين النسك أو الصوماهَّلل بن 

نصف صاع طعاًما لكل  :(5) فروى عنه محمد بن جعفر  :اختلف عليه أيًضا يف هذا الخرب

 .مسكين

   : أبو محمد يف تلخيصه للختلف بين الروايات رر  ويق 

وبنصوص هذه األخبار كلها   ،رب واحد يف قصة واحدة بل خلف من أحدكله خوهذا  

 ،فوجدنا أصحاب شعبة قد اختلفوا عليه :فصح أن جميعها وهم إال واحًدا فقط ،أيًضا

 
وهو من شيوخ   ،وثقه جمهور العلماء ،وادعيأبو سعيد الهمداين ال ،بن زكريا بن أبي زائدة هو يحيى (1)

 ؛(3/593)الجرح والتعديل:  ،ابن أبي حاتم .هـ183وفاته سنة  ،حوحدث عنه يف الصحي ،البخاري

  .(8/339)سير أعلم النبلء:  ،الذهبي

َكاَن »قال عفان بن مسلم:  ،أبو عوانة الواسطي ،هو وضاح بن عبد اهَّلل مولى يزيد بن عطاء اليشكري (2)

هتذيب الكمال:  ،المزي .هـ176 وفاته سنة «،كان ثبتًا ،نقطكثير العجم وال ،َأبُو عوانة صحيح الكتاب

 .(8/217)سير أعلم النبلء:  ،الذهبي ؛(30/441)

روى عن أنس والشعبي وسعيد بن جبير  ،هو عبد الرحمن بن عبد اهَّلل بن األصبهاين الكويف الجهني (3)

 .«ال بأس به صالح الحديث»م:  وقال أبو حات  «،ثقة»وأبو زرعة والنسائي:  قال يحيى بن معين    ،وغيرهم

 .(17/242)هتذيب الكمال:  ،المزي ؛(5/202)الجرح والتعديل:  ،ابن أبي حاتم

قال عنه الذهبي:  ،أبو بسطام الواسطي ،هو شعبة بن الحجاج بن الورد األزدي موالهم الواسطي (4)

يتقدمه أحد يف الحديث يف ال    ،كان من أوعية العلم  ..البصرة وشيخهاعالم    ..أمير المؤمنين بالحديث»

الذهبي سير أعلم  ؛(9/255)تاريخ بغداد:  ،الخطيب البغدادي .بالبصرة 160وفاته سنة  «،انهزم

 .(7/202)النبلء: 

 ،اروى له البخاري حديثًا واحدً  ،أبو جعفر بن أبي الحسن ،و جعفر السمناينهو محمد بن جعفر أب (5)

 .(9/99)هتذيب التهذيب:  ،ابن حجر «.الحافظ»قال عنه ابن حجر: 
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 إلى رواية عبدووجب الرجوع    ،إذ ليس بعضه أولى من بعض  ؛ما اضطربوا فيهترك    فوجب

ولو كان ما ذكر يف هذه   ،ات من رواته فيهالرحمن بن أبي ليلى الذي لم يضطرب الثق

وأما يف قضية  ،خبار عن قضايا شتى لوجب األخذ بجميعها وضم بعضها إلى بعضاأل

 . واحدة فل يمكن ذلك أصًل 

يعدل يف   وأبان ال ،«فرًقا من زبيب » :قد ذكر يف روايته (1) حبان بن صالثم وجدنا أ

  ، (3) وال بأبي قلبة ،من بن أبي ليلىد الرحعن عب  ،عن الشعبي (2) الحفظ بداود بن أبي هند

إذ ال يمكن   ؛وال بد من أخذ إحدى هاتين الروايتين ،عن عبد الرحمن بن أبي ليلى

فوجب   ،يف وقت واحد  ،يف رجل واحد  ،يف مقام واحد  ،ألهنا كلها يف قضية واحدة  ؛جمعهما

  ؛بن عجرةكعب عن  ،لىعن عبد الرحمن بن أبي لي  ،والشعبي ،أبو قلبة أخذ ما رواه

 . انتهى كلم أبي محمد .وباهَّلل تعالى التوفيق -لثقتهما وألهنا مبينة لسائر األحاديث 

لحديث كعب ابن عجرة    استنبط اإلمام ابن حزم من األلفاظ المختلفة،  : الخلصة   ❀

يه ثلثة  رض أو صداع أو لجرح به علإلى حلق رأسه وهو محرم لم أن من احتاج

إما أن يصوم ثلثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين  ،هما أيها شاءوهو مخير بين أشياء 

متغايرين، لكل مسكين منهم نصف صاع من تمر، وإما أن يهدي شاة يتصدق هبا على 

  (4)الحنفية :ذكره اإلمام ابن حزم متفق عليه بين الفقهاء األربعة من الذي  وهذا ،المساكين

 
 .هـ115وفاته سنة  ،هو أبان بن صالح بن عمير بن عبيد أبو بكر القرشي المدين (1)

 ،حدث عن ابن المسيب والشعبي وغيرهما  ،أبو بكر البصري ،القشيري (دينار)هو داود بن أبي هند  (2)

 وفاته سنة «،ا أفقه من داودما رأيت أحدً »وقال حماد بن زيد:  «،ثقة» قال النسائي ويحيى بن معين:

 .(8/461)هتذيب الكمال:  ،المزي ؛(7/255)الطبقات:  ،ابن سعد .هـ139

روى عن أنس، وابن عباس، وسمرة بن  ،ة الجرميأبو قلب ،ناتلهو عبد اهَّلل بن زيد بن عمرو بن  (3)

الطبقات:  ،ابن سعد .هـ104وفاته سنة  «،كثير الحديثكان ثقة »قال ابن سعد:  ،جندب، وغيرهم

 .(14/543)هتذيب الكمال:  ،المزي ؛(7/183)

 .(2/56)تبيين الحقائق:  ،الزيلعي (4)
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والباحث يأخذ هبذا القول الذي قاله جماهير  ،(3)والحنابلة (2)والشافعية (1)والمالكية

 .الفقهاء

مسألة: وكل ما صاده المحل في الحل فأدخله الحرم، أو وهبه  (892).88
 لمحرم، ولمن في الحرم ملكهلمحرم، أو اشتراه محرم: فحالل ل

   :( 4)لة حديثينذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسأ ❃

ْيثِيِّ الصَّ  َعنْ  ابِْن َعبَّاسٍ َعِن  :(1) -273 َأنَُّه َأْهَدى لَِرُسوِل   :ْعِب بِْن َجثَّاَمَة اللَّ

ُه َعَليْهِ  اهَّللِ  ْيدَ إنَّا ُحُرٌم اَل » :َوَقاَل  ،َرُجٌل ِحَماَر َوْحٍش َفَردَّ وجاء بلفظ  ،(5) « َنْأُكُل الصَّ

 .(6) « َك َلْواَل َأنَّا ُمْحِرُموَن َلَقبِْلنَاُه مِنْ » :قال آخر، وفيه: أن رسول اهَّلل 

َد بَْن َأْرَقَم َأنَّ  :ابِْن َعبَـّاسٍ َعِن  :(2)  - 274 وَل َأْخبََرُه:  َزيـْ ــُ  اهَّللِ  َأنَّ َرســ

هُ  ُأْهِدَي َلُه ُعْضٌو مِْن َلْحِم َصْيدٍ    .(7)«إنَّا اَل َنْأُكُلُه إنَّا ُحُرمٌ » :َوَقاَل  ،َفَردَّ

 
 .(1/389)الكايف:  ،ابن عبد الرب (1)

 .(7/368)المجموع:  ،النووي ؛(4/227)الحاوي:  ،الماوردي (2)

 .(3/360)اإلنصاف:  ،المرداوي (3)

 .(5/281)َحلَّى: المُ  (4)

كتاب  ،الموطأ ،بن عبد اهَّلل بن عتبة عن ابن عباسعن ابن شهاب عن عبيد اهَّلل  أخرجه اإلمام مالك (5)

باب   ،كتاب الحج  ،ومن طريقه: البخاري  ؛(793)رقم    ،باب ما ال يحل للمحرم أكله من الصيد  ،الحج

 ،باب تحريم الصيد للمحرم ،لحجكتاب ا ،ومسلم ؛(1729)رقم  ،إذا أهدي للمحرم حماًرا وحشيًّا

 ،والنسائي ؛(849)رقم  ،ما جاء يف كراهية لحم الصيدباب  ،كتاب الحج ،والرتمذي (1192)رقم 

 .(2819)رقم  ،باب ما ال يجوز للمحرم أكله من الصيد ،كتاب مناسك الحج

ابن جبير عن جاء هبذا اللفظ من طريق أبي معاوية عن األعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد  (6)

 ،المسند  ،وأحمد  ؛(1194)رقم    ،رمللمح  باب تحريم الصيد  ،الحجكتاب    ،أخرجه مسلم  ،ابن عباس

رقم  ،(5/314)السنن الكربى:  ،البيهقي ؛(3/307)المصنف:  ،ابن أبي شيبة ؛(3407)رقم 

(9931). 

 =كتاب  ،وردهفأ  ..من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباسمسلم    أخرجه  (7)
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َفِمنَّا   ، (1) َحتَّى إَذا ُكنَّا بِاْلَقاَحةِ  ، ُسوِل اهَّللِ َخَرْجنَا َمَع رَ َقاَل:  َقَتاَدَة  ي َأبِ َعْن  -

  ، َفإَِذا ِحَماُر َوْحشٍ   ، َفنََظْرُت   ، ْيًئاإْذ َبُصْرت بَِأْصَحابِي َيَتَراَءْوَن َش   ، َومِنَّا َغْيُر اْلُمْحِرمِ   ، اْلُمْحِرمُ 

  :َفُقْلُت أِلَْصَحابِي  ، طِيمِنِّي َسوْ َفَسَقَط  ، ُثمَّ َركِْبُت  ، َوَأَخْذُت ُرْمِحي ، ِسيَفَأْسَرْجُت َفرَ 

  . ْلُت َفَتنَاَوْلُتهُ نَزَ فَ   ، هَّللِ اَل ُنِعينَُك َعَلْيِه بَِشْيءٍ اَل َواَ   : َفَقاُلوا  - َوَكاُنوا ُمْحِرمِيَن    - َناِوُلونِي َسْوطِي  

َفَأَتْيُت   ،(3) َفَعَقْرُتهُ   ، َعنُْتُه بُِرْمٍح طَ فَ  ، (2) َوُهَو َوَراَء َأَكَمةٍ   ، هِ َماَر مِْن َخْلفِ َفَأْدَرْكُت اْلحِ   ، ُثمَّ َركِْبُت 

  ، َأَماَمنَا بِيُّ َوَكاَن النَّ  ،اَل َتْأُكُلوهُ  :َوَقاَل َبْعُضُهمْ  ، ُكُلوهُ  : َفَقاَل َبْعُضُهمْ  ، بِِه َأْصَحابِي

ْكُت َفَرِسي َفَأْدَرْكُتهُ   .(4) «ُهَو َحَلٌل َفُكُلوهُ » : اَل َفقَ   ، َفَحرَّ

 
المصنف:  ،به ...ابن جريج اق عنعبد الرز ؛(1195)رقم  ،مباب تحريم الصيد لمحر ،الحج=

النسائي  ؛(18808)رقم  ،المسند ،به ...أحمد من طريق قيس عن عطاء عن ابن عباس ؛(4/426)

لمحرم ل باب ما ال يجوز ،كتاب مناسك الحج ،به ...من طريق يحيى وأبي عاصم قاال: ثنا ابن جريج

كتاب  ،به ...ابن عباسود من طريق قيس عن عطاء عن أبو دا ؛(2821)رقم  ،أكله من الصيد

  ،به ...البزار من طريق الضحاك عن ابن جريج ؛(1850)رقم  ،باب لحم الصيد للمحرم ،المناسك

الصحيح:  ،به ...ابن خزيمة من طريق يحيى عن ابن جريج ؛(4297)رقم  ،(10/67)المسند: 

البيهقي من  ؛(5/164)المعجم الكبير:  ،اقبد الرزالطرباين من طريق ع ؛(2639)رقم  ،(4/179)

 .(10227)رقم  ،(5/194)السنن الكربى:  ،به ...طريق أبي عاصم عن ابن جريج

شرح  .وعلى ثلث مراحل من المدينة ،: قال النووي: وهو وادٍ على نحو ميل من السقياالقاحة (1)

 .(8/108)صحيح مسلم: 

 .(1/33)غريب الحديث:  ،الجوزي ابن .كالرابية: المكان المرتفع األكمة (2)

غريب الحديث:  ،الحربي .يقال: عقرت الفرس إذا كسفت قوائمه بالسيف ،من عقر هبيمة (3)

(3/998). 

مولى أبي قتادة    -عن أبي محمد    قال: ثنا صالح بن كيسان  بن عيينة  البخاري من طريق سفيانأخرجه    (4)

من طريق مسلم  ؛(1727)رقم  ،المحرم الحلل باب ال يعين ،كتاب الحج ،به ...أبي قتادةعن  -

قال أحمد: ثنا سفيان  ؛(1196)رقم  ،باب تحريم الصيد للمحرم ،كتاب الحج ،سفيان بن عيينة أيًضا

 ...الحميدي عن سفيان قال: ثنا صالح بن كيسان  ؛(22020)رقم    ،المسند  ،به  ...عن صالح بن كيسان

كتاب   ،به  ...بد اهَّلل بن موهبعبة قال: أخربين عثمان بن عالنسائي من طريق ش  ،(1/204)المسند:    ،به

  = من طريق فليح بن حبان ابن  ؛(2826)رقم  ،باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله ،مناسك الحج
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َوُهْم   َأنَُّهْم َخَرُجوا َمَع َرُسوِل اهَّللِ : َعْن َأبِيِه  ،  َأبِي َقَتاَدةَ  ْبنِ َعْبِد اهَّللِ َعْن  -

مِْنُه َهْل َمَعُكْم »  : َفَقاَل َرُسوَل اهَّللِ  : يهِ َحِديَث َوفِ َفَذَكَر الْ  - َوَأُبو َقَتاَدَة ُمِحلٌّ  ، ُمْحِرُمونَ 

   . (1) َفَأَكَلَها  ُل اهَّللِ  َها َرُسو َفَأَخذَ  ، َمَعنَا ِرْجُلهُ  : « َقاُلوا؟َشْيءٌ 

فالواجب يف ذلك   ،فكانت هذه األخبار والتي قبلها صحاًحا كلها :ال أبو محمدق

فيقع فاعل ذلك   ،أن يزاد يف شيء منها ما ليس فيه  األخذ بجميعها واستعمالها كما هي دون

 .لحلل للمحرما يف هذه األخبار فوجدنا فيها إباحة أكل ما صاده اظرنفن  ،يف الكذب

 ،ثم نظرنا يف التي قبلها فوجدناها ليس فيها هني المحرم عن أكل ما صاده المحل أصًل 

فإنما فيه رد الصيد    «، لناهمحرمون لقب   ولوال أننا   ، إنا ال نأكله إنا حرم »   :إنما فيها قوله  و

ا وإنم ،وليس أمًرا وهذا فعل منه  ،م حرمترك أكله ألهن ألهنم حرم و ؛على مهديه

 .اجب أمره وإنما يف فعله االئتساء به فقطالو

فلم  ،(3) أكل الضب تركه مثل: و، (2) « أما أنا فل آكل متكًئا»  :وهذا مثل قوله 

  .لكن هو األفضل أكل الضب،ال ، ويحرم بذلك األكل متكئًا

 
ي من طريق البيهق ؛(9/288)الصحيح:  ،به ...سليمان عن أبي حازم عن عبد اهَّلل بن أبي قتادة=

 .(5/187)ى: السنن الكرب ،به ...لح بن كيسانالحميدي قال: ثنا سفيان ثنا صا

 .ينظر الحديث السابق  (1)

باب األكل   ،فأورده يف كتاب األطعمة  ،ة  أخرجه البخاري من طريق علي بن األقمر عن أبي جحيف  (2)

باب ما جاء يف كراهية األكل   ،عمةكتاب األط  ،به  ..الرتمذي من طريق شريك عن علي بن األقمر  ؛متكئًا

باب   ،كتاب األطعمة  ،به  ...سفيان الثوري عن علي بن األقمر  أبو داود من طريق  ؛(1830)رقم    ،متكئًا

كتاب  ،به ..ابن ماجة من طريق مسعر عن علي بن األقمر ؛(3769)رقم  ،ما جاء يف األكل متكئًا

 .(3262)رقم  ،باب األكل متكئًا ،األطعمة

عن باس  عن أبي أمامة بن سهل عن ابن ع  معمر عن الزهريديث رواه البخاري من طريق  الح  (3)

فأمسك   ،إنه ضب :فأهوى إليه ليأكل فقيل له ،بضب مشوي أيت النبي  :قالخالد بن الوليد 

 ،كتاب األطعمة «.ولكنه ال يكون بأرض قومي فأجدين أعافه  ، ال»: قال ؟أحرام هو :فقال خالد ،يده

ٍل َحنِ جَ ﴿شواء وقوله تعالى: باب ال ق يونس بن يزيد عن مسلم من طري ؛(5085)رقم  ،﴾يذ  آَء بِعِج 

 .(1946)رقم  ، باب إباحة الضب ،كتاب الصيد والذبائح ،به ..ابن شهاب
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  ، «إنا ال نأكله إنا حرم »  :بقوله    لُّ حِ ه المُ يد يصيدحرم الصولم يحرم أيًضا أكل المُ 

 . انتهى كلم أبي محمد .لكن كان ترك أكله أفضل

مذهب اإلمام ابن حزم يف صيد الحل للمحرم أن كل ما صاده المحل  :الخلصة  ❀

وهذا الذي قاله أبو محمد    ،للمحرماشرتاه محرم فحلل  أو وهبه لمحرم أو    ،فأدخله الحرم

وال محيد   ،(4)والحنابلة (3)والشافعية ( 2)والمالكية (1)الحنفية :المذاهب األربعة تتفق عليه

 .ما فيه من اتفاق الفقهاءللباحث بعد ذلك عن غيره ل

إلى  يمسألة: ومن نذر أن يمشي إلى مكة ففرض  عليه المش (901).89
 وال يلزمه أن يحج ، حيث نذر

   : (5) أحاديث أربعة    ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة   ❃

َمْن َنَذَر َأْن ُيطِيَع  »  : َقاَل َرُسوُل اهَّللِ    : َقاَلْت   نِيَن  َعْن َعائَِشَة ُأمِّ اْلُمْؤمِ   : (1)   - 275

 . (6) «َوَمْن َنَذَر َأْن َيْعِصَي اهَّلَل َفَل َيْعِصهِ   ، اهَّلَل َفْلُيطِْعهُ 

 
 .(3/39)البحر الرائق:  ،ابن نجيم ؛(4/406)العناية شرح الهداية:  ،العيني (1)

 .(3/322)الذخيرة:  ،القرايف ؛(1/391)الكايف:  ،ابن عبد الرب (2)

 .(4/308)الحاوي:  ،الماوردي ؛(2/179) األم: (3)

 .(3/318)المغني:  ،ابن قدامة (4)

 .(5/302) الُمَحلَّى: (5)

 ،فأورده يف الموطأ ..عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشةأخرجه اإلمام مالك  (6)

البخاري ومن طريقه:  ؛(1031)قم ر ،جوز من النذر يف معصية اهَّلل باب ما ال ي ،كتاب النذور واأليمان

 ؛(6318)رقم  ،باب النذر يف الطاعة ،كتاب األيمان والنذور ،به ...يم قال: ثنا مالكعن أبي نع

 ،المسند ،به ...أحمد عن عبد الرحمن عن مالكو ؛(1562)رقم  ،(339ص )المسند:  ،الشافعيو

وأخرجه  ؛(3289)رقم  ،باب النذر يف المعصية ،ب األيمان والنذوركتا ،داودوأبو  ؛(23555)رقم 

رقم  ،(3/397)المصنف:  ،به ...شيبة من طريق عبيد اهَّلل بن عمر عن طلحة بن عبد الملكابن أبي 

اهَّلل  باب من نذر أن يطيع ،كتاب النذور واأليمان ،به ...الرتمذي عن قتيبة عن مالك ؛(12273)

 =ابن ؛(3806)رقم  ،والنذورمانكتاب األي ،به ...نسائي عن قتيبة عن مالكال ؛(1526)رقم  ،فليطعه
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َما  » : َفَقاَل   ، ى َبْيَن اْبنَْيهِ َشْيًخا ُيَهاِد َأنَُّه َرَأى    : َعْن النَّبِيِّ    ، َعْن َأَنٍس    :(2) -276

َوَأَمَرُه َأْن   ، «إنَّ اهَّلَل َلَغنِيٌّ َعْن َتْعِذيِب َهَذا نَْفَسهُ » : َقاَل  ، َنَذَر َأْن َيْمِشَي  : « َقاُلوا؟ َذااُل هَ بَ 

 . (1) َيْرَكَب 

َتْمِشَي إَلى َبْيِت اهَّللِ  ْختِي َأْن َنَذَرْت أُ  : َقاَل  ْن ُعْقَبَة ْبِن َعامٍِر اْلُجَهنِيِّ عَ  :(3) -277

لَِتْمِش  » :َفَقاَل  َفاْسَتْفَتْيُت النَّبِيَّ  ، َمَرْتنِي َأْن َأْسَتْفتَِي َلَها النَّبِيَّ أَ وَ  ، َتَعاَلى

 .(2) «َوْلتَْرَكْب 

 
الدارمي عن خالد  ؛(2126)رقم  ،باب النذر يف المعصية ،كتاب الكفارات ،ماجه عن ابن أبي شيبة=

ابن حبان  ؛(2338)م رق ،باب ال نذر يف معصية اهَّلل  ،كتاب النذور واأليمان ،به ...بن مخلد عن مالك

ن طريق البيهقي م ؛(4387)رقم  ،(10/23)الصحيح:  ،به ...أحمد بن أبي بكر عن مالك من طريق 

 .(10/66)السنن الكربى:  ،به ...مالك

  ،فأورده ..مروان بن معاوية الفزاري عن حميد الطويل عن ثابت البناين عن أنس البخاري أخرجه (1)

لم عن ابن أبي عمر قال: ثنا مروان مس ؛(1766)رقم  ،باب من نذر المشي إلى الكعبة ،كتاب الحج

وقال أحمد:  ؛(1642)رقم  ،باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة ،كتاب النذر ،به ...الفزاري بن معاوية

الرتمذي من طريق خالد بن الحارث قال:    ؛(11627)رقم  ،المسند ،به ...بن أبي عدي عن حميدثنا ا

سائي الن  ؛(1537)رقم    ،من يحلف بالمشي وال يستطيعباب في  ،كتاب النذور واأليمان  ،به  ...ثنا حميد

ى من  باب ما الواجب عل ،كتاب األيمان والنذور ،به ...قال: ثنا حميدمن طريق خالد بن الحارث 

كتاب األيمان  ،به ...أبو داود من طريق يحيى عن حميد ؛(3853)رقم  ،أوجب على نفسه نذًرا

يزيد بن  من طريق  ابن الجارود  ؛(3301)رقم  ،يف معصيةباب من رأى عليه كفارة إذا كان  ،والنذور

إبراهيم بن طهمان   الطرباين من طريق   ؛(939)رقم    ،(236ص  )المنتقى:  ،به  ...هارون قال: أنا حميد

ابن خزيمة من طريق بشر قال: ثنا  ؛(9031)رقم  ،(9/27)المعجم األوسط:  ،به ...عن حميد

نصاري البيهقي من طريق محمد بن عبد اهَّلل األ ؛(3044)رقم  ،(4/347)الصحيح:  ،به ...حميد

  .(10/78)السنن الكربى:  ،به ...قال: ثني حميد

 ،الحجكتاب  ،فأورده ..من طريق يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير أخربه عن عقبة البخاري أخرجه (2)

عن يزيد بن أبي  بن عياشامسلم من طريق عبد اهَّلل  ؛(1767)رقم  ،باب من نذر المشي إلى الكعبة

عبد الرزاق عن ابن  ؛(1644)رقم  ،ةب من نذر أن يمشي إلى الكعببا ،كتاب النذر ،به ...حبيب

 ؛(16935)رقم  ،المسند ،به ...وقال أحمد: ثنا عبد الرزاق ؛(8/451)المصنف:  ،به ...جريج

 =أن يمشي إلى باب من نذر ،كتاب األيمان والنذور ،به ...النسائي من طريق حجاج عن ابن جريج
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ِشَي إَلى  َنَذَرْت َأْن َتمْ   َأنَّ ُأْخَت ُعْقَبَة ْبِن َعامِرٍ  :  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  :(4) -278

 .(1) َب َوُتْهِدَي َهْدًيا َتْركَ َأْن    َفَأَمَرَها النَّبِيُّ    ، اْلَبْيِت 

أن من نذر أن يمشي إلى مكة  :توفيًقا بين أحاديث هذه المسألة يقرر اإلمام ابن حزم

أو   كره من الحرم على سبيل التقرب إلى اهَّلل أو إلى عرفة أو إلى منى أو إلى مكان ذ

أو   ،ة هنالكرض عليه المشي إلى حيث نذر للصل على سبيل اليمين ففالشكر له تعالى ال

 . وال أن يعتمر إال أن ينذر ذلك وإال فل ،وال يلزمه أن يحج ،الطواف بالبيت فقط

إنما  : تعالىاهَّلل ألن ؛وحجة أبي محمد يف هذا التقرير حديث أم المؤمنين عائشة 

الذي جاء فيه قوله  ويف حديث أنس  ،أمر بالوفاء بعقود الطاعة ال بعقود المعاصي

 ليه النبي فلم يوجب ع ،وأمره أن يركب «، هذا نفسهني عن تعذيب إنَّ اهَّلل لغ » :

 .وهذا تقريٌر حسن من اإلمام ابن حزم   ،شيئًا لركوبه

 
كتاب  ،به ...بن جريجقال: أخربنا ا أبو داود من طريق عبد الرزاق ؛(3814)رقم  ،بيت اهَّلل تعالى=

الدارمي من طريق أبي  ؛(3299)رقم  ،باب من رأى عليه كفارة إذا كان يف معصية ،األيمان والنذور

باب يف كفارة  ،نذور واأليمانكتاب ال ،به ...سعيد الرعيني عن عبد اهَّلل بن مالك بن عقبة بن عامر

السنن الكربى:  ،به ...ابن جريج عبادة قال: ثناالبيهقي من طريق روح بن  ؛(2334)رقم  ،النذر

 .(20607)رقم  ،(10/78)

رقم  ،المسند ،به ...عن عكرمة عن ابن عباسهمام عن قتادة من طريق أحمد:  أخرجه اإلمام (1)

رقم   ،(5/122):  المسند  ،به  ...بن عبد الوارث قال: ثنا همام  أبو يعلى من طريق عبد الصمد  ؛(2140)

باب من رأى   ،كتاب األيمان والنذور ،به..من طريق هشام الدستوائي عن قتادة اودد أبو ؛(2737)

الطرباين من طريق مسلم بن إبراهيم قال: ثنا هشام  (3296)رقم  ،عليه كفارة إذا كان يف معصية

طحاوي من طريق مسلم ال ؛(11829)رقم  ،(11/309)المعجم الكبير:  ،به ...الدستوائي ثنا قتادة

البيهقي   ؛(1799)رقم    ،(5/146)مشكل اآلثار:    ،به  ...ال: ثنا هشام الدستوائي ثنا قتادةم قبن إبراهي

رقم  ،(10/79)السنن الكربى:  ،به ...من طريق مسلم بن إبراهيم قال: ثنا هشام الدستوائي ثنا قتادة

ن اب وقال ؛(10/80)الجوهر النقي:  ،(وسنده على شرط الصحيح)قال ابن الرتكماين:  .(20611)

وإسناده »قال الحافظ ابن حجر:  ؛(2/449)اإللمام:  ،(إسناده على شرط البخاري)دقيق العيد: 

 .: واحتج به اإلمام ابن حزم فهو صحيح عندهقلت .(4/178)التلخيص:  «.صحيح
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لتمِش  »   :فقال    ،يف شأن أخته  هَّلل  عندما استفتى رسول ا  ويف حديث عقبة  

وقد  «،ا بكل األمرين ولم يوجب عليها يف ذلك شيئامرهفأ :قال أبو محمد «،ولرتكب 

 :تعالى بالمشي إال وهي قادرة عليه لقول اهَّلللم يأمرها  ضرورة أن رسول اهَّلل  علمنا

َعَها  ﴿ ًسا إَِله و س   .[286 :البقرة] ﴾ََل ي َكل ِف  ٱّلِله  َنف 

ي محمد  حسب وجهة نظر أب  -ففيها    لقصة أخت عقبة    ا رواية ابن عباس  مأ

 :فيها أمران -ق بين األحاديث يف التوفي 

  .أن تركب وتمشي دون إلزام شيء يف ذلك  :أحدهما

 . وهو قول أبي محمد ، ا دون مشي يف ذلكأن تركب وهتدي هديً  : واآلخر

التي جاء   ،ات من طريق ابن عباسومع ذلك فإن اإلمام ابن حزم ال يهمل بعض الرواي

بيد ألن فيها ع :فقد أعل أبو محمد هذه الرواية ،(1)ة أيامأمرها أن تصوم ثلث فيها أنه 

وقول أبي محمد   ،(3) وهو مجهول ،عن أبي سعيد الرعيني -وهو ضعيف  -  (2) بن َزحر

األمر  ني نع -وهذه الرواية  ،والرجل قد وثق ،على األخير مجهول فيه شيء من الجهالة

  ، ولعله مختصر من هذا الحديث»  :قال الحافظ ابن حجر  ،مختلف فيها  -بصيام ثلثة أيام  

لكن وقع يف رواية عكرمة المذكورة   ،اليمينأيام هو أحد أوجه كفارة  فإن األمر بصيام ثلثة  

 
د اهَّلل بن زحر عن أبي سعيد ام أحمد من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيأخرجه هبذه الزيادة اإلم  (1)

وأخرجه أيًضا: الرتمذي  ؛(16855)رقم  ،المسند ،رعيني عن عبد اهَّلل بن مالك اليحصبي عن عقبةال

باب ما جاء يف كرعية الحلف  ،كتاب النذور واأليمان ،به ..من طريق سفيان الثوري عن يحيى القطان

 ،مان والنذوريكتاب األ  ،ا أيًضا: أبو داودومن الطريق نفسها أخرجه ؛(1544)رقم    ،إلسلمبغير ملة ا

 .(3293)رقم  ،باب من رأى عليه كفارة إذا كان يف معصية

وقال يحيى بن معين:   ،ُسئل عنه اإلمام أحمد فضعفه  ،هو عبيد اهَّلل بن َزحر الضمري موالهم اإلفريقي  (2)

ال بأس به  »زرعة: وقال أبو  «،منكر الحديث»ل علي بن المديني: وقا «،كل حديثه عندي ضعيف»

 .(19/36)هتذيب الكمال:  ،المزي ؛(5/315)الجرح والتعديل:  ،أبي حاتمن اب «.صدوق

أخرج له أهل السنن األربعة   ،أبو سعيد الرعيني المصري ،هو جعثل بن هاعان بن عمرو بن اليثوب (3)

وفاته قريبًا من سنة  ،قال ابن يونس: كان قاضي الجند بأفريقية ،مذيوحسن حديثه الرت ،حديثًا واحًدا

 .(4/558)هتذيب الكمال:  ،المزي ؛(66/268)تاريخ دمشق:  ،ابن عساكر .هـ115
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يعني حديث عامر  ،وال يصح فيه الهدي«» :قال البخاري ،(1) «بدنة  فلرتكب ولتهدِ » :قال

 .(2) قبة بن ع

ن نذر أن يمشي إلى مكان يف ذكر اإلمام ابن حزم يف هذه المسألة أن م :الخلصة  ❀

 ،ففرض عليه أن يمشي للصلة فقط  ،ذكره يف الحرمإلى مكان    أو منى أو  ،عرفة  :مثل  ،مكة

المشي إلى بيت اهَّلل أو إلى  عليَّ  :إذا قال» :وقال أبو حنيفة ،وليس عليه أن يحج أو يعتمر

و إلى المسجد  أ ،إلى الحرام :ولو قال ،ء وعليه حج أو عمرةفهو سوا ،إلى الكعبة مكة أو

لزمه » :وقال مالك ،(3) هما مثل األول« :ومحمدوقال أبو يوسف  ،الحرام لم يلزمه شيء

  ( 5)وهو قول الشافعي ،(4)«ويحرم من الميقات ،المشي إلى مكة يف حجة أو عمرة

 .(6) وأحمد

لما دلت عليه األحاديث الواردة يف هذه   ؛الباحثتبناه ورأي الجمهور هو الذي ي

 .المسألة

  

 
 .(4/80)فتح الباري:  (1)

 .(5/204)التاريخ الكبير:  (2)

 .(2/235)مختصر اختلف العلماء:  ،الطحاوي (3)

 .(4/513)البيان والتحصيل:  ،واقالم ؛(1/557)المدونة:  (4)

 .(15/476)الحاوي:  ،الماوردي ؛(2/283)األم:  (5)

 .(11/147)اإلنصاف:  ،المرداوي ؛(10/14)المغني:  ،ابن قدامة (6)
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تتم به الصالحات ، والصلة والسلم على سيد الخلق نبينا بنعمته الحمد هَّلل الذي 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

العالم  ماء إثارة للجدل يف تاريخربما يكون اإلمام ابن حزم الظاهري من أكثر العل

الم الغربي بما طرحه من آراء لعا معدى ذلك إلى أن أصبح مثار اهتمااإلسلمي ، وقد ت

 .ياندلعلم مقارنة األيان ، حتى عده بعض الباحثين الغربيين ، المؤسس  جريئة يف علم األد

تصاديًا ، وهو  لقد نشأ اإلمام ابن حزم وعاش يف عصر متلطم األمواج سياسيًا واق

لعصر الذي هو ا، و  (عصر الطوائف    )يخ األندلسي بـ  يه يف عرف الدارسين للتارما يطلق عل

ندلس ، مما أدى إلى طمع األعداء من نصارى شهد انفراط عقد الوحدة السياسية لأل

 شمال يف أراضي المسلمين .ال

أن نتلمس ذلك من   لقد كانت عناية اإلمام ابن حزم بالحديث عناية عظيمة ، استطعنا

الطلمنكي وابن شيوخ عصره من أمثال : ابن الفرضي و  ذه هذا العلم على يد كبارخلل أخ

ن آخرين : مصنفات الحديث  وروى عنهم وع ة .. وغيرهم ،الجسور وابن وجه الجن 

المشهورة كـ : موطأ اإلمام مالك ، وصحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وسنن النسائي ، 

ايا هذه االطروحة ، تي اتينا على ذكرها يف ثن ، وغيرها من المصنفات ال وسنن أبي داود

 . (الحافظ  )عليه الذهبي  أن ابن حزم يستحق اللقب الذي أطلقه وكل هذا يدل على

فيعد من  – والذي يدور حور رحاه هذا البحث  –أما كتاب اإلمام ابن حزم المحلى 

وتربز أهمية هذا   محتواه وما حوته مسائله ،أشهر دواوين الفقه اإلسلمي ، لما تميز بن 

يف هذا   بعين يف مسائل الفقه ، فل تكاد تمر بما حفظه لنا من آثار الصحابة والتاالكتاب 
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مسائل ، إال وأورد لها اإلمام ابن حزم أقوال األئمة من الصحابة  ب مسألة من الالكتا

  .د المطلق لمصنفه رحمه اهَّللوالتابعين ، حتى قيل عن هذا الكتاب بأنه شهادة باالجتها

األحاديث المتعارضة بحث من ضمن ما بحث  (المحلى  )واإلمام ابن حزم يف كتابه 

، والذي يلفت االنتباه يف تناول  (مختلف الحديث  )هوم والتي يطلق عليها من حيث المف

ب كل معاين اإلمام ابن حزم لهذا الفن أنه يركز على معاين النص النبوي  ، فل بد من استيعا

ابن حزم  ديثًا آخر ، وأبرز ما يقال عن منهج أن يحكم عليه بأنه يعرض ح الحديث ، قبل 

المستند إلى براهين وقواعد  ألسلوب العلميه يزاوج بين ايف تناوله لمختلف الحديث أن

عقلية، مع مذهبه الظاهري الذي يأخذ النص على ظاهره ، فيوجه النص وفقًا لذلك ، كما 

ر بحثه ألي مسألة ، فإن كان اإلسناد ، إذ يجعله يف صدهمل يف الوقت نفسه مباحث  أنه ال ي

وجود ضعف   ربما افرتض مع ث التعارض ، وناد مقال ، أو علة ، استبعده من مبحيف اإلس

 اإلسناد أو العلة ، افرتض بعض الوجه التي يوفق بيها وبين الحديث المعارض . 

من هذا البحث ، يمكن  تي وردت يف الباب الثاين وإن أتينا إلى المسائل الفقهية ال

 بن حزم يف مباحث مختلف الحديث : أبرز األدوات التي اعتمدها اإلمام احصر 

الستدالل الحديثي يف تناول حزم على طريقة ا يعتمد اإلمام ابن .1

األحاديث المتعارضة من خلل الرجوع إلى أقوال العلماء يف هذا الشأن ، ومع  

على الحديث النبوي وفقًا  استدالله الخاص من حيث الحكم ذلك فإن له 

 واعد مذهبه الظاهري .لق

له لمباحث نبًا مهمًا عند اإلمام ابن حزم يف تناوالحديث جا  يأخذ إسناد .2

اد الحديث أواًل ، فإن كان يف اإلسناد مقال أو مختلف الحديث ، فهو يبحث إسن 

جنب ن االستدالل به قد سقط،  ويت عليه ، فل يعده حديثًا معارضًا ، بل يقرر ا

 ا يعارضه من نصوص.العناء يف التوفيق بين م

ألحاديث  يد اإلطار الزماين والمكاين لورود ابن حزم يف تحديهتم اإلمام ا .3

بعض النصوص المتعارضة معرفة المتقدم منها النبوية ، ويحاول عند وجود 
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ثم يعكس ذلك على  والمتأخر ، وكذا معرفة المكي والمدين ومناسبته ، ومن

 الفقهية التي تتسم بالحدة ، وهذا شيء معروف عن ابن حزم .  هاستدالالت

ابن حزم ،  ل بالنسخ من وسائل ترجيح األحاديث النبوية عند قوال .4

زف يف أحيان أخر فقال بنسخ حديث ال  فأصاب يف كثير من األحيان ، وربما جا

يف تقبيل  المؤمنين عائشة مستند له فيه ، مثل قول أبي محمد بنسخ حديث أم 

 وهو قول لم يوافق عليه .  (14المسالة )لصائم ا

هجية أيضًا : هو توظيف علم الرجال م ابن حزم المن من أدوات اإلما .5

إذ فرق بين ذي الشمالين وذي اليدين ،  والتاريخ يف ترجيح بعض األحاديث ، 

يف قصة  هريرة  فاألول قتل يوم بدر ، والثاين متأخر ورد اسمه يف حديث أبي

 .  سهوه 

ترجيح  لجأ اإلمام ابن حزم يف بعض األحيان إلى العرف والعادة يف    مارب .6

لصلة ، فابن حزم  سجود يف احديث على حديث ، كما يف حديث النزول إلى ال 

يقرر : أن ركبتا البعير هي يف ذراعيه ، ولذا وجب عنده أن على كل مصٍل أن يضع  

 ه .  على األرض يديه قبل ركبتي 

بعض األحاديث ،  اهري واضحًا يف ترجيح يبدو األثر بالفقه الظ .7

رمة ن حزم من حية منها ، ومثال ذلك ما ذكره اإلمام ابواستنباط األحكام الشرع

 لرجل عن ذلك . بين القبور بنعلين سبتيتين ، مستندًا يف هنيه المشي 

ثال ذلك  من أدوات ابن حزم يف تناوله لمختلف الحديث نقد السند ، م .8

، فقد وصف  (56المسألة )يف حروض التجارة  سمرة نقده لحديث جابر بن 

كاة على عروض ابن حزم استنادًا لذلك ز لة، وقد وثقوا ، فلم يرَ رواته بالجها

 قد خرق اإلجماع يف هذه المسألة . التجارة ، و

إن إعلل بعض األحاديث الواردة برجل ، وإسقاطها من االحتجاج ،  .9

ب يف  ا ابن حزم مختلف الحديث فأصاليب المنهجية التي تناول فيهمن األسا
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تضعيفه عمارة  يف أحيان أخرى ، مثال األخيرة : أحيان كثيرة ، وجانب الصواب

 . ((ضعفه ابن حزم فلم يصب  ))قال الذهبي :  (63المسألة  )غزية  بن

، لكن البد    هذا على وجه العموم ، وهناك جوانب أخرى ُذكرت يف ثنايا هذا البحث

كان  حزم يف تناوله لعلم مختلف الحديثنهج  الذي اتبعه االمام ابن من القول أن الم

 يستند إلى ثلث محاول :

 إلسناد ورجالته .األول : علمه بنقد ا

 الثاين : معرفته بالتاريخ والسير واألخبار .

 الثالث : املكه لألدوات المنطقية يف الرتجيح .

ربما تكون من   – ق يف الرتجيح ونعني استخدام علم المنط – ة وهذه النقطة األخير

  يف   علممختلف الحديث ، ذلك أننا نعلم أنه درس هذا ال  ابتكارات اإلمام ابن حزم يف علم

مقتبل عمره ، ثم بعد اتجه إلى العلوم األخرى ، لم يفرقه وبقي ملصقًا ألسلوبه  

األحيان  واستنباطاته ، وبقدر تعلق األمر بمختلف الحديث ، فقد كان موفقًا يف كثير من

اإلمام ابن حزم يف تناوله للعلوم خال هذا العلم فيه ، وهو سبق يضاف إلى عبقرية يف إد

 الشرعية.

 

 لموفق والهادي إلى سواء السبيلهو ا واهَّلل
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 فهرس المصادر 
 واًل : المصادر األولية : أ 

 ،  (هـ658ت )أبو عبد اهَّلل محمد بن عبد اهَّلل بن األبار القضاعي ،  ابن األبار 

 .(م1961دمشق، )إعتاب الكتاب، تحقيق: صالح األشرت  .1

 . (م1956ة، اهرالق)تحقيق: السيد عزت العطار الحسيني  تاب الصلة،التكملة لك .2

 . (م1963قاهرة، لا)الحلة السيراء، تحقيق: د. حسين مؤنس  .3

بيروت،  -القاهرة )لصديف، تحقيق: إبراهيم اإلبياري المعجم يف أصحاب القاضي ا .4

 . (م1989

 صدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي ،  ،  ابن أبي العز

  ( 3، 2، 1جـ )يم بن محمد شاكر ه على مشكلت الهداية، تحقيق ودراسة: عبد الحكنبيالت .5
 ، مكتبة الرشد ناشرون.(5،  4 ـج)أنور صالح أبو زيد  -

 ،  (هـ327)محمد عبد الرحمن بن إدريس الرازي  و ، أبم ابن أبي حات 

 . (م1952هـ/ 1271دائرة المعارف العثمانية، الهند، )الجرح والتعديل  .6

 ،  (هـ235ت)، أبو بكر عبد اهَّلل بن محمد العبسي ي شيبةابن أب 

 .(هـ1409رياض، مكتبة الرشد، ال)المصنف، تحقيق: كمال يوسف الحوت  .7

 أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباين، ،  ابن أبي عاصم 

 . (هـ1411دار الراية، الرياض، )اآلحاد والمثاين،  .8

 حمد الشيباين الجزري، بي الكرم محمد بن مأبو الحسن علي بن أابن األثير ، 

 .(هـ1409دار الفكر، )يف معرفة الصحابة ،  ابةأسد الغ .9

 مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباين الجزري ، ،  ثيرابن األ

 .(هـ1399بيروت، )النهاية يف غريب الحديث واألثر  .10

 مارديني، بن إبراهيم بن مصطفى ال علء الدين علي بن عثمان،   ابن الرتكماين

 .(دار الفكر) لى سنن البيهقيالجوهر النقي ع .11

 (هـ307ت ) بن علي بن الجارود النيسابوري عبد اهَّللو محمد أب،  ابن الجارود 
مؤسسة الكتاب الثقايف ، بيروت  )المنتقى من السنن المسندة ، تحقيق : عبد اهَّلل البارودي  .12
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 ،1988)  . 

 ،  (هـ597ت )بن علي بن محمد البغدادي  الفرج عبد الرحمن، أبو ابن الجوزي 

بد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا  المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم، تحقيق: محمد ع .13

 . (م1992هـ/ 1412دار الكتب العلمية، بيروت، )

 .(الرياض - دار الوطن )كشف المشكل من حديث الصحيحين،  .14

زدي،  بن الحسين بن سعيد إبراهيم األالرحمن بن عبد اهَّلل عبد الحق بن عبد ،  ابن الخراط

 األندلسي األشبيلي، 

 . (هـ 1416، الرياض، مكتبة الرشد )،  نبياألحكام الوسطى من حديث ال .15

هـ/  776ت )لسان الدين ابن الخطيب، محمد بن عبد اهَّلل بن سعيد السلماين ،  ابن الخطيب

 ،  (م1374

ا إسبانيتاريخ  )االحتلم من ملوك اإلسلم، نشر تحت عنوان  فيمن بويع قبل  أعمال األعلم   .16

 .  (2/49): (م1956بيروت، )سال، ، تحقيق: ليفي بروفن(اإلسلمية

 . (هـ1424علمية، بيروت، دار الكتب ال)اإلحاطة يف أخبار غرناطة،  .17

 لصلح،  عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن ا،   ابن الصلح

الفكر، سنة النشر: ر دا)معرفة أنواع علوم الحديث، ويعرف بمقدمة ابن الصلح،  .18

 .(هـ1406

من اإلخلل وحمايته من اإلسقاط والسقط، تحقيق: موفق عبد اهَّلل  يح مسلم صيانة صح .19

 .(هـ1408دار الغرب اإلسلمي، بيروت، )بد القادر ع

 شبيلي المالكي، العربي المعافري اإلكر بن أبو ب ،القاضي محمد بن عبد اهَّلل ،  ابن العربي

 . (هـ 1428ولى، دار الغرب اإلسلمي، الطبعة: األ)مالك، المسالك يف شرح موطأ  .20

 ، عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي، ابن العماد

 -دار ابن كثير، دمشق )الذهب يف أخبار من ذهب، تحقيق: محمود األرنؤوط شذرات  .21

 . (م1986هـ/ 1406بيروت، 

 ،  (هـ403)، أبو الوليد عبد اهَّلل بن محمد بن يوسف األزدي ن الفرضيب ا 

مكتبة الخانجي، القاهرة، )عزت العطار الحسيني تاريخ علماء األندلس، عناية: السيد  .22
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 . (م1988هـ/ 1408

 شمس الدين ابن قيم الجوزية،  ،   ابن القيم

 . (، ال. تعلمية، بيروتدار الكتب ال)مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة  .23

 . (م1983هـ/1403ة، بيروت، ب العلميدار الكت)روضة المحبين ونزهة المشتاقين،  .24

 (1994هـ/1415مؤسسة الرسالة، بيروت، )معاد يف هدي خير العباد ال زاد .25
 بركات بن أحمد بن محمد الخطيب، أبو الربكات، ، كيالابن ال 

 ات.الكواكب النيرات يف معرفة من الرواة الثق .26

 المصري،  سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي  ابن الملقن 

دار الهجرة للنشر )ثار الواقعة يف الشرح الكبير، يث واآلالبدر المنير يف تخريج األحاد .27

 .(م2004-هـ 1425ولى، والتوزيع، الطبعة: األ

دار حراء، مكة )، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، المحقق: عبد اهَّلل بن سعاف اللحياين .28

 .(هـ1406المكرمة، 

 . (هـ 1429دار النوادر، الطبعة: األولى، )ح التوضيح لشرح الجامع الصحي .29

 ، (هـ578)لبغدادي محب اهَّلل أبو عبد اهَّلل محمد بن محمود ا ،ابن النجار 

 .(دار الكتاب العربي، بيروت، بل.ت)ذيل تاريخ بغداد، تحقيق: قيصر أبو فرح  .30

 ال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام،مكابن الهمام ، 

 .(دار الفكر)القدير ح فت .31

 ،  (م1147هـ/ 542ت )ن علي بن بسام الشنرتي الحسأبو ابن بسام ، 

 .(م1978بيروت، ) محاسن أهل الجزيرة، تحقيق: د. إحسان عباس الذخيرة يف .32

 كوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشابن بشكوال ، 

 .(مكتبة الخانجي)الصلة يف تاريخ أئمة األندلس،  .33

 أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك،   ،ابن بطال

 .(هـ1423مكتبة الرشد، الطبعة: الثانية، )شرح صحيح البخاري،  .34

 ،  (هـ727ت)ابن تيمية، شيخ اإلسلم أبو العباس بن أحمد بن عبد الحليم الحراين 

مجمع الملك فهد، المدينة  )د الرحمن بن محمد قاسم مجموع الفتاوى، تحقيق: عب .35
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 . (1995ـ/ ه1416المنورة، 

 ماعة الحموي الشافعي،  بن سعد اهَّلل بن ج محمد بن إبراهيم ابن جماعة ،  

المنهل الروي يف مختصر علوم الحديث النبوي، تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن  .36

 . (هـ1406دار الفكر، دمشق،  )رمضان 

 ، (هـ354ت)حبان بن أحمد البستي  حاتم محمد بن  ابن حبان، أبو

  هـ/ 1393، مانية، حيدر آبادئرة المعارف العثدا)ن مد عبد المعيد خاالثقات، عناية مح .37

 (م1973
مؤسسة الرسالة، )صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب األرنؤوط  .38

 :  (م1993هـ/ 1414

دار  )ن، تحقيق: محمد إبراهيم زايد المجروحين من المحدثين والضعفاء والمرتوكي .39

 (هـ1396الوعي، حلب، 
   ،(هـ852ت)ين علي بن محمد العسقلضل أحمد بن أبو الف ابن حجر،

 .(هـ  1415دار الكتب العلمية، )اإلصابة يف تمييز الصحابة  .40

 .(هـ1419دار الكتب العلمية، )التلخيص الحبير يف تخريج أحاديث الرافعي الكبير  .41

 . (دار المعرفة)هداية ريج أحاديث الالدراية يف تخ .42

  هـ. 1404، بالجامعة اإلسلمية عمادة البحث العلمي )النكت على كتاب ابن الصلح  .43

 .(م1984هـ/ 1404الجامعة اإلسلمية، المدينة المنورة،  وطبعة 

 . (هـ 1424دار الفلق،  )بلوغ المرام من أدلة األحكام  .44

، تحقيق: عاـصم (طبقات المدلـسين)ليس تعريف أهل التقديس بمراتب الموـصوفين بالتد .45

 .(1983هـ/ 1403ن، مكتبة المنار، عما)القريويت 

 . (م1986 هـ/1406دار الرشيد، دمشق، )ق: محمد عوامة قريب التهذيب، تحقيت .46

 .(هـ1326مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، )هتذيب التهذيب  .47

دار المعرفة، بيروت، )الباقي  دفتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عب .48

 . (هـ1379

ي، بيروت، األعلممؤسسة )المعارف النظامية بالهند دائرة لسان الميزان، عناية:  .49
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 ( م1971  هـ/1390
  1414مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض،  )موافقة الخرب يف تخريج أحاديث المختصر   .50

 .(هـ

مطبعة السفير، الرياض، )اهَّلل الرحيلي نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، تحقيق: عبد  .51

 .(م2000هـ/ 1421 ،قيق: نور الدين عرتتح  ، شقدم، مطبعة الصباحوهـ. 1422

 (هـ456ت  )أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد القرطبي ابن حزم، 
 .(القاهرة)اإلحكام يف أصول األحكام، تحقيق: أحمد شاكر  .52

الرحمن عميرة  هيم محمد نصر، وعبدالفصل يف الملل واألهواء والنحل، تحقيق: إبرا .53

 .(م1985دار الجيل، بيروت، )

 .(ـه1345القاهرة، )لى، تحقيق أحمد شاكر محال .54

 المحلى، طبعة األفكار الدولية.  .55

دار الكتب العلمية،  )النبذة الكافية يف أصول الدين، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز  .56

 .(هـ1405بيروت، 

 . (م1982القاهرة، )السلم هارون، جمهرة أنساب العرب، تحقيق: عبد  .57

سات والنشر ، المؤسسة العربية للدرا): أحمد عباس  يقحقرسائل ابن حزم األندلسي ، ت .58

 (1983-1980بيروت ، 
 ، (هـ241)أحمد بن محمد بن حنبل اإلمام ابن حنبل ، 

 . (هـ1421مؤسسة الرسالة، )المسند، تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرين  .59

 ،  (529ت)اهَّلل القيسي  بن محمد بن عبيد  ابن خاقان، الفتح

شوابطة   يف ملح أهل األندلس، تحقيق: محمد عليس أنمطمح األنفس ومسرح الت .60

 .(م1983بيروت، )

 بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة،  ابن خزيمة ، أبو 

المكتب اإلسلمي، بيروت )الصحيح، تحقيق د. محمد مصطفى األعظمي  .61

 . (2003هـ/ 1424

 رحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، ال عبدابن خلدون ، 
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هـ/  1391بيروت، مؤسسة األعلمي، )، (تاريخ ابن خلدون) العرب وديوان المبتدأ والخرب .62

  (م1977
أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الربمكي  ابن خلكان ،  

 اإلربلي،  

 .(م 1900، ادرر صدا)وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  .63

 ، (هـ575)ابن خير، أبو بكر محمد بن خير بن عمر اإلشبيلي 

 (م1989بيروت،  -القاهرة )اإلبياري فهرسة ابن خير، تحقيق: إبراهيم  .64
 تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، ابن دقيق العيد ، 

 .(ـه1423دار المعراج الدولية، )اإللمام بأحاديث األحكام  .65

 بغدادي ثم الدمشقي ،  الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ال و زين الدين أبابن رجب ، 

 .(الجوزيابن دار )فتح الباري  .66

مكتبة العبيكان، )عبد الرحمن بن سليمان العثيمين  .ذيل طبقات الحنابلة، المحقق: د  .67

 . (هـ 1425

 أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ابن رشد ، 

مي،  ب اإلسلدار الغر)صيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة  والتح  البيان .68

 – .(هـ 1408بيروت، 

 . (هـ1395مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر،  )تهد وهناية المقتصد المج بداية .69

 ، (هـ230)منيع الهاشمي موالهم البغدادي عبد اهَّلل محمد بن سعد بن  وابن سعد، أب

 .(م1968دار صادر، بيروت، )تحقيق: إحسان عباس الكربى، الطبقات  .70

هـ/  685ت )بن سعيد المغربي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ، ابن سعيد  .71

 .(هـ1955القاهرة، )، المغرب يف حلي المغرب، تحقيق: د. شوقي ضيف، (م1286

  (هـ486ت  )عيسى بن سهل الجياين ابن سهيل 
مجلة الذخائر، ع  )ر القدوري، زم، حقق بعض نصوصه: سميالتنبيه على شذوذ ابن ح .72

 . (م2003هـ/ 1424 ، خريف16و15

 المرسي،  ه اعيل بن سيدعلي بن إسمأبو الحسن ابن سيده ، 
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داوي  .73 د هـن د الحمـي ة، بيرو)المحكم والمحيط األعظم، تحقيق: عـب ب العلمـي ت، دار الكـت

 .(م2000 هـ/1421

 العزيز عابدين الدمشقي الحنفي،   ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد

 .(هـ1412دار الفكر، بيروت، )رد المحتار على الدر المختار  .74

 ،(هـ463)أبو عمر يوسف بن عبد اهَّلل النمري القرطبي رب ، ابن عبد ال

ار فيما تضمنه الموطأ من معاين االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقط .75

 .(هـ1414دار قتيبة، )ختصار له باإليجاز واالالرأي واآلثار وشرح ذلك ك

دار الكتب العلمية،  )وأبي حنيفة  مالك والشافعي :قهاء الثلثة األئمة الفاالنتقاء يف فضائل  .76

 .  (بيروت، بل. ت

األوقاف والشؤون اإلسلمية،  وزارة عموم )التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد  .77

 .  (هـ 1387المغرب، 

 .(هـ1400مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، )ل المدينة  فقه أهالكايف يف .78

دار ابن الجوزي، السعودية،  )ل الزهيري يان العلم وفضله، تحقيق: أبي األشباع بجام .79

 . (م1994هـ/ 1414

 ، (هـ703)ابن عبد الملك المراكشي، أبو عبد اهَّلل محمد بن محمد 

 ، تحقيق: إحسان عباس.(م1965بيروت، )الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة  .80

 الحنبلي،  أحمد بن عبد الهاديشمس الدين محمد بن ابن عبد الهادي ، 

 .(هـ1421دار المعرفة، )،  الحديثالمحرر يف  .81

 بن عدي الجرجاين،  أبو أحمد  ابن عدي ، 

 .(هـ1418الكتب العلمية، الطبعة: األولى، )الكامل يف ضعفاء الرجال  .82

 ،  (م1312هـ/  712ا سنة كان حيًّ )د المراكشي، محمد بن أحم أبو عبد اهَّللابن عذارى ، 

   .(م1951ليدن، )يق: ليفي بروفنسال ب يف أخبار األندلس والمغرب، تحقالمغر البيان .83

 ،  (هـ571ت )ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهَّلل 

 . (1995هـ/1415دار الفكر، بيروت، )تاريخ دمشق  .84
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 ويني، بن زكريا القزأحمد بن فارس  ابن فارس 

دار الفكر، بيروت، )ن، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلم هارو .85

 . (م1979هـ/ 1399

 ،  (هـ799ت )اليعمري ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد 

دار الرتاث،  )الديباج المذهب يف معرفة أعيان المذهب، تحقيق: محمد األحمدي أبو النور   .86

 .(القاهرة، بل.ت

 (276ت ) أبو محمد عبد اهَّلل بن مسلم بن قتيبة الدينورييبة ، ابن قت
 (هـ1397مطبعة العاين ، بغداد ،  )ي لحديث ، تحقيق : د. عبد اهَّلل الجبورب اغري .87

أبو محمد موفق الدين عبد اهَّلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم  ابن قدامة ،  

 لمقدسي،  الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة ا

 .(والتوزيع دار الكتاب العربي للنشر)الشرح الكبير على متن المقنع  .88

 .(سلميالمكتب اإل)جل أحمد بن حنبل الكايف يف فقه اإلمام المب .89

 . (هـ1405الرتاث العربي،  ء دار إحيا)المغني شرح مختصر الخرقي  .90

 .(مكتبة الطرفين الطائف)عمدة الفقه،  .91

 ،  (هـ774ت)الدمشقي  بن عمر بن كثير الفداء إسماعيل وابن كثير، أب

 .(2يروت، ط دار الكتب العلمية، ب)أحمد محمد شاكر  اختصار علوم الحديث، تحقيق: .92

  هـ/1408دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، )والنهاية، تحقيق: علي شيري البداية  .93

 . (م1988

 .(هـ 1395دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، )السيرة النبوية،  .94

 ، (هـ273ت)ابن ماجه، أبو عبد اهَّلل محمد بن يزيد القزويني 

 .(م2009هـ/1420 لرسالة،مؤسسة ا)السنن، تحقيق: شعيب األرنؤوط  .95

 ،  (هـ475ت)ابن ماكوال، أبو نصر علي بن هبة اهَّلل 

دار ) اإلكمال يف رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف يف األسماء والكنى واألنساب .96

 . (م1990  /هـ1411ة، بيروت، الكتب العلمي

 الدين،   إسحاق، برهان  هَّلل بن محمد بن مفلح، أبوإبراهيم بن محمد بن عبد اابن مفلح ، 
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 .(هـ1423دار عالم الكتب، الرياض، )المقنع  المبدع شرح .97

 ، (هـ711)ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي اإلفريقي 

 .(هـ1414دار صادر، بيروت، )لسان العرب،  .98

 المصري،  زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم ابن نجيم ، 

 .(ميدار الكتاب اإلسل) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .99

 عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد،  ابن هشام ، 

 .(هـ1411دار الجيل، بيروت، )السيرة النبوية  .100

 ن عمرو األزدي السجستاين، بن إسحاق بن بشير بن شداد بأبو داود سليمان بن األشعث  

 .(تبة العصرية، صيدامكال)السنن  .101

 اهَّلل الهروي البغدادي،  بن سلم بن عبد  أبو عبيد القاسم

 .(دار الفكر)األموال،  .102

 أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفرائيني، 

 م.  1998المسند، دار المعرفة،  .103

 بد اهَّلل بن إسحاق، أبو نعيم األصبهاين، أحمد بن ع

دار الكتب العلمية، )روي حسن ، تحقيق: سيد كس(صبهانأأخبار )تاريخ أصبهان  .104

   .(م1990  هـ/1410بيروت، 

 .(هـ 1419دار الوطن للنشر، )رفة الصحابة، مع .105

 ابريت محمد بن محمد بن محمود، الرومي البابريت، الب

 .(دار الفكر)العناية شرح الهداية  .106

ي ن بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجيد سليماأبو الولالباجي ، 

 األندلسي،  

 .(سعادةة المطبع)المنتقى شرح الموطأ  .107

  (هـ256ت ) جعفياهَّلل البخاري ال محمد بن إسماعيل أبو عبدالبخاري ، 
ــ صــحيح البخاري)الجامع الصــحيح المختصــر   .108 دار ابن كثير ، اليمامة، ) (المشــهور بــــ

 . ، (هـ 1407لطبعة الثالثة ، بيروت، ا
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ــ 1409مـية،  دار البشــــائر اإلســــل)األدب المفرد   .109 لمـعارف دائرة ا)الـتاريخ الكبير  .(هــــــ

 .(العثمانية، حيدر آباد

 البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، 

مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، )مسند البزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين اهَّلل  .110

 .(م2009 - م1988

 ن الفراء البغوي الشافعي ، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بالبغوي ، 

 .(هـ 1418دار الكتب العلمية، )م الشافعي فقه اإلما التهذيب يف .111

 الحنبلى،  منصور بن يونس بن صلح الدين بن حسن بن إدريس البهويتالبهويت ، 

عالم الكتب،  )رادات ف بشرح منتهى اإلدقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعرو .112

 .(هـ1414

 .(دار الكتب العلمية)ن اإلقناع كشاف القناع عن مت .113

 ، (هـ840ت)و العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الشافعي ري، أبالبوصي

د العشــــرة، تحقيق: دار المشـــــكاة  .114 ــانـي دار الوطن، )إتـحاف الخيرة المهرة بزواـئد المســ

 .(هـ1420الرياض، 

 .(هـ 1403دار العربية،  )ئد ابن ماجه اجة يف زواالزج مصباح .115

  (هـ458ت  )د بن الحسين بو بكر أحمالبيهقي، أ
 .(هـ 1414دار الصميعي، )ت فياالخل .116

دار الكتب العلمية، بيروت،  )السنن الكربى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا  .117

 :  (2003هـ/ 1424

الدار السلفية ببومباي  اض بالتعاون مع  مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالري)شعب اإليمان   .118

 .(هـ 1423بالهند، 

 .(هـ1412ية، كراتشي، جامعة الدراسات اإلسلم)واآلثار السنن معرفة  .119

 ،  (هـ279)محمد بن عيسى بن سورة  الرتمذي،

مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، ) ، تحقيق: أحمد شاكر (السنن)جامع الرتمذي  .120

 :  (م1975هـ/ 1395
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لصعيدي  صبحي السامرائي , أبو المعاطي النوري , محمود خليل ار، المحقق:  العلل الكبي .121

 . (1409ربية، بيروت، عالم الكتب , مكتبة النهضة الع)

 ص الحنفي،  أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاالجصاص ، 

 .(هـ 1431دار البشائر اإلسلمية، )شرح مختصر الطحاوي  .122

 بن شعبة الخراساين الجوزجاين، الجوزجاين أبو عثمان سعيد بن منصور  

 .(هـ 1417ر الصميعي للنشر والتوزيع، اد)التفسير من سنن سعيد بن منصور  .123

 ،  (هـ405)الحاكم، أبو عبد اهَّلل محمد بن عبد اهَّلل النيسابوري 

دار الكتب العلمية، )مستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ال .124

 :  (م1990هـ/ 1411بيروت، 

، بيروت،  دار الغرب اإلسلمي)جزي، تحقيق: موفق عبد اهَّلل عبد القادر ت السسؤاال .125

 . 148  - (م1988هـ/  1408

، دار الكتب العلمية، بيروت)لحديث، تحقيق: السيد معظم حسين علوم امعرفة  .126

 .(هـ1397

 ،  (هـ482ت )الحبال، أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد المصري 

دار  )د هـ، تحقيق: محمود بن محمد الحدا375وفيات المصريين ونفر سواهم من سنة  .127

 .(هـ1408العاصمة، الرياض، 

 أبو إسحاق،   إبراهيم بن إسحاق الحربيالحربي ، 

 .(هـ1405جامعة أم القرى، )غريب الحديث  .128

بو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين  أالحصني ، 

 الشافعي، 

 .(م1994دار الخير،  )ختصار حل غاية اال كفاية األخيار يف .129

 ، (م1095ـ/ ه488ت )بن عبد اهَّلل األزدي  محمد بن فتوح أبو عبد اهَّلل،الحميدي ،  

بيروت،   -القاهرة )جذوة المقتبس يف تاريخ علماء األندلس، تحقيق: إبراهيم اإلبياري،  .130

 .  (م1989هـ/ 1409

 كريا بن مسعود األنصاري  جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زالخزرجي ، 
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 .(هـ1414القلم، ر دا)ة والكتاب اللباب يف الجمع بين السن .131

محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، ن حمد بن أبو سليماالخطابي ، 

  .(هـ 1402دار الفكر، )غريب الحديث 

 غدادي،  أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البالخطيب ، 

.  هـ1417وت، لعلمية، بيردار الكتب ا)تاريخ بغداد، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا  .132

 . (لحميد، المكتبة العصرية، بيروت، بل. تي الدين عبد اطبعة محمد محيو

دار الهجرة،  )زهراين الفصل للوصل المدرج يف النقل، المحقق: محمد بن مطر ال .133

 .(هـ1418

المكتبة )ي، وإبراهيم حمدي المدين حقيق: أبي عبد اهَّلل الدسوقالكفاية يف علم الرواية، ت .134

 .(نة المنورة، بل. تلمية، المديالع

 أبو العباس أحمد بن محمد الخلويت، الشهير بالصاوي المالكي، يت ، الخلو

دار )الصاوي على الشرح الصغير بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية  .135

 .(المعارف

 حسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي ،  ال  أبوالدارقطني ، 

 . (هـ 1424مؤسسة الرسالة، بيروت، )السنن  .136

واردة يف األحاديث النبوية، تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين اهَّلل السلفي  ل الالعل .137

 . (هـ 1405ولى دار طيبة، الرياض، الطبعة: األ)

 الشافعي أحمد بن عثمان بن قايماز الدمشقيشمس الدين أبو عبد اهَّلل محمد بن الذهبي ، 

 .(م2003، دار الغرب اإلسلمي)بشار عواد معروف،  تاريخ اإلسلم، تحقيق: .138

 . (م1998هـ/1419دار الكتب العلمية، بيروت، )تذكرة الحفاظ  .139

 . (هـ 1421وطن، الرياض، الطبعة : األولى ، دار ال)تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق  .140

مؤسـسـة الرسـالة، )شـعيب األرنؤوط، محمد العرقسـوسـي، بلء، تحقيق:  سـير أعلم الن .141

 .(م1984يروت، ب

دار المعرفة، بيروت، )البجاوي لرجال، تحقيق: علي محمد ميزان االعتدال يف نقد ا .142

 . (م1963هـ/  1382
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 عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، الرافعي ، 

 .(دار الفكر)فتح العزيز بشرح الوجيز  .143

 الحسن علي بن سعيد الرجراجي،  جي أبوالرجرا

دار ابن حزم، ) وحل مشكلهتاف التأويل يف شرح المدونة مناهج التحصيل ونتائج لطائ .144

 . (هـ 1428

شمس الدين أبو عبد اهَّلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي،  الرعيني ، 

 المعروف بالحطاب الرعيني المالكي، 

 .(هـ1412دار الفكر،  )مختصر خليل مواهب الجليل يف شرح  .145

 صري الحنبلي، بد اهَّلل الزركشي المشمس الدين محمد بن عالزركشي ، 

 . (هـ 1413دار العبيكان، )ر الخرقي مختصشرح  .146

 ، (هـ762ت)أبو محمد عبد اهَّلل بن يوسف بن محمد الزيلعي الزيلعي ، 

 ان، بيروت،مؤسسة الري)نصب الراية ألحاديث الهداية، تحقيق: محمد عوامة  .147

 ( م1997  هـ/1418
 بن  هَّلل فسير الكشاف للزمخشري، المحقق: عبد اتخريج األحاديث واآلثار الواقعة يف ت .148

 .  (هـ1414ة، دار ابن خزيم )عبد الرحمن السعد 

 عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، الزيلعي ، 

 .(هـ 1313المطبعة الكربى األميرية، )شرح كنز الدقائق  .149

السبكي  ىي بن تمام بن حامد بن يحيتقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكايف بن علالسبكي ، 

 أبو نصر عبد الوهاب، ه تاج الدين وولد

 .(1995هـ/1416دار الكتب العلمية، بيروت، )اإلهباج شرح المنهاج  .150

 أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي،  السخاوي ، 

نة، مكتبة الس)ح ألفية الحديث للعراقي، تحقيق: علي حسين علي غيث بشرفتح الم .151

 .(م2003هـ/ 1424رة، القاه

 ئمة السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األ، السرخسي 

 . (هـ1414دار المعرفة،  )المبسوط  .152
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 محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علء الدين السمرقندي،  السمرقندي ،  

 . (هـ 1414دار الكتب العلمية، بيروت، )ء تحفة الفقها .153

  ،(هـ562ت) محمد المروزي   الكريم بنسعد عبد  والسمعاين، أب

مجلس دائرة المعارف  )ب، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي وآخرين نسااأل .154

 ،  (م1962هـ/ 1382العثمانية، حيدر آباد،  

 دين السندي،  محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الالسندي ، 

 .(هـ1406سلمية،  بوعات اإلمكتب المط)حاشية السندي على سنن النسائي  .155

 ري، أبو يحيى السنيكي، حمد األنصازكريا بن مالسنيكي ، 

  .(المطبعة الميمنية)الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية  .156

 .(دار الكتاب اإلسلمي)أسنى المطالب يف شرح روض الطالب  .157

 ( هـ911ت  )د الرحمن بن أبي بكر المصري لدين عبجلل ا السيوطي،
الرحمن صلح بن محمد   يث الموضوعة، المحقق: أبو عبد يف األحادالمصنوعة  ئالآلل .158

 .(هـ 1417دار الكتب العلمية، )بن عويضة 

دار  )تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي  .159

 (، السعودية2طيبة، ط
: د. محفوظ  د، المحققي ، المسنأبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاششي ،  شاال

 . (هـ1410مكتبة العلوم والحكم، )الرحمن زين اهَّلل 

  ،إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبيالشاطبي ، 

 . (م1997هـ/ 1417، 1دار عفان، ط )الموافقات، تحقيق: مشهور بن حسن  .160

 أبو عبد اهَّلل محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، ام ، اإلم الشافعي

   ( م1990هـ/ 1410معرفة، بيروت،  ال دار)، (طبع ملحًقا بكتاب األم)ث الحدي اختلف .161
 . (هـ1410دار المعرفة،)األم  .162

 . (هـ 1400دار الكتب العلمية، بيروت، )المسند،  .163

 افعي، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشالشربيني ، 

 .(هـ1415العلمية، دار الكتب )مغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفاظ المنهاج  .164
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 لي المصري الحنفي،  مار بن علي الشرنبلالشرنبللي حسن بن ع

 .(هـ 1425المكتبة العصرية، )مراقي الفلح شرح متن نور اإليضاح  .165

  محمد بن علي بن محمد بن عبد اهَّلل الشوكاين اليمني،الشوكاين ، 

 .(هـ1413دار الحديث، مصر، )ألوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي نيل ا .166

 دي،  يبك بن عبد اهَّلل الصفصلح الدين خليل بن أالصفدي ، 

 . (م2000دار إحياء الرتاث، بيروت، )الوايف بالوفيات، تحقيق: أحمد األرنؤوط  .167

 أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة، أبو جعفر الضبي، الضبي ، 

 . (م 1967اب العربي، تدار الك)يف تاريخ رجال أهل األندلس  مسالملتبغية  .168
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 .(هـ1417
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ياسين أحمد إبراهيم درادكة حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء، المحقق: د.  .196

 . (م1980مؤسسة الرسالة، )
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 . (م2001هـ/ 1421

 /هـــــ 1406حلب،  اإلسلمية،  مكتب المطبوعات )السنن، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة  .215
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