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 إهداء

 .وسلم وأصحابه وآله عليه هللا صلى هللا رسول واآلخرين األولني سيد معلما   بعث الذي اخلري منبع إىل
 بعطائه يزال ال من ملل، وال كلل  بال دؤوب وجهد بسخاء املعطاءة واأليدي احملب القلب ذي إىل

 .خريا عين هللا جزاه العلم، طريق سلوكي يف معني خري كان  الذي والدي.. .يغمرين
 هللا أحسن أمي علي واحلنان ابحلب وفاضت عيين أمام العلم راية ونصبت التوحيد لنب أرضعتين من إىل

 .العمل وحسن ابلطاعة وأسعدها جزاءها
 واستقرارا   هدوءا   بييت جعلت اليت وتعليمه، العلم حتصيل مهوم معي حتملت اليت أوالدي أمو  زوجيت إىل

 .وسكينة
 .إماما   للمتقني وأهلي إخواين وسائر هللا جعلهما وتوفيق ليلى كبدي  فلذيت إىل
 شخصييت بناء يف األبرز الدور هلما كان  من ابلذكر وأخص بفائدة وأكرمين نصيحة يل أسدى من كل  إىل

 .عيتاين ابسم الدكتور واألستاذ درويش هالل الدكتور األستاذ وتعليما   توجيها   العلمية
 ودرب والعلم الرحم يف أخوايتو  وإخويت الصادقني، واجملاهدين املخلصني، والدعاة العاملني، العلماء إىل

. الدعوة
 املتواضع اجلهد هذا أهدي
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 قدمةامل

احلمد هلل الكرمي املنان، خالق اإلنسان، معلمه البيان، والصالة والسالم على سيد األانم، من  
 أرسله ربه مرشدا  للعقول ومزكيا  للنفوس، شاحذا  للهمم آمرا  خبري القيم، وبعد،

على اإلطالق الدين الكامل الشامل لكل جوانب فلقد أسبغ هللا على عباده نعمه، وأفضل النعم  
 احلياة، من تزكية روح وتقومي سلوك وإانرة فكر وترسيخ عقيدة.

األهواء وال تفرقهم  وملا كان اإلسالم دين حياة كان ال بد من أسس حتكم أفعال العباد، حىت ال تتجاذهبم
اآلراء، فكان الفقه اإلسالمي أبحكامه املتعددة، قطعية الثبوت والداللة أو ظنية الثبوت والداللة أو 

 املستنبطة من القرآن والسنة. 
وقد قيض هللا عز وجل للفقه رجاال  ازدان هبم ووزنت عقوهلم اجلبال، اعتنوا به يف مراحله التارخيية،  

 ،عوا أصوله واستنبطوا فروعه، فكانت املذاهب، وكان يف كل مذهب املطيل واملختصرأرسوا قواعده ووض
 هبذه الثروة الفقهية الكبرية.  وكانت املتون والشروح واحلواشي، اليت أثرت احلضارة اإلسالمية

مل يطبع، أن أبصر النور وطبع، ولكن الكثري منه وقدر هللا عز وجل لعدد كبري من الرتاث الفقهي  
 كما حدث يف مكتبة بغداد، ومنه ما ال يزال يف أدراج املكتبات كمخطوط.  منه بل ضاع

وحني كنت ممن أكرمهم هللا بدراسة الفقه عموما  واملذهب احلنفي خصوصا  أثناء جلوسي على مقاعد 
لماء ومناهج الدراسة ويف جمالس األشياخ الكرام، ونظرا  ملوقع كتاب اهلداية لإلمام املرغيناين يف جمالس الع

الدراسة، وبعد أن وجدت يف نفسي رغبة متوافقة مع إشارة أحد أساتذيت الكرام خلدمة كتاب وقع شرحا  
على كتاب اهلداية، حتمست خلدمته كونه حيوي الكثري من الفرائد والفوائد وهو )غاية البيان واندرة األقران 

املتوىف سنة  األتقاينجملدا ( لإلمام أمري كاتب  20يف آخر األوان شرح كتاب اهلداية لإلمام املرغيناين يف 
هـ، ألقوم مع جمموعة كرام من طلبة الدراسات العليا بتحقيقه ودراسته، على أن يكون البحث املقدم 758

 لنيل شهادة املاجستري يف الدراسات اإلسالمية شعبة القانون والفقه وأصوله. 
الفقه اإلسالمي من خالل عملي يف إخراج هذا الكتاب،  فاهلل الكرمي أسأل أن أكون قد وفقت يف خدمة

فما كان من صواب فمن هللا تعاىل وحده، وما كان من خطأ أو سهو فمن نفسي، وجزى هللا كل خري من 
 أرشدين إىل زلل أو خلل.
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 :أسباب اختياري هلذا الكتاب
 كان الختياري هذا املوضوع عدة أسباب منها:

 .وال سيما الفقهي منه اث الثقايفاهتمامي ابلرت _ 1
إثراء املكتبة اإلسالمية بكتاب ذي قيمة يف الفقه، من خالل املشاركة مع جمموعة من إخواين إبخراج _ 2

 هذا الكتاب.
 املكانة العلمية للمؤلف إضافة إىل مكانة كتاب اهلداية ومؤلفه._ 3
أو مع الواحد اء بني أقوال املذهب رغبيت يف االستفادة من طريقة االستدالل واملقارنة بني اآلراء سو _ 4

 املذاهب األخرى. 
 :بعض صعوابت البحثأ_ 

نة هللا يف الكون، أن أقام يف طريق الوصول لألشياء العظيمة صعوابت ال بد من جتاوزها، إكراما  جرت س
احلال يف ألهل اهلمة العالية، فكانت التضحية ابجلهد أو املال مثنا  يبذل للوصول للدرر الثمينة، وكذلك 

 إخراج هذا الكتاب الثمني واجهتين صعوابت أبرزها:
عدم القدرة على االستفادة من عدد كبري من املخطوطات املتوفرة وذلك لكوهنا موزعة يف دول خمتلفة _ 1

متباعدة، أو أن مراكز املخطوطات طلبت مثنا  ابهظا  مقابلها، أو أن النسخ املتوفرة غري مقروءة بسبب 
 تلفها.

 يتيسر يل االطالع على عدد من مصادر الكتاب، وذلك بسبب عدم إخراجها كمطبوعة أو عدم _ مل2
 . الطحاوي للرازي واألجناس للناطفي، مثل شرح خمتصر وقويف على مكان وجودها أصال  

األنظمة املعتمدة لدى اجلامعات، حيث إن عددا  من املصادر واملراجع قدم كرسائل لنيل درجة _ 3
لعليا ولكن أنظمة اجلامعة ال تسمح إبخراجه من املكتبة، واالطالع عليه يف مكتبة اجلامعات الدراسات ا

صعب نظرا  لوجود أغلب اجلامعات خارج لبنان، أو أن بعض اجلامعات ال تسمح لغري طالهبا ابلدخول 
 إىل املكتبة، وابلتايل فإين مل أمتكن من االطالع إال على عدد قليل من الدراسات.
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 الدراسات السابقة عن املخطوطب_ 
مل أجد فيما وقفت عليه اهتماما  من السابقني هبذا الكتاب سوى رساالت سابقة أعدت لنيل درجة 
املاجستري من قبل الباحث عبد هللا أسامة حسين يوسف يف جامعة األزهر حقق فيها ابب القسامة، وأييت 

اجلامعي سبقين هبا   وةعهد الدعمق _ ضمن سلسلة رسائل علمية يف هذا اجلهد _ أسأل هللا القبول والتوفي
عقلة البداح،  وصبحاحلاجي، عبد هللا  عليمنال و  عماد زغراتالطلبة عبد هللا هنانو و كل من األخوة 

 وعلي عبد الكرمي الشوا، وسفيان احلبيب أبو بكر.
 : منهج التحقيقج_ 

 حاولت جاهدا  يف عملي هذا أن أقوم مبا يلي:
 ذكر الفروق بني النسخ، وال سيما ما يرتتب على ذكره فائدة.  -
ما غلب على الظن أنه تصحيف أو حتريف انتج عن خطأ أو سهو من اإلشارة إىل إغفال  -

 ، وإثباته مصححا .ئ وإشغاله مبا ليس يف ذكره فائدةالناسخ، خوفا  من تشتيت القار 
 أو شرحا  لكلمة، أو بياان  ملقصد أو إزالة للبس.توضيحا  لعبارة قمت ابلتعليق على النص مبا ميثل  -
وجدت يف الكتاب اختصارا  ملنت اهلداية أو ذكرا  ابملعىن فأثبته يف رأس الصفحة حسبما وافق  -

 ته يف الشرح كما ورد يف نسخ غاية البيان.دالكتب املعتمدة، وأور 
 ميزت منت اهلداية ابخلط العريض. -
ا ورد ذكره يف األربعة، لكونه ليس كتاب فقه مقارن، بل اكتفيت مبمل أتوسع يف ذكر آراء املذاهب  -

راء غري املذهب احلنفي إىل ما يوافقها من أقوال يف الكتب املعتمدة يف املذاهب، مع الكتاب، مع إحالة آ
 .املختصة بكل مذهب بيان املوضع يف املراجع

بيان موضع ورودها يف مكن منها مع أما ابلنسبة لألقوال املتعلقة ابملذهب احلنفي فقد عزوت ما أ -
أو حصول لبس من انحية، وعدم توفر املصادر اليت ينقل عنها املؤلف،  ألقوال املنقولةنظرا  لكثرة ا املصدر

ه من الشروح، أو ألين مل أجد ذكرا  مراد يف اسم املصدر مثل شرح الطحاوي الذي مل أستطع الوقوف على
ورمبا عزوت بعض األقوال للكتب اليت يغلب على الظن تب واألدلة، للكتاب الذي نقل عنه يف فهارس الك

 لعزو األقوال إىل مصادرها، وبيان موضع ورودها يف املصدر.  وجودها فيها.
خرجت اآلايت واألحاديث الواردة إبجياز يوصل القارئ إىل فائدة يف االستدالل أو البيان بال  -

 كتاب فقه وليس كتاب حديث.إسهاب ممل أو تقصري خمل، إذ إن املخطوط  
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 احلاشية مع إذا وجدت مسألة فيها قول مستند إىل دليل قوي ويتناسب مع العصر أشري لذلك يف -
الدليل أو املصدر، موافقا  يف ذلك منهج املصنف يف ذكر األقوال وتقدمي بعضها على بعض، مثل مسألة 

 استعمال الصابون املطيب.
(، كنسخة أساسية ورمزت هلا 4891وطات الرتكية حتت رقم )اعتمدت النسخة املوجودة يف املخط -

( ورمزت هلما حبرف 1632حبرف )أ( وقارنتها ابلنسخة الثانية املوجودة يف املخطوطات الرتكية حتت رقم )
 النسخة الثالثة املوجودة يف مركز مجعة املاجد ورمزت هلا حبرف )ج(.و  )ب(

 أو األكثر بياان  وظهورا . أو األفصح لغة ثبت الراجح فقهيا  عند اختالف املخطوطات أ -
اعتمدت من النسخ ما توافقت كتابته مع قواعد اإلمالء املتعارف عليها، فأثبت اهلمزة املسهلة يف  -

مثل ابيع واأللفات احملذوفة يف مثل ثالث، فضال  عن إثبات ايء الفعل املضارع مع الفاعل املذكر والتاء مع 
 ا كثر وروده من غري ذكر اختالف النسخ يف ذلك. الفاعل املؤنث، وغري ذلك مم

 حاولت إبراز بداية كل مبحث أو فقرة مبا يساهم يف إيضاح األفكار ووحدة املوضوع. -
 .األتقاينوضعت تعريفا  لكل من منت اهلداية وغاية البيان الكتاب وترمجة لإلمامني املرغيناين و  -
حيحه أو إضافته، فأثبت ذلك دون إشارة وجدت يف هوامش النسخ ما قام الناسخ حبذفه وتص  -

 لذلك.
التزمت جانب األدب دوما  مع النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة والعلماء الصاحلني بذكر صلى  -

 هللا عليه وسلم ورضي هللا عنه ورمحه هللا، ولو مل يكن مذكورا  يف النسخ املعتمدة.
 وأشرت لذلك يف احلاشية. ] معكوفتني[ني وضعت الكلمات والعبارات اليت تباينت فيها النسخ ب -
 وضعت اآلايت وفق الرسم العثماين مع القوس اخلاص ابلنسخ العثماين. -
 أكرب قدر ممكن من األعالم، وال سيما ما له صلة وثيقة مبوضوع الدراسة أو النص احملقق. ترمجت -
، معتمدا  يف ذلك دانمن األماكن واألمم والبل انهملا غلب على الظن احلاجة لبي ا  وضعت تعريف -

كمعجم البلدان، وما وجدته حباجة لتبيني رجعت فيه للمواقع االلكرتونية واملراجع الكتب القدمية  على 
 احلديثة إن توفرت.

ما وجدت ترمجته من األعالم يف الكتب القدمية نقلت عنها، وما مل أجده عدت إىل الكتب  -
 احلديثة كاألعالم.

نسبة الكتاب ملؤلفه كما ورد يف كتب الرتاجم أكتفي بعض األحيان إذا كان اهلدف التدليل على  -
 ابلرجوع إىل كشف الظنون وما شاهبه وقد أزيد عليه غريه.

 ما وجدته من العبارات مهما  وينبغي التنبيه له وضعت حتته سطرا . -
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يف بعض األحيان يذكر املصنف احلديث بسنده فلم أتعرض لرتمجة رجال السند نظرا  لكون  -
 الكتاب ليس كتاب دراية إال إذا كان هناك حاجة لذلك فأتعرض لرجال السند.

، مكتفيا  بذكر واملوضوعاتواملراجع الم اديث واألعوضعت فهارس علمية لكل من اآلايت واألح -
 طرف اآلية أو احلديث أو اسم العلم من غري ترمجته وذكر اتريخ وفاته.

بع بعد ألئمة يف املذهب يف كتب مشاهبة فلم أوفق حاولت أن أجد ما ينقله عن خمطوطات مل تط -
 .نفسه املصدر عنه نقال  عنلذلك، ولكين أجدها يف الشروحات املتأخرة 

 
خطة البحثد_   

 .قسمنيمتهيد و قمت بتقسيم الرسالة إىل مقدمة و 
إىل ذكر اشتملت على أسباب اختيار املوضوع والصعوابت اليت واجهتها يف عملي، إضافة فقد  املقدمةأما 

 الدراسات السابقة مشريا  إىل ما صدر منها مطبوعا ، ومنهج التحقيق الذي اعتمدته.
 أما التمهيد فقد حتدثت فيه عن أجبدايت املذهب احلنفي وفيه ما يلي:

 طبقات الفقهاءأوال : 
  طبقات الكتباثنيا : 
 أصحاب املذهب اثلثا : 

 :لى فصلنيشتمل عوهو قسم الدراسة فقد ا القسم األولأما 
وقد ، األتقاينتناولت فيه التعريف بكتاب اهلداية ومؤلفه اإلمام املرغيناين وشارحه اإلمام  الفصل األول

 اشتمل على مبحثني:
 اشتمل على ستة مطالب:اإلمام املرغيناين وكتاب اهلداية، و ول: حتدثت فيه عن املبحث األ

 ومولده. رغيناين امسه ونسبه ولقبهاإلمام امل املطلب األول:
 .شيوخه وتالميذه املطلب الثاين:

 .فقهيةطبقة اإلمام املرغيناين ال املطلب الثالث:
 العلمية املطلب الرابع: آاثر املرغيناين

 .وأقوال العلماء فيه املطلب اخلامس: فضل املرغيناين
 أمهية كتاب اهلداية ومنزلته.املطلب السادس: 

 :مطالب بعةوعصره، وفيه س األتقاينيتناول التعريف ابلشارح  ين:الثا املبحث
 امسه ونسبه ولقبهاملطلب األول: 
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 .نشأته وحياته املطلب الثاين:
 .طلبه للعلم ورحالته املطلب الثالث:
 عصره. املطلب الرابع:

 .شيوخه وتالمذته وآاثرهاملطلب اخلامس: 
 .علماء عصره ومؤلفاهتم واملنهج الفقهي السائداملطلب السادس: 

 سابع: طبقته الفقهية.املطلب ال
 :أما الفصل الثاين فيضم مبحثني

 :األول عرضت فيه للتعريف بكتاب غاية البيان واشتمل على أربعة مطالب املبحث
 .عنوان الكتاب ونسبته إىل مؤلفهاملطلب األول: 
 .أمهية كتاب غاية البيان ومكانته بني كتب الفقه املطلب الثاين:

 .املقارنة الفقهية بني الكتب القدمية واحلديثةمفهوم املطلب الثالث: 
 مصادر الكتاب.  املطلب الرابع:

 أما املبحث الثاين فقد عرضت فيه لنسخ غاية البيان، واشتمل على مطلبني:
 املطلب األول: وصف النسخ اليت اعتمدت عليها. 

 املطلب الثاين: صور عن نسخ املخطوط.
 ألمثايل من طلبة العلم. ليكون سهل املنالحقيق النص بتفيه قمت فقد  القسم الثاين أما يف

 وميكن توضيح اخلطة برسم البيان التايل:
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 أجبدايت املذهب احلنفي
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 أواًل: طبقات الفقهاء
ملا كان احلكم على الشيئ فرعا  عن تصوره، كان ال بد للوصول إىل معرفة طبقة كل من اإلمامني املرغيناين 

من الوقوف على آراء العلماء وتقسيماهتم لطبقات الفقهاء، وما تعرضت هلا من انتقادات، حىت  األتقاينو 
 نتمكن من احلكم ببصرية على الطبقة الفقهية لكل منهما.

، وعليه مشى معظم العلماء 2ابن كمال ابشا عن صاحب الطبقات السنية 1التميمي الدين تقيفقد نقل 
 طبقات الفقهاء يف املذهب احلنفي سبعة:  ه عدأن من بعده،

األوىل: طبقة اجملتهدين يف الشرع كاألئمة األربعة ومن سلك مسلكهم يف أتسيس قواعد األصول  -
واإلمجاع والقياس على حسب تلك القواعد من  واستنباط أحكام الفروع من األدلة األربعة الكتاب والسنة

 األصول.غري تقليد ألحد يف الفروع وال يف 
الثانية طبقة اجملتهدين يف املذهب كأيب يوسف وحممد وسائر أصحاب أيب حنيفة رمحه هللا القادرين  -

على استخراج األحكام عن األدلة املذكورة على مقتضى القواعد الىت قررها أستاذهم أبو حنيفة رمحه هللا 
زون عن املعارضني يف اصول وبه ميتفإهنم وإن خالفوه يف بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونه يف قواعد األ

املذهب ويفارقوهنم كالشافعي ونظرائه املخالفني أليب حنيفة رمحه هللا يف األحكام غري مقلدين له يف 
 األصول.

  

                                                            

 النحو، يف مالك ابن ألفية شرح على وحاشية احلنفية، السادة تراجم يف السنية الفقه واألدب، له من التصانيف الطبقاتاحلنفي، مجع بني  املصري القاضي الغزي التميمي القادر عبد بن الدين تقي - 1

  هـ. 1129 هـ، وتويف سنة1053وغري ذلك، ولد سنة 

 الدمشقي، الزِرِْكِلي الدين خري واألعالم، ، و3/91 م،1993 ،األوىل الطبعة ،وتبري  ،ط مؤسسة الرسالة ،معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، اعتىن به ومجعه مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة)

 (.2/85 م،2002 ،15ط لبنان، – بريوت للماليني، العلم دار

ومعروف زاده وبرع حىت أصبح مفتيا  للقسطنطينية، له أكثر من مائة مصنف بني كتاب ورسالة يف التفسري والفقه واألصول  مشس الدين أمحد بن سليمان بن كمال ابشا ، أخذ عن القسطالين -2

 هـ.940والفرائض واللغة، تويف رمحه هللا يف سنة 

، والشقائق النعمانية 2/108، 3م، عدد األجزاء:  1997لبنان، الطبعة األوىل  –ة، بريوت حتقيق خليل املنصور، ط دار الكتب العلمي )الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة، جنم الدين حممد الغزي،

 (.1/226 بريوت، –هـ، ط دار الكتاب العريب 968يف علماء الدولة العثمانية، أبو اخلري عصام الدين طاْشُكرْبي زَاَدْه املتوىف سنة 
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ر وفخ 1الثالثة طبقة اجملتهدين يف املسائل الىت ال رواية فيها عن صاحب املذهب كاخلصاف -
وفخر الدين  5ومشس األئمة احللواين 4وأيب احلسن الكرخي 3ومشس األئمة السرخسي 2اإلسالم البزدوي

وأمثاهلم فإهنم ال يقدرون على املخالفة للشيخ ال يف األصول وال يف  7وأيب جعفر الطحاوي 6يخانقاض
لة ال نص فيها على حسب أصول قررها ومقتضى قواعد أالفروع لكنهم يستنبطون األحكام يف مس

 بسطها. 

                                                            

 الرضاع وكتاب الشروط وكتاب الوصااي وكتاب احليل كتاب  ابلفقه، صنف عارفا   الطيالسي، كان داود وأيب النبيل عاصم أيب عن حدث اخلصاف بكر الشيباين أبو مهري بن وقيل عمرو بن أمحد - 1

 هـ.261 سنة ببغداد املناسك وغريها، مات وكتاب اخلراج وكتاب وكتاب

الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، تقي الدين الغزي، حتقيق ، 1/97، م1992 ،ط األوىل ،دمشق ،دار القلم ،رمضان يوسفحتقيق حممد خري  ،اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا )

 (1/123م،1970القاهرة،  -عبد الفتاح احللو، ط اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية

ل الفقه وكتاب املبسوط وشرح اجلامع الكبري وشرح علي بن حممد بن احلسني بن عبد الكرمي بن موسى بن عيسى بن جماهد أبو احلسن فخر اإلسالم البزدوي فقيه ما وراء النهر، له كتاب يف أصو  - 2

 عدد السعودية، العربية اململكة – الرايض العلوم، دار ط احللو،، عبدالفتاح حتقيق ،ي الدين عبدالقادر القرشيهـ ودفن بسمرقند. )اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حمي 482اجلامع الصغري، تويف سنة 

 (.1/114، اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا،1/372،  م1988 سنة األوىل الطبعة ،2:األجزاء

و ىف السجن أبوزجند، قدم حلب ودرس فيها، مث مشس األئمة حممد بن أمحد السرخسي إمام عالمة حجة متكلم فقيه أصويل مناظر، أخذ الفقه عن مشس األئمة احللواين زمانه أمال املبسوط وه - 3

  هـ.571خرج إىل دمشق فتويف فيها سنة 

 (.7/24، األعالم، خري الدين الزِرِْكِلي، 1/248، اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا، 2/28لقادر القرشي، )اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبدا

ذا صرب على الفقر  و وكان من العلماء العباد ،هوبعد صيت ،واشتهر امسه ،وانتشرت تالمذته يف البالد انتهت إليه رائسة املذهبه، عبيد هللا بن احلسني بن دالل أبو احلسن البغدادي الكرخي الفقي -4

  ة.واحلاج

 (.1/200اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا،  ،2/340) اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبدالقادر القرشي، 

أيب عبد هللا غنجار البخاري وتفقه على القاضي أيب علي احلسني بن اخلضر النسفي وأخذ عنه أبو بكر حممد بن أمحد بن  عبد العزيز بن أمحد احللواين، إمام احلنفية يف وقته ببخارى، حدث عن - 5

 هـ بكش ومحل إىل خبارى ودفن فيها. 449أيب سهل السرخسي مشس األئمة وأبو بكر حممد بن احلسن بن منصور النسفي ومن تصانيفه املبسوط تويف سنة 

 (1/189، اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا،1/318يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبدالقادر القرشي،  )اجلواهر املضية

 على للخصاف، تفقه القاضي أدب وشرح الزايدات وشرح الصغري اجلامع الفتاوى املشهورة بفتاوى قاضيخان وشرح ، له الفرغاين االوزجندي العزيز عبد بن حممود القاسم أيب بن منصور بن احلسن - 6

 هـ.  592 سنة الكردري، تويف األئمة وعنه أخذ الفقه مشس املرغيناين، الدين ظهري واإلمام األنصاري الصفاري إبراهيم اإلمام

 (1/243 ي،الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، تقي الدين الغز ، 1/151، اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا)

فيه  زمنه، قال يف حنيفة أيب أصحاب رايسة إليه مصر، انتهت بصعيد قرية طحاء نسبة إىل والطحاوي احلافظ احملدث، اإلمام الفقيه املصري الفقيه الطحاوي جعفر أبو سالمة بن حممد بن أمحد - 7

هـ، وتويف سنة 229 سنة له شرح معاين اآلاثر، وخمتصر الطحاوي، والعقيدة الطحاوية، ومشكل اآلاثر، وغريها، ولد الفقهاء، مذاهب جبميع عاملا   وكان املذهب، كويف  الطحاوي كان  الرب عبد ابن

 هـ.321

الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، تقي الدين  ، و1/100اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا،، و 1/102، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبد القادر القرشي)

 (.1/136،الغزي
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فإهنم ال يقدرون على اجتهاد أصال ضرابه وأ 1التخريج من املقلدين كالرازيالرابعة: طبقة أصحاب  -
ولكنهم الحاطتهم األصول وضبطهم املأخذ يقدرون على تفصيل القول اجململ ذي وجهني وحكم مبهم 

رهم يف األصول أصحاب اجملتهدين برأيهم ونظحيتمل األمرين منقول عن صاحب املذاهب أو عن أحد 
كذا يف ختريج الكرخي وختريج   ا وقع يف بعض املواضع من اهلدايةمثاله ونظرائه من الفروع ومواملقايسة على أ

 .من هذا القبيل 2الرازي
وصاحب اهلداية وأمثاهلما  3اخلامسة: طبقة أصحاب الرتجيح من املقلدين كأيب احلسن القدوري -

 .وشأهنم ترجيح بعض الرواايت على بعض بقوهلم هذا أوفق للقياس وهذا أرفق للناس
السادسة: طبقة املقلدين القادرين على التمييز بني القوي والضعيف وظاهر الرواية والنادرة   -

كأصحاب املتون املعتربة من املتأخرين مثل صاحب الكنز وصاحب املختار وصاحب الوقاية وصاحب 
 .اجملمع وأمثاهلم فإهنم ال ينقلون يف كتبهم األقول املردودة والرواية الضعيفة

ة املقلدين الذين ال يقلدون إال على ما ذكر وال يفرقون بني الغث والسمني وال مييزون السابعة طبق -
 .4الشمال عن اليمني بل جيمعون ما جيدون كحاطب الليل فالويل هلم وملن قلدهم كل الويل

 5إال أن هذا التقسيم رغم موافقة الكثريين له، فقد تعرض النتقاد جمموعة من العلماء كالشهاب املرجاين
هـ، حيث ذكر يف معرض اعرتاضه على وصف عبد القادر التميمي الغزي املصري 1306املتوىف سنة 

للتقسيم أبنه حسن جدا  فقال: "بل هو بعيد عن الصحة مبراحل فضال  عن صاحب الطبقات السنية 

                                                            

تفقه أبيب احلسن الكرخي وأيب سهل الزجاج ، وكان صاحب حديث ورحلة، لقي أاب  أبو بكر أمحد بن علي الرازي اإلمام العالمة املفيت اجملتهد، عامل العراق، املعروف ابجلصاص صاحب التصانيف، - 1

قال اخلطيب كان إمام أصحاب  بنيسابور، وعبد الباقي بن قانع، ودعلج بن أمحد، وطبقتهما ببغداد، والطرباين وعدة أبصبهان، صنف ومجع، سكن بغداد وعنه أخذ فقهاؤها ،العباس األصم، وطبقته 

 هـ.370أيب حنيفة ىف وقته وكان مشهورا  ابلزهد، رفض تويل القضاء بعد أن طلب منه ملرتني، تويف سنة 

 عدد م،2006 القاهرة، -احلديث دار طباعة ،، سري أعالم النبالء، مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب1/84ملضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبد القادر القرشي، )اجلواهر ا

 (18،12/344:األجزاء

 مل أجد هلذين الكتابني ذكرا  يف املراجع. - 2

وتفقه عليه األقطع وشرح خمتصره، انتهت إليه ابلعراق رايسة أصحاب أيب حنيفة  دوري أمحد بن حممد صاحب املختصر املبارك ، أخذ الفقه عن أيب عبد هللا اجلرجاين،الفقيه البغدادي املعروف ابلق - 3

ال فيه كان فقيها  صدوقا ، صنف املختصر املشهور مبنت القدوري، وشرح خمتصر وعظم قدره وارتفع جاهه، كان حسن العبارة ىف النظر مدميا  لتالوة القرآن، شهد له أقوام كثريون منهم السمعاين فق

، اتج الرتاجم يف 1/93القادر القرشي،  هـ. )اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبد428الكرخي، والتجريد املشتمل على مسائل اخلالف بني احلنفية والشافعية، والتقريب، تويف سنة 

 (.1/98طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا، 

 .1/11الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، تقي الدين الغزي،  - 4

  انظورة احلق يف فرضية العشاء وإن مل يغب الشفق، شهاب الدين هارون بن هباء الدين املرجاين ، مصورعن طبعة اهلند، -5

 .58واحد، ص  جملد
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وال سلف حسنه جدا ، فإنه حتكمات ابردة وخياالت فارغة وكلمات ال روح هلا وألفاظ غري حمصلة املعىن 
 له يف ذلك" 

عالم األخيار املعروف بطبقات الفقهاء أصاحب  3عن الكفوي 2يف كتابه النافع الكبري 1وقد نقل اللكنوي
 اعرتاض الكفوي على التقسيم املشهور، واعتبار الطبقات مخسا  هي: 4للكفوي

وزفر وغريهم، وهم كانوا كتالمذة أيب حنيفة، حنو أيب يوسف وحممد   األوىل: طبقة املتقدمني من أصحابنا
جيتهدون يف املذهب ويستخرجون األحكام من األدلة األربعة على مقتضى القواعد اليت قررها أستاذهم 

، خبالف مالك والشافعي وأمحد وغريهم، فإهنم عض الفروع لكنهم قلدوه يف األصولفإهنم وإن خالفوه يف ب
 ه الطبقة هي الطبقة الثانية من االجتهاد.خيالفونه يف الفروع، غري مقلدين له يف األصول، وهذ

 والسرخسي ينكأيب بكر اخلصاف والطحاوي وأيب احلسن الكرخي واحللوا والثانية: طبقة أكابر املتأخرين
والشيخ  5وفخر اإلسالم البزدوي وقاضيخان وصاحب الذخرية واحمليط الربهاين الصدر برهان الدين حممود

صاحب النصاب وخالصة الفتاوى وأمثاهلم فإهنم يقدرون على االجتهاد يف املسائل اليت ال  6طاهر أمحد
 رواية فيها عن صاحب املذهب وال يقدرون على خمالفته اليف الفروع وال يف األصول.

                                                            

 والتعليقات احلنفية تراجم يف البهية والفوائد املوضوعة األخبار يف املرفوعة اآلاثر وعلماء احلديث، صنف كتبا  عديدة طبع منها احلنفية فقهاء من ، احلسنات أبو اهلندي اللكنوي احَلي   َعْبد حممد - 1

 املفيت ونفع الفتاوى جمموعة و احلديث، مصطلح يف اجلرجاين خمتصر يف األماين وظفر ، والتعديل اجلرح يف والتكميل والرفع العجيب والتحقيق اهليئة، يف اخلطرية اإلفادة و البهية الفوائد على السنية

 . هـ.1304هـ، وتويف سنة 1264ولد سنة  الشيباين ، حممد اإلمام موطأ على املمجد والتعليق املسائل متفرقات والسائل جبمع

 (.6/187) األعالم، خري الدين الزِرِْكِلي ، 

 .7هـ، ص1291النافع الكبري ملن يطالع اجلامع الصغري أليب احلسنات حممد عبد احلي اللكنوي، جملد واحد، ط اهلند  -2

هــ ، وله كتب منها:  990نتقل إىل استانبول، ويل القضاء يف كفه مدة، وتويف سنة حممود بن سليمان احلنفي الرومي الكفوي، قاٍض، عامل برتاجم احلنفية، من أهل بلدة كفه الرتكية، تعلم هبا، وا -3

 كتائب أعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان املختار، وشرح آداب البحث.

 (. 7/172) األعالم، خري الدين الزِرِْكِلي ، 

هـ، والكتاب ال يزال خمطوطا  وقد اختصره أبو احلسنات حممد عبد احلي اللكنوي اهلندي، ومساه 990 سنة فوي، املتوىفالك سليمان بن النعمان املختار حملمود مذهب فقهاء من األخيار، أعالم - 4

 .الفوائد البهية يف تراجم احلنفية

 (2/1432 ،6دد األجزاء:م، ع1941كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة ، طبعة مكتبة املثىن ببغداد، اتريخ النشر )  

 الربهاين احمليط آاثره من.هـ 616 سنة الدين، تويف حسام الشهيد احلنفي، وهو ابن أخ الصدر البخاري مازه بن عمر بن العزيز عبد الشهيد أمحد، والده الصدر الدين اتج بن الدين حممود برهان - 5

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب ، و 12/146، معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة) .الكبري اجلامع وشرح الفتاوى، وتتمة الفتاوى، يف الربهانية النعماين، والذخرية الفقه يف

 (. 2/2003، 1/823، 2/1619،املشهور حباجي خليفة 

 النصاب وكتاب الواقعات كتاب  هـ، من آاثره 542، وتويف سنة  هـ482ببخارى سنة  ولد الدين، اإلمام الفقيه طاهر البخاري، ويعرف ابفتخار البخاري احلنفي الرشيد عبد بن أمحد بن طاهر - 6

 الفتاوي.  وخالصة

الظنون عن أسامي الكتب كشف و  ،5/33، معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، و 3/220،األعالم، خري الدين الزِرِْكِلي ، و1/265، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبدالقادر القرشي) 

 ( 1/718، والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة
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 ،والثالثة: طبقة أصحاب التخريج من املقلدين كالرازي وأضرابه، فإهنم ال يقدرون على االجتهاد أصال
م إلحاطتهم ابألصول يقدرون على تفصيل قول جممل ذي وجهني، وحكم مبهم حمتمل ألمرين منقول لكنه

 كذا يف ختريج الرازي من هذا القبيل.  وقع يف اهلداية يف بعض املواضع وما ،عن أيب حنيفة أو أصحابه
رهان الدين كأىب احلسن أمحد القدوري وشيخ اإلسالم ب  والرابعة طبقة أصحاب الرتجيح من املقلدين

صاحب اهلداية وأمثاهلما وشأهنم تفضيل بعض الرواايت على بعض بقوهلم هذا أوىل وهذا أصح رواية وهذا 
 أوضح دراية وهذا أوفق ابلقياس وهذا أرفق ابلناس.

رواية الو  واخلامسة: طبقة املقلدين القادرين على التمييز بني األقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية
ومجال الدين احلصريي وحافظ الدين النسفي وغريهم مثل أصحاب  1س األئمة حممد الكردريكشم النادرة

املختار وصاحب الوقاية وصاحب اجملمع وشأهنم أن ال ينقل يف كتاهبم  املتون املعتربة من املتأخرينكصاحب
األقوال املردودة والرواايت الضعيفة وهذه الطبقة هي أدىن طبقات املتفقهني وأما الذين هم دون ذلك فإهنم  

 كانوا انقصني عامني يلزمهم تقليد علماء عصرهم ال حيل هلم أن يفتوا إال بطريق احلكاية.
يث اعترب الطبقات ثالاث ، حاللكنوي إال أن اعرتض على هذا التقسيم يف املوضع ذاته،  ومل يكن من

 فقال:"اعلم أن اجملتهد على أقسام ثالثة:
أحدها: اجملتهد املطلق املستقل، ومن شروطه فقه النفس وسالمة الذهن وصحة التصرف واالستنباط 

 شروطها ومع الفقه والضبط ألمهات املسائل.والتيقظ ومعرفة األدلة وآالهتا املذكورة يف األصول و 
واثنيها: اجملتهد املطلق املنتسب، وهو أن ينتسب إىل إمام معني من األئمة اجملتهدين، لكنه ال يقلده يف 

 املذهب وال يف الدليل التصافه آبالت االجتهاد، وإمنا انتسب إليه لسلوكه طريقه يف االجتهاد.
واثلثها: اجملتهد يف املذهب، وهو أن يكون مقيدا  مبذهب إمام مستقال  بتقرير أصوله ابلدليل، غري أنه ال 
جياوز يف أدلته أصول إمامه وقواعده، وشرطه كونه عاملا  ابملذهب وأصوله وأدلة األحكام تفصيال  وكونه 

باط بقياس غري املنصوص عليه على بصريا  مبسالك األقيسة واملعاين اتم االتياض يف التخريج واالستن
  املنصوص لعلمه أبصول إمامه."

أما الشيخ الكوثري فهو بدوره مل يرتض التقسيم املشهور ومال إىل تقسيم الكفوي فقال:" وهو أقرب إىل 
الصواب مما عمله ابن الوزير يف سرد درجات للفقه وتوزيع الفقهاء عليها، ومل يصب يف أحد من األمرين ال 

 .2رتيب الطبقات وال يف توزيع الفقهاء"يف ت

                                                            

 40ص  عند ذكر تالميذ اإلمام املرغيناين ستأيت ترمجته - 1
 . 29، ص 2002حسن التقاضي يف سرية أيب يوسف القاضي، حممد زاهد الكوثري، جملد واحد، ط املكتبة األزهرية للرتاث، سنة  -2
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 أما الشيخ حممد أبو زهرة فقد اعترب الطبقات أربعا  على الشكل التايل:
 كاإلمام أيب حنيفة وأصحابه اجملتهدين. الطبقة األوىل: أهل االجتهاد املطلق،

 :يتكون عملهم من أمرينو  أهل التخريج: الطبقة الثانية
أصحابه اجملتهدون يف اجتهادهم، و  ول، اليت سار عليها اإلمام أبو حنيفةاألول:استخالص القواعد واألص

 مما مل يؤثر عنهم نصا، وذلك إبجالة النظر يف املسائل والفروع املروية عنهم.
الثاين: استنباط أحكام املسائل اليت مل يرد فيا نص عن أئمة املذهب اجملتهدين، يف ضوء قواعد املذهب 

 .وأصوله
أهل الرتجيح، الذين مييزون بني الرواايت واألقوال املختلفة يف املذهب؛ فيحكمون على  :ثةالطبقة الثال

 .اهلوان، بل عدم الصحة أو البطالن يف بعض األحيانو  بعضها ابلقوة والرجحان، وعلى بعضها ابلضعف
األقوال القوية و  وما حددت درجته سابقا من الرواايت أهل التمييز بني الرتجيحات، :الطبقة الرابعة

والضعيفةفلديهم املعرفة والعلم برتجيحات الطبقة السابقة، وما ُعرف تقدميه وأتخريه من الرواايت واألقوال 
وبعبارة .يف املذهب، كظاهر الرواية، والرواية النادرة، وقول اإلمام وقول بعض أصحابه، وما أشبه ذلك

ارسون الرتجيح، وال يباشرونه، وإمنا يعرفون ما م  ترجيحه وحددت درجته سابقا ، فيميزون أخرى هم ال مي
أدانها إىل قواعد و  بينها، ورمبا ميزوا بني الرتجيحات املتعددة عند اختالفها؛ فيأخذون أبقراهبا إىل أدلة الشرع

 . 1أصولهو  املذهب
إال أين أرى يف  واالنتقادات اليت ذكروها جالء،ومع أن امللحوظات اليت أبداها كل من علمائنا األ 

جتعل الفوارق جلية بني كل متيزها عن كل ما ذكر من تقسيمات متأخرة التقسيم األول ضوابط ومعايري 
 أثناء دراسيت هذه. امدهعتطبقة، لذلك فإين سأ

  

                                                            

 .497 ص م،1947 الثانية الطبعة العريب، الفكر دار ط زهرة، أبو حممد وفقهه، آراؤه وعصره حياته حنيفة أبو -1
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 اثنيًا: طبقات الكتب
،  األتقاينملا كان التعرف على طبقات الفقهاء يساعد أمثايل يف حتديد طبقة كل من اإلمامني املرغيناين و 

كذلك فإن الوقوف على طبقات الكتب يف املذهب متكن من احلكم على صحة القول ورجحانه على 
 غريه من األقوال املذكورة، ولذلك فإن طبقات الفقهاء على الرتتيب التايل:

كتب ظاهر الرواية، ويطلق عليها األصول وهي اليت نقلت برواايت متواترة أو مشهورة عن الثقات   األوىل:
عن حممد بن احلسن عن أصحاب املذهب وهم أبو حنيفة والصاحبان أبو يوسف وحممد بن احلسن، وقد 

 يلحق هبما زفر واحلسن بن زايد اللؤلؤي.
ال ستة هي األصل املعروف ابملبسوط الذي كان أول ما والكتب اليت ذكر فيها حممد بن احلسن هذه األقو 

صنف مث اجلامع الصغري بروايته عن أيب يوسف عن أيب حنيفة، مث اجلامع الكبري بروايته عن أيب حنيفة، مث 
صنف الزايدات مث السري الصغري، وكان آخر ما صنف السري الكبري، وعند التعارض بني هذه الكتب يعول 

 .على ما صنف متأخرا  
مث مجعها احلاكم الشهيد يف كتاب واحد مساه الكايف حذف فيه ما تكرر من أقوال، وقام بشرحه الحقا  
السرخسي يف كتابه املبسوط، فيطلق عليه مبسوط السرخسي متييزا  بينه وبني مبسوط حممد بن احلسن الذي 

 يطلق عليه األصل.
الطحاوي  هل الدراية والعلم والورع أمثالويلحق بكتب ظاهر الرواية ما اختصره كبار العلماء من أ

والكرخي والقدوري ومن كان يف طبقتهم، حيث إهنم قاموا بضبط أقوال صاحب املذهب من رواايت 
 اآلحاد الصحيحة أو الثابتة ابلشهرة أو التواتر، ويشهد لذلك تلقي علماء األمة هلا ابلقبول.

ملنتقى ضمنه أقوال ظاهر الرواية إال أن فيه بعضا  من كتب وقد صنف احلاكم الشهيد أيضا  كتااب  آخر مساه ا
 النوادر.

الثانية: مسائل النوادر وهي ما روي عن أصحاب املذهب يف غري كتب ظاهر الرواية، كالكتب اليت رويت 
الكتب اليت رويت عن  عن حممد برواايت غري ظاهرة كالكيسانيات واهلارونيات واجلرجانيات وغريها. أو

د ككتاب اجملرد للحسن بن زايد وكتب األمايل أليب يوسف، وهي ما نقلها تالميذه من إمالءاته غري حمم
حيث كان من عادة العامل أن جيلس وحيدث من حفظه ويكتب التالميذ ما ميليه عليهم. أو ما نقل بطريق 

 املفرد مثل نوادر ابن مساعة وغريه.
لفقهاء يف مسائل مل جيدوا فيها نصا  عن أصحاب املذهب أو الثالثة: الواقعات أو الفتاوى اليت استنبطها ا

أصحاهبم، وأول كتب مجع فتاويهم كتاب النوازل للفقيه أيب الليث السمرقندي، مث أتى من بعدهم وذكر 
 الفتاوى بطرق غري متكاملة ككتاب الفتاوى لقاضي خان. 
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  اعتماد ما جاء فيها من أقوال وقبوله فهي نوعان:أما من حيث 
وهي الكتب اليت التزم أصحاهبا بنقل الصحيح الثابت والراجح يف املذهب، ولكنها  لكتب املعتمدة:ا

للحاكم الشهيد مث املبسوط للسرخسي مث  1تتفاوت يف درجات القوة، فأقواها كتب ظاهر الرواية مث الكايف
واجلصاص، وغريهم من العلماء املتقدمني الذين التزموا بذكر  املتون املختصرة كمنت الطحاوي والكرخي

القدوري والبداية الثابت الصحيح والراجح من األقوال يف املذهب، وتليها رتبة متون العلماء املتأخرين كمنت 
ر قاية لصدر الشريعة والوقاية لتاج الشريعة واملختار للموصلي والكنز للنسفي وملتقى األحبللمرغيناين والن

 للحليب.
 وبعد مرتبة املتون أتيت كتب الشروح والفتاوى ما مل يرد ما ينص على عدم اعتماد كتاب بعينه.

 يعود السبب يف عدم االعتماد على بعض الكتب ملا يلي:و : الكتب غري املعتمدة  -أ
 اإلجياز واالختصار كالنهر الفائق لعمر بن جنيم. -
 ملنال مسكني وشرح النقاية للقهستاين.عدم االطالع على حال مؤلفيها كشرح الكنز  -
 
أن يذكر الفقيه رواايت غري اثبتة أو غري راجحة كالقنية واحلاوي واجملتىب للزاهدي املعتزيل، والسراج  -

الوهاج يف شرح القدوري أليب بكر احلدادي العبادي، ومشتمل الدين الرومي، والفتاوى الصوفية لفضل هللا 
 .4وفتاوى الطوري 3يمابن جن 2حممد الصويف، وفتاوى

  

                                                            

 الكايف يف فروع احلنفية للحاكم الشهيد مجع فيه كتب حممد بن احلسن الستة وقد شرحه السرخسي يف كتابه املبسوط وغريه. -1

 (.6،2/1378عدد األجزاء: ، حباجي خليفة )كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور

 أمحد. ابنه احلنفية مجعها فقه وتعرف ابلفتاوى الزينية يف - 2

 (2/1223كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة، )

يف  والنظائر واألشباه البحر الرائق شرح كنز الدقائق وله من املصنفات خالئق، به وانتفع أشياخه، حياة يف درس جنيم، فقيه أصويل حمقق، اببن الشهري احلنفي املصري حممد بن ابراهيم بن الدين زين - 3

 والفتاوى املصرية، االراضي يف املرضية التحفة والنظائر، االشباه الدقائق، الكنز شرح يف الرائق البحر الفقه، اصول يف االنوار منار تصانيفه شرح هـ، من969القواعد الفقهية، متيز حبسن خلقه، وتويف سنة 

 .الزينية

 (.4/192،  معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، 3/137،  الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة، جنم الدين حممد الغزي) 

 حممد الصغري، اجلامع يطالع ملن الكبري النافع بعدها، وما 37 وص بعدها، وما 11 ص بريوت، – الرشاد دار ط احللو، الرمحن عبد حتقيق عابدين، اببن الشهري أمني حممد املفيت، رسم رسالة انظر -4

 .بعدها وما 76 ص السندي، القامسي ط مصطفى، غالم سعيد أبو اخلزانة، مرمة يف املتانة مقدمة بعدها، وما 33 وص بعدها وما 27 ص اللكنوى، احلي عبد
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 : رجال املذهباثلثاً 
 اإلمام أبو حنيفة_ 1
اشتغل مع أبيه الذي كان اتجر أقمشة وتعلم منه  هـ،80النعمان بن اثبت بن زوطي، ولد يف الكوفة سنة  

 أصول التجارة، األمر الذي مكنه الحقا  أن يعيش يف رخاء وُيسر، واإلنفاق على أهل العلم وطلبته.
حنيفة القرآن الكرمي يف صغره، وحني بلغ السادسة عشرة من عمره خرج به أبوه ألداء فريضة  حفظ أبو
أنس بن مالك وعبد هم  1وقد أدرك أربعة من الصحابةة النيب صلى هللا عليه وسلم ومسجده، ر احلج وزاي

ومن أبرز شيوخه التابعي  هللا بن أيب أوىف األنصاري وأبو الطفيل عامر ين واثلة وسهل بن سعد الساعدي،
، وإبراهيم بن  ألفي حديث من أحاديث األحكامالذي روى عنه أبو حنيفة رمحه هللا 2محاد بن أيب سليمان
، 5وربيعة بن عبد الرمحن املدين املعروف بربيعة الرأي ،4وأيوب السختياين البصري، 3يزيد النخعي الكويف
 وغريهم كثريون. هللا عنهرضي  6عمر بن اخلطاب وسامل بن عبد هللا بن

وحممد بن احلسن الشيباين،  احلسن بن زايد اللؤلؤي، وزفر بن اهلذيل،وقد استفاد منه خلق كثري، أبرزهم 
 .، وأبو يوسف القاضي، وغريهم7ووكيع بن اجلراح

                                                            

 .1/86 م،1970 األوىل، الطبعة لبنان، – بريوت العريب، الرائد دار عباس، إحسان حتقيق الشريازي، علي بن إبراهيم اسحاق أبو الفقهاء، طبقات - 1

 . هـ120 سنة تويف حنيفة، وأبو وشعبة سفيان عنه وروى النخعي إببراهيم وتفقه مالك ابن أنس مسع الكويف، سليمان أيب بن مسلم بن محاد إمساعيل أبو - 2

 (.1/265، الغزي الدين تقي احلنفية، تراجم يف السنية الطبقات ،1/226 القرشي، عبدالقادر الدين حميي احلنفية، طبقات يف املضية اجلواهر)

 ولد علقمة، عن الفقه أخذ للحديث، وحفظا رواية وصدق صالحا التابعني أكابر من ، عمران أاب ويكىن النخع، بن مالك بن سعد بن حارثة بن ربيعة بن عمرو بن األسود بن يزيد بن إبراهيم - 3

 . هـ96 سنة وتويف هـ46 سنة

 ،8: األجزاء عدد م، 1990 األوىل، الطبعة بريوت، – العلمية الكتب دار عطا، القادر عبد حممد: حتقيق سعد، اببن املعروف البغدادي البصري سعد بن حممد هللا عبد أبو الكربى، الطبقات)

 (.1/80 الدمشقي، الزِرِْكِلي الدين خري واألعالم، ،6/279

 من الزهاد، النساك من اتبعي،. عصره فقهاء سيد هـ،66 سنة ولد أنه واألصح هـ،86 سنة ولد أنه سعد ابن ذكر كثريالعلم،  ورع عدل جامع احلديث يف ثبت ثقة السختياين، كيسان  بن أيوب - 4

 . هـ131 سنة وتويف حديث، 800 حنو عنه ُروي ثقة اثبتا كان.  احلديث حفاظ

 (.2/38 الدمشقي، الزِرِْكِلي الدين خري واألعالم، ،7/183 سعد، بن حممد هللا عبد أبو الكربى، لطبقات)

 اإلمام الفقه أخذ وعنه احلديث، كثري  ثقة كان  دينار، ألف أربعني العلم طلبة من إخوانه على أنفق حيث وعلمه فقهه مع وسخائه مبروءته عرف. عثمان أبو فروخ، الرمحن عبد أيب بن الرأي ربيعة - 5

 . هـ136 سنة تويف مالك،

 (.3/17 الدمشقي، الزِرِْكِلي الدين خري واألعالم، ،5/415 سعد، بن حممد هللا عبد أبو الكربى، لطبقات)

 . هـ106 سنة املدينة يف تويف. وثقاهتم وعلمائهم التابعني سادات ومن السبعة املدينة فقهاء أحد اخلطاب، بن عمر بن هللا عبد بن سامل - 6

 (.3/71 الدمشقي، الزِرِْكِلي الدين خري واألعالم، ،5/149 سعد، بن حممد هللا عبد أبو الكربى، لطبقات)

 سنة وتويف هـ129 سنة ولد املسلمني، إمام وكيع فقال حنبل ابن اإلمام له شهد واشتهر، احلديث وحفظ تفقه عصره، يف العراق حمدث ثبت، للحديث حافظ الرؤاسي، مليح بن اجلراح بن وكيع - 7

 .هـ 197

 (. 8/117 الدمشقي، الزِرِْكِلي الدين خري واألعالم، ،9/140 الذهيب، أمحد بن حممد هللا عبد أيب الدين مشس النبالء، أعالم سري) 
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نباط عرف بورعه وتقواه وعبادته هلل تعاىل، وكان خيتم القرآن يف كل يوم، مث حني اشتغل ابألصول واالست
وكان يصلى صالة الفجر بوضوء العتمة لثالثني سنة، وحج ثالث، وله األصحاب أخذ خيتمه يف واجتمع ح

 مخسا  ومخسني حجة.
وكان أول ما اشتغل به من العلم علم أصول الدين حيث سلط سيفه على املالحدة واملعتزلة وغريهم، فأقام 

لكوفة ليضع أسلوبه الفريد يف البحث واالجتهاد احلجج ورد الشبهات، وبعد ذلك عقد حلقته يف مسجد ا
مل يستبد فيه بنفسه اجتهاد ا منه يف الدين، ومبالغة يف النصيحة هلل ولرسوله  ،مذهبه شورىفكان اجلماعي، 

أو أكثر  واملؤمنني، فكان يلقي مسألة مسألة، يقلِ بها ويسمع ما عندهم ويقول ما عنده، ورمبا انظرهم شهرا  
 ذلك. من

ويذكر ابن كثري أنه ُصلِ ي عليه ببغداد ست مرات لكثرة الزحام، وقربه  ـ،ه150ويف  رمحه هللا ببغداد سنة تُ 
 . 1"ك رمحه هللالهنا

  

                                                            

 عدد بريوت، – العلمية الكتب دار: ط ، الرب عبد بن يوسف عمر أبو الفقهاء، الثالثة األئمة فضائل يف واالنتقاء. 1/26القرشي، عبدالقادر الدين حميي احلنفية، طبقات يف املضية اجلواهر -1

 .1: األجزاء
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 القاضي أبو يوسف_ 2
لزم أاب حنيفة وأخذ عنه الفقه واقتدى به يف  يعقوب بن إبراهيم، اإلمام احملدث الثقة اجملتهد قاضي القضاة 

أوصى مبائة ألف درهم ألهل مكة، ومائة ألف درهم ألهل املدينة، ومائة ألف درهم ألهل اجلود، حيث 
 . 2وحيي بن معني 1الكوفة، ومائة ألف درهم ألهل بغداد، شهد له اإلمام أمحد

 أمحد، واإلمام معني، بنا عنه وحدث وغريهم، 4األنصاري سعيد بن وحيىي ،3عروة بن هشام عن حدث
 .وغريهم

كان شديد الوفاء أليب حنيفة، حريصا  على االنتساب إليه، فها هو يقول ما قلُت قوال  خالفُت فيه أاب   
بقاضي القضاة، بعد أن توىل قضاء املشرق  دعيوهو أول من  ،يفة إال وهو قول قاله مث رغب عنهحن

 .وتعود إليه فكرة ختصيص العلماء بلباس خاص يعرفون به، واملغرب
املسائل،  وضع الكتب يف أصول الفقه وال سيما على مذهب اإلمام أيب حنيفة، وأملى يعترب أول من

له كتاب األمايل يف الفقه وكتاب  5وقد ذكر ابن الندمي ،ونشرها، وبث علم أيب حنيفة يف أقطار األرض

                                                            

 أخذ وعنه وغريه، املسند صنف القرآن، خبلق القول فتنة حدثت أايمه يف كبريا ،  سبيله يف وسافر العلم، طلب على منكب ا نشأ احلنبلي   املذهب إمام الشيباين   هللا عبد أبو حنبل، بن حممد بن أمحد - 1

 . هـ 241سنة وتويف هـ164 سنة ولد حنبل، ابن من أفقه وال أتقى هبا خلفت وما بغداد من خرجت الشافعي فيه وقال النيسابوري، احلجاج بن ومسلم البخاري امساعيل بن حممد

 الدمشقي، الزِرِْكِلي الدين خري واألعالم، ،1/65 ،7: األجزاء عدد ، بريوت - صادر دار: طباعة عباس، إحسان: حتقيق خلكان، بن حممد بن أمحد الدين مشس الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات)

1/203.) 

هذه ستمائة ألف حديث، وروى عنه احلديث البخاري أبو زكراي حيىي بن معني البغدادي، احلافظ املشهور، كان إماما  عاملا  حافظا  متقنا ، سئل حيىي كم كتبت من احلديث فقال: كتبت بيدي  - 2

 هـ. 233سفيان بن عيينة، وتويف سنة ومسلم بن احلجاج وأبو داود السجستاين، وغريهم من احلفاظ، مسع من عبد هللا بن املبارك و 

 (9/123، و سري أعالم النبالء، مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب، 6/139)وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، مشس الدين أمحد بن حممد بن خلكان، 

وعمه عبد هللا بن الزبري، وحدث عنه شعبة، ومالك، والثوري، وخلق كثري  ،هـ، مسع من: أبيه61يف احلديث، ولد سنة  أبو املنذر هشام بن عروة بن الزبري بن العوام، القرشي األسدي، اتبعي مكثر - 3

 .هـ146سنة  وتويف

 (6/209لذهيب، ، وسري أعالم النبالء، مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد ا6/80)وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، مشس الدين أمحد بن حممد بن خلكان، 

وشعبة ومالك والثوري واألوزاعي وابن عيينة وخلق حيىي بن سعيد بن قيس بن عمرو عامل املدينة يف زمانه، تلميذ الفقهاء السبعة، مسع من أنس بن مالك وسعيد بن املسيب، وروى عنه الزهري  - 4

 هـ. 143سواهم، ويل قضاء املدينة وتويف سنة 

 (.8/147واألعالم، خري الدين الزِرِْكِلي الدمشقي،  ،6/177لدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب، )سري أعالم النبالء، مشس ا

 بن مالك من مسع،املرتبة وعلو ابحلديث والبصر الناس وأايم واللغة الفقه مع األدبية والتصانيف الرائق والشعر ابملوسيقى عامل ،املعروف اببن الندمي املوصلي التميمي ميمون بن إبراهيم بن إسحاق - 5

 الكالم وجواهر هبا غىن اليت أغانيه كتاب  تصانيفه من ،ابلدولة عنهم الشتغاله احلفاظ عنه يكثر ومل وآخرون، األصمعي وشيخه الراوية محاد ولده عنه حدث، كثري  وعدد عيينة بن وسفيان أنس

 . والفهرست

 -بريوت – دارإحياءالرتاث طبعة مصطفى، وتركي أمحداألرانؤوط حتقيق الصفدي، خليل الدين صالح ابلوفيات، والوايف ،9/153 الذهيب، أمحد بن حممد هللا عبد أيب الدين مشس النبالء، أعالم سري)

 (.1/292 الدمشقي، الزِرِْكِلي الدين خري واألعالم، ،8/252 ،29: عدداألجزاء م،2000 سنة طبعة لبنان،
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األول،  اختالف األمصار، وكتاب الرد على مالك، وله رسالة يف اخلراج، تويف ببغدد يف اخلامس من ربيع
 .1هـ182سنة 

 
 حممد بن احلسن_ 3

قدم أبوه من العراق فولد  2بن فرقد أبو عبد هللا الشيباين، أصله من دمشق من قرية حرستا حممد بن احلسن
هـ، وصحب أاب حنيفة وأخذ عنه الفقه مث أخذه عن أيب يوسف، صنف الكتب 131سنة  3حممد بواسط

 ،وغريه 4ونشر علم أيب حنيفة، روى احلديث عن مالك ودون املوطأ وحدث به عن مالك وروى عن الثوري
رأيت  وقال وما 5وقد روى عنه اإلمام الشافعي والزمه وانتفع به، وروى عنه أيضا أبو عبيد القاسم بن سالم

هـ وهو 187أعلم بكتاب هللا من حممد بن احلسن، وكتب عنه حيىي بن معني اجلامع الصغري، وتويف سنة 

                                                            

 .7/469، سري أعالم النبالء، مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب، 1/315احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا،اتج الرتاجم يف طبقات  -1

 محص.تقع يف الغوطة الشرقية ابجتاه حرستا من قرى دمشق  - 2

 (.2/241، 7األجزاء:  م، عدد1995) معجم البلدان، ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي، ط دارصادر بريوت ، الطبعة الثانية، 

 البصرة والكوفة. واسط حملة يف العراق تتوسط - 3

 (.5/353) معجم البلدان، ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي، 

هـ وتويف سنة 97، وكتاب يف الفرائض، ولد يف الكوفة سنة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد هللا، أمري املؤمنني يف احلديث له من الكتب اجلامع الكبري و اجلامع الصغري ومها يف احلديث - 4

 هـ. 161

 (.3/104واألعالم، خري الدين الزِرِْكِلي الدمشقي،  ،2/386، )وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، مشس الدين أمحد بن حممد بن خلكان

ان ذا دين وسرية مجيلة ومذهب حسن وفضل، تويف سنة أبو عبيد القاسم ْبن سالم اهلروي البغدادي، مسع من سفيان بن عيينة، وحيىي بن سعيد القطان وغريهم، برع يف احلديث واألدب والفقه، وك - 5

 هـ. 224

، وفيات 14/293، 16م، عدد األجزاء  2002بريوت، الطبعة األوىل،  –أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، حتقيق د. بشار عواد معروف، طباعة دار الغرب اإلسالمي  )اتريخ بغداد،

 (.4/60األعيان وأنباء أبناء الزمان، مشس الدين أمحد بن حممد بن خلكان، 
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دفنت الفقه والعربية وراثمها  2فقال الرشيد 1ابن مثان ومخسني سنة ىف اليوم الذى مات فيه الكسائي
 :4بشعر حسن فقال 3اليزيدي
 سيفنيك     خلود فليس الدنيا تصرمت

 على أسيت مضت اليت القرون أفىن ما
 ما إذ وقلت  حُمَمَّد القضاة قاضي

 موت وأوجعين لنا من أشكل اخلطب
 عيش كل  َعن وأذهلين    بعده الكسائي

       .       وخترما أوداي عاملاان مها    ولذة

 فكن    سيبيد هبجة من ترى قد وما 
 فأذريت      عتيد فالفناء مستعدا

 يوما إبيضاحه     عميد والفؤاد دمعي
 األرض يب وكادت     فقيد؟ وأنت

 والعيون عيين وأرق   متيد الفضاء
     نديد العاملني يف  وماهلما      هجود

. 
 زفر بن اهلذيل البصري_ 4

، صاحب أاب هـ110زفر بن اهلذيل بن قيس العنربي، البصري، يكىن أبيب اهلذيل وأيب خالد ولد سنة 
حنيفة وقد شهد له يف خطبة زواجه فقال: هذا زفر بن اهلذيل إمام من أئمة املسلمني وعلم من أعالمهم يف 

 وغريه. ، وثقه ابن معنيوكان يفضله ويبجله ويقول هو أقيس أصحايب، شرفه وحسبه وعلمه
كان شديد الوفاء واالحرتام أليب حنيفة حيث قال: ما خالفت أاب حنيفة يف قول إال وقد كان أبو حنيفة 

 .5هـ.158ومات هبا سنة  ويل قضاء البصرة، يقول به
 

                                                            

، اخلليل بن أمحد وأخذ النحو عن.،واألعمش ،جعفر الصادق  بن هبمن بن فريوز الكسائي، إمام الكوفيني يف اللغة والنحو، وسابع القراء السبعة، حدث عنأبو احلسن علي بن محزة بن عبد هللا - 1

 هـ. 189هـ وتويف سنة 119ولد سنة  .وغريهم، وخلف البزار وحيىي الفراء ،أبو عمر الدوري روى عنه القراءات

، ووفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، مشس الدين أمحد 4،1/234بريوت/ لبنان، عدداألجزاء: –د زغلول، دارالكتب العلمية حتقيق حممد السعي )العربيف خربمن غرب، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب،

 (.7/554، وسري أعالم النبالء، مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب، 3/295بن حممد بن خلكان، 

ملنصور، كان من أنبل اخللفاء وأحشم امللوك ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي وفصاحة وعلم وبصر أبعباء اخلالفة، وله نظر جيد يف األدب اخلليفة أبو جعفر هارون بن املهدي حممد بن ا - 2

 هـ.193هـ وتويف سنة 148والفقه، كان حيب العلماء، ويعظم حرمات الدين. ولد سنة 

 (.8/53سري أعالم النبالء، مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب، ، و 14/7)اتريخ بغداد، أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي،

الفصحاء وعلماء النحو.  القراء أحد ،اخلليل بن أمحد عن والعروض وأخذ اللغة .وابن إسحاق احلضرمي أيب عمرو بن العالء أخذ العربية عن أبو حممد حيىي بن املبارك بن املغرية العدوي اليزيدي - 3

 هـ.202تويف سنة هـ و  138سنة  البصرة ولد يف

 (.14/152، واتريخ بغداد، أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، 1/264)العربيف خربمن غرب، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، 

 .6/80، واألعالم، خري الدين الزِرِْكِلي الدمشقي، 2/42اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبدالقادر القرشي، -4

 .1/534، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبدالقادر القرشي،1/169ج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا، ات -5
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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 احلسن بن زايد اللؤلؤي_ 5
 حنيفة وأخذ عنه احلافظ القدوة فقيه العراق أبو علي احلسن بن زايد اللؤلؤي الكويف، نزل بغداد ولزم أاب

 .وكان خيتلف إىل أيب يوسف وزفر
اثىن عشر ألف حديث مما ال  2كتب عن ابن جريج  ،1حممد بن شجاع الثلجيكثريون أبرزهم   أخذ عنه

يسع الفقيه جهله، وىل القضاء ابلكوفة مث استعفى عنه وكان يكسو مماليكه كما كان يكسو نفسه اتباعا 
، روي أنه استفيت يوما فأخطأ ومل يظفر ابملستفيت وسلم ألبسوهم مما تلبسون عليه لقول رسول هللا صلى هللا

فاكرتى مناداي  ينادي أال إن احلسن استفيت يوم كذا عن مسئلة فأخطأ فمن كان أفتاه احلسن فلريجع إليه 
 ومكث ثالثة أايم ال يفيت حىت عاد إليه السائل فأعلمه خبطئه ورده إىل احلق. 

 
 الفهرست: له من الكتب اجملرد أليب حنيفة وأدب القاضي واخلصال ومعاين اإلميان قال ابن الندمي يف

 .3هـ204وكانت وفاته سنة  ،والنفقات واخلراج والفرائض والوصااي
 
 
 
 
 
 

  

                                                            

ن ابن علية، روى عنه حييي بن آدم ووكيع، شهد عفقيه أهل العراق حممد بن شجاع الثلجي من أصحاب احلسن بن زايد ورع وثبات على آرائه ، له ابع كبري يف احلديث، قرأ علي اليزيدي وروى  - 1

: ِإنَّه ذكر يف تصانيفه ني فا  َوسبعني ألف حديث، له املناسك يف نيِ ف وستني جزءا  وتصحيح اآْلاثر، والرد على املشبهة، وكتاب النوادر. تويف وهو  له الذهيب فقال كان من حبور اْلعلم، ، قال املوفق اْلمكي 

 هـ.  266عصر سنة ساجد يف صالة ال

لبنان،  –، الفهرست، أبو الفرج حممد بن إسحاق البغدادي املعروف اببن الندمي ، حتقيق إبراهيم رمضان، ط دار املعرفة بريوت 2/60)اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبدالقادر القرشي، 

 (.2/52م يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا، ، اتج الرتاج1/256،  1م، عدد األجزاء: 1997الطبعة الثانية 

، احلرم فقيه خالد، وأبو الوليد أبو جريج، بن العزيز عبد بن امللك عبد - 2  . هـ150 سنة وتويف هـ80 سنة ولد عصره، يف احلجاز أهل وإمام املكي 

 (.4/160الدمشقي، الزِرِْكِلي الدين خري واألعالم، ،19/119 الصفدي، خليل الدين صالح ابلوفيات، الوايف)

، اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين 8/211، سري أعالم النبالء، مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب 1/193اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبدالقادر القرشي،  -3

 .1/150بن قطلوبغا،
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 امسه ونسبه ولقبه ومولده املطلب األول:
ين شيخ اإلسالم برهان ومل خيتلف يف امسه  الرشداين1علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين الدِ 

أو اسم أبيه أو اسم جده، ويلقب بـ برهان الدين، ويكىن أبيب احلسن، ويطلق عليه شيخ اإلسالم. وينسب 
بفتح امليم وسكون الراء وكسر الغني وسكون الياء حتتها نقطتان وبعدها نون وبعد األلف  2إىل مرغينان

 .3نون، مدينة من مشاهري بالد فرغانة
وقد حقق اإلمام اللكنوي يف مقدمة اهلداية أنه ولد عقيب صالة العصر يوم االثنني الثامن من رجب سنة 

  4هـ.511

                                                            

 .1/283، واجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبدالقادر القرشي، 2/17اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا،  -1

"  الفضالء من مجاعة منها خرج فرغانة، نواحي من الدالب أشهر من النهر وراء مبا بلدة: أخرى نون وآخره ونون، ساكنة، والياء مكسورة، معجمة وغني السكون، مث ابلفتح:" احلموي ايقوت قال –2

 اليونسكو احتفال م م2007 سنة ويف فرغانة، وادي من الشرقي اجلنوب يف وتقع مرغالن، ابسم اليوم تعرف أهنا املشهورة التارخيية أوزبكستان مدن بعنوان مقال يف الشريف موسى حممد الدكتور وذكر

  .أتسيسها على عام ألفي مرور مبناسبة اترخيية كمدينة  هبا

 (.االكرتوين الوسطى آسيا موقع ،5/108 احلموي، الرومي هللا عبد بن ايقوت البلدان، معجم)

 . طشقند وعاصمتها آسيا، وسط تقع اليت أوزبكستان والايت إحدى اليوم وهي منربا   أربعون هبا اخلريكان كثرية  تركستان لبالد النهرمتامخة وراء مبا واسعة مدينة: فرغانة –3

 .االكرتوين الوسطى آسيا موقع عن منقولة التارخيية أوزبكستان مدن بعنوان الشريف موسى حممد للدكتور مقالة ،4/252 احلموي، الرومي هللا عبد بن ايقوت البلدان، معجم)

إىل أن  32، وذهب الباحث عماد زغرات يف رسالته اليت حقق فيها جزءا  من املخطوط ص  2ابكستان، ص ،مقدمة كتاب اهلداية، حممد عبد احلي اللكنوي ، طباعة مطبعة حممد مصطفى خان -4

 هـ. 536هـ، وهللا أعلم هو خطأ؛ ألن هناك من شيوخه الصدر الشهيد، وقد تويف سنة 530ما ذكره خري الدين الزركلي يف األعالم، أن مولده كان سنة 
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 املطلب الثاين: شيوخه وتالميذه
 :أوال : شيوخه

 من أشهرهم:و أخذ اإلمام املرغيناين الفقه عن أئمة عصره، 
فقيه فاضل عامل ابألصول  ملفيت عمر بن حممد بن أمحد النسفي جنم الدين أبو حفص النسفي،ا_ 1

واألدب، مسع أاب حممد إمسعيل بن حممد التنوخي النسفي وأاب اليسر حممد بن حممد بن احلسني البزدوي وأاب 
امع الصغري، وتطويل اجل علي احلسن بن عبد امللك النسفي، له كتاب طلبة الطلبة يف لغة الفقهاء، ونظم

، ولد 2يف علماء مسرقند 1والقند ،روى فيه عن مخسمائة ومخسني شيخا   األسفار لتحصيل األخبار الذي
 .3هـ.537هـ وتويف بسمرقند سنة 461سنة 

أصله من بلدة  ،القاضي أبو نصر اإلسبيجايب السمرقنديمنصور شيخ اإلسالم أمحد بن حممد بن _ 2
ذكر القرشي  هبا، أبرز رؤوس احلنفية يف وقته، ك، سكن مسرقند وصار املفيت واملقدمإسبيجاب من ثغور الرت 

نصااب   ،وحمافل النظر ،حصلت من فوائد التدريس ،عن صاحب اهلداية قوله:" اختلفت إليه مدة مديدة
وبعض اجلامع، وشرفين رمحه هللا تعاىل ابإلطالق  ،وبعض املبسوط ،وتلقيت من فتاويه يف الزايدات ،وافيا  

هـ  535وتويف رمحه هللا سنة  ،هـ 454يف اإلفتاء"، له شرح خمتصر الطحاوي واملبسوط، ولد سنة 
 .4بسمرقند

هـ، أخذ 507اإلمام أمحد بن عمر بن حممد بن أمحد أبو الليث ابن جنم الدين النسفي، ولد سنة _ 3
الفقه عن والده أيب حفص جنم الدين النسفي وغريه، وقد مسع من مجاعة من السمرقنديني والواردين مسرقند،  

قومه، كان له عدة كان فقيها  فاضال  واعظا  حسن الصمت وصوال  لألصدقاء، عرف ابجملد النسفي يف 
رحالت آخرها يف بغداد اليت مكث فيها شهرين قبل أن ينصرف منها يف قافلة قاصدا  وطنه مسرقند لقيام 

                                                            

 مجد، وكان يستعمل يف صناعة احللوى. إذا رالسك قصب القند معناها عصارة - 1

 (.5/118، 8العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري، حتقيق د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، طباعة دار ومكتبة اهلالل، عدد األجزاء: ) 

وىف  ،هـ92هـ مث أعاد فتحها مرة أخرى سنة 87يف سنة ، وقد فتحها القائد املسلم قتيبة بن مسلم الباهلياألرضقلعة ومعناها  يف بالد ما وراء النهر، خراساننواحي  من كبرية  حسنةمدينة مسرقند  - 2

مسرقند عاصمة مللكه، ونقل إليها الُصنَّاع وأرابب  تيمورلنك العديد من العمائر اإلسالمية، وقد اختذ همتشييدو  اإلسالم هماعتناقاملعامل اإلسالمية قبل قام املغول بتدمري معظم  بداية الغزو املغوىل للمدينة

وظلت حتت سيطرهتم إىل أن سقطت  على بالد ما وراء النهر ومنها مدينة مسرقندوبعده جيش الثورة الشيوعية استوىل اجليش الروسى  يالديمسع عشر التا، وىف القرن ا  عمرانيو  هضوا هبا فنيا  احلرف لين

 يف أوزبكستان. وهي اليوم تقع والفواكه، والنعم اخلصب كثريةوهي   ،االستقالل ضمن مجهورايت رابطة الدول املستقلة بعد تفكك االحتاد السوفيايت مسرقندوقد انلت  ،م 1992الشيوعية يف عام 

 ما معجمو  ،1/497، 2: األجزاء هـ، عدد 1409 األوىل،: بريوت، الطبعة الكتب، عامل االدريسي، طباعة ابلشريف الطاليب املعروف احلسين إدريس بن اآلفاق، حممد اخرتاق يف املشتاق نزهة) 

 .(، املوسوعة احلرة 3/754، 4: األجزاء عدد ، هـ 1403الثالثة الطبعة، بريوت الكتب، عاملعة ا، طباألندلسي البكري هللا عبد، واملواضع البالد أمساء من استعجم

 .1/394، واجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبد القادر القرشي،2/29اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا،  -3

 .213/ 1اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا،  ،1/371الدين عبدالقادر القرشي،اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي  -4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%86%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%86%D9%83
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احلرب بني أمري املؤمنني املقتفي ألمر هللا والسلطان حممد شاه،حيث أصاب الناس شدة عظيمة، ويف طريقه 
كبري من العلماء والعائدين من احلجاز وقتلوا أكثر خرج مجاعة وقطعوا الطريق على القافلة وكان فيها عدد  

 .1هـ549من سبعني نفسا  وكان فيهم اجملد النسفي وذلك سنة 
برهان األئمة حسام الدين أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري املعروف ابلصدر _ 4

عن أبيه برهان الدين الكبري، وأخذ  الشهيد، من كبار فقهاء األحناف يف عصره، عامل ابخلالف، أخذ الفقه
الفقه عنه صاحب اهلداية وقال عنه:" تلقفت من فلق فيه من علمي النظر والفقه واقتبست من غزير فوائده 
ىف حمافل النظر وكان يكرمين غاية اإلكرام وجيعلين ىف خواص تالمذته ىف األسباق اخلاصة لكن مل يتفق يل 

 هـ.536هـ، وتويف شهيدا  سنة 483سنة ولد  ،اإلجازة منه ىف الرواية"
 .3والواقعات ،2وشرح اجلامع الصغري ،واملبسوط يف اخلالفيات ،من آاثره الفتاوى الكربى والفتاوى الصغرى

هـ، وبيكند 465اإلمام أبو عمرو عثمان بن علي بن حممد البيكندي البخاري، ولد يف خبارى سنة _ 5
خبارى، فقيه فاضل ومسند، عرف بنزاهته وعفته وورعه وزهده وتواضعه بلدة والده تعرف جبماهلا من نواحي 

األندقي، والقاضي الصدر أبو  وحسن عبادته، أخذ الفقه عن حممد بن أيب سهل السرخسي، وابن خزرج
اليسر حممد البزدوي، ومسع من خواهر زاده، وأخذ الفقه عنه املرغيناين صاحب اهلداية، ومسع منه 

 .4ه وحضر جنازته أمم552فاته سنة السمعاين، وكانت و 
اإلمام حممد بن عبد الرمحن بن أمحد أبو عبد هللا عالء الدين البخاري امللقب ابلزاهد، علم ابرز يف _ 6

الفقه والفتوى واألصول وعلم الكالم، أخذ الفقه عن أيب نصر الريغدموين وحدث عنه، أخذ عنه الفقه 
جازة مطلقة يع ما صح من مسموعاته ومن مستجازاته ومصنفاته إصاحب اهلداية فقال:" أجاز يل رواية مج

 .5هـ 546له كتاب يف التفسري، وكانت وفاته سنة ، مشافهة وكتب خبط يده"

                                                            

 ،الطبعة األوىل ،وتبري  ،طباعة دار القلم ،أمحد الزعيب حتقيق ،، الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، حممد عبد احلي اللكنوي1/86اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبدالقادر القرشي، -1

 .55ص  م، 1998

ة، عدد األجزاء: اجلامعة االسالميلنيل درجة املاجسترييف  سعيد بوان دابو، قام بتحقيقه الباحث رح اجلامع الصغري يف الفقه، للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري  احلنفي  ش - 2

1. 

 . 2/27، اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا،1/391اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبدالقادر القرشي ،  -3

 .15/120الذهيب،  ، وسري أعالم النبالء، مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد1/345اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبدالقادر القرشي، -4

 .2/54، واتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا، 2/76اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبدالقادر القرشي، -5
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من عبد العزيز  فقيه مسند أخذ احلديث ببخارى اإلمام سعيد بن يوسف احلنفي القاضي نزيل بلخ،_ 7
بن عمر القاضي وأيب بكر حممد بن احلسن بن منصور النسفي واإلمام أيب املعني ميمون بن حممد املكحويل 

 .1النسفي والقاضي بكر بن حممد بن علي بن الفضل الزرجنري، وعنه أخذ صاحب اهلداية
ر وأخذه العلم عن جهابذة عظماء، ومما ال شك فيه أن مكانة اإلمام املرغيناين انبعة من مالزمته لفقهاء كبا

وإن لكثرة شيوخه أثرا  ابرزا  يف ثراء امللكة الفقهية لديه، ولذلك فإن هناك كثريين من مشاخيه غري الذين 
 .قمت ابلرتمجة هلم

  

                                                            

 .1/249اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حمي الدين عبد القادر القرشي،  -1
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 تالمذتهاثنيا :  
جرت سنة هللا يف خلقه أن يكافئ أهل اإلتقان يف إخالصهم وجهدهم، سواء بتخليد ذكرهم أو  

غري ذلك، وليس غريبا  أن يكون لشخص برع يف التحصيل للعلم وأبدع يف تصنيفه، ومل أيل جهدا  يف 
 تدريسه أن يكون له تالمذة ساروا على هنجه وبلغوا شأوه، فحملوا العلم كابرا  عن كابر.

 د تتلمذ على يد اإلمام املرغيناين جمموعة منهم:ولق
 ،الزرنوجي احلنفي من تالمذة صاحب اهلداية رهان اإلسالم النعمان بن إبراهيم بن اخلليل اتج الدين_ ب1

صنف يف املواعظ والتصوف كتاب تعليم املتعلم  ،وَزْرنوج ابلفتح والسكون بلد ما وراء النهر بعد خجند
 . 1هـ610سنة  فاتهطريق التعلم، وكانت و 

الدين املرغيناين وتويف سنة  اإلمام فخر الدين أبو الفضائل احملرب بن نصر الدهستاين، تفقه على برهان_ 2
 .2هـ605

ذاع صيته وقصدته الوفود من  ،الستار بن حممد العمادي الكردري، احلنفي مشس األئمة حممد بن عبد_ 3
الدين انصر بن عبد السيد املطرزي شارح املقامات، وبسمرقند عن  اآلفاق، أخذ الفقه خبوارزم عن برهان

صاحب اهلداية، وببخارى عن العالمة بدر الدين عمر بن عبد الكرمي الورسكي، وأيب احملاسن حسن بن 
الفقه وأصوله، تفقه عليه خلق، وكانوا يرحلون إليه ومنهم ابن أخيه  برع يف ،منصور قاضي خان، ومجاعة

بن حممود الفقيهي، والشيخ سيف الدين الباخرزي، والعالمة حافظ الدين حممد بن حممد بن  العالمة حممد
 نصر البخاري، وظهري الدين حممد بن عمر النوجاابذي، وغريهم كثريون.

له من املصنفات أتسيس القواعد يف عصمة األنبياء والرد واالنتصار أليب حنيفة إمام فقهاء األمصار وكتاب 
 .6423هـ،وتويف سنة 559يف حل مشكالت القدوري، ولد سنة 

بعماد الدين أخذ الفقه عن أبيه وعن القاضي  ويعرف اإلمام حممد بن علي بن أىب بكر املرغيناين_ 4
 ،صنف كتاب أدب القاضي ،ذهب يرجع إليه كما هي حال أخويهكان رأسا  يف امل  ،اريظهري الدين البخ
 .4هـ 620تويف شهيدا  سنة 

                                                            

، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 1/311، اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا ،2/264يي الدين عبد القادر القرشي ، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حم -1

 .1/425مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة، 

 .2/151اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبد القادر القرشي،  -2

 .2/82، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبد القادر القرشي،16/344النبالء، مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب، سري أعالم  -3

 .238ي، ص ، و الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، حممد عبد احلي اللكنو 2/99اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبد القادر القرشي،  -4
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نشأ يف حجر أبيه،  ،اإلمام أبو الفتح جالل الدين حممد بن علي بن أيب بكر الفرغاين املرغيناين_ 5
 .1وُغذي ابلعلم واألدب، شيخ احلنفية يف عصره إبقرار أهل زمانه، أخذ الفقه عن أبيه صاحب اهلداية

حىت برع يف ، تفقه على أبيه ،اإلمام عمر بن علي بن أيب بكر شيخ اإلسالم نظام الدين الفرغاين_ 6
والفوائد  وله عدة مصنفات منها جواهر الفقه، ،هـ 600تويف سنة  ، الفتاوىوصار مرجوعا  إليه يف ،الفقه

 .2وغري ذلك
اإلمام جالل الدين حممد بن حممود بن حسني جمد الدين األسرتوشين، من أسرتوشنة إقليم مبا وراء _ 7

وعن  ،النهر، أخذ الفقه عن أستاذ أبيه صاحب اهلداية وعن أبيه وعن انصر الدين الشهيد السمرقندي
 .3هـ 632له الفصول وجامع أحكام الصغار، تويف سنة  ،ظهري الدين حممد بن أمحد البخاري

اإلمام عمر بن حممود بن حممد بن القاضي، أصله من رشدان، رحل إىل املرغيناين وصحبه وأخذ عنه _ 8
وملا أراد الفقه، قال عنه صاحب اهلداية:" قدم من رشدان للتفقه علي وواظب على وظائف درسي مدة 

 :4االنصراف كتب إيل أببيات شعر
  مجيعها األانم فاق الذي ذا أاي

    ابقيا   زلت ال املثل عدمي وأنت
    العلى سور علمتين الذي وأنت
  ضرورة ذلك من ارحتاال   أريد

 

 مجيع وأنت واحملامد العلى أساليب وحاز
 واحد ثوب يف الناس
 والــد مثل ربيتين الذي وأنت
   األماجد ايكبري إذن منك فهل

 
 

  

                                                            

 .299الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، حممد عبد احلي اللكنوي ، ص  -20

، وهدية العارفني يف أمساء 1/615، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة ، 2/400اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبد القادر القرشي، -2

 .1/785، واألعالم، خري الدين الزِرِْكِلي الدمشقي، 1/166م 1951بريوت ويف استانبول سنة  –دار إحياء الرتاث العريب  ،املؤلفني وآاثر املصنفني، إمساعيل ابشا البغدادي

 .327الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، حممد عبد احلي اللكنوي، ص -3

  .1/399ة، حميي الدين عبد القادر القرشي ، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفي -4



33 
 

 املطلب الثالث: طبقة اإلمام املرغيناين العلمية
 أصحاب من وبعضهم الرتجيح، أصحاب من ابشا كمال  ابن لقد اختلف يف طبقته الفقهية فعده 

 ،التخريج الكفوي فقال "إن  صاحب اهلداية يُعد  من أصحاب التخريج" ، وممن عده من أصحابالتخريج
، ولعل ذلك هو األوىل، حيث إن له تفردات 1اللكنوي إىل كونه من اجملتهدين يف املذهب الفاضل ومال

يف كتابه اهلداية خالف فيها نصوص املتون املعتمدة، مثل القول بصالة ثالث ركعات الوتر بتسليمتني، وال 
 شك أن ذلك من اجتهاداته.

  

                                                            

 .141الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، حممد عبد احلي اللكنوي، ص  -1
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 آاثره العلمية املطلب الرابع:
 واجلهل يلحق أمواات  أبموات         العلم ذكرهمميوت قوم فيحيي 

إن من إكرام هللا عز وجل ألهل العلم أهنم حييون يف عقول أهل الفهم، ويبقى ذكرهم يف جمالس أهل العلم، 
ولعل أهم سبب لبقاء ذكر العامل أثره الثقايف الذي يرتكه وحتفظه عقول الرجال أو صفحات الكتب اليت يتم 

 تدارسها.
وال شك أن كتب العامل شاهدة عرب الزمان على علمه، ومن الكتب اليت تركها املرغيناين يف خزانة الفقه 

 اإلسالمي:
بداية املبتدي يف الفروع خمتصر مجع بني خمتصر القدوري واجلامع الصغري  بدايةبداية املبتدي يف الفروع _ 1

ر الكتب العمومية يف وهو موجود يف دا ،د بن احلسنحمم واختار ترتيب اجلامع تربكا  مبا اختاره
 .1القسطنطينية

فرائض العثماين ذكر فيه أن شيخه رشد الدين إمساعيل بن حممود بن حممد الكردري العثماين كتب _ 2
فقام ، فوائد للمسائل الضرورية، وأعرض عن ذكر الرد، وذوي األرحام، وماعدامها من تفريعات األحكام

 .2زوائد وفوائد من عدة كتبجبمعها وأضاف 
جرت عادته فيه أن يذكر قول الصاحبني مع  ،اهلداية يف الفروع وهو شرح على متنه بداية املبتدي_ 3

مع بسط الدليل، إال إذا أراد ترجيح قول غري قول اإلمام فيقوم ببسط دليل  الدليل مث قول اإلمام األعظم
 .3ري، وتفرد ببعض االختيارات، وله شروح كثريةوافق يف ترتيبه اجلامع الصغ ،أحد الصاحبني

ومثة مؤلفات غريها إال أين مل أقف على تفصيل هلا، ومل أجدها يف معاجم املطبوعات وال املواقع االلكرتونية 
 مثل: ، وإمنا ذكرت يف كتب الرتاجم واملؤلفاتاملختصة بذكر أماكن وجود املخطوطات

 ، قال فيه صاحب كشف الظنون:حنو مثانني جملدا   كفاية املنتهي شرح بداية املبتدي__  4
 .4وهذا الشرح ليس مبوجود""

 .5املزيد يف فروع احلنفية_ 5
 .1تار الفتاوى_ خم6

                                                            

 1/227كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة،   - 1

 .2/1250،  املصدر ذاته - 2

 2/2022،  املصدر ذاته -3
 .1/227، أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفةكشف الظنون عن  - 4
 .2/1660، املصدر ذاته - 5
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 2احلنفية فروع يف املزيد،_ 7
 3املناسك_ 8
 .4التجنيس واملزيد_ 9

 .5منتقى املرفوع_ 10
 . 6نشر املذاهب_ 11

  

                                                                                                                                                                                         

 2/2162، املصدر ذاته -1

 2/1660، املصدر ذاته - 2

 2/1820، املصدر ذاته - 3

 .1/352 ، املصدر ذاته -4

 .2/1852 ،املصدر ذاته - 5

 .2/1953 ،املصدر ذاته - 6
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 فيهاملطلب اخلامس: فضله وأقوال العلماء 
لقد كان اإلمام املرغيناين إماما  فقيها ، حافظا ، حمداث ، مفسرا ، جامعا  للعلوم، ضابطا  للفنون، متقنا ، حمققا ، 
نظارا ، مدققا ، زاهدا ، ورعا ، فاضال ، ماهرا ، أصوليا ، أديبا ، شاعرا ، له اليد الباسطة يف اخلالف، والباع املمتد 

يناين بثناء فريد من العلماء عليه ندر مثيله، فها هو اإلمام الذهيب رمحه هللا حظي اإلمام املرغ يف املذهب،
تعاىل يف سري أعالم النبالء يقول يف ترمجته وهم مل يلتق به بل جاء وصفه من كثرة ما مسع عنه : 

 ه... كان من أوعية العلم" ومل يلتق ب... العالمة، عامل ما وراء النهر، برهان الدين."املرغيناين
كان إماما  فقيها  حافظا  حمداث  مفسرا  جامعا  للعلوم ضابطا  للفنون، " اللكنوي فقال: وأثىن عليه اإلمام

ومتقنا ، حمققا  نظ ارا  مدققا  ورعا  ابرعا  فاضال  ابهرا  أصوليا ، شاعرا ، مل تر العيون مثله يف العلم واألدب. وله 
.. وأقر له ابلفضل والتقدم . املذهب، تفقه على األئمة املشهوريناليد الباسطة يف اخلالف والباع املمتد يف

، والشيخ زين 1صاحب احمليط والذخريةحممود بن أمحد أهل عصره كاإلمام فخر الدين قاضيخان، والصدر 
 2الدين أبو نصر العتايب، وصاحب الفتاوى الظهريية ظهري الدين حممد بن أمحد البخاري وغريهم".

القرشي: "أقر له أهل مصر  وقال يف ترمجته صاحب اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية عبد القادر بن حممد
ابلفضل والتقدم كاإلمام فخر الدين قاضيخان مع اإلمام زين الدين العتايب، وفاق شيوخه وأقرانه وأذعنوا له  

جملدا ، وكان له 80رح فيه اهلداية وبلغ كلهم وال سيما بعد تصنيفه لكتاب اهلداية وكفاية املنتهي الذي ش
تويف اإلمام املرغيناين رمحه هللا و ، د كبريدور كبري يف نشر املذهب تصنيفا  وتعليما  حيث أخذ الفقه عنه عد

 هـ. 593تعاىل سنة 
  

                                                            

 الشهيد، وقد اختصره يف كتاب مساه الذخرية. الصدر بن بن أمحد حممود الدين العالمة برهان اإلمام النعماين للشيخ الفقه يف الربهاين احمليط - 1

 (.2/404، البغداديوهدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني، إمساعيل ابشا ، 2/1619، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون)  

 .141الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، حممد عبد احلي اللكنوي ، ص –2
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 املطلب السادس: كتاب اهلداية أمهيته ومنزلته
ملتنه بداية املبتدي، وقد ضمنه عيون الرواية ومتون  لقد وضع اإلمام املرغيناين كتاب اهلداية شرحا  وتبيينا  

 الدراية، متجنبا  االختصار املخل والتطويل اململ الذي اعتمده يف كفاية املنتهي. 
ويظهر لكل من يتأمل أسلوب املرغيناين رمحه هللا يف كتابه اهلداية بذكر اخلالف بني أئمة املذهب احلنفي 

واملعتمد يف املذهب، ويذهب إىل ذكر رأي اإلمام الشافعي يف أكثر مسائل مع اإلشارة أحياان  إىل الصحيح 
اخلالف، كما يتعرض لرأي اإلمام مالك رمحه هللا يف بعض األحيان مع اإلجياز يف االستدالل غالبا . ويف  
 كثري من األحيان يرد على دليل املخالف إبجياز. ورمبا يكتفي بدليل الرأي املختار يف املذهب، وكذلك

يغلب على منهجه البداية بذكر الرأي املختار يف املذهب، مث رأي املخالف ودليله، مث دليل الرأي األول 
 املختار.

وتربز أمهية الكتاب بكونه من أشهر مؤلفات الفقه احلنفي، وأكثرها تداوال  بني احلنفية يف القدمي واحلديث، 
كتاب آخر يف املذهب، سواء أكان بتداوله درسا  وتدريسا  وقد انل عندهم من العناية واالهتمام ما مل ينله  

 .1يف احللقات العلمية واملدارس واملعاهد واجلامعات أو ما يتعلق خبدمة الكتاب شرحا  وتعليقا  وخترجيا  
 .2م1791وقد ترمجه العالمة هاملتون إىل االنكليزية ترمجة نفيسة للغاية طبعت يف لو ندره سنة 

وقد أمجل القول يف كتاب اهلداية اإلمام البنوري فقال يف مقدمة كتاب نصب الراية" مل خيدم كتاب يف الفقه 
من املذاهب االربعة، مثل كتاب اهلداية، ومل يتفق على شرح كتاب يف الفقه، من الفقهاء، واحملدثني، 

قبال العظيم، وتلقي القوم إايه ابلقبول، واحلفاظ املتقنني، مثل ما اتفقوا عل كتاب اهلداية، وانهيك هبذا اإل
، األتقاين، وقوام الدين 3فمن شراحه من الفقهاء احملدثني، أعالم العصر، وأعيان القوم، مثل احلافظ العيين

، 2ومن خمرجيه من جهابذة احلفاظ، مثل املارديين، 1، وابن اهلمام السيواسي4وقوام الدين السكاكي

                                                            

 .532-2/531، 2001اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل  –املذهب احلنفي مراحله وطبقاته...، أمحد النقيب، مكتبة الرشد، الرايض  -1

 .1،1/143: األجزاء عدد م،1896مصر، ،(اهلالل) التأليف مطبعة طباعة الببالوي، علي حممد السيد: عليه وزاد صححه فانديك، كرنيليوس  ادوارد مطبوع، هو مبا القنوع اكتفاء -2

هـ بعينتاب من أعمال حلب حيث تفقه هبا، مث توجه إىل حلب وأخذ هبا عن اجلمال يوسف امللطي، مث 762احلنفي قاضي القضاة، ولد سنة  بدر الدين العيين أبو حممد حممود بن أمحد العينتايب - 3

للطحاوي، وشرح الشواهد الكربى وخمتصره، وعقد  ، ويل قضاء احلنفية يف القاهرة، له عدة مصنفات منها عمدة القاري شرح البخاري وشرح معاين اآلاثر قدم القاهرة فأخذ عن مشاخيها وبرع يف الفنون

 هـ.855تويف سنة  اجلمان يف اتريخ أهل الزمان،

ن ، ونظم العقيان يف أعيان األعيان، جالل الدين عبد الرمح216/ 13 ،16مصر، عدد األجزاء:  -)النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، مجال الدين يوسف بن تغري بردي، طبعة دار الكتب

 ( 1/174، 1بريوت، عدد األجزاء  –السيوطي، ط املكتبة العلمية 

هـ، له بنيان الوصول يف شرح األصول للبزدوي، جامع األسرار يف شرح املنار  749حممد بن حممد بن أمحد السنجاري قوام الدين الفقيه احلنفي املعروف ابلسكاكي سكن القاهرة وتويف فيها سنة  - 4

 م. 1348هـ  749عيون املذاهب يف فروع احلنفية، الغاية ومعراج الدراية وكالمها يف شرح اهلداية تويف سنة للنسفي يف األصول، 

 (.2/155وهدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني، إمساعيل ابشا البغدادي،  11/182)معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، 
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. والقاسم بن قطلوبغا احلنفي، فكفى لكتابه فضال  وشرفا ، أمثال هوالء والزيلعي، والقرشي، وابن حجر
 .3"األعيان يف شارحيه، وخمرجيه، فهل هذه املزية تساجل أو جتارى

أن لشروح اهلداية، والتعليقات عليها، والتخاريج ألحاديثها، قدرا  كبريا   4وقد ذكر صاحب كشف الظنون
اللغة الفارسية، واللغة األردية. وذكر من شروحها النهاية حلسام الدين  جياوز ستني شرحا ، فضال  عن شروح

، ومعراج الدراية والغاية وكالمها يف شرح 6تلميذ صاحب اهلداية، والفوائد حلميد الدين الضرير 5السغناقي
ين ال ، وغاية 7الشريعةكاكي، وهناية الكفاية يف دراية اهلداية لتاج الشريعة عمر بن صدر ساهلداية لقوام الدِ 

، والبناية للشيخ بدر الدين احلافظ العيين، األتقاينالبيان واندرة األقران لإلمام قوام الدين أمري كاتب 
 .1، والغاية أليب العباس السروجي8والعناية للشيخ أكمل الدين البابريت

                                                                                                                                                                                         

 مث جاور مدة، هبا وأقام حلب إىل ورحل القاهرة قدم هـ،790ابالسكندرية سنة  اهلمام، ولد بكمال الدين ابن املعروف القاهري احلنفي مث االسكندري األصل، السواسي الواحد عبد بن حممد - 1

 العقائد يف واملسايرة للغزايل، الربهانية أبدلتها الرسالة القدسية تصروخم الفقري، للعاجز القدير فتح ومساه اهلداية من مصنفاته شرح الدولة، وأركان امللوك عند ليعود بعد ذلك إىل مصر معظما   احلرمني،

 .هـ 861رمضان سنة  يف ابلقاهرة وغري هم، تويف الفقه، أصول يف والتحرير اآلخرة، يف املنجية

 (.1/166، يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، ط املكتبة العصرية، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، جملدان بغية الوعاة ، و10/264، معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة ) 

صول والفرائض والشعر، وعنه أخذ القرشي صاحب هـ، ويل القضاء، ، له مصنفات يف التفسري واحلديث والفقه واأل683علي بن عثمان املارديين ابن الرتكماين احلنفي، ولد يف بيئة علمية سنة  - 2

 هـ.750اجلواهر املضية، تويف يوم عاشوراء سنة 

دائرة املعارف ، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد ابن حجر العسقالين، حتقيق حممد عبد املعيد ضان، طبعة جملس 1/367)اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبد القادر القرشي،

 (.4/100، 6م، عدد األجزاء: 1972اهلند، الطبعة الثانية،  -حيدر أابد -العثمانية 

 .1/16 ،4م عدد األجزاء: 1997هـ/1418جدة، الطبعة األوىل،  -بريوت ودار القبلة للثقافة اإلسالمية -نصب الراية، مجال الدين عبد هللا الزيلعي ، حتقيق حممد عوامة، ط مؤسسة الراين - 3

 .2/2022كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة،   - 4

 شرح أصول البزدوي واملوصل شرح املفصل احلسني بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدين السِ غناقي ، فقيه حنفي، ، نزل حلب وتويف فيها، له التسديد يف شرح متهيد القواعد والكايف - 5

 م.  1311هـ املوافق 711حلب سنة خمشري يف النحو والنجاح يف التصريف والوايف شرح املنتخب يف أصول املذهب لألخسيكثي، والنهاية يف شرح اهلداية ثالث جملدات، تويف يف للز 

 (.2/247 ء املؤلفني وآاثر املصنفني، إمساعيل ابشا البغدادي،، وهدية العارفني يف أمسا1/537) بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،

وشرح اجلامع الكبري وحاشية على كتاب الفقه النافع للسمرقندي ،   لقب حبميد امللة و الدين، له الفوائد شرح به اهلداية، وشرح املنظومة النسفية اإلمام علي بن حممد بن علي الرامشي، البخاري، - 6

 هـ، وصلى عليه اإلمام حافظ الدين النسفي، وورد أنه قد حضر الصالة عليه قريب من مخسني ألف رجل.666كانت وفاته سنة 

 (. 4/333، األعالم، خري الدين الزركلي،1/273القادر القرشي ،  حلنفية، حميي الدين عبد، اجلواهر املضية يف طبقات ا1/215) اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا،

هناية الكفاية هـ، له مآثر اإلقبال يف مفاخر الشال يف التاريخ الفارسي، و 673عمر بن صدر الشريعة األول امحد ابن مجال الدين عبيد هللا احملبويب امللقب بتاج الشريعة البخاري احلنفي املتوىف سنة  - 7

، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى 1/787وهدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني، إمساعيل ابشا البغدادي  ،7/272 ،) معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة يف دراية اهلداية

  .(2/2022جليب املشهور حباجي خليفة، 

ل البزدوي املسمى ابلتقرير ة املتأخرين وخامتة احملققني اكمل الدين البابريت، له مصنفات عدة أبرزها شرح مشارق األنوار وشرح اهلداية املسمى ابلعناية وشرح أصو حممد بن حممد بن حممود عالم - 8

 هـ 786حلاجب األصلي وشرح السراجية ومقدمة يف الفرائض، تويف سنة وشرح املنار املسمى ابألنوار وشرح ألفية ابن معطي يف النحو وشرح التلخيص يف املعاين والبيان وشرح خمتصر أبن ا

 .(6/1، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد ابن حجر العسقالين، 2/86) اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا، 
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إىل خترجيها، مثل الزيلعي  وقد أورد صاحب اهلداية مجلة من األحاديث ذكرها متفرقة فتوجه مجع من العلماء

يف كتابه نصب الراية، وتلخيصه كتاب الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية للحافظ ابن حجر العسقالين، 
وذيَّل احملدث الشيخ القاسم بن قطلوبغا كتاب الزيلعي مبا أمساه منية األملعي فيما فات من ختريج أحاديث 

 اهلداية للزيلعي.
  

                                                                                                                                                                                         

هـ ، بدأ يف طلبه للفقه حنبليا  مث حتول حنفيا  فحفظ اهلداية، أخذ عن الشيخ جنم الدين أيب الطاهر والقاضي صدر الدين  637أبو العباس أمحد بن إبراهيم السروجي قاضي القضاة مبصر، ولد سنة  - 1

 (1/107سليمان ابن أيب العز وغريمها )اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا،
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 املبحث الثاين
 وعصره األتقايناإلمام 
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 1املطلب األول: امسه ونسبه ولقبه
احلنفى وأطلق عليه "لطف  4الرتكستاين 3تقاىنألبن أمري عمر ابن العميد الفارايب ا 2القاضي قوام الدين

م، 1286كانون األول   08هـ املوافق له يوم األحد  586ولد ىف شوال سنة  ،لقب أبيب حنيفة ،"5هللا
تقان، ليلة السبت، التاسع عشر من ذكر الصفدي عنه أنه قال يف اتريخ والدته: "كان اتريخ والديت أب

قية وقاف وسكون التاء املثناة الفو  بفتح اهلمزةتقان أ شوال، سنة مخس ومثانني وستمائة"، وينتسب إىل
 .6مفتوحة بعدها ألف ونون

مقدارها يف الطول  7وراء هنر سيحون الواقعةعظيمة من مدائن الرتك الدينة املفاراب وهي انحية من  
وهي جزء مما يعرف اليوم  العلماء،والعرض أقل من يوم، أهلها ذو أبس ومنعة، خرج منها مجاعة من 

 ".2قريبة من أطرار أو ما يسميه العوام أترار ،1برتكستان

                                                            

، وأعيان العصر وأعوان النصر، 8/216، 11هـ ، عدد األجزاء:  1406حلنبلي، حتقيق حممود األرانؤوط، دار ابن كثري، الطبعة األوىل، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي ابن العماد ا –1

 –لبنان، ودار الفكر، دمشق  -ملعاصر، بريوت ار الفكر اصالح الدين خليل الصفدي، حتقيق الدكتور علي أبو زيد والدكتور نبيل أبو عشمة والدكتور حممد موعد والدكتور حممود سامل حممد، طباعة د

، و اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين 1/493، والدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد ابن حجر العسقالين، 1/622، 5م عدد األجزاء:  1998 -هـ  1418سوراي الطبعة األوىل، 

، 2/100،  7اء: يف واملستوىف بعد الوايف، مجال الدين يوسف بن تغري بردي، حتقيق الدكتور حممد حممد أمني، ط اهليئة املصرية العامة للكتاب عدد األجز ، واملنهل الصا2/279عبدالقادر القرشي،

 .1/138، واتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا ،3/101

اد اْبن ِإبـْرَاِهيم بن ِإمْسَِعيل الصفاري الد ين اإِلَمام َأمْحد بن عبد الرشيد الُبَخارِي ، وقوام الد ين اْبن اإِلَمام ركن الد ين ِإبـْرَاِهيم الصفار ، و قوام الد ين مَحَّ  ُعِرف هبذا اللقب مجاعة من احلنفية منهم: قوام - 2

 كاكي. ساأْلْنَصارِي  ، وقوام الد ين ال

لفتح، ليل على ضبط صريح لكلمة األتقاين ابلفتح أو الكسر، حيث إن بعض كتب الرتاجم ذكرته انرة ابلفتخ واترة ابلكسر، أو أفردت الكسر دون امل أقف فيما اطلعت عليه من ترجم إلمامنا اجل - 3

وليس من املصنف ذاته، ابستثناء ما صرح به الصفدي يف   أو العكس، أو الفتح اترة وجعلها مهزة وصل اترة أخرى، وال ميكن االعتماد على ذلك الحتمال أن يكون الضبط من قبل املطابع أو احملققني

مفتوحة"، ويؤيد ذلك ما صرح به ابن تغري بردى من ضبط صريح لكلمة أتقان يف كتابه املنهل الصايف  هبمزة - األتقاين الفارايب حنيفة أبو الدين كتابه أعيان العصر وأعوان التصر حني قال "قوام

 فوق" وسأعتمد على ذلك يف دراسيت هذه. من املثناة التاء وسكون اهلمزة بفتح وهي - فاراب قصبات من قصبة واملستوىف بعد الوايف حيث قال:" وأتقان

 (.3/103، واملنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف، مجال الدين يوسف بن تغري بردي، 1/622، الدين خليل الصفدي صالح)أعيان العصر وأعوان النصر، 

 " الرتكستاين األتقاين غازي بن حممد أيب كاتب  أمري حنيفة أبو الدين قوام الشيخ زمانه عامل احلنفية علماء من: " فقال حممد أبو كنيته  أن فرحون ابن ذكر - 4

 (.106 ص ،1:األجزاء عدد بريوت، – العلمية الكتب دار طباعة اليعمري، فرحون بن إبراهيم الدين برهان املذهب، علماء أعيان معرفة يف املذهب الديباج)

ف فقال: ما نصه " مساه احلسيين يف ذيله "لطف هللا"، ولكين مل أجد هذه العبارة يف الكتاب املذكور، بل نسبه ابن العماد للسيوطي بصيغة التضعي 22قال الباحث عبد هللا هنانو يف دراسته ص  - 5

 وقيل امسه لطف هللا . 

 (.8/317،)شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي ابن العماد احلنبلي

 .1/625أعيان العصر وأعوان النصر، صالح الدين خليل الصفدي،  - 6

 آسيا أهنار أحد وهو ،Sirdaryo: ابألوزبكية ويعرف الرتك، بالد حدود يف وهو القوافل، مجده على جتوز حىت الشتاء يف جيمد مسرقند بعد خجندة قرب النهر وراء مبا كبري  مشهور هنر سيحون هنر –7

 .أوزبكستان يف هنرين أكرب وأحد اليوم الوسطى

  احلرة، واملوسوعة ،3/294احلموي، الرومي هللا عبد بن ايقوت البلدان، معجم) 
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اشتغل ببالده ومهر، إىل أن شرح األخسيكثي يف كتابه التبيني، وذكر أنه فرغ منه بتسرت سنة سبعمائة 
هـ، وانظر، ودرس وانظر وظهرت فضائله ومهر ودخل مصر مث 720وسبع عشرة. قدم دمشق يف سنة 

ديث الظاهرية هـ، وتوىل هبا التدريس يف دار احل747رجع فدخل بغداد ووىل قضاءها مث قدم دمشق يف سنةـ
، 3أقبل عليه صرغتمش ،هـ751بعد وفاة الذهىب، وفارق دمشق وملا دخل الداير املصرية اثنية سنة 

 وعظمه، وجعله شيخ املدرسة اليت بناها، وقد كان رأسا  يف مذهب أيب حنيفة، ابرعا  يف اللغة العربية.
 
 
 
 

  

                                                                                                                                                                                         

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%86 

 ، و املوسوعة احلرة،  4/225معجم البلدان، ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي ،   –1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%86.)  

 .1/218 رومي احلموي ،معجم البلدان، ايقوت بن عبد هللا ال - 2

َوعظم قدره ونفذت كلمته حىت عزل القضاة وغري النواب،  األمري سيف الدين صرغتمش الناصري ، اْشرَتَاُه السلطان الناصر حممد بن قالوون، مثَّ ترقى حىت انفرد بتدبري أمور اململكة بعد شيخو  - 3

وجهزه ِإىَل االسكندرية َمَع مجَاَعة من اأْلَُمرَاء مث قبض عليه من قبل السلطان حسن  759َأن ضاق به ذرعا  فأمسكه يف اْلعْشرين من َرَمَضان سنة  كاَن يعظم اْلَعجم ويؤثرهم، صرب عليه النَّاِصر حسن ِإىَل 

، والبداية  2/363أعيان املائة الثامنة، أمحد ابن حجر العسقالين، هـ فسجن ابإلسكندرية إىل أن مات هبا بعد شهرين واثىن عشر يوما  من سجنه. )الدرر الكامنة يف 759يف العشرين من رمضان سنة 

 وما بعدها(.  14/284، 15، عدد األجزاء 1998والنهاية، أبو الفداء إمساعيل بن كثري، حتقيق علي شريي، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%86
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 :، وحياتهاملطلب الثاين: نشأته
وال لنشأته أو طفولته كبري اهتمام يف كتب الرتمجة، وإمنا اقتصرت على كونه ولد  األتقاينمل يكن لوالدة 

ونشأ وحصل العلم حىت تقدم على غريه وأصبح من املربزين فيه. ويفهم من ذلك أن أخذه للعلم كان من 
 صغره قبل أن يعرف مكاان  غري بلده، وإن أكرب شاهد على ذلك تصنيفه الكتب يف سن مبكرة.

ذلك يف معرض ذكره لنعم هللا عليه وأن هللا رزقه من أنواع العلوم فقال يف ديباجة كتاب التبيني:"  وقد ذكر
مث إين ملا رزقين هللا من أنواع علوم الدين، وسين ما بني عشرين وثالثني، أردت أن أشرحه أيضا  شرحا  

ذلك أنه نشأ يف بيئة علمية ويف بلد  موسوما  ابلتبيني، مظهرا  نعم هللا عليَّ ومنحه يفَّ". ومما ساعده على
هـ، وال 712املتوىف عام  1خرج منه عدد من الفضالء، وقد أخذ عن الشيخ احلسن بن أيب القاسم النبلي

 شك أن نضوجه املبكر دليل على انشغاله وطلبه للعلم من أول أمره، وأنه مل يكن للهو يف حياته جمال.
لده ما رواه صاحب الطبقات السنية يف تراجم احلنفية عن ابن ومما يدل على أن له شأان  ومكانة يف ب

من قوله:" أخربان شيخنا احلافظ أبو الوفاء أن األمري صرغتمش الناصري، كان قصد أن  2الشحنة احلليب
يبين مدرسة، ويقرر يف تدريسها الشيخ عالء الدين األقرب احلنفي، فقدرت وفاته، فكانت والية الشيخ 

على أكمل وجوه التعظيم، حىت إنه يوم ألقى الدرس، حضر األمري صرغتمش إىل منزل قوام الدين هبا 
الشيخ بقناطر السباع، واستدعاه للحضور، فلما ركب الشيخ أخذ األمري صرغتمش بركابه، واستمر ماشيا  

 .3"يف ركابه إىل املدرسة، ومعه مجاعة من األمراء مشاة
ويتضح لكل من أتمل ظروف حياته ومنط سلوكه وآاثره العلمية اعتداده بنفسه وقوة ثقته هبا، مما أدى إىل 
محل عدد من العلماء عليه ونسبته إىل املذموم من التعاظم والغرور واالعتداد ابلنفس. فقد ذكر ابن حجر 

حة يف املذهب احلنفي فيقول: " وكان يف الدرر الكامنة حادثة تظهر ثقته بنفسه مع تفرده آبراء فقهية مرجو 
يلبغا  األتقاينملا قدم دمشق صلى مع النائب وهو يلبغا فرأى إمامه يرفع يديه عند الركوع والرفع منه فأعلم 

أن صالته ابطلة على مذهب أيب حنيفة فبلغ ذلك القاضي تقي الدين السبكي فصنف رسالة يف الرد عليه 
 4.ما قال فوقف عليها فجمع جزءا  يف تبيني
                                                            

 .67ص  انظر ترمجته عند ذكر شيوخ األتقاين - 1

هـ،  806يخ أيب الفداء وذيل عليه إىل سنة لشحنة احلليب، فقيه حنفي، أديب ومؤرخ، ويل قضاء حلب ودمشق والقاهرة، أبرز كتبه، روض املناظر يف علم األوائل واألواخر اختصر به اتر حممد بن ا - 2

ولد يف حلب سنة  ،ابن الشحنة وشرحها، وأرجوزة يف البيان، واألمايل يف احلديث، وهناية النهاية يف شرح اهلدايةوالرحلة القسرية ابلداير املصرية، والسرية النبوي ة واملوافقات العمرية للقرآن الشريف ومنظومة 

 هـ. 815هـ وتويف فيها سنة  749

 (.7/44) األعالم، خري الدين الزِرِْكِلي، 

 .2/223الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، تقي الدين الغزي،  -3

 .1/494أعيان املائة الثامنة، أمحد ابن حجر العسقالين، الدرر الكامنة يف  - 4
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ويصفه ابن حجر أبنه كان َشِديد التعاظم متعصبا  لَنفِسِه جدا ، مستدال  مبا ذكره عن نفسه يف َشرح 
األخسيكثى من قوله لو كان األسالف يف احلياة لقال أبو حنيفة اجتهدت ولقال أبو يوسف انر البيان 

 .1أوقدت ولقال حممد أحسنت ولقال زفر أتقنت ولقال احلسن أمعنت
وصفه الصفدي يف كتابه أعيان العصر أبنه كان شديد اإلعجاب بنفسه، جييء ابلتعظيم من َحس ه وَبس ه، و 

وينسب إليه القول أبن إمامه أي أاب حنيفة رضي هللا عنه لو رآه جلعله أمامه، وأن  أاب يوسف كان يتأسف 
حُيسن الوصول إىل رُقيِ ه. ونسب إليه إذا مسع كالمه، وأن  زفر له زفرات على لُِقي ه وأن حممد بن احلسن ما 

أنه كان يقول قبل شرح األخسيكثي لو كان األسالف يف حياٍة لقال أبو حنيفة: اجتهدَت، ولقال أبو 
يوسف: انَر البيان أوقدت، ولقال حممد: أحسنت، ولقال زفر: أتقن ت، ولقال احلسن: أمَعْنت، ولقال أبو 

: بورك حفص: أنعمت فيما نظرت،ولقال أبو منصو  ر: حققت، ولقال الطحاوي: صدقت، ولقال الكرخي 
فيما نطقت، ولقال اجلص اص: أحكمت. ولقال القاضي أبو زيد: أصبت. ولقال مشس األئمة: وَجدت ما 

،  ،الدين النَّسفي : هبرتطََلْبت، ولقال فخر اإلسالم: مهرت، ولقال جنم  ولقال صاحب اهلداية: اي غو اصُّ
 ولقال صاحُب احمليط: فقت فيما أعلنت وأسررت.البحر َعرَبْت، 

ومع ذلك فقد أقر له ابلعلم فقال إال أنه شرح األْخِسيَكثي وُعْمرُه دون الثالثني شرحا  جيدا  يُثين عليه  
 فقهاء مذهبه ويُعظ مونه، وكان عارفا  ابلعربية واللغة. 

التعص ب على الشافعية، متظاهرا  ابلَغض  منهم وابلطعن عليهم، يَودُّ  ويذكر الصفدي أنه كان شديد شديد
لو حكم فيهم أو ُحك م يف َتالِفهم دون تالفيهم، ال أتخذه فيهم لومة الئم، ويتمىن لو انحت على 
مدارسهم احلمائم، واجتهد يف ذلك ابلشام وما أفاد ودخل ِمْصر وهو مصرٌّ على ما عنده من العناد، 

َقْذفهم وقَـْلعهم ابلَقْلع واملِقذاف وطاف عليهم بكؤوس مخٍر مَخَرها ابلسُّم وداف، فكفاهم هللا  وعمل على
 .2حمذوره، وجهل هللا واقعتهم معه على مر  األايم مأثوره، وبد ل بغيظه فيهم ُسروره، وعكس ما دب ره فيهم

، وقد ذكر ابن 3فضائله"وقد شهد له ابن كثري فقال:" وقدم دمشق يف سنة عشرين، وانظر، وظهرت 
َسْييِن َكاَن أحد الدهاة، َوقَاَل اْبن حبيب َكاَن َرْأسا  يف َمْذَهب أيب  حجر آراء العلماء فيه فيقول:"َ قَاَل احلُْ

ْعَجاب بَِنفسِ   .1"ِه َشِديد التعصب على من َخالفهحنيَفة ابرعا  يف اللَُّغة والعربية كثري اإْلِ

                                                            

 .1/494،املصدر ذاته - 1

 .1/622أعيان العصر وأعوان النصر، صالح الدين خليل الصفدي،  - 2

إىل ابن كثري بدون ذكر كتاب، وذكرها الشوكاين يف البدر الطالع  8/317، وابن العماد يف شذرات الذهب 495/ 1 والسيوطي يف بغية الوعاة 1/493نسب ذلك ابن حجر يف الدرر الكامنة  - 3

 ومل يعزها البن كثري. ومل أجدها فيما وقفت عليه من كتب ابن كثري. 1/158
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الطبقات السنية يف تراجم احلنفية أنه "ال خيفى على من عنده أدىن أتمل، ويف تلك األقوال يرى صاحب 
، أن ما ذكره ابن حجر، ونقله عن الصفدي وغريه، يف حق الشيخ، أنه كان األتقاينووقف على مؤلفات 

من اجملمع على علمه، وفضله، وحتقيقه، وبراعته، ومن كان هذا الوصف وصفه، فبعيد أن يصدر منه ما ال 
مبثله، وال حيسن بعمله وفضله، مما أضربنا عن ذكره، من التعصبات اليت تؤدي إىل وصف اإلنسان مبا يليق 

 .2ال ليس فيه، واجلواب يف اجلميع سهل، واألقران قلما ختلو من مثل ذلك"
قسيم أن ليس يف قوله ببطالن صالة من يرفع يديه يف الصالة أثناء تكبرية الركوع، تويظهر من خالل هذا ال

ما يؤكد ترجيحه آلراء ضعيفة وغري معتمدة، حيث إن صاحب احمليط الربهاين قد نسب القول بذلك إىل 
، 3مكحول فقال:" وذكر الصدر الشهيد يف شرح اجلامع الصغري رواية مكحول عن أيب حنيفة أنه تفسد"

حب بدائع وقد يتناسب مع األصل املتفق عليه من كون العمل الكثري مفسدا  للصالة، وقد عده صا
الصنائع عمال  كثريا  فقال:" والتحصيل مع عدم الثبوت يوجب فساد الصالة؛ ألنه اشتغال بعمل ليس من 

إال أنه ذهب قبل ذلك العتبار شبهة الدليل ، 4"ن مجيعا  وهو تفسري العمل الكثريأعمال الصالة ابليدي
األصل من كون العمل الكثري مفسدا   فاعترب ترك الرفع أوىل وليس منهيا  عنه مفسدا  للصالة على خالف

للصالة، فقال:" على أن ترك الرفع عند تعارض األخبار أوىل؛ ألنه لو ثبت الرفع ال تربو درجته على السنة 
 .5"وترك البدعة أوىل من إتيان السنةولو مل يثبت كان بدعة 

اختالفهم يف تعريف العمل  ولعل تصريح كثري من الفقهاء بعدم بطالن الصالة بسبب رفع اليدين انتج عن
 الكثري املفسد لرتك الصالة، أو خلشية الوقوع يف إنكار احلديث. 

 
  

                                                                                                                                                                                         

 .1/495الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد ابن حجر العسقالين، - 1

 .2/223الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، تقي الدين الغزي،  - 2

، 9م، عدد األجزاء:  2004لبنان، الطبعة األوىل سنة  –ريوت احمليط الربهاين يف الفقه النعماين، برهان الدين حممود بن َماَزَة احلنفي ، حتقيق عبد الكرمي سامي اجلندي، ط دار الكتب العلمية، ب - 3

1/399. 

 .308/ ،7: األجزاء عدد م،1986 سنة الثانية الطبعة العلمية، الكتب دار طباعة احلنفي، الكاساين الدين عالء الصنائع، بدائع - 4

 .1/308املرجع السابق،  - 5
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 املطلب الثالث: طلبه للعلم ورحالته
، وأنه عاش درك أنه نشأ نشأة علمية منذ صغره، ي، ومؤلفاته، ورحالته، وأعمالهاألتقاينإن املتتبع لرتمجة 

 أجله، والتصنيف فيه حىت أصبح رأسا  يف مذهب احلنفية رمحه هللا. حياة حافلة بطلب العلم واالرحتال من
والتدريس، وبناء املدارس يف شىت  ،ومما ساعده على ذلك أنه عاش يف قرن نشطت فيه حركة التأليف

 .يف بيان احلالة العلمية يف عصره كما سبق  ،حىت تنافس األمراء واحلكام على ذلك ،الفنون
األمر الذي مكنه ابتداء حياته العلمية ببلده  ،وطالب العلم ،يف بيئة زخرت ابلعلماء إضافة إىل كون نشئته

حيث برز ومهر وأتقن، قبل أن يتجه _ كغريه من الكثريين  ،فاراب اليت خترج فيها مجاعة من الفضالء
ك البالد وبعدها مصر، وبذلك يكون قد مجع علم تل ،مث دمشق ،الذين خرجوا من فاراب _ إىل العراق

 .1اليت كانت تعترب مراكز العلم يف ذلك العصر
القاسم النبلي املتوىف ومن الشواهد على اشتغاله بطلب العلم منذ صغره أخذه عن الشيخ احلسن بن أيب 

 ، حيث كان عمره عند وفاة شيخه سبعة عشر عاما .2هـ712سنة 
بعد أن تضلع يف طلب العلم، حيث ال  ،وقد فرغ من تصنيف كتاب "التبيني" وعمره إحدى وعشرين سنة

يقدم على التأليف وال سيما يف عصره إال من كان أهال  لذلك. وأملح إىل ذلك يف ديباجة كتابه "التبيني" 
أردت أن أشرحه ـ  ،3وسين ما بني عشرين وثالثني ،حيث قال : "مث إين ملا رزقين هللا من أنواع علوم الدين

 .4»...شرحا  موسوما  ابلتبيني ،ب ـ أيضا  يعين املنتخب يف أصول املذه
وهذا يدل على كونه مل يشرع يف التصنيف إال بعد أن درس وتفقه وأصبح أهال  لذلك. كيف ال وهو مل 
يقتصر يف طلب العلم على مشايخ بلده بل حرص على الرحلة يف طلب العلم، فبعد أن أهنى كتابة التبيني 

 مكث فيها ما يقارب أربع سنوات متفقها  مث مدرسا  مبشهد اإلمام أيب ، توجه إىل العراق اليت5هـ716سنة 
. ويف 1هـ720حىت اشتهر أمره، قبل أن يقصد بالد احلجاز ألداء فريضة احلج يف قافلة العراق عام  6حنيفة

                                                            

 .4/225معجم البلدان، ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي،  - 1

 .49، حتقيق الباحث سعيد عمرو، رسالة أعدت لنيل درجة الدكتوراة، يف جامعة امللك سعود، صالشامل يف شرح أصول البزدوي، قوام الدين األتقاين - 2

 .41قال الباحث سعيد العمري يف قسم دراسته لكتاب الشامل :هذا من ابب التحدث بنعمة هللا عليه، ص  - 3

 .1/623أعيان العصر وأعوان النصر، صالح الدين خليل الصفدي،  - 4

، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى  88، الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، حممد عبد احلي اللكنوي، ص1/243نة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد ابن حجر العسقالين،الدرر الكام - 5

 .2/716جليب املشهور حباجي خليفة، 

 .3/102ري بردي ،واملنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف، مجال الدين يوسف بن تغ - 6
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وملا فرغ من رحلة احلج دخل مصر  ،2وانظر، وظهرت فضائله ،سنته اليت حج فيها دخل دمشق، وهبا در س
هـ، ملا قدم مصر بعد فراغه من رحلة احلج طُلب منه أن يشرح اهلداية، ويف ذلك 721 نصف احملرم سنة يف

داللة واضحة على شهرته وظهور أمره، حيث ال يُطلب شرح اهلداية إال من غلب عليه التبحر يف الفقه. 
بقافلة العراق من  ،اإلسالمحجة  ،ونص على ذلك يف ديباجة غاية البيان فقال :"ملا رزقين امللك العال م

مدينة السالم سنة عشرين وسبعمائة، وقعت يف داير مصر نصف احملرم يف السنة احلادية والعشرين 
 .3ويف عهده وفاء أن أشرح كتاب اهلداية" ،فالتمس مين من يف قلبه صفاء ،والسبعمائة من اهلجرة النبوية

ويف طريق عودته للعراق دخل  ،هـ722اد إىل العراق سنة حيث ع ،إال أن إقامته مبصر هذه املرة مل تطل 
 .، وهذا يعين أن إقامته مبصر كانت حوايل مثانية أشهر فقط4هـ721دمشق اثنية يف رمضان سنة 

 ،، إال أن ذلك مل يصرفه عن طلب العلم6ودر س كذلك مبشهد أيب حنيفة ،5ويف بغداد ويل هذه املرة القضاء
يف شرحه للهداية ؛ حيث ذكر يف هناية اجلزء السادس من شرحه للهداية أنه فرغ منه والتصنيف فقد استمر 

قبل أن ، هذه املرة قرابة مخس وعشرين سنة هـ، وقد استمر يف بغداد743يف الثامن عشر من صفر سنة 
 ،7الثانية ، وحتدث يف ذلك عن نفسه فقال: "أتريخ قدومنا دمشق يف الكرةهـ747يتوجه إىل دمشق سنة 

مث لبثنا مثة إىل أن خرجنا منها يف اثمن صفر يوم  ،يف العاشر من شهر رجب سنة سبع وأربعني وسبعمائة
 .8هـ" 751السبت سنة 

 وهذا يعين أنه مكث يف دمشق هذه املرة ثالث سنوات وستة أشهر ومثانية وعشرين يوما .
                                                                                                                                                                                         

وحج العراقيون بسبيل وحممل سلطاين عليه من الذهب واجلواهر ما قو م مائتني  «، وقد وصف الذهيب قافلة العراق للحج يف هذا العام فقال : 1نص على ذلك يف ديباجة غاية البيان ، لوحة رقم  - 1

، ومدرس املستنصرية ابن العاقويل ، وابن منتاب ، وخال السلطان أيب سعيد يف كبار من املغول ... ، وكانت وقفة عرفة  ومخسني ألف مثقال . وحج الشيخ صدر الدين بن محوية، وابن عبداحملسن

  »اجلمعة ابتفاق ، وكان الوفد ال حيصون كثرة يف مقدار العادة ثالث مرات أو أكثر

 (.4/57)العرب يف خرب من غرب، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، 

، البدر الطالع مبحاسن من  1/459، و بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،  1/243الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد ابن حجر العسقالين،  الدرر - 2

 .1/158هـ 1418/1419 ،ط األوىل ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،بعد القرن السابع، حممد بن علي الشوكاين، ويليه امللحق التابع للبدر الطالع خلليل املنصور

 .1غاية البيان ، لوحة رقم  - 3

 1/244الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد ابن حجر العسقالين،  - 4

 .1/243الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد ابن حجر العسقالين،  - 5

 0( ، مث ذكر أنه عزل فانتقل بعد ذلك إىل دمشق 2/205كما ذكر ذلك السالمي يف الوفيات )  - 6

، مث قال: وقد جيمع بينهما 13يف حتقيقه لكتاب الشامل يف قسم الدراسة أن هناك من نص على أنه قدم دمشق مرتني ، كما ذكر ابن قطلوبغا يف طبقات احلنفية ص  ذكر الباحث سعيد عمرو - 7

 ية.ن قدومه السابق إمنا كان أثناء سفره وعودته من رحلة احلج، أي أنه يف سفرة واحدة ، فاعترب سفره بعد ذلك من بغداد إىل دمشق مرة اثنأب

 (.43) الشامل يف شرح أصول البزدوي، قوام الدين األتقاين، ص 

 .1/625أعيان العصر وأعوان النصر، صالح الدين خليل الصفدي،  - 8
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 وابن أمره.  ،والتصنيف ،اشتغل ابلتدريس ،ويف هذه الفرتة
 .1 شهر ذي القعدة من نفس العام الذي قدم فيه دمشق انتهى من شرحه للهدايةويف

 ، بعد وفاة اإلمام الذهيب ـ رمحه هللا.2ويف دمشق أيضا  : ويل التدريس بدار احلديث الظاهرية
 .4وقيل : "الكنجية" ،3كما ويل التدريس يف "القليجية"

، ويف نفس الشهر دخل داير مصر اليت 5وسبعمائةمث خرج من دمشق يف شهر صفر سنة إحدى ومخسني 
 .استوطنها إىل أن مات ـ رمحه هللا

، وجعله شـيخ املدرسة اليت وقربهامسه يف مصر ابسم النائب صرغتمش، الذي أقبل عليه وعظمه  وقـد ارتبـط
وقد ابتدأ  ،وقد قام هبا قوام الدين على أكمل وجوه التعظيم ، وقصرها على احلنفية دون غريهم6بناها

 وكان ذلك يوما  مشهودا . هـ،757التدريس يف مجادي األوىل سنة 
 :7يف ذلك اليوم قصيدة مدح فيها صرغتمش فقال األتقاينوقد ألقى 

                                                            

 .2/2033 الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة،كشف   - 1

هر غازي صاحب حلب ولد السلطان صالح الدين يوسف بن دار احلديث الظاهرية بدمشق وتعرف ابملدرسة الظاهرية اجلوانية للتمييز بينها وبني املدرسة الظاهرية الربانية اليت بناها امللك الظا - 2

هـ، ورتب لتدريس الشافعية هبا القاضي تقي الدين حممد بن احلسني بن 662قبل أن يشرتيها الظاهر بيربس ويبنيها مدرسة ودار حديث سنة  هـ، ، كانت دارا  للعقيقي568ولود مبصر سنة أيوب امل

 ا الشيخ شرف الدين عبد املؤمن بن خلف احلافظ الدمياطي. رزين، ولتدريس احلنفية جمد الدين عبد الرمحن بن كمال الدين عمر بن العدمي، وملشيخة احلديث هب

، الدارس يف اتريخ املدارس، عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي، حتقيق إبراهيم مشس الدين، ط دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 281و13/324)البداية والنهاية، أبو الفداء إمساعيل بن كثري،

 (263و 1/257م،1990

هـ، وقد نص صاحب الدارس يف اتريخ املدارس على أهنما 652ناها جماهد الدين بن قلج حممد بن مشس الدين حممود ، مث جدد بناءها األمري جماهد الدين حممد بن األمري مشس الدين يف سنة ب - 3

 اثنان.

 (. 1/330) الدارس يف اتريخ املدارس، عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي ،

 . 1/243الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد ابن حجر العسقالين،  الدرر - 4

،  1/243. وممن ذكر ذلك ابن حجر يف الـــدرر هناك من ذهب إىل أنه إمنا خرج من دمشق حينما أعرض عنه النائب ، بعد أن رد عليه تقي الدين السبكي يف مسـألة رفع اليدين عند الركوع  - 5

، وهذا القول أوىل ابالعتبار ملا حظي به 3/102، وابن تغري بردي يف املنهل الصايف 3/208يه وهناك من قال أبنه غادر دمشق حينما طلب من مصر ، كما ذهب إىل ذلك ابن حبيب يف تذكرة النب

 من اهتمام عند قدومه إىل مصر ، مما يؤكد أنه قدم بطلب ودعوة وتكرمي.

قاين رمحه هللا قد ويل التدريس فيها حوايل مثانية عشر شهرا ، قبل أن خيلفه فيها هـ. وهبذا يكون األت757هـ، ومتت يف مجادى األوىل سنة 756ابتدأ صرغتمش يف بناء هذه املدرسة يف رمضان سنة  - 6

 : حممد بن قطلو شاه السرائي احلنفي أرشد الدين، وقد أثىن على هذه املدرسة وبنائها غري واحد ، منهم العالمة مشس الدين بن الصائغ فقال

خيـم  به يزدهي الرت      ليهنك اي صرغتمش ما بنيتــــه

        كالزهر هبجــة

فلله من زهر وهلل من      ألخراك يف دنياك من حسـن بنيان 

              .         بــــان

 سنة األوىل الطبعة مصر، – وشركاه احلليب البايب عيسى - العربية الكتب إحياء دار طباعة إبراهيم، الفضل أبو حممد حتقيق السيوطي، الرمحن عبد الدين جالل والقاهرة، مصر اتريخ يف احملاضرة حسن)

 (.2/268 ،2:  األجزاء عدد م، 1967

 .2/440 ،4هـ، عدد األجزاء:  1418بريوت، الطبعة األوىل سنة  -املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر، تقي الدين أمحد بن علي املقريزي، ط دار الكتب العلمية - 7
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 الرتبا حاز من أرأيتم
 كرما    ومسا علما   فبدأ
 وجدا وندا وهدى بتقى

 قال أن إىل
 جىن اجن مث درسا   جد د

 علنا   نسيب انزعين من
 مث حلنيفية أاب كنون
 .   عجبا لرتى رجب يف عش

 الريبا ونفى قراب   وأتى 
 غلبا ولقد قدما   ومنا

 وحبا وجىب وسدا فعدا
 إ

 طلبا فمعي ومين منها
 نسبا نعمت لنا فاراب

 لقبا بدا الدين قوام
           .    عجبا عجب منتجب من

.  .    

أيده هللا تعاىل جائزة هذه القصيدة، يوم أنشدهتا  ،وأعطاين املقر العايل صرغتمش «رمحه هللا: األتقاينقال 
 ". 1ومأل يوم الدرس ِبرْكَة املدرسة ابلسكر وماء الليمون، فسقى بذلك الناس أمجعني ،عشرة آالف درهـم

 مث ملا  ،، وخلع على ابين مهام الدين أيضا  2وخلع علي بعد الدرس خلعتني
، فياهلا قصة يف يوما  يؤرَّخ وكان اليوم ،واللجام 5املفضض 4مع السرج ،3على بغلة شهباءخرجت محلين 

 .»شرحها طول 
  .عند صرغتمش األتقاينواملنزلة الرفيعة اليت كان حيظى هبا  ،ويف هذا القدر ما يكفي لبيان املكانة العالية

                                                            

 .140/ 1اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا،  - 1

 .آَخرَ  َعَلى َفطَرْحَته خَلعته َما: الثِ َيابِ  ِمنَ  اخلِْلعةُ  - 2

 (.8،15/76 األجزاء عدد هـ،1414 سنة الثالثة الطبعة بريوت، – صادر دار طباعة منظور، ابن حممد الدين مجال العرب، لسان)

 الشََّهُب والشُّْهبُة: َلوُن بَياٍض، َيْصَدُعه َسواٌد يف ِخاللِه  - 3

 (.1/508)لسان العرب، مجال الدين حممد ابن منظور،

َها السَّرَْج )لسان العرب، مج - 4 ابَِّة، َمْعُروٌف، َواجْلَْمُع ُسروج. وَأْسَرَجها ِإسراجا : َوَضَع َعَليـْ  (.2/297مد ابن منظور، ال الدين حمالسَّرُْج: َرْحُل الدَّ

 .اِبْلِفضَّةِ  ُمَرصَّعٌ  َأو اِبْلِفضَّةِ  مُمَوَّه: ُمَفضَّضٌ  شيءٌ  - 5

 الرابعة الطبعة بريوت، – للماليني العلم دار ط عطار، الغفور عبد أمحد حتقيق اجلوهري، إمساعيل نصر أبو العربية، وصحاح اللغة اتج والصحاح ،7/208 منظور، ابن حممد الدين مجال العرب، لسان) 

 (.3/1098 ،6 األجزاء عدد م، 1987
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 املطلب الرابع: شيوخه وتالمذته
 أوال : شيوخه

ولذا مل نقف سوى على القليل منهم، حيث صرح هو يف بعض  ،األتقاينمل هتتم كتب الرتاجم بذكر مشايخ 
وال شك أن عدم الوقوف على غريهم ال يعين أنه مل أيخذ إال عمن ذكر  ،مصنفاته بذكر بعض مشاخيه

له فحسب، بل كان ـ وهذا ال خيفى على من أدرك مكانته العلمية، وتضلعه ال يف علم الفقه وأصو  ،هنا
 وعلم احلديث. ،رمحه هللا ـ صاحب فنون، فله معرفة ابألدب واللغة واملعقول

 وفيما يلي بعض مشاخيه الذين أخذ عنهم:
املالكي، كان مدرس الطائفة املالكية  1املعروف ابلنبلي ،، احلسني بن أيب القاسم ؛ البغداديعز الدين_ 1

شهاب الدين بن عبدالرمحن بن  األتقاينلغواي ، وممن أخذ عنه غري  ،ا  حنواي  ، وكان فقيه2ابملدرسة املستنصرية
مسائل اخلالف، اإلمهاد يف أصول الفقه، خمتصر كتاب  ،عسكر البغدادي، ومن تصانيفه اهلداية يف الفقه

 3هـ.712ومؤلف يف علم الطب، تويف رمحه هللا سنة  .ابن اجلالب
فقيه شرح اهلداية لا مللقب حبسام الد ين السغناقي اإلمامام ااإلم لي  ن عاحلسني بن علي بن احلج اج ب _2

يه الفتوى وهو شاب، لد بن نصر البخاري وفوض إمري حممَّد بن حمبوتفقه على اإلمام حافظ الدين الك
داية بسماعهما من مشس األَئمَّة هلا نهمااميرغي وروى عاس املد بن إليمد بن حممَّ وعلى اإلمام فخر الد ين حم

ل الد ين أيب ماك  يبن القاض مدضاة انصر الد ين حمالق لب بقاضيحب الكردري عن املصن ف، واجتمع
واعد التوحيد يد يف قلنهاية يف شرح اهلداية وشرح التمهله ا، و ةحفص عمر بن العدمي بن أيب جراد

أصول الفقه لألخسيكثي والنجاح يف الصرف. أخذ ي ، وشرح ىف شرح أُصول البزدو  يفاللمكحويل، والكَ 
 4هـ.711عنه الفجدواين وغريه، وكانت وفاته سنة 

أ ر تفقه على مشس األئمة الكردري وقد القباوي احلنفي فقيه، جديل، انظم، د بن حممد بن حممحمم_ 3
 ونظم اجلامع الصَّغري وكان يعرف اخلالف ريباألصول على األخسيكثي ومن تصانيفه شرح اجلامع الك

                                                            

 .العراق أعمال من قرية وهي ، املوحدة الباء وإسكان ، املشددة النون بكسر النِ بل إىل نسبة ، النبلي - 1

 (.2/115 القاهرة، – حنفي أمحد الناشر الثالث اجلزء بطبع وقام ، م1947 سنة جزئني منه احملمدية السنة أنصار مطبعة طبعت املراغي، هللا عبد األصوليني، طبقات يف املبني الفتح) 

 هـ.631لكل مذهـب من املذاهب األربعة، وقد تكامل بناؤها سنة نسبة إىل أمري املؤمنني املستنصر ابهلل أيب جعفر أمحد بن أمري املؤمنني الظاهر أبمر هللا بن أمري املؤمنني الناصـر، وتضم إيواان   - 2

، و 1/244، 5هـ، عدد األجزاء: 1417بية،الرابط، سنة )حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار املعروف برحلة ابن بطوطة، حممد بن عبد هللا ابن بطوطة، طبعة أكادميية اململكة املغر 

 (5/143شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي ابن العماد احلنبلي، 

 (2/115، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، عبد هللا املراغي  106ب يف معرفة أعيان علماء املذهب، برهان الدين إبراهيم بن فرحون اليعمري، الديباج املذه - 3

، األعالم،خري الدين الزِرِْكِلي 1/537بد الرمحن السيوطي، ، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين ع2/212اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبدالقادر القرشي،  - 4

 .3/318، معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، 2/247،
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ا، تويف سنة ت املسائل املشكلة ترد عليه من خبارى وغريهنمعرفة اتمَّة وله يد طوىل ىف علم اجلدل وكا
  1هـ.726

  2أمحد بن أسعد اخلريفغين البخاري احلنفي. برهان الدين _4
  

                                                            

ني، إمساعيل ابشا ، وهدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآاثر املصنف11/287، معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، 2/126اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبدالقادر القرشي، - 1

 .2/147البغدادي

 (، ومل أجد له ترمجة يف كتب الرتاجم والطبقات.46( ولوحة رقم )1يف ديباجة غاية البيان اجلزء األول ، لوحة رقم )ذكره  - 2
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 اثنيا : تالميذه
فكذلك احلال ابلنسبة لتالميذه حيث مل نقف إال على  األتقاينكما مل هتتم كتب الرتاجم بذكر مشايخ 

ولكن إذا أدركنا أنه ويل التدريس يف أكثر من موضع من ذلك: تدريسه مبشهد أيب حنيفة  ،القليل منهم
مبصر،  واملدرسة القليجية بدمشق، مث تدريسه مبسجد املارديين ،مث تدريسه بدار احلديث الظاهرية ،ببغداد

ولعل كتب الرتاجم إمنا  ،وأخريا  توليه املدرسة الصرغمتشية. أدركنا أنه قد أخذ عنه اجلمع الغفري من التالميذ
أو  ،دون التنصيص على تالميذه، خشية اإلطالة ،اكتفت بذكر املدارس والدور اليت اشتغل هبا ودر س وافىت

 .لقلة شهرهتم
 ن تالميذه :وفيما يلي من أمكن الوقوف عليهم م

جالل الدين ـ ويقال امسه رسول ـ بن َأمْحد بن يُوُسف التربيزي اْلَمْعُروف ابلتب اين مبثناة مثَّ ُمَوحَدة ثَقيَلة _ 1
حنواي  قدم اْلَقاِهَرة َوأخذ َعن مجَاَعة من َأهلَها يف فنون  ،أصوليا   ،كان فقيها    ،ِنْسَبة ِإىَل التب انة ظَاهر اْلَقاِهَرة

وقد  ،وهباء الدين بن عقيل ،وبرع يف العلوم ومنها اللغة حيث أخذ عن مجال الدين بن هشام عديدة
اشتغل ابلفتوى مدة طويلة، وويل تدريس الصرغمتشية، وقد انتهت إليه رائسة احلنفية َوعرض َعَلْيِه اْلَقَضاء 

ة الناس واليكفي ِفيِه جُمَر د االتساع يف اْلعلم مرارا  وتكرارا  فرفض معلال  أبنه حيتاج إىل دراية َوَمْعرَِفة يف ثقاف
، صر التلويح يف شرح اجلامع الصحيح، وخمتح املشارق واملنار َوالتـَّْلِخيصصن ف عدَّة تصانيف منها شر 

، واملنظومة يف الِفقه وشرحها يف أَربع جملدات، وله جمموعة يف ترجيح مذهب اإلمام أيب حنيفة واملختصر
وينقص، والفرق بني الفرض العملي والواجب،  ومنع تعدد اجلَُمع وأن اإلميان يزِيد رسائل يف البسملة،

  .1هـ783سنة  هـ اِبْلَقاِهَرة، وقيل793 سنة واختصر شرح مغلطاي على البخاري. تويف
حمب  الد ين أبو الثناء حممود بن علي بن إمساعيل بن يوسف الت ربيزي القونوي األصل املصري _ 2

يه أصويل، ولد مبصر، ودرس، وأفىت، َكاَن ذا دين وخري ومروءة، تـََوىلَّ مشيخة بعض اخلوانق، الشافعي، فق
صنف شرح خمتصر املنتهى البن احلاجب يف أصول الفقه ومساه هناية مقصد الراغب، واعرتاضات على 

 . 2هـ758 تويف ابلقاهرة يف ربيع اآلخر سنة، شرح احلاوي يف الفقه ألبيه ومساه هناية مقصد الراغب
مشس الد ين حُمَمَّد بن َعلي  بن َصاَلح احلريري إمام الصرغتمشية وأحد نواب اْلُقَضاة احْلََنِفيَّة اِبْلَقاِهَرِة _ 3

وحممد بن غايل والقراءات من برَهان ِإبـَْراِهيم احلركي  من الوادي آشي ومشايخ اْلُقرَّاء وفقهاء احْلََنِفيَّة أخذ

                                                            

 .8/561حلي ابن العماد احلنبلي،، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد ا1/186البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، حممد بن علي الشوكاين،  - 1

، و شذرات الذهب يف 2/200، 2بريوت، الطبعة األوىل، عدد األجزاء:  –الوفيات، تقي الدين حممد بن رافع السالمي، حتقيق صاحل مهدي عباس ود. بشار عواد معروف، طبعة مؤسسة الرسالة  -2

 .12/181املؤلفني، عمر رضا كحالة،  ، ، ومعجم8/320أخبار من ذهب، عبد احلي ابن العماد احلنبلي، 
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، ومسع منه ابن حجر وغريه. تويف يف األتقايناْلقَراَءات واحلَِْديث من َعاَلء الد ين الرتكماين َواْلِفْقه من القوام 
 . 1هـ797يـَْوم اجْلُُمَعة رَاِبع عْشرين َرَجب من سنة 

مود بن موسى الزين اهلمامي، أخذ عنه أَبُو بكر بن الشَّْمس أيب الرمحن بن أمحد بن أمحد بن حم عبد_ 4
، وكان أخذه عنه سببا  لتحوله إىل املذهب اجلنفي، تويف سنة  اْلفضل الزعيفريين اْلمدين مثَّ اْلَمكِ ي  احْلََنِفي 

 .2هـ828
من نواحيها  عثمان بن إبراهيم بن أمحد بن يوسف الكفر حيوي نسبة لبلدة من طرابلس كان أبوه_ 5

الطرابلسي مث املدين احلنفي ويعرف ابلطرابلسي. حفظ القرآن والقدورى وأخذ بدمشق الفقه وأصوله 
والشمس الصديف والعربية عن العالء القابوين،  األتقاينوالعربية عن يوسف الرومي وعيسى البغدادي والقوام 

 األقصرائي وابن اهلمام، وقطن املدينة ودخل القاهرة سنة ثالث ومخسني فأخذ عن البدر العيين واألمني
 .3هـ893تويف يف ذي القعدة سنة  ،يخ احلنفية هبا، ومسع من السخاويالنبوية فأخذ عنه أهلها وصار ش

  

                                                            

والسلوك ملعرفة دول  ،1/504م، 1969،، طبعة سنة 4إنباء الغمر أببناء العمر، أمحد بن حجر العسقالين، حتقيق د حسن حبشي، ط جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، مصر، عدد األجزاء:  - 1

، و شذرات الذهب 5/379 ،8م، عدد األجزاء: 1997 -هـ 1418لبنان/ بريوت، الطبعة: األوىل،  -قادر عطا، دار الكتب العلمية امللوك، تقي الدين أمحد بن علي املقريزي، حتقيق حممد عبد ال

 .8/599يف أخبار من ذهب، عبد احلي ابن العماد احلنبلي، 

 .10/32جملدات،  6جزءا  يف  12 بريوت، عدد األجزاء: –الضوء الالمع، مشس الدين حممد بن حممد السخاوي، طبعة مكتبة احلياة  - 2

 .5/123الضوء الالمع، مشس الدين حممد بن حممد السخاوي،  - 3
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 العلمية اثلثا : آاثره
الرفيعة وقدرته العالية على سرب أغوار العلم،  عدة مصنفات تربز مكاننته األتقاينترك صاحب الرتمجة اإلمام 

 :1وال شك أهنا مل تصلنا مجيعها وإمنا وصلنا منها التايل
 التبيني_ 1

احلنفي،  وهو شرح على املنتخب يف أصول املذهب حلسام الدين حممد بن حممد بن عمر األخسيكثي
هـ، وهذا املؤلَّف هو أول مؤلفات العالمة قوام الدين أمري كاتب،ابتدأ تصنيفه وِسنه ما  644املتوىف سنة 

والفروع الفقهية املتعلقة هبا ما فيه غناء  ،بني عشرين وثالثني، وقد مجع يف كتابه التبيني من مسائل األصول
وقد ُحقِ ق هذا  مؤلفه يف شىت الفنون سيما الفقه وأصوله،لكل طالب، فجاء كتابه زاخرا  مبا يدل على متكن 

الكتاب يف رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون جامعة األزهر، حتقيق ودراسة الدكتور صابر نصر 
 .2مصطفى عثمان، وهو يقع يف جملدين، والكتاب مطبوع

 قصيدة الصفا وشرحها_ 2
ربة يف قريض اي أخي أيضا يب، وأول شرحها احلمد هلل وهي قصيدة يف ضرورة الشعر منظومة أوهلا خ 

بيتا  يف النحو، تدل على عمق معرفته ابلنحو واألدب، حيث مل يقتنع  292وقد بلغ عدد أبياهتا  ،العلي
فيه ابلكتابة نثرا ، وإمنا حلق وارتفع إىل مساء الذوق الفين يف هذا العلم، وهي خمطوطة مبكتبة فلورتز إبيطاليا 

، وقد مساها الباحث عماد زغرات الآللئ املصنوعة، فاعتمدت على ما ذكر يف كشف 293 حتت رقم
 .3الظنون

  الصالة وعدم جوازه عند احلنفيةالروضة الدمشقية يف ترك رفع اليدين يف_ 3
، 1839وتوجد منه نسخة خطية مبكتبة ليدن هبولندا، رقم  ،وهو خمطوط، أوله: احلمد هلل على نعمائه... 

أن من يرفع يديه عند الركوع والرفع منه فصالته ابطلة، وقد أل ف القاضي  األتقاينوقد كان يرى أمري كاتب 
ب، وهذه مسألة خالفية بني احلنفية رسالة يف الرد على هذا الكتا -رمحه هللا تعاىل–تقي الدين السبكي 

والشافعية، وإن كانت األحاديث الصحيحة قد حسمت هذا اخلالف، وبينت وجه احلق فيها مما ال يبقى 
معه جماٌل للرأي، فهذه اهليئة املسنونة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رواها عدد يصل إىل حد التواتر، 

صاحبه، وليس له سند يف الشرع أو العقل السديد، لكن املصنف  فالقول ببطالن الصالة قول مردود على
تورط يف التعصب لرواية مرسلة يف املذهب عن أيب حنيفة رمحه هللا عندما احتدم اجلدال،  -رمحه هللا تعاىل–

                                                            

 .2011وما بعدها يف رسالته اليت م مناقشتها يف معهد الدعوة اجلامعي عام 80استفدت يف ذلك من دراسة الباحث األستاذ عماد زغرات ص  - 1

 .2/1848ى جليب املشهور حباجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطف  -2

 .2/1340، املصدر ذاته - 3
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وفاتته األخبار الصحيحة، ونسي قول أيب حنيفة: إذا صح  احلديث فهو مذهيب، وكذلك استدل أبن الراوي 
 .1ف ما روى، وهي أمارة على النسخعمل خبال

 البدع  2كدادات_  4
وقد تناول فيها املصنف دحض بدع الطوائف املختلفة من روافض، ومشب هة، وخوارج، وجربية، وقدرية،  

ومعطلة، وهذا العمل اجلليل يشهد له ابستقامة معتقده، وغريته الدينية، وثورته على الباطل، ابإلضافة إىل 
 .2273ندا حتت رقم سعة االطالع، واإلملام مبعتقدات عصره وغريه، خمطوطة مبكتبة ليدن هبول

 للمعتزلة للرد على الزخمشري 4رسالة الشدخات_ 5
وقد تناول فيها املصنف الرد على أقوال املعتزلة ومنهم  .2028خمطوطة مبكتبة ليدن هبولندا حتت رقم 

 الزخمشري، سواء ما كان قواي  فيما خُييل إليهم أو ضعيفا  يف أدلته وبراهينه، وهذا املصنف يدل بوضوح على
 .5أنه ـ رمحه هللا ـ كان ال يهادن الباطل أبدا  

 6رسالة يف عدم صحة اجلمعة يف موضعني يف املصر_ 6
 الشامل_ 7

املشهور أبصول البزدوي، وهذا  ،وهو شرح على كنز الوصول إىل معرفة األصول لفخر اإلسالم البزدوي
بل وعلى طريقة املتكلمني، وقد مجع الشرح يعد أكرب وأمشل موسوعة أصولية ألفت على طريقة الفقهاء، 

فيها مؤلفه بعض املسائل اللغوية، ومسائل علم الكالم، وكثريا  من الفروع الفقهية املخرجة على أصوهلا، 
 .7وكتاب الشامل قد حقق منه جزء والباقي قيد التحقيق

 زمانيف آخر القران غاية البيان واندرة األ_ 8
  .الدراسةوقعت عليه هذه كتاب الذي وهو ال 

                                                            

 .1/868كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة،   - 1

 الكدادات : مجع كدة : وهي ما يبقى أسفل القدر، والكد : الشدة واإلحلاح يف الطلب. -2

 .(.586، ص1م، عدد األجزاء: 1999صيدا، الطبعة اخلامسة،  –الدار النموذجية، بريوت  -الرازي احلنفي، حتقيق يوسف الشيخ حممد ط املكتبة العصرية ) خمتار الصحاح، زين الدين حممد 

 مل أجد هلا ذكرا  يف ما وقفت عليه من معاجم الكتب واملؤلفات فأثبتها نقال  عن الباحث عماد زغرات. - 3

 جوف.الشدخ : كسر الشيء األ -4

 (.354)خمتار الصحاح، زين الدين حممد الرازي احلنفي، ص  

 مل أجد هلا ذكرا  يف ما وقفت عليه من معاجم الكتب واملؤلفات فأثبتها نقال  عن الباحث عماد زغرات.  - 5

 .1/140لزين الدين بن قطلوبغا، يةمل أجد ذكرها يف ما وقفت عليه من معاجم الكتب واملؤلفات، فعزوهتا إىل اتج الرتاجم يف طبقات احلنف - 6

 .1/81كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة،  - 7
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األتقايناملطلب اخلامس: عصر اإلمام   
مما ال يشك فيه إنسان أن املرء ابن بيئته، يتأثر بظروفها وأيخذ من طبعها، فهو يتأثر ابلظروف احمليطة به 
سواء االقتصادية منها أو السياسية أو االجتماعية أو الدينية والعلمية، ولذلك ال ميكننا تناول شخصية 

 دون التعرف على ثقافة العصر.علمية من 
من اجلوانب السياسية واالجتماعية  األتقاينومن هذا املنطلق أقدم بني يدي هذه الدراسة معامل عصر اإلمام 

والعلمية، حىت نقف عند نقاط تفاعله مع اجملتمع أتثرا  وأتثريا ، إذ إن علما  مربزا  وصف أبنه عامل زمانه البد 
 ح املعامل يف جمتمعه بل عصره.من أن يكون له أتثري واض

وسوف أقتصر يف هذا املطلب على دراسة النواحي التالية، السياسية واالجتماعية والعلمية، وأفردت كل 
 انحية على حدة.

 
 أوال : الناحية السياسية

لقد كان يف اتريخ املسلمني أايم عصيبة سقطت خالهلا اخلالفة العباسية الذين كان آخر خلفائهم 
مث كان بعد ذلك سقوط املمالك األخرى، وذلك يف أواخر القرن السبع وبداية القرن  1صم ابهللاملستع

سنة  2، حيث سقطت بغداد على يد التتار بقيادة هوالكواألتقاينالثامن وهي الفرتة اليت عاش فيها اإلمام 
د، ورموا مكتبة بغداد اليت  هـ، بعد أن قاموا أببشع اجلرائم احلربية والعلمية، فقتلوا معظم أهايل بغدا656

 كانت حتوي خزائن الفكر والثقافة وأسس النهوض احلضاري.
ومل متض سنتان على سقوط اخلالفة حىت سقطت كل من حلب ودمشق وبعلبك يف أيدي التتار، وفعلوا 

 فيها من اجلرائم ما فعلوه ببغداد.

                                                            

، عرف بوفرة حلمه وكرمه وحبه لآلخرين، جيد الدين حمافظ على السنة، غري أنه مل حيسن 40هـ، بويع له ابخلالفة سنة 656هـ، قتله هوالكو سنة 609عبد هللا بن منصور بن حممد، ولد سنة  - 1

 التدبري، وبقتله انتهت خالفة بين العباس يف بغداد.

لبنان، الطبعة  -هـ، حتقيق إحسان عباس، طبعة دار صادر،بريوت764، وفوات الوفيات، حممد بن شاكر امللقب بصالح الدين، املتوىف سنة 17/243لصفدي، ) الوايف ابلوفيات، صالح الدين خليل ا

 (.4،2/230م،عدد األجزاء:1973األوىل سنة 

لوكهم، استوىل على املمالك وسقطت على يده عاصمة اخلالفة العباسية وقتل اخلليفة املستعصم ومعظم هوالكو بن تويل أو تولو قان بن جنكزخان، طاغية ملك التتار واملغول وكان من أعظم م - 2

 أبنائه، عرف بشدة سفكه للدماء وإفساده يف األرض، مات سنة ستمائة وأربع وستني بعلة الصرع. 

  (.4/240امللقب بصالح الدين، ، وفوات الوفيات، حممد بن شاكر 27/233)الوايف ابلوفيات، صالح الدين خليل الصفدي، 
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ففاجأهم البطل اهلمام والقائد املقدام املظفر  إزاء ذلك زاد التتار يف جربوهتم، وواصلوا زحفهم ابجتاه الغرب،
، واستعاد بالد الشام كلها، 1قطز الذي قاد جيوش املمالك اإلسالمية، وهزمهم يف معركة عني جالوت

 وبذلك أصبح العراق وبالد خراسان وخوارزم وما وراء النهر حتت سيطرة املغول، وبالد الشام واحلجاز
 مصر حتت سيطرة املماليك.و 

كانت يف مدينة فاراب الواقعة آنذاك حتت سلطة التتار وكان   األتقاينذكرت سابقا  أن والدة اإلمام  وقد
 الذي عرف بسفك الدماء، وتقربه من اليهود حىت اختذ وزيرا  يهوداي . 2قائدهم أرغون بن أبغا

الذي  3خوه كيختوويف تلك الفرتة زادت حالة االضطراب لدى التتار، حيث قتل أرغون مسموما  مث تاله أ
قيادة التتار فهداه هللا  4مل متض سنة أو أقل حىت قتل، وبقي االضطراب حىت استلم غازان بن أرغون

 لإلسالم وهدى به أكثر التتار فدخل معظمهم يف دين هللا عز وجل.
يف طلبه العلم يف عهد غازان الذي شهد انتشارا  واسعا  للحركة الثقافية، ورغم ذلك مل  األتقاينوكانت بداية 

يف  5تتوقف املواجهات بني املماليك والتتار، حيث كانت عدة مواجهات أشهرها معركة وادي اخلزندار
 ناصر حممد بنهناية القرن السابع سنة ستمائة وتسع وتسعني اليت اهنزم املماليك فيها بقيادة السلطان ال

 وانتصر فيها على التتار. 1الذي خاض من جديد معركة مرج اُلصفَّر 6قالوون

                                                            

 راجعوا عن بالد الشام.بلدة فلسطينية تقع بني انبلس وبيسان، وقعت فيها معركة كبرية فاصلة انتصر فيها املسلمون على جيش املغول،وتوقف بعدها زحف املغول، وت - 1

هـ واهتم املغول 690هـ، كان شهما  شجاعا  مقداما ، سفاكا  للدماء ال تعرف نفسه الطيبة، تويف سنة 683ة أرغون بن أبغا بن هوالكو، ملك التتار وصاحب العراق وخراسان، توىل احلكم سن - 2

 اليهود بوضع السم له فقتلوهم وهنبوهم. 

 (. 256-13/255هـ، والبداية والنهاية، أبو الفداء إمساعيل بن كثري، 8/227)الوايف ابلوفيات، صالح الدين خليل الصفدي، 

 أقل من تسلمه احلكم.  و بن أبغا بن هوالكو، ملك التتار بعد أخيه أرغون، اشتهر بفسقه وفحشه وال سيما مع نساء املغول، قتل بعد أن أبغضته رعيته بعد سنة أوكيخت  - 3

 (.2/231املقريزي، ، والسلوك ملعرفة دول امللوك، تقي الدين أمحد بن علي 13/382)البداية والنهاية، أبو الفداء إمساعيل بن كثري،

هـ، أسلم وتسمى مبحمود وأسلم معه الكثري من التتار ، غري أنه بقي يطبق نظام الياسا 693غازان بن آرغون بن أبغا بن هوالكو بن تويل بن جنكزَخان قازان بن أبغا بن هوالكو، ملك التتار سنة  - 4

 الذي وضعه جده جنكيزخان. 

، والبدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، حممد بن علي 14/8. والبداية والنهاية، أبو الفداء إمساعيل بن كثري،294 -2/285مد بن أمحد الذهيب، )العرب يف خرب من غرب، مشس الدين حم

 (.2/2الشوكاين ،

 تقع بني محاه ومحص، تبعد عن محص ثالث فراسخ. - 5

، والبداية والنهاية، أبو الفداء 27،27/484هـ، عدد األجزاء 1423القرشي، طبعة اجملمع الثقايف، أبو ظيب، الطبعة األوىل سنة  )مسالك األبصار يف ممالك األمصار، شهاب الدين أمحد بن حيي

 (.14/8إمساعيل بن كثري، 

هـ حكم مصر 693ونشأ فيها، توىل وهو صيب سنة  684دمشق سنة  حممد بن قالوون بن عبد هللا الصاحلي أبو الفتح، من كبار سالطني املماليك البحرية، عرف بكرمه ووقاره وهيبته، ولد يف - 6

سنة، عرف  32هـ وبقي يف حكمه 709هـ، لكنه ما لبث أن عزل نفسه بعد أن وجد األمر كله بيد بيربس، مث عاد إىل تسلمه احلكم سنة 698والشام لكنه خلع منها بعد سنة، ليعود إىل توليها سنة 

 هـ يف القاهرة. 741انب العمراين، تويف سنة عصره ازدهارا  وال سيما يف اجل
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 2واستمر غازان يف قيادة التتارر حىت أدركته املنية عام سبعمائة وثالثة فخلفه أخوه خربندا حممد بن أرغون
ت العقائد الفاسدة الذي حتول إىل املذهب الرافضي، فكانت الفنت العظيمة والطامات الكبرية، فانتشر 

 واآلراء الضالة، شكلت دافعا  قواي  لتصنيفه الكتب اليت أورد فيها احلجج ورد شبهات الفرق الضالة.
رغم صغر سنه وكان ذلك عام سبعمائة وسبعة عشر فأقام السنة وشهدت  3وخلف خربندا ابنه بو سعيد

و عشرين سنة، ويف عام سبعمائة وعشرين البالد استقرارا  يف عهده، وأمخد الفنت والشرور، ودام ملكه حن
، وقد شرع حينها األتقايناإلمام  من ضمنهم وكان 4مضاعفة توافد احلجاج ألداء فريضة احلج أبعداد

 . 5بتصنيف كتابه غاية البيان
وبعد وفاة بوسعيد عم اخلالف بني أمراء املغول فتفرقوا وضعفت قوهتم، واستمر احلال كذلك إىل عهد 

 الذي أعاد توحيد األمرباطورية ووسع رقعتها. 6تيمورلنك
ومل يكن احلال أبفضل من ذلك يف اجلزء الغريب من البالد اإلسالمية وهي بالد الشام ومصر واحلجاز، 

بعد أدائه فريضة احلج عام سبعمائة وعشرين وابتدائه تصنيف كتاب غاية البيان توجه إىل  األتقاينحيث إن 
ن وال سيما و وأعجب هبم املسلمالبحرية فقد حكم تلك البالد املماليك  ،مصر ومكث فيها إىل أن مات

                                                                                                                                                                                         

 (.7/11،واألعالم،خري الدين الزِرِْكِلي، 5/73)أعيان العصر وأعوان النصر، صالح الدين خليل الصفدي، 

ضم مث الفتح والتشديد، كأنه مجع صافر مثل شاهد وشهد، هـ وتعرف أيضا  مبوقعة شقحب وهو اسم قرية يف ذلك املوضع، ومرج الصفر صحراء بني دمشق واجلوالن، وُصفَّر ابل702وقعت سنة  - 1

 والصافر اخلايل. 

 (.3/413و معجم البلدان، ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي،  14/29)البداية والنهاية، أبو الفداء إمساعيل بن كثري، 

 هـ.  716يجان، وتويف يف رمضان سنة خربندا ويقال خدا بندا، معناه يف العربية عبد هللا، ملك العراق وخراسان وأذرب - 2

 (5/113)الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد ابن حجر العسقالين،

اَن قَِليل الشَّر  وادعا  يكره الظُّلم ويؤثر اْلعْدل ن َوالروم واجلزيرة وَكَ بوسعيد بن خربندا بن أرغون بن أبغا بن هوالكو املغويل تسلطن َوُهَو َشاب َوَنَشأ على خري َفَكاَن َمَعه اْلعرَاق وخراسان وأذربيجا - 3

مَّة، وعمرت اْلِباَلد يف عهده، وانقرض مبَْوتِِه بَيت هوالكو  .َوقتل الَِّذي أقيم بعده بعد شهور وينقاد للشَّرْع أبطل مكوسا  َكِثريَة َوأْكرم من يسلم من أهل الذِ 

 (.2/68، وأعيان العصر وأعوان النصر، صالح الدين خليل الصفدي،2/272د ابن حجر العسقالين، )الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمح

 .4/57العرب يف خرب من غرب، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ، - 4

 مل أجد ما ينص على ذلك. - 5

ابلل نك بن طرغاي، ويقال ابن أيتمش قنلغ، ولد سنة مثان وعشرين وسبعمائة بقرية تسمى خواجا أبغار من عمل  متر وقيل تيمور الطاغية تيمور كوركان ومعناه ابللغة العجمية صهر امللوك، املعروف  - 6

ن دولته، وإن أم ه من ني صاحب مدينة بلخ، وكان أحد أركاكش  أحد مدائن ما وراء النهر ، عرف بظلمه وطغيانة وكثرة سفكه للدماء، قيل إن والده كان إسكافا، وقيل بل كان أمريا  عند السلطان حس

نيا، وكان ميتلك حنكة يف احلرب ومكيدة وفراسة، أفسد البالد اليت  ذر ية جنكز خان، مسي بلنك لعرج كان فيه إذ معىن اللنك يف الفارسية األعرج، كان يقول ال بد أن أملك األرض وأقتل ملوك الد 

بالد ، وبالد إيران ، وجورجيا ، وأرمينيا، والقبجاق، والعراق، واهلند، وأذربيجان، وكانت له حروب ضد املماليك مث العثمانيني، وحاول غزو دخلها وقتل كثريا  من العباد، خاض حرواب  متعددة يف خوارزم 

 اتسعت األمرباطورية املغولية يف عهده فامتدت من بالد األانضول إىل سانغ كيانغ ، ومن سيرباي حىت احلدود اهلندية. الصني، وقد

 (.14/173والبداية والنهاية، أبو الفداء إمساعيل بن كثري،  9/96ت الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي ابن العماد احلنبلي،) شذرا
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هو املؤسس لدولة  1بعد صدهم جليوش املغول ومعركيت عني جالوت ومرج الصفر، ويعترب الظاهر بيربس
اليت مل تعرف استقرارا  بعد موته إال يف عهد السلطان و ، هـ758هـ إىل 648اليت امتدت من سنة  املماليك

استطاع مواجهة الفنت وإمخادها وصد  حيث هـ689إىل  هـ678ر قالوون الذي دام حكمه من عام املنصو 
العدوان املغويل والصلييب يف آن واحد، وعهد السلطان األشرف خليل بن منصور الذي طرد الصليبيني 

لذي تسلم ، وكذلك استقرت دولة املماليك يف عهد الناصر حممد بن قالوون اهـ690هنائيا  من عكا عام 
ودام حكمه إحدى وثالثني سنة وأصبحت البالد  ت رقعة الدولة يف عهدهتسعاو هـ 709احلكم سنة 

 الذي قصدها واستقر فيها إىل أن مات رمحه هللا تعاىل. األتقاينمقصدا  للعلماء فتوجهوا إليها وكان منهم 
لفوضى اليت تركت آاثرا  على وبذلك يتضح أن الغالب على دولة املماليك يف زمن السالطني اآلخرين ا

مجيع النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية، حيث برز نفوذ كبار األمراء وتالعبهم ابلسالطني وال 
سيما يف عهد أبناء الناصر حممد بن قالوون وأحفاده، وكان من أبرز األمراء الذين ذاع صيتهم َصرَغتُمش 

 على رأسها.  األتقاينسة اليت كان الذي بىن املدرسة الصرغتمشية وهي املدر 
، وال شك أنه أتثر هبا، ورمبا كانت األتقاينيف تلك احملن اليت عصفت ابلبالد اإلسالمية ولد ونشأ اإلمام 

دافعا  له ليعتزل الفنت وحيمل مشعل العلم منارة للناس يف ظالم الفنت، فهو إما حال يف بلد معتزل فتنته 
يسعى يف استخراج مكنوانت الرتاث اإلسالمي والزايدة  ، طلب العلم وتعليمهه أو مرحتل يفحماصر من أمرائ

 عليه مبا تقتضيه ثقافة ذلك العصر وظروفه السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية.
  

                                                            

يقود  الصاحلي، قاد الفتوحات وذاعت أخباره واشتهرت آاثره، ولد سنة ستمائة ومخس وعشرين، توىل بعد قتله قطز مصر والشام، كان شجاعا  جبارا   الظاهر بيربس بن عبد هللا العالئي البندقداري - 1

 احلروب بنفسه، قاتل املغول والصليبيني وكان له فتوحات كثرية، مات يف دمشق سنة ستمائة وست وسبعني.

 (.2/79، واألعالم، خري الدين الزِرِْكِلي ، 1/235، وفوات الوفيات، حممد بن شاكر امللقب بصالح الدين، 10/207ليل الصفدي، )الوايف ابلوفيات، صالح الدين خ
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  االجتماعية الناحية -اثنيا  
السياسية سواء يف أتثرت األوضاع االجتماعية ابألوضاع االقتصادية السيئة اليت نتجت عن االضطراابت 

بالد الشام ومصر واحلجاز أي ما عرف ابجلزء الغريب وكان حتت سيطرة املماليك أو اجلزء الشرقي ويضم 
العراق وبالد خراسان وخوارزم وما وراء النهر حتت سيطرة املغول، فانقسم الناس إىل طبقات اجتماعية، 

ن هؤالء من أصحاب السلطة، وبعضهم حيث عاش بعضهم يف ترف ورفاهية واستعالء وغالبا  ما يكو 
 اآلخر يف فقر وذل وهم األغلبية الساحقة.

فاملغول يعتربون أنفسهم أمسى الناس، ومجيع الناس من دوهنم أيتون بعدهم يف درجات متفاوتة، ورغم ذلك 
ملناصب أتثروا حبضارة املسلمني واعتنقوا دينهم وسامهوا يف إهناض احلضارة اإلسالمية، وتقلد املسلمون ا

 .1اإلدارية نظرا  لثقافاهتم ومهاراهتم ومعرفتهم ابللغات املختلفة
الذي وضعه جنكيزخان،  2ومع أن بعض ملوك املغول دخلوا يف اإلسالم إال أهنم كانوا يطبقون قانون الياسا

هر وحني تسلم بوسعيد احلكم طبق الشريعة اإلسالمية وألغى كل ما عداها من قوانني وأنظمة، وحارب مظا
الفساد وأراق اخلمور وأغلق أماكن الفواحس واملالهي، وأسقط املكوس ونشر العدل وبىن املساجد، وشجَّع 

 .3على إقامة العالقات الودية بني املغول واملماليك، فازدهرت يف عصره النواحي االجتماعية والفكرية
واستغالل  ،يف رفاهية وبذخ وقد برزت الطبقية بشكل أوضح يف اجلزء التابع للمماليك فمنهم من عاش

وهؤالء هم الذين بيدهم السيادة والسلطة ومنهم من يعيش  ،للظروف اليت حتيط به لبسط نفوذه وسيطرته
حيث انقسم  ،روهذا ما حدث يف ذلك العص ،وهؤالء ميثلون السواد األعظم غالبا   ،يف ضنك وإذالل
 :، أمههااجملتمع إىل طبقات

 مراءطبقة السالطني واأل_ 1

                                                            

 .1/14املغول يف التاريخ، فؤاد عبد املعطي الصياد، طبعة دار النهضة العربية، بريوت،  - 1

 بني يفرق ومل قتل، زىن من: "فيه جاء ومما العامة، واألحكام واحلروب امللك يف السياسة أحكام فيه ذكر وثالث، ستمائة سنة جنكيزخان وضعه قانون، أو وقاعدة حكم معناه مغولية كلمة  ايسا - 2

 فخسر بضاعة أعطى ومن قتل، الرماد أو املاء يف ابل ومن قتل، اآلخر على أحدمها وأعان يتخاصمان ومها اثنني بني دخل أو أحدا، سحر أو الكذب، تعمد ومن قتل، الط ومن احملصن، وغري احملصن

 إىل قلبه وميرس بطنه ويشق قوائمه تكتف احليوان وأن قتل، بيده كان  من على يرده ومل هرب قد أسريا أو هاراب، عبدا وجد ومن قتل، إذهنم بغري كساه  أو قوم أسري أطعم ومن الثالثة، بعد يقتل فإنه فيها

 ومن أمري أنه ولو أوال، منه املناول أيكل حىت أحد من أحد أيكل أال وألزم أخرى، على مللة تعصب غري من امللل مجيع تعظيم وشرط ذبح، املسلمني كذبيحة  حيواان ذبح من وأن حلمه، يؤكل مث ميوت أن

 وهم بقوم مر وإن عليه، يؤكل الذي الطبق وال مائدة وال انرا أحد يتخطى وال صاحبه، على ابلشبع منهم أحد يتميز وال أكله، يف معه يشركه بل يراه، وغريه شيء أبكل أحد يتخصص وأال أسري، تناوله

 يقال أن ومنع تبلى، حىت يلبسوهنا بل ثياهبم، غسل من ومنعهم به، يغرتفه بشيء يتناول حىت املاء يف يده منهم أحد يدخل وأال منعه، ألحد وليس إذهنم، غري من معهم وأيكل ينزل أن فله أيكلون

 ". فقط ابمسه دونه ومن السلطان خياطب وإمنا األلقاب، ووضع األلفاظ، تفخيم من ومنعهم طاهرة، األشياء مجيع: وقال جنس، إنه لشيء

 (.27/30 اهلداية دار طبعة احملققني، من جمموعة حتقيق الزَّبيدي، مبرتضى امللق ب احلسيين حمم د القاموس، جواهر من العروس اتج)

 .3/30انظر السلوك ملعرفة دول امللوك، تقي الدين أمحد بن علي املقريزي، - 3
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وكان املماليك يف مصر يتمتعون ابجلزء األكرب من  ،وهي الطبقة احلاكمة اليت تعيش يف ثراء ورغد من العيش
 ،1واخلاانت ،وقاموا إبنشاء كثري من املنشآت االجتماعية كالفنادق ،وقد شيدوا املباين الفاخرة ،خرياهتا

 .2واحلمامات
 طبقة العلماء :_ 2

ملناصب وعهدوا إىل بعضهم اب ،وإعطائهم املكانة الالئقة هبم ،على تقريبهموقد حرص السالطني 
 ، ومدى أتثريهم يف اجملتمع.هم مبكانة العلماء يف قلوب الناس، وذلك لعلموالوظائف، وخلعوا عليهم اخللع
م من السنة، ومنه ، وأن منهم من نصرالسياسية اختالف مذاهب السالطني وقد رأينا عند استعراض احلياة

 ، فكان كل حاكم يقرب من ينصر مذهبه.أقام على الرفض
فقد ارتبط امسه ابسم النائب صرغتمش بل محله على قصر املدرسة اليت بناها على  األتقاينأما   

وجعله  األتقاينوقد كان صرغتمش على مذهب أيب حنيفة وهذا ما محله على تقريب  ،احلنفية دون غريهم
 ها.شيخا  للمدرسة اليت بنا

 طبقة التجار _ 3
وقد راجت التجارة يف  ،ويسعى اجلميع إىل توطيد العالقة معهم ،وهم يف كل اجملتمعات هلم مكانة مرموقة

، وقد حدثت ـ كما .وال شك أن املال يقود أصحابه إىل الرقي والبذخ ،وازدهرت األسواق ،عصر املماليك
وال خيفى استغالل التجار ملثل هذه  ،، وغالء املعيشةـ حوادث أدت إىل ارتفاع األسعار سيأيت قريبا  

 وحاجة الناس إليهم. ،الظروف
 ملهن البسيطة وهم السواد األعظمطبقة أصحاب ا_ 4

وال شك أن ذلك  ،وهم يف خدمة ابقي طبقات اجملتمع ،وهؤالء عاشوا حياة أقرب إىل البؤس واحلرمان
 .3يف أوقات االضطراابتواخلداع، وخاصة  ،يدفع ابلبعض إىل التسول

هـ حدث ابلداير 695ففي سنة  ،ومما زاد تدهور احلياة االجتماعية، وقوع حوادث جسام يف تلك الفرتة
حىت أكل الناس اجليف وكانوا حيفرون احلفائر الكبار فيلقون فيها اجلماعة  ،ووابء ،املصرية قحط شديد

 .1الكثرية

                                                            

 .اخلاانت مجع خان ، واخلان : احلانوت أو صاحب احلانوت ، فارسي معر ب ، وقيل : اخلان الذي للتجار - 1

 .(13/146)لسان العرب، مجال الدين حممد ابن منظور، 

 289-288، جملد واحد، ص2008القاهرة، سنة  -ك، د سعيد عبد الفتاح عاشور، طبعة دار النهضة العربيةمصر والشام يف عهد األيوبيني واملمالي -2

 

 .48-37م، جملد واحد، ص1992القاهرة سنة  -اجملتمع املصري يف عصر سالطني املماليك، د سعيد عبد الفتاح عاشور،طبعة النهضة العربية - 3
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لة العظمى، مبصر والشام، وكان أتثريها ابإلسكندرية أعظم، هـ كانت الزلز 702ويف ذي احلجة من سنة 
ذهب حتت الر دم عدد كثري، وطلع البحر إىل نصف البلد وأخذ اجلمال والرجال وغرقت املراكب وسقطت 

 .2مبصر دوٌر ال حتصى، وُهدمت جوامع ومآذن، وهلك خلق كثري
ت امليتة، وبيعت األوالد، ومات بعض ، وأكل3هـ وقع القحط املفرط ابجلزيرة وداير بكر718ويف سنة 

يف طرابلس محلت اجلمال  4الناس من اجلوع، وكان أهل بغداد يف قحط أيضا  دون ذلك، وحصلت زوبعة
 .5يف اجلو

هـ أصاب دمشق سيٌل عظيم وذهب كثرٌي من مساطب السفرجل، قال الذهيب يف 719ويف رمضان سنة 
لرطل منه ثالث أواق تراب، فخنق مسك بردى وطفا، فأخذه : "ومل أر قط ماء  أعكر منه، لعل يف ا6وصفه

 ".7الناس، وكانت سنة قليلة املياه حىت نشفت قناة زملكا
فغلت األدوية واألطعمة  ،هـ عمت األمراض الكثرية يف مصر، ندر أن خيلو منها دار720ويف سنة 

خارج عن الوصف، دام أايما يف  واألشربة، وبعد عام ظهرت فنت كثرية، فوقع ابلقاهرة حريق كبري متتابع
أماكن، وأحرق جامع ابن طولون وما حوله أبسره، مث ظفر بفاعليه، وهم مجاعة من النصارى يعملون قوارير 
النفط، فقتلوا وأحرقوا، وهدم غالب كنائس النصارى مبصر، وهنب الباقي، وبقيت القاهرة أايما ، ال يظهر 

 .8فيها أحد من النصارى إال ضربه العوام
هـ كان الغالء ابلشام، وبلغت الغرارة أزيد من مائيت درهم أايما ، مث جلب القمح من مصر 724ويف سنة 

إبلزام السلطان ألمرائه، فنزل إىل مائة وعشرين درمها ، مث بقي أشهرا ، ونزل السعر بعد شدة، وأسقط مكس 
 . 9األقوات ابلشام بكتاب سلطاين

                                                                                                                                                                                         

 .3/384مد بن أمحد الذهيب ،العرب يف خرب من غرب، مشس الدين حم - 1

 .5/89أعيان العصر وأعوان النصر، صالح الدين خليل الصفدي ، - 2

 اجلزيرة تقع ضمن األراضي السورية من انحية العراق وتركيا، وداير بكر تقع ضمن األراضي الرتكية لناحية العراق. - 3

يها النَّاُس الزَّْوبَـ قَاَل الزَّجَّاُج: اإِلْعصاُر الر اَِيُح الَّيِت هَتُبُّ  - 4 ٍة.ِمَن اأَلرض وتُِثري اْلغَُباَر َفرَتَْتِفُع َكاْلَعُموِد ِإىل حَنِْو السََّماِء، َوِهَي الَّيِت ُتَسمِ   َعة، َوِهَي رِيٌح َشِديَدٌة اَل يـَُقاُل هَلَا ِإْعصاٌر َحىتَّ هَتُب  َكَذِلَك ِبِشدَّ

 (. 4/578) لسان العرب، مجال الدين حممد ابن منظور،

 .49و 4/48العرب يف خرب من غرب، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب،  - 5

 .4/52العرب يف خرب من غرب، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب،  - 6

 زملكا، أو زملكان، بفتح أو له واثنيه، وضم المه، قرية بغوطة دمشق. - 7

 (.3/150احلموي،)معجم البلدان، ايقوت بن عبد هللا الرومي 

 .2/301 السيوطي، الرمحن عبد الدين جالل والقاهرة، مصر اتريخ يف احملاضرة حسن - 8

 ،4/203م. 9719هـ / 1417ة، بريوت الطبعة األوىل مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف اتريخ ما يعترب من حوادث الزمان، عبد هللا بن أسعد اليافعي، حتقيق خليل املنصور، ط دار الكتب العلمي - 9
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فطافت كالسفينة بعد أن ساوى املاء  ،حصل غرق هائل ببغدادهـ 725ويف مجادى األوىل من سنة 
 .1أسوارها، فغرق أانس، وكثر التضرع هلل فزال بعد مخسة أايم

وظهر من احلكام بني الفينة واألخرى من  ،والبعد عن الدين ،انتشر الفساد ،ويف خضم هذه األحداث
حياول إصالح األوضاع، ابإلضافة إىل ما كان يبذله العلماء من جهود لتبصري الناس، وهدايتهم. ففي عام 

ددا  كبريا  منهم، ويف سنة هـ أعلن السلطان احلرب على الفساد فأغلق املالهي والحق الزانة وحبس ع724
هـ، اشتد انئب السلطنة على وادي القاهرة يف إراقة اخلمر، ومنع احملرمات، وعاقب مجاعة كثرية على 744

ا، واندى: من أحضر سكراان ،  ذلك، وأخرب خزانة النبوذ، وكانت دار فسق وفجور، وبىن مكاهنا مسجد 
بكل طريق، وأتوه جبندي سكران، فضربه وقطع خبزه، أو من معه جرة مخر خلع عليه. فقعد العامة لذلك 

 . 2وأخلع على اآليت به، وصار له مهابة عظيمة، وكف الناس عن أشياء كثرية، حىت أعيان األمراء
وال شك أن مثل هذه الظروف جتعل املسؤولية امللقاة على عواتق العلماء أكرب؛ لتبصري الناس أبمور دينهم 

د عن املعاصي واملخالفات الشرعية فما نزلت عقوبة إال مبعصية وال رفعت إال وحثهم على التمسك به والبع
 بتوبة.

 .ه يف الرحلة وتعلم العلم وتعليمه، فجزاه هللا خري اجلزاءالذي قضى حيات األتقاينوهذا ما فعله عاملنا 
هن البسيطة ومع أن السواد األعظم من الناس ينتمون إىل الطبقة الرابعة وفيهم الفالحون وأصحاب امل

واخلدم، فقد زادت تلك احلوادث من معاانهتم وجعلتهم أيكلون اجليف ويقيمون مقابر مجاعية لكثرة من 
 .3دفعتهم إىل التسول والغش واخلداع فضال  عن السرقة والقتل -مات جوعا  

األمل وتثبيت ويف مثل هذه الظروف يربز دور العلماء يف إرشاد الناس لسبل اخلري والتحلي ابلصرب وغرس  
للعودة إىل دين هللا إذ ال  مفهوم الثقة ابهلل والتوكل عليه، ووتقدمي النصح للحكام والسالطني، وعوة الناس

 ترتفع عقوبة إال بتوبة وال تنزل إال مبعصية.
  

                                                            

 . 4/71العرب يف خرب من غرب، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ،  - 1

 .309 – 2/302حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،  - 2

 .3/384العرب يف خرب من غرب، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ، - 3
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 الناحية العلمية -اثلثا  
حركة علمية قوية رغم االضطراابت السياسية واألزمات االقتصادية واالجتماعية،  األتقاينشهد عصر اإلمام 

فال شك أن إتالف مكتبة بغداد وهدم غريها من املكتبات وقتل عدد من العلماء كان له األثر الكبري يف 
ف وهو يصن األتقايننفوس أهل العلم لتجميع ما تبقى والتعويض عما أتلف، فليس غريبا  أن جند عاملا  ك

 دون الثالثني بعد أن بدأ العلم يف بلده إتقان اليت خرج منها إىل الشام مث إىل مصر.
وقد قدر هللا عز وجل أن دخل عدد من حكام املغول يف اإلسالم فشجعوا على طلب العلم وأكرموا 

لم، وسكنه  العلماء، وكانت دولة املماليك حمور النشاط العلمي وال سيما مصر اليت كانت قبلة طالب الع
 كبار العلماء احملققني، وذلك يعود ألمرين: 

االستقرار الذي عاشته مصر بعد دخول املغول العراق وحتول الشام إىل مسرح للمواجهات بني املغول _ 1
والصليبيني من انحية، واملماليك من انحية أخرى. فضال  عن سقوط األندلس، وما أعقب ذلك من انتشار 

 .1اء دفعهم إىل ترك بالدهم والتوجه ملصرالفنت واضطهاد للعلم
اهتمام وتقدير، حيث شجعوا على العلم تدريسا  من أهل العلم يف عصر املماليك به حظي _ ما 2

وتصنيفا  ونشرا ، وأنزلوا العلماء منزلة التكرمي والوقار، وأوقفوا على العلم األوقاف، وتنافس السالطني واألمراء 
جد وغريها. وإطالق أمسائهم على معظمها، فكثرت صروح العلم وازداد عدد يف بناء دور العلم واملسا

 .2العلماء، وعظمت املصنفات
 من أبرز املساجد واملدارس:و 

 جامع عمرو بن العاص_ 1
هـ بذل  702، ويف سنة فتح االسالمي هلا مبدينة الفسطاطوهو أول مسجد أسس بداير مصر بعد ال 

يف عمارة جامع عمرو بن العاص فنشطت به احلياة العلمية وكان هلذا اجلامع األمري " سالر" جهدا  كبري 
 3أوقاف كثرية تدر على طلبة العلم.

  

                                                            

 .2/99الفتح املبني يف طبقات األصوليني، عبد هللا املراغي،  - 1

 .321سنة ، جملد واحد، ص 1992القاهرة،  –طبعة النهضة العربية  األيوبيون واملماليك يف مصر والشام، د سعيد عبد الفتاح عاشور، - 2

، و معجم البلدان، ايقوت 2/213، حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،1/66النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، مجال الدين يوسف بن تغري بردي، -3

 .4/265بن عبد هللا الرومي احلموي،
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 سة املنصورية ر املد_ 2
ورتب هبا دروسا   ،نسبة إىل امللك املنصور قالوون الذي أنشأها على يد األمري علم الدين سنجر الشجاعي

للطب وكان املدرسون خيتارون من الفقهاء املشاهري،وممن درس هبا يف  أربعة لطوائف الفقهاء األربعة ودرسا  
 1.هذا القرن

 
 املدرسة الناصرية_ 3

، أول من قام هـ 703ناصر حممد ابن قالوون سنة أمر إبنشائها السلطان العادل زين كتبغا وأمتها امللك ال
كان يدرس فقه املالكية ابإليوان ابلتدريس هبا قاضي القضاة زين الدين علي بن خملوف املالكي الذي  

، وقاضي رس فقه احلنابلة ابإليوان الغريبالكبري القبلي وكان قاضي القضاة شرف الدين عبد الغين احلراين يد
، وكان كل مدرس خيتص بعدد درس فقه احلنفية ابإليوان البحريالقضاة أمحد بن السروجي احلنفي كان ي

سخاء، مث عرفت اببن زين التجار، وهو أبو العباس أمحد بن املظفر من الطلبة وكانت األموال تعطى هلم ب
، املعروف اببن زين التجار، أحد أعيان الشافعية.  2بن احلسني الدمشقي 

ومدرسة  5سة السلطان حسن بن الناصر حممد، ومدر 4، خانقاه قوصون3ومنها أيضا  اخلانقاه البيربسية
 .9ومدرسة املوصل، ومدرسة آمل طربستان ،8، ومدرسة هراة7، ومدرسة مرو6طوس

  

                                                            

 .4/226املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر، تقي الدين أمحد بن علي املقريزي ،  –1

 وما بعدها. 1/458، و حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،4/200الدين أمحد بن علي املقريزي،  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر، تقي -2

 .2/265رمحن السيوطي،، و حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة، جالل الدين عبد ال4/416املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر، تقي الدين أمحد بن علي املقريزي ، -3

 .2/266حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،  -4

 .2/269وحسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، ،1/257الدارس يف اتريخ املدارس، عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي ، -5

 خراسانية،تقع شرقي نيسابور، وتشتمل على بلدة الطابران ونوقان.وتتبعهما قرى كثرية.طوس:مدينة  -6

 (.4/55) معجم البلدان، ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي،

 مرو: هي مرو الشاهجان،وهي قصبة خرسان،تقع مشال خرسان،والنسبة إليها:مروزي على غري قياس. -7

 (.5/112الرومي احلموي،  ) معجم البلدان، ايقوت بن عبد هللا

 هراة:ابلفتح مدينة عظيمة ومشهورة من أمهات مدن خرسان،كثرية البساتني واملياة،وخرهبا التتار. -8

 (.5/396) معجم البلدان، ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي،

 آمل طربستان : بضم امليم والالم : أكرب مدينة بطربستان يف السهل.  -9

 (. 1/57قوت بن عبد هللا الرومي احلموي، )معجم البلدان، اي
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 اخلصائص الفقهيةومؤلفاهتم و املطلب السادس: علماء عصره 
 أوال : العلماء املعاصرون

هـ، مسع من العز 664احلافظ قطب الدين عبد الكرمي بن عبد النور احلليب مث املصري، ولد سنة _ 1
مصر لو كمل لبلغ عشرين جملدا ، وشرع يف شرح احلراين وغازي احلالوي وابن خطيب املزة، له اتريخ 

البخاري فبلغ نصفه، وله وشرح السرية النبوية للحافظ عبد الغين، وكان كيسا  متواضعا  حمببا  إىل الطلبة غزير 
 1هـ.735سنة  املعرفة، وكانت وفاته

  ،يِليُّ مُث  الِدمشقي الشافعياحلافظ اإلمام املؤرخ حمدث الشام أبو حممد القاسم بن حممد الربزايل اأْلَْشبِ _ 2
هـ وهو حمرم، ووقف كتبه وأوصى 739هـ، وتويف سنة 665كان فصيحا  أديبا  يضرب به املثل، ولد سنة 

 2بثلثه صدقة.
هـ، 685احملدث فخر الدين عبد الرمحن بن حممد البعلبكي مث الدمشقي احلنبلي ابن الفخر ولد سنة _ 3

وأاب الفضل ابن عساكر ومسع مبصر واالسكندرية وحلب ومحاة ومحص وبعلبك  مسع الفخر بن البخارى
 .7323واحلجاز، حج مرات وجاور وزار القدس مرارا ، وله جمموعات حسنة ومات يف ذي القعدة سنة 

مشس الدين أبو عبد هلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز، الرُتكماين األصل، مث الدمشقي، املقرئ. _ 4
هـ، طلب احلديث 673ولد بدمشق سنة ، اإلمام احلافظ، حمدِ ث العصر وخامتة احلفَّاظ، ومؤرخ اإلسالم

وله مثاين عشرة سنة، فسمع من ابن غدير وابن عساكر ويوسف الغسويل وغريهم مث رحل إىل القاهرة وأخذ 
ديث، ُكف  بصره سنة علم احلفرسخت قدمه يف ،عن األبرقوهى والدمياطى وابن الصواف والغرىف وغريهم

وتصانيفه كثرية تقرب من املائة، منها: اتريخ اإلسالم؛ سري أعالم النبالء؛ طبقات احلفاظ؛  ،هـ741
طبقات القراء؛ خمتصر هتذيب الكمال؛ الكاشف؛ التجريد يف أمساء الصحابة؛ وامليزان يف الضعفاء؛ املغين 

 4هـ.748يهقي وغريها. ولد وتويف بدمشق سنة يف الضعفاء؛ تلخيص املستدرك للحاكم؛ خمتصر سنن الب
فقيه شافعي  ،تقي الدين علي بن عبد الكايف بن علي السبكي والد هباء الدين وعبدالوهاب السبكي_ 5

هـ، وقرأ القراءات واشتغل 683سنة  5ولد بُسْبك ،مفسِ ر حافظ أصويل حنوي لغوي مقرئ بياين جديل
                                                            

 .1/197، و اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا ، 2/198الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد ابن حجر العسقالين، ،  - 1

 الصديق، مكتبة طباعة اهليلة، احلبيب حممد. د: حتقيق الذهيب، أمحد بن حممد الدين مشس ابحملدثني، املختص املعجم ،1/29 الذهيب، أمحد بن حممد هللا عبد أيب الدين مشس النبالء، أعالم سري - 2

 .1/77 ،1: األجزاء عدد م،1988 األوىل،: الطبعة الطائف،

 األوىل الطبعة العلمية، الكتب دار طباعة الدمشقي، احلسيين علي بن حممد الدين مشس احلفاظ، تذكرة ذيل ،3/133 ، العسقالين، حجر ابن أمحد الثامنة، املائة أعيان يف الكامنة الدرر - 3

 .1/19 ،1: األجزاء عدد م،1998

 .3/315، فوات الوفيات، حممد بن شاكر امللقب بصالح الدين، 5/66الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد ابن حجر العسقالين، ،  - 4

 .املنوفيةقرية مصرية من قرى حمافظة  - 5
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والنحو واملنطق واخلالف العميدي والفرائض وشيء من اجلرب واملقابلة  ابلتفسري واحلديث والفقه واألصولني
ونظر يف احلكمة وشيء من اهلندسة واهليئة وشيء يسري من الطب. من مشاهري شيوخه يف القراءات تقي 
الدين الصائغ ويف التفسري علم الدين العراقي ويف احلديث احلافظ شرف الدين الدمياطي والفقه عن اإلمام 

 الدين ابن الرفعه واألصول عن عالء الدين الباجي والنحو عن العالمة أثري الدين أيب حيان.جنم 
توىل قضاء  ،وأخريا  إىل القاهرة واستقر هبا رحل إىل اإلسكندرية، مث إىل دمشق، مث إىل احلرمني الشريفني،  

ألشرفية الشامية الربانية وغريها.  الشام فكان نزيها  ال خيشى يف هللا لومة الئم. وتوىل مشيخة دار احلديث اب
كان عاملا  ابرعا  حمققا  ومدققا  منصفا  يف البحث، رجاعا  إىل احلق له من املصنفات حنو مائة ومخسني 

عده السيوطي من اجملتهدين وكان يلقب يف عهده بشيخ اإلسالم، من مصنفاته: تفسري القرآن  ،مؤلفا  
ملنهاج يف أصول الفقه للبيضاوي ومل يكمله، االقتناص يف الفرق بني وشرح املنهاج يف الفقه للنووي؛ شرح ا

 .1هـ756وغريها. تويف ابلقاهرة سنة  الختصاص؛ نيل العال يف العطف بالاحلصر وا
أبو الربكات عبد هللا بن أمحد النسفي، تفقه على مشس األئمة الكردري، وروى "الزايدات" عن _ 6

 كتاب "املصفى" شرح املنظومة وكتاب "املنافع شرح النافع" وكتاب "الوايف"العتايب، ومسع منه السغناقي، له  
وشرحه "الكايف"، وكتاب"كنز الدقائق" وكتاب "املنار" يف أصول الفقه، وكتاب "العمدة" يف أصول الدين، 

 2هـ.710وكتاب "شرح اهلداية". وكانت وفاته سنة 
له  ،شهور ابلشاطيب، أصويل حافظانطي املالكي املالعالمة إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغر  _7

رسالة  كتاب البيوع من صحيح البخاري، واإلفادت واإلنشادات  شرح به اجملالسو  املوافقات يف أصول الفقه
ية يف شرح املقاصد الشافيف أصول الفقه،  االعتصاميف األدب، واالتفاق يف علم االشتقاق وأصول النحو و 

 .3الكافيةاأللفية خالصة 
  

                                                            

 ،21/166الوايف ابلوفيات، صالح الدين خليل الصفدي ،  - 1

، واجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين 2/17، والدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد ابن حجر العسقالين، ، 1/164اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا،  - 2

 .1/270قرشي، عبدالقادر ال

 ،1/75األعالم، خري الدين الزِرِْكِلي الدمشقي،  - 3
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 املؤلفاتأبرز  اثنيا :
ه 763لشمس الدين أيب عبد هللا حممد بن مفلح احلنبلي املتوىف سنة ،لفروع يف الفقه احلنبلي يف جملدين_ ا1

 .1)املقصد املنجح، لفروع ابن مفلح مساه:
فأكمل ، الطالق كي، ومل يكمله بل وصل إىلاإلبتهاج يف شرح املنهاج للنووي شرحه الشيخ تقي الدين السب_ 2

 .2هـ773شرحه ابنه هباء الدين أمحد املتوىف سنة 
 .3تكملة اجملموع يف شرح املهذب لتقي الدين السبكي حيث وصل النووي إىل ابب الراب فأكمله السبكي_3
 هـ.771خالصة النهاية يف فوائد اهلداية جلمال الدين حممود بن أمحد بن السراج القونوي احلنفي املتوىف سنة_ 4

 4 هـ.710وهو خمتصر لكتاب النهاية لتلميذ صاحب اهلداية اإلمام حسام الدين السغناقي املتوىف سنة 
هـ، 738شرف الدين هبة هللا بن عبد الرحيم البارزي احلموي املتوىف سنة  األساس يف معرفة إله الناس لإلمام_ 5

والتمييز ، جرد فيه جامع األصول البن األثريوله كتاب إظهار الفتاوى، وكتاب جتريد األصول يف أحاديث الرسول 
 5يف الفروع.

البحر احمليط يف األصول خبااي الزوااي يف الفروع وخادم الرافعي والروضة يف الفقه لبدر الدين حممد بن عبد هللا _ 6
 6 هـ.794الزركشي الشافعي املتوىف سنة 

 7هـ. 756، القاضي املتوىف سنة للعالمة القاضي عضد الدين اإلجيي ماملواقف يف علم الكال_ 7
 8هـ.711لسان العرب يف اللغة للشيخ مجال الدين األفريقي املصري املشهور اببن منظور املتوىف سنة _ 8
 9.هـ 748ميزان االعتدال للذهيب املتوىف سنة_ 9

بن هشام أوضح املسالك شرح ألفية ابن مالك وقطر الندى وبل الصدى جلمال الدين عبد هللا بن يوسف _ 10
  10.هـ 761النحوي املصري املتوىف سنة 

  

                                                            

 2/1256كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة ،   - 1

 .2/1857، املصدر ذاته - 2

 .2/1912، املصدر ذاته - 3

 .2/2022، املصدر ذاته - 4

 .1/485، 1/81،1/345، 1/1،  املصدر ذاته - 5

 .1/699، 869/ 1/6،122،املصدر ذاته - 6

 .2/1893، املصدر ذاته - 7

 .2/1549، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،  - 8

 .2/1917، املصدر ذاته - 9

 .2/1352و1/152، املصدر ذاته - 10
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 العلمية األتقاين عصر خصائص اثلثا  :
ال بد قبل اخلوض يف هذه النقطة، من الوقوف على آراء العلماء يف تقسيم أدوار الفقه، وحماولة التوفيق 

 ذلك الوقت. بينها واستخالص أبرز ما م االتفاق عليه من خصائص علمية سادت املصنفات الفقهية يف
ويعود مرد ذلك إىل احليثيات واملنطلقات اليت اعتمد عليها ، يف تقسيم أدوار الفقه علماءالفقد تباينت آراء 

 فمنهم من قسم أدوار الفقه مستندا  إىل:كل فريق، 
 النشأة والتطوراعتبار  -
 .القوة والضعفاعتبار  -
 ية.الزمناملراحل اعتبار  -
  .الكربى يف اتريخ املسلمنياألحداث السياسية اعتبار  -
 د.اعتبار االجتهاد والتقلي -
 .اعتبار ما قبل وما بعد املدارس الفقهية -

ستة كالشيخ حممد اخلضري، وهو أول من كتب يف ذلك،  وبناء لذلك جند من العلماء من عد أدوار الفقه
من زاد على األدوار  ومنهمأربعة كالشيخ عبد الوهاب خالف،  مث تبعه كثريون فمنهم من أنقصها فجعلها

 فجعلها سبعة وغري ذلك.
ولذلك فإننا نرى العلماء قد اختلفوا يف حتديد الدور الفقهي لعصر األتقاين وحتديدا  القرن الثامن اهلجري، 

وفيه سقطت بغداد واإلمام األتقاين إذ كان حافال  ابلعلماء وشهد هنوضا  علميا  وال سيما يف مصر والشام، 
سنوات وعاش أوله امللحق بدور االزدهار الفقهي واالجتهاد عند من قسم أدوار الفقه ولد قبله خبمس 

لكن ابعتبار القوة والضعف للحركة الفقهية وعند من اعترب هناية ذلك الدور بسقوط بغداد وحنو ذلك، 
على االعتبارات  قسمة بناءتلك املدة الزمنية الثابتة وما يصدق عليها من مرتبة األدوار املمقارنة بسيطة بني 

كان يف الدور الرابع عند البعض كان يف الدور اخلامس عند البعض اآلخر، وحنو ، إذ إن ما  سابقة الذكر
تلك احلقبة الزمنية غالبة على  ، شكل مسةيف وصف النشاط الفقهي ا  شرتكم ا  قامستربز أن هناك ذلك، 

ضعف، وإمنا من خصائص قوة يف املذاهب  وهي سراين روح التقليد الفقهي، الذي مل ينتج من فراغ وال
 وعوامل مؤثرة أبرزها:

_ القدرة العلمية اليت متيز هبا أتباع املذاهب واليت استطاعوا من خالهلا أن يؤثروا يف اجملتمعات احمليطة هبم 1
 .شيوع اجلدل واملناظرات املذهبية ، وخاصة بعدفضال  عن الطبقة السياسية

حرص اخللفاء والوالة على اختيار القضاة من الذين هلم قدرة على فهم املسائل وإحلاقها أبشباهها،  _ 2
كما يف وصية عمر بن اخلطاب أليب موسى األشعري، وإن تعذر عليه ذلك استشار من حوله من العلماء  
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املذاهب ال سيما أهل  كما فعل سيدان عمر مع فقهاء الصحابة، وهذه املرتبة الغلمية كانت ابرزة يف أتباع
 التخريج والرتجيح منهم.

_ ما وفق به أصحاب املذاهب من أتباع قادرين على احلفاظ على املذاهب وجعلها قادرة على مواكبة 3
العصور رغم كل الظروف والتغريات، شجع أهل العلم لاللتحاق بتلك املنظومة الفقهية املوثوق هبا، وامللتزمة 

 ذاهب كليا  يف األصول والفروع أو ببعض دون البعض اآلخر.بروح التقليد ألصحاب امل
إال أننا حني نذكر أن الصفة الغالبة على ذلك العصر هي سراين روح التقليد ال ننقص من قيمة العلماء يف 
ذلك العصر، إذ إن قدراهتم العلمية هي اليت أبقت على املذاهب قادرة على مواكبة التغريات، ومما يثبت 

 ما قاموا به من: علو شأهنم
 لبحث عن علل األحكام._ ا1
 استخراج القواعد الفقهية._ 2
 نشغال العلماء بتخريج الفروع على األصول أو على الفروع وغري ذلك.ا_ 3
 االهتمام بقواعد األصول ليؤيدوا هبا الفروع، وليصححوا هبا استنباط تلك الفروع_ 4
قوة ابعتبار  ، والرواايت املتعددة يف املذهب الواحداملختلفةهب االرتجيح بني اآلراء املختلفة ىف املذ_ 5

 أدلتها.
 .، وإن مل تكن ابلشكل الذي عليه اليومدراسة الفقه املقارن، وقواعد الرتجيحظهور  _6

 وال خيفى على أحد أن هناك نقاط ضعف أصابت احلركة الفقهية لعل أبرز أسباهبا:
 .ةاملختلفة وأخذ العلوم من الكتب دون التلقى مشافه انقطاع الصلة بني علماء األمصار _1
 1._ التحاق أقوام ابلعلم طمعا  مبنصب وما ينتج عن ذلك من آفات خلقية تصيب جمتمع طلبة العلم2
 

  

                                                            

 أصول علموما بعدها، و  1/219، 1الكتب العلمية، عدد األجزاء اتريخ الفقه اإلسالمي، حممد اخلضري، طباعة دار  - 1
 (.1/260،  1: األجزاء املدين، عدد خالف، طباعة مطبعة الوهاب التشريع، عبد اتريخ وخالصة الفقه
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 طبقة اإلمام األتقاين الفقهية: بعاملطلب السا
 

األتقاين طبقة حمددة، لذلك من ذكر للشيخ على مل أقف فيما اطلعت عليه من كتب الرتاجم والطبقات 
فإن املخاض يبدو صعبا  واجلزم إبحدى الطبقات قد يكون فيه شيئ من التجاسر على إمامنا اجلليل أو 
املكانة العلية للفقهاء، ولكن سأجتهد قدر اإلمكان حماوال  املقاربة بني مواصفات أصحاب كل طبقة وما 

 كتاب غاية البيان. أتملي ب أثناء األتقاين لدى اإلمامحلظته من قدرات علمية ومكانة فقهية 
ومن املسلم فيه أنه ليس من أهل الطبقتني األوىل والثانية إذ إنه مل يضع قواعد أصولية خاصة به ومل يربز 

 فضال  عن عدم قرته على خمالفة اإلمام األعظم أصال . املنصوص عليها اجتهادا  يف املسائل
 ألة ال اجتهاد فيها، مما جيعله بعيدا  عن الطبقة الثالثة.ومل ينقل عنه اجتهاد أيضا  يف مس

ومن الواضح كذلك أنه ليس من أهل الطبقة السابعة نظرا  لظهور قدرته على فهم الدليل ومتحيصه والنظر 
 فيه، ومتييز الغث من السمني.

ة علمية وملكة فقهية ويبقى األمر دائرا  بني الطبقات الرابعة واخلامسة والسادسة، وال شك أنه ميتلك قدر 
متكنه من التمييز بني صحيح الرواايت وضعيفها وظاهرها واندرها، وهذا يبدو جليا  يف كتابه غاية البيان 

 حيث اعتمد على الرواايت الظاهرة، وما جاء خمالفا  لذلك فهو اندر ال جكم له.
سرده لألقوال واألراء ضمن  فهذا أمر ظاهر حيث ظهر ذلك من خاللهوأما كونه من أهل الطبقة اخلامسة 

 املذهب وخارجه، ومن مث املناقشة للدليل وتفصيله واالعتداد به أو الرد عليه. 
وأما ابلنسبة للطبقة الرابعة فلم أقف فيما قرأت على مسائل خرجها، وإن كان قد غاص يف إظهار العلل 

ة فقهية، فلزمت أديب وعرفت قدري واملوانع والفوارق، مما يوحي بقدرته على ذلك، ولكنه مل يتخذها صنع
 فوقفت عند هذا احلد.
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 املبحث الثالث
 التعريف بكتاب غاية البيان
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 :املطلب األول: عنوان الكتاب ونسبته إىل مؤلفه
 عنوان الكتابأ_ 

يف آخر غاية البيان واندرة األقران "ا ذكرت عنواان  للكتاب هو بعد الرجوع إىل نسخ غاية البيان اتضح أهن
لعل ذلك يعود و ، "يف آخر األوانغاية البيان واندرة الزمان "، وأحياان  أخرى تذكر عنواان  آخر هو "واناأل

واترة أخرى العنوان الثاين،  اختار اترة العنوان األولإىل أن كتابة العنوان من اختيار الناسخ أو أن األتقاين 
 بقوله "ومسيته". ويرجح ذلك أن النسخ تنسب التسمية لألتقاين

كتب الرتاجم وال سيما ابن قطلوبغا يف اتج   العنوان األول هو األرجح لكونه يتوافق مع ما ذكرته إال أن
 .3وحاجي خليفة يف كشف الظنون 2لعارفنيوإمساعيل ابشا البغدادي يف هدية ا 1الرتاجم

 
 :نسبة الكتاب إىل املؤلفب_ 

متعددة وسأذكر ما استطعت الوصول إليه لتحقيق نسبة إن طرق إثبات نسبة الكتاب إىل املؤلف  
 الكتاب لإلمام أمري كاتب.

تقاين يذكر أن له كتااب  يف شرح اهلداية هو غاية البيان، ويكاد لشهرته يرتبط ابسم : إن كل من ترجم لألأوال  
 اإلمام أمري كاتب. 

شرح اهلداية، فاستجاب لذلك، فقد ورد  : اشتمال النسخ يف مقدمتها على أنه سئل أن يؤلف كتااب  يفاثنيا  
يف النسخ قوله: "يقول الغين الفقري إىل هللا الكبري أمري كاتب بن أمري عمر العميد املدعو بقوام الدين 

.. فالتمس مين َمن يف قلبه صفاء ويف عهده وفاء، الذي كان تعصبه للمذهب احلنفي، .الفارايب، األتقاين
.. فبعد ذلك أجبت السؤال، وجبت املقال، .ب اهلداية يف شرح البدايةوالدين احلنيفي أن أشرح كتا

.. فسميته غاية البيان اندرة الزمان يف آخر األوان، وهللا املستعان .فشرعت يف الشرح حني جاوزت الثالثني
 4.كالن"وعليه التُّ 

حة النسبة كتلك النقوالت اليت : ما م تناقله من قبل األئمة يف املذهب احلنفي عن غاية البيان يؤكد صاثلثا  
أوردها اإلمام الزيلعي يف تبيني احلقائق والنسفي يف البحر الرائق شرح كنز الدقائق وخامتة احملققني يف 

                                                            

 .140/اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا، - 1

 .839/ املصنفني، إمساعيل ابشا البغداديهدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآاثر  - 2

 .2/1191، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة  - 3

 من نسخة مجعة املاجد. 1من النسخة الرتكية، ورقة  3ورقة  –4
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املذهب احلنفي عند املصريني ابن اهلمام يف كتابه فتح القدير وخامتة احملققني عند أهل الشام ابن عابدين يف 
 حاشيته. 

سانيد اليت حتملها الطالب عن الشيوخ مساعا  ذكر كتاب غاية البيان، ما يؤكد صحة نسبة  : ورد يف األرابعا  
 رمحه هللا. األتقاينكتاب غاية البيان إىل اإلمام 
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 املطلب الثاين: أمهية الكتاب ومميزاته
تتجسد أمهية غاية البيان بكونه شرحا  لكتاب ذي قيمة عالية، دل عليها إقبال علماء كثريين على _ 1

أحد رؤوس املذهب احلنفي يف عصره مع  األتقاينشرحه واالهتمام به، وزاد من قيمة ذلك كون اإلمام 
ابن حجر شرحا  بتحرير املذهب احلنفي مدلال  ومرجحا ، حىت عده طته ابملذاهب األخرى حيث قام إحا

 .1بقوله:" ووضع شرحا  مطوال  على اهلداية وأتقن فيه"حافال ، ووصفه القرشي يف الفوائد البهية 
خمتصر الطحاوي،  يتميز الكتاب ابعتماد املؤلف ألقوال السابقني مع عزوها ملصادرها املعتمدة مثل_ 2

العتماده على اجلامع الصغري حملمد  وخمتصر القدوري، وشروحهما كشرح الرازي ملختصر الطحاوي، إضافة
 بن احلسن الشيباين رمحه هللا تعاىل وغريها من الكتب املعتمدة يف املذهب.

اعتماد كثري من الفقهاء يف مصنفاهتم عليه كأمثال ابن اهلمام يف فتح القدير وابن جنيم يف كتابيه البحر _ 3
 الرائق واألشباه والنظائر. 

هية يذكر فيها املؤلف أقوال املذاهب يف حاالت كثرية جتعله كتاب فقه مقارن ميثل الكتاب موسوعة فق_ 4
 ال كتاب فقه حنفي فقط.

، تدل على الدقة والرتكيز اليت 2طول املدة اليت استغرقها املؤلف يف كتابه البالغة ثالثة وعشرين سنة_ 5
 رافقت توضيح العبارات وترجيح األقوال.

واضح وغياب األسلوب األديب، فضال  عن قوة الذاكرة ودقة احلفظ بروز األسلوب العلمي بشكل _ 6
 لألقوال وحسن عزوها ملصادرها وإيراد الشواهد وحسن االستدالل.

  

                                                            

 .2/279، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبدالقادر القرشي  - 1

 . من كالم اإلمام األتقاين نفسه.627البيان، النسخة الرتكية، ورقة رقم غاية  –2
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 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف الكتاب
 يف كتابه غاية البيان مبا يلي: األتقاينيتمثل منهج 

آاثر الصحابة, أو اإلمجاع, أو القياس, أو  يذكر األحكام مستشهدا  ابآلايت, أو األحاديث, أو_ 1
 االستحسان.

 بني الفصل واآلخر.يف بداية كل فصل يذكر السبب أو املناسبة _ 2
_ عنــد ذكــر املســائل اخلالفيــة بــني أئمــة املــذهب يبــدأ بــذكر قــول اإلمــام أيب حنيفــة رمحــه هللا مث يــذكر قــول 3

مـــع الصـــاحبني ذكـــر دليلهمـــا, وإن كـــان املخـــالف  الص ـــاحبني, أو قـــول املخـــالف منهمـــا, فـــإن كـــان اخلـــالف
 أحدمها ذكر دليله.

_ يثبت صحة ما ذهب إليه مشاخيه من احلنفية بفرض اإلشكاالت واإليرادات اليت ميكن أن ترد علـى مـا 4
 ذهبوا إليه, مث يقوم بدفع هذه اإليرادات قدر املستطاع.

 _ يذكر أقوال املذاهب األخرى وخاصة الشافعية.5
حبرفيتها مع عزوها إىل مصادرها املنقولة منها، وقد ينقل يف املذهب احلنفي حرصه على نقل األقوال _ 6

بعضا  ابملعىن، مث دراسة اآلراء دراسة مقارنة واستدالل وتعليل سواء يف املذهب الواحد أو املذاهب األخر 
  املعتمدة.

أدلة كل قول مبوضوعية اتمة سواء   مع إبرازحتليل اآلراء ودراستها  حرصه على إيراد مشهور الرواية مث_ 7
 كان القول موافقا  له أو ال ليتوصل إىل الرتجيح بني األقوال.

سبوكة بلغة فصيحة، وقد غلب على عباراته الوضوح، امليز كتاب غاية البيان بعباراته الفقهية الرفيعة _ مت8
القرن السابع وما بعده حني اختزلت املصنفات يف متون، فجاء وخال أسلوبه عن التعقيد الذي ساد يف 

 أسلوبه بني املختصر املخل واملسهب اململ.
اعتمد يف كتابه البدء بشرح عبارة اهلداية من حيث اللغة مث االصطالح، وبعد ذلك يستخرج املعاين _ 9

 ويستنبط األحكام.
ا يف االختالف، ورد املسألة اليت يدور اخلالف حوهلا اهتمامه إببراز القواعد الفقهية واألصولية وأثره_ 10

 إليها.
 اهتمامه مبا انتهجه علماء األحناف من الفرضيات وأسلوب السؤال واجلواب._ 11
 طريقة إيراد املنت مث ذكر التعليق عليه مع إيضاح املبهم من األلفاظ أو العبارات._ 12
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سرد شواهد األحاديث، مث خترجيها وذكر درجتها من اهتمامه بعلم احلديث متنا  ودراية مكنه من _ 13
الصحة، أو دراستها دراسة حديثية تفصيلية إذا غلب على ظنه أهنا تؤدي إىل اختالف يف مسائل ذات 

 أمهية.
إتقان اختياره للمراجع اليت يعتمد عليها يدل على منهجية علمية راسخة جتعله يعتمد أبرز مراجع _ 14

ة أو غريه من املذاهب، كذلك احلال ابلنسبة لكتب التفسري أو اللغة أو غريب املذهب احلنفي املعتمد
  احلديث واأللفاظ.

حياول قدر اإلمكان إبراز األدلة النقلية من قرآن وسنة إىل أقوال الصحابة والسلف مدعما  هلا _ 15
 ابلقياس واإلمجاع.

قبل أن يبدأ ابخلوض يف املسألة دراسة  يقرن بني نص اهلداية وما يوافقه من خمتصر القدوري_ 16
 ووشرحا .

إعادة صياغة منت اهلداية أبسلوبه مع تقدمي عبارات أو أقوال يراها أقوى وإضافة رواية اثنية لصاحب _ 17
 القول من مصادر أخرى غري منت اهلداية.

 إعادة صياغة بعض املتون املشتملة على أدلة مع التوسع يف سرد األدلة._ 18
رص على ذكر احلديث بلفظه ال كما ورد يف املنت مبعناه، مع عزوه إىل مصدر خترجيه، ورمبا احل_ 19

 استبدل حديثا  مذكورا  يف املنت حبديث آخر أصح منه.
 دراسته لألحاديث من حيث القوة والضعف وذكر أقوال العلماء فيه._ 20
 إلشارة إىل بدايتها وهنايتهاعمد يف بعض األحيان إىل حذف بعض عبارات املنت واالكتفاء اب_21
 إغفال بعض العبارات اليت ال يراها حباجة لشرح، أو أهنا ال تتضمن معىن جديدا ._ 22
 أدرج يف املنت عبارات ليست منه توضيحا ._ 23
 يستبدل بعض عبارات املنت بكلمات أوضح مثل رابع أايم العيد بدل آخر أايم الرمي._ 19
 بذكر منت بداية املبتدي بدون ذكر شرحه أي منت اهلداية.يكتفي بعض األحيان _ 24
 يف بعض األحيان يشرح ألفاظا  وعبارات يف املنت مع إغفال ذكره._ 25
 يف بعض األحيان يكتفي بذكر قول اإلمام مع حذف قول املخالف للصاحبني، مث يذكره يف الشرح._ 26
 يكثر من االستشهاد بقول الصحابة._ 27
 ، مع بيان املراد منها.املعاين اللغويةإيضاح _ 28

ومما يؤخذ عليه أنه ينقل عن شرح الطحاوي دون أن حيدد أي شرح هو املراد، فيوقع القارئ يف اللبس، ال 
 سيما أنه اترة يذكر شرح األسبيجايب واترة أخرى يذكر غريه.
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 املطلب الرابع: مفهوم املقارنة الفقهية بني الكتب القدمية واحلديثة
إن مفهوم املقارنة بني األقوال متجسدة يف تراث املسلمني الثقايف، ودراسة األقوال هلا مثار كثرية،  

عمق يف الفهم  أبرزها تربية امللكة الفقهية وإبراز مكانة أصحاب تلك األقوال وما كانوا يتمتعون به من
  واستقالل يف الرأي.

ن جرير الطربي والقرطيب وابن عريي واجلصاص جعلوا  ومل تكن املقارنة خاصة ابلفقه فحسب، فها هم اب
كتب التفسري وأحكام القرآن ممتلئة أبقوال السابقني من العلماء مقرونة أبدلتها، كما هو حال املغين البن 
قدامة املقدسي واجملموع للنووي واحمللى البن حزم، وكما هي حال شروح كتب احلديث واألحكام كعمدة 

 خاري للعيين وإحكام األحكام شرح عمدة األحكام للعيين.القاري شرح صحيح الب
إال أن هناك تقدما  واضحا  يف أسلوب املقارنة بني األقوال لدى املتأخرين، حيث أصبح للمقارن أسس ال 

 بد من مراعاهتا، أبرزها:
ب، إال إذا كان االعتماد يف نقل األقوال على كتب املذاهب املعتربة، واالكتفاء ابلقول الراجح يف املذه_ 1

 هناك ضرورة لذكر قول آخر له قوة.
 ذكر منشأ اخلالف عند األئمة عقيب ذكر كل مسألة._ 2
 ترتيب ذكر األدلة متناسقة مع ذكر األقوال، مث مناقشتها مع استحضار األدلة._ 3
البدء بذكر القول الراجح لدى املؤلفني، وقد يبدأ املؤلف بتقدمي األسبق من حيث الزمن كما فعل _ 4

 الدكتور وهبه الزحيلي يف كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته.
 ذكر األدلة من مصادر التشريع املعتمدة لكل قول وإن مل تكن كتب املذاهب قد ذكرهتا._ 5
كرون أقواال  من غري املذاهب األربعة املعتمدة، فضال  عن أقوال العلماء التوسع يف املقارنة فأصبحوا يذ _ 6

من غري أهل السنة واجلماعة. مع اإلشارة إىل أن بعض كتب السابقني كالصنعاين يف سبل السالم كانت 
 خترج يف املقارنة عن مذاهب أهل السنة واجلماعة. 
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 املطلب اخلامس: مصادر كتاب غاية البيان
متيز كتاب غاية البيان بوفرة واسعة يف املصادر، منها املطبوع ومنها ما ال يزال يف رفوف املكتبات، فما كان 
مطبوعا  فقد ذكرته يف طي الدراسة أو النص أو فهرس املصادر، مع ذكر مكان وجود املخطوط األصلي إن 

 تيسر من معلومات عنه.  أمكن، وأما غري املطبوع فقد سعيت لذكر مكان وجود املخطوط وذكر ما
 وفيما يلي ذكر املصادر مع ما يتيسر من بيان حوهلا:

 خمطوط مطبوع املصنف الكتاب اسم الرقم

 يف الفروع األجناس 1
 للناطفي

 حممد بن أمحد
 الناطفي

 خمطوط

2 
 شرح يف اإليضاح
 خمطوط الكرماين ويه أمري ابن الركين التجريد

 خمطوط أبو نصر األقطع الطحاوي شرح 3

 الصغري اجلامع شرح 4
 الصدر الدين حسام

 مطبوع الشهيد

 خمطوط البزدوي الصغري اجلامع شرح 5

6 
 خمتصر شرح

 الطحاوي
 خمطوط األسبيجايب
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 خمطوط القدوري الكرخي خمتصر شرح 7

8 
 الدين عالء الفقهاء حتفة

 السمرقندي
 مطبوع السمرقندي الدين عالء

 مطبوع الشيباين احلسن بن دمحم الصغري اجلامع 9
 مطبوع ابن دريد اللغة يف اجلمهرة 10
 مطبوع سليمان السجستاين داود أيب سنن 11
 خمطوط الرازي املعروف ابجلصاص الطحاوي خمتصر شرح 12
 مطبوع الطحاوي جعفر أبو اآلاثر معاين شرح 13

 صحيح البخاري 14
 عبدهللا أبو إمساعيل بن حممد

 البخاري
 مطبوع

 مطبوع النيسابوري احلجاج بن مسلم مسلم صحيح 15
 مطبوع سالم ابن لقاسما واألثر احلديث غريب 16

17 
 خمتصر شرح الكبري اجلامع

 الكرخي
 

 خمطوط ابن أمري ويه الكرماين

 مطبوع الزخمشري الكشاف تفسري 18

19 
 مساعة ابن نوادر

 
ابن مساعة عن حممد بن 

 خمطوط احلسن

 خمطوط اجلرجاين الطربي الفروع يف البيان 20
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 خمطوط ابن أمري ويه الكرماين خمتصرالطحاوي شرح 21

 واملختلف إليضاحا 22

 الكتب معاجم يف أجده مل
  ولعله االسم، هبذا واملؤلفني
 الفروع يف اإليضاح كتاب

 القاسم بن احلسن علي أليب
 سنة املتوىف الشافعي الطربي

 الفروع يف اإليضاح أو ،305
 بن الواحد عبد القاسم أليب

 الشافعي الصيمري حسني
 .هـ386 سنة حوايل املتوىف

 

 خمطوط الشهيد حلاكما احلنفية فروع يف املنتقى 23
 مطبوع أبو الليث السمرقندي خزانة الفقه 24

25 
 اجملتىب من السنن

 )السنن الصغرى للنسائي(
 اخلراساين شعيب بن أمحد

 النسائي
 مطبوع

 مطبوع الرتمذي عيسى بن حممد الرتمذي سنن 26
 خمطوط الشيباين احلسن بن مدحم اآلاثر 27
 خمطوط الشهيد حلاكما .احلنفية فروع يف الكايف 28
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 مطبوع الشيباين احلسن بن مدحم ابملبسوط املعروف األصل 29
 مطبوع السرخسي األئمة مشس املبسوط 30
 مطبوع أبو جعفر الطحاوي الطحاوي خمتصر 31
 مطبوع القدوري القدوري خمتصر 32
 مطبوع اإلمام مالك املوطأ 33

34 
 بداية شرح يف اهلداية

 املبتدي
 مطبوع املرغيناين بكر أيب بن علي

 مطبوع الغزايل إلماما الوجيز 35
 خمطوط الفاراييب إبراهيم بن إسحاق اللغة يف األدب ديوان 36
 خمطوط السمرقندي الدين عالء املختلف 37
 مطبوع مصطفى غالم سعيد أبو ةاخلزان مرمة يف املتانة 38
 مطبوع عامل كري الفتاوى اهلندية 39
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 الفصل الثاين
 بيان النسخ
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 املبحث األول 
 وصف النسخ اليت اعتمدت عليها يف التحقيق

 بيان النسخ املعتمدة يف التحقيق
 313يبدأ القسم املراد حتقيقه من ابب اجلناايت يف كتاب احلج ويشمل ابب اجلناايت يف احلج من اللوحة 

 .وهذا بيان إمجايل للنسخ: 363إىل 
  .النسخة األوىل: وقد رمزت هلا حبرف )أ(

  .عنواهنا: غاية البيان واندرة األقران يف آخر األوان
الفارايب احلنفي  األتقايناملؤلف : قوام الدين أبو حنيفة أمري كاتب بن أمري عمر بن العميد أمري غازي 

  ./758املتوىف سنة/
 .املوضوع : مذهب حنفي

 .األتقاينأمري كاتب  الناسخ: الشيخ العالمة
 .هـ/793اتريخ النسخ: /
  ./363عدد األوراق: /
 ./ سطرا  27عدد األسطر: /

 .: ) نسخي (اخلط
 امللحوظات:

 احتوت هوامشها على تعليقات. .1
 كتبت بداية الفقرات ابللون األمحر.   .2
 أثر الرطوبة ابرز عليها. .3
 (1632حفظت يف املخطوطات الرتكية حتت رقم ) .4
 أوراقها سليمة وكاملة ليس فيها نقص وخطها واضح.  .5
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 . : وقد رمزت هلا حبرف )ب( النسخة الثانية
 .البيان واندرة األقران يف آخر األوانعنواهنا: غاية 

 .األتقاينالناسخ: الشيخ اإلمام أمري كاتب ابن أمري عمر 
 هـ/.755اتريخ النسخ: /
  ./348عدد األوراق: /
 ./ سطرا  27عدد األسطر: /

 .اخلط: ) نسخي(
 امللحوظات:

 نسخة جيدة يف متانة أوراقها ووضوح خطها. .1
 األمحر.كتبت بداية فقراهتا ابللون  .2
 أوراقها كاملة وليس فيها سقط ألي ورقة.  .3
 .(4891حفظت يف املخطوطات الرتكية حتت رقم ) .4

 النسخة الثالثة : رمزت إليها حبرف )جـ(.
 عنواهنا: غاية البيان واندرة األقران يف آخر األوان.

 الناسخ: جمهول 
 اتريخ النسخ:جمهول 

 ./283عدد األوراق: /
 .سطرا  / 45عدد األسطر: /

 اخلط:) نسخي (.
وقد حفظت يف مركز مجعية املاجد للثقافة والرتاث بديب، وأصل مصدرها دار الكتب الوطنية يف تونس 

 (5611حتت رقم )
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 املبحث الثاين
 صور عن نسخ املخطوط

 النسخة األوىل ) أ(:
 الغالف اخلارجي
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 الورقة األوىل 
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 بداية الكتاب
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 اجلناايتبداية ابب 
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 هناية ابب اجلناايت

 



91 
 

 هناية الكتاب
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 الورقة األخرية
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 النسخة الثانية )ب(
 الغالف اخلارجي للمخطوط
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 الكتاب بياانت بطاقة
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 بداية الكتاب
 بداية ابب اجلناايت
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 هناية ابب اجلناايت
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 هناية الكتاب
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 )ج( الثالثة النسخة
 الكتابالغالف اخلارجي وعليه عنوان 
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 الغالف اخلارجي من الناحية الثانية
 الورقة األوىل
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 اجمللد األول
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 بداية الكتاب
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 بداية ابب اجلناايت
 

 هناية ابب اجلناايت



103 
 

 

 
 

 



104 
 

 
 
 

 

 القسم الثاين
 النص احملقق
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 ابب اجلناايت
 وإذا تطيب احملرم فعليه الكفارة 

 بيان العوارض من اجلناايت واإلحصار والفوات.ملا فرغ من بيان أحكام احملرمني شرع يف 
مث اجلناية عبارة عن فعل ما ليس لإلنسان فعله، وقيل هي اسم لفعل حمرَّم شرعا  من قوهلم جىن عليه شرا  أي  

 كسبه.
إال أن الغصب أخص ألن الفعل احملرم يسمى غصبا  إذا وقع يف املال،  وهي تشتمل على الغصب أيضا  

 ، ألهنا تستعمل يف النفوس واألطراف واملال وغري ذلك. واجلناية أعم  منه
 منه ا  حكم تطييب احملرم بدنه أو جزء

، أمجل ذكر الكفارة ومل يفصلها كما أمجل ذكر التطيب حيث مل يقيده وإذا تطيب احملرم فعليه الكفارةقوله: 
، ألن من عادة القدوري كامال  فما زاد فعليه دم  بعضو مث شرع يف تفصيل ذلك بقوله: فإن طيب عضوا  

رمحه هللا أن يذكر يف أول الباب شيئا  كلي ا  شامال  ملا يف الباب مث يفصل ذلك وصاحب اهلداية تبع لفظه ومل 
يغريه، واألصل يف ذلك أن احملرم ممنوع عن الطيب، ملا روي يف حديث ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب 

ولقوله صلى هللا عليه وسلم:  ،1سوا شيئا  مسه زعفران وال وْرس"صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "وال تلب
 ، مث إذا تطيب يدخل النقص يف إحرامه فيجرب ذلك ابلكفارة. 2"احلاج أشعث التفل"

فإن طيب عضوا  كامال فما زاد فعليه دم وذلك مثل الرأس والساق والفخذ وما اشبه ذلك ألن اجلناية 
 العضو الكامل فيرتتب عليه كمال املوجب تتكامل بتكامل االرتفاق وذلك يف

عن حممد رمحه هللا أن العضو الكامل الساق  3وروى هشام فإن طيب عضوا  كامال  فما زاد فعليه دمقوله: 
العضو الكامل، ألن كمال اجلناية يستدعي كمال اجلزاء، أال  أو الفخذ أو الرأس وإمنا جيب الدم بتطييب

                                                            

،  833، كتاب املناسك، ابب النهي عن لبس الربانس يف اإلحرام؛ والرتمذي رقم 2673، كتاب جزاء الصيد، ابب ما ينهى عن الطيب للمحرمة واحملرم؛ والنسائي رقم 1741رواه البخاري رقم  - 1

 كتاب املناسك، ابب ما جاء فيما ال جيوز للمحرم لبسه، وقال: حسن صحيح. عن ابن عمر. 

بلفظ: عن ابن عمر أن  ؛4/330، يف املناسك، ابب ما يوجب احلج؛ والببهقى يف السنن الكربى2896، يف التفسري، ابب تفسري سورة آل عمران؛ وابن ماجه رقم 2998ه الرتمذى رقم روا - 2

يث ابن عمر إال من حديث إبراهيم بن يزيد اخلوزى املكى وقد تكلم بعض أهل احلديث ىف إبراهيم بن : ال نعرفه من حد رجال  قال اي رسول هللا من احلاج ؟ قال: الشَِّعث التَِّفل... فذكره. وقال الرتمذي

إبراهيم بن يزيد : رواه أمحد والبزار، ورجال أمحد رجال الصحيح. إال أن سليمان بن يسار مل يسمع من عمر،وإسناد البزار متصل إال أن فيه 278/  3يزيد من قبل حفظه . قال اهليثمي يف جممع الزوائد 

 اخلوزي وهو مرتوك.

الدين  ثر، كان صدوقا عظيم القدر ثقة.) األعالم،خريهشام بن عبد هللا ويقال عبيد هللا الرازى تفقه على أىب يوسف وحممد ومات حممد ىف منزله ابلرى ودفن ىف مقربته، له النوادر وصالة األ -3 

 ( 2/206، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبد القادر القرشي، 2/87الزِرِْكِلي ، 

 

 



106 
 

ترى أن احملصن إذا زىن جيب عليه الرجم لكمال اجلناية، وغري احملصن ال رجم عليه، وإمنا قلنا بكمال اجلناية 
 لكمال االرتفاق بتطييب العضو الكامل. 

 أي كامل االرتفاق.  وذلك يف العضو الكاملقوله: 
 ، أي يرتتب على تكامل االرتفاق كمال املوجب وهو الدم. يه كمال املوجبفيرتتب علقوله: 

وإن طيب أقل من عضو فعليه الصدقة لقصور اجلناية وقال حممد رمحه هللا جيب بقدره من الدم اعتبارا  
 للجزء ابلكل ويف املنتقى أنه إذا طيب ربع العضو فعليه دم اعتبارا ابحللق

 من الدم 2محه هللا: جيب تقديرهر  1فعليه الصدقة لقصور اجلناية، وقال حممدوإن طيب أقل من عضو قوله: 
يعين ينظر كم قدره من قدر ما يوجب الدم؛ فيكون عليه حبساب ذلك؛ فإن كان نصف العضو جيب عليه 

إذا اشرتى  3]احلسيات[كما يف   اعتبارا  للجزء ابلكلنصف الدم، وإن كان ربع العضو جيب عليه ربع الدم 
ذا طيب مثل الشارب إ 4شيئا  بدينار جيب أن يكون نصفه بنصف دينار ابلضرورة، وذكر احلاكم يف املنتقى

إذا طيب مقدار ربع الرأس فعليه دم اعتربه  املنتقىموضع آخر من  ويفأو قدره من اللحية فعليه صدقة 
 ابحللق.

لق به الفدية من حمظورات اإلحرام كان جيب الدم يف قليله وكثريه وهذا ضعيف، ألن ما يتع 5وقال الشافعي
 يف كفارته األعلى، واألدىن أصله احللق واجِلماع وقص األظفار؛ فكذا فيما حنن فيه. 

يع املواضع إال يف وحنن نذكر الفرق بينهما من بعد إن شاء هللا تعاىل مث واجب الدم يتأدى ابلشاة يف مج
ي نصف صاع من اىل وكل صدقة يف اإلحرام غري مقدرة فهموضعني نذكرمها يف ابب اهلدي إن شاء هللا تع

 بر إال ما جيب بقتل القملة واجلرادة، هكذا روي عن أيب يوسف رمحه هللا
 هل يتعدد اجلزاء بتطييب مجيع البدن بتعدد األعضاء

فإن كان الطيب يف أعضاء متفرقة؛ فإنه جيمع ذلك كله؛ فإن بلغ ذلك عضوا    :1قال يف شرح الطحاوي
كامال  وجب عليه الدم، وإن كان دون عضو وجبت عليه الصدقة، وإن طيب أعضاءه كلها وجب عليه 

 الدم، ألن جنس اجلناية واحد مجعه إحرام واحد. 

                                                            

 .33مرت ترمجته ص  - 1

 نسخ اهلداية بقدره. - 2

 وردت يف نسخة ب احلساب. - 3

هـ، وهو صاحب الكايف الذي مسوا شرحه مبسوطا .وهو خمطوط مل يطبع بعد.)  334زي املقتول شهيدا  سنة املنتقى يف فروع احلنفية، احلاكم الشهيد أبو الفضل حممد بن حممد بن أمحد السلمي املرو  - 4

 (.2/1851كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة، 

 . 2/736، 3لمية، عدد األجزاء: املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي، طباعة دار الكتب الع - 5
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 جيب به الدم وبني حلق ربع الرأس أي بني تطييب ربع العضو حيث ال وحنن نذكر الفرق بينهماقوله: 
واللحية حيث جيب به الدم، وأشار به إىل ما ذكره قريبا  من ورقة بقوله خبالف تطييب ربع العضو، ألنه 

 غري مقصود.
، أراد ابملوضعني مث واجب الدم يتأدى ابلشاة يف مجيع املواضع إال يف موضعني نذكرمها يف ابب اهلديقوله: 

 زايرة جنبا ، وما إذا جامع بعد الوقوف؛ فإنه ال جيوز فيهما إال بدنة. ما إذا طاف طواف ال
أي  2وكل صدقة يف اإلحرام غري مقدرة فهي نصف صاع من بُر، إال ما جيب بقتل القملة واجلرادةقوله: 

 يتصدق فيهما مبا شاء. 
 قال فإن خضب رأسه حبناء فعليه دم ألنه طيب قال عليه الصالة والسالم احلناء طيب 

يف خمتصره املسمَّى بـ "الكايف":  الشهيد، وذكر احلاكم اجلليل 4": فهو كف من طعام3وقال يف "التحفة
خرٌي من  ، وروي عن عمر رضي هللا عنه أنه قال: مترة5ويكره له قتل القملة وما تصدق به فهو خري منها

. وإمنا قيد بقوله غري مقدرة احرتازا  عما إذا كانت مقدرة كما يف حلق الرأس بسبب اهلوام ؛ فإن 6جرادة
 أصوع من طعام.الصدقة مقدرة بثالثة 

                                                                                                                                                                                         

هـ، له شروح عدة أبرزها لشيخ اإلسالم، عالء الدين علي بن حممد السمرقندي األسبيجايب املتوىف 321خمتصر الطحاوي يف فروع احلنفية، أليب جعفر أمحد بن حممد الطحاوي، احلنفي املتوىف سنة  - 1

هـ، واإلمام أيب بكر أمحد بن علي املعروف ابجلصاص الرازي 480وأيب نصر أمحد بن منصور األسبيجايب املتوىف سنة  هـ،474طع املتوىف سنة هـ، وأيب نصر أمحد بن حممد، املعروف ابألق 535سنة 

إال أن املصنف مل يعني من الشارح املقصود غالبا ، ولكنه  هـ.483السرخسي املتوىف سنة  واإلمام حممد بن أمحد هـ،436هـ،، وأيب عبد هللا حسني بن علي الصيمري املتوىف سنة 370احلنفي املتوىف سنة 

 (.2/1627يف بعض األحيان يذكر األسبيجايب وأحياان  أخرى الرازي.) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة، 

 اسخ.ورد يف نسخة ج القملة والقملة بال ذكر اجلرادة وال شك أهنا من خطأ الن - 2

هـ، أخذ الفقه عن اإلمام ميمون املكحويل، وأخذ عنه اإلمام ضياء الدين 540كتاب حتفة الفقهاء يف فروع احلنفية أليب بكر حممد بن حممد بن أمحد السمرقندي امللقب بعالء الدين املتوىف حنو   - 3

ترتيب الشرائع، وملا فرغ منه عرضه على شيخه فأعجب به ، وزوجه ابنته الفقيهة فاطمة،  مساه بدائع الصنائع يف قهاءحممد بن احلسني أستاذ صاحب اهلداية، والكاشاين الذي وضع شرحا  على حتفة الف

ي الدين عبد القادر القرشي، ، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حمي1/371فكانوا يقولون شرح حتفته وتزوج ابنته. )كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة،

2/243 .) 

 .1/42م، ، 1994لبنان، الطبعة الثانية،  -حتفة الفقهاء، عالء الدين حممد بن أمحد السمرقندي، طباعة دار الكتب العلمية، بريوت - 4

 .4/101، 30م، عدد األجزاء: 1993بريوت،  –باعة دار املعرفة مل أستطع الوقوف على خمطوط الكايف، فوقفت عليها يف املبسوط، لشمس األئمة حممد بن أمحد السرخسي، ط - 5

ٌب: ِدْرَهٌم، فَـَقاَل ُعَمُر ِلَكْعٍب: إنَّك لََتِجُد الدَّرَاِهَم، لََتْمَرٌة رٌِم، فـََقاَل ُعَمُر ِلَكْعٍب: تـََعاَل َحىتَّ حَنُْكَم، فـََقاَل َكعْ رواه َماِلٌك يف "اْلُمَوطَِّأ، أَنـَْبَأان حَيْىَي ْبُن َسِعيٍد َأنَّ َرُجال  َسَأَل ُعَمَر َعْن َجرَاَدٍة قـَتَـَلَها َوُهَو حمُْ  - 6

ثـََنا اْبُن ُفَضْيٍل َعْن يَزِيَد َعنْ  َبَة يف "ُمَصنَِّفِه" َحدَّ َدٌة َفَضَرهَبَا ِبَسْوِطِه، مُثَّ َأَخَذَها َفَشَواَها، فـََقاَل َلُه يف َذِلَك، فـََقاَل: َهَذا َخطَأٌ، َوَأاَن إبـْرَاِهيَم َعْن َكْعٍب أَنَُّه َمرَّْت ِبِه َجرَا َخرْيٌ ِمْن َجرَاَدٍة، انـْتَـَهى. َوَرَواُه اْبُن َأيب َشيـْ

ثـََنا َمْعَمٌر، َوالثَـّْورِيُّ َعْن َمنْ  رَاِهَم، مَتْرَةٌ َأْحُكُم َعَلى نـَْفِسي يف َهَذا ِدْرمَه ا، فَأََتى ُعَمَر، فـََقاَل َلُه ُعَمَر: إنَُّكْم اَي أَْهَل مِحَْص َأْكثـَُر َشْيٍء دَ  ُصوٍر َعْن َخرْيٌ ِمْن َجرَاَدٍة، انـْتَـَهى. َوَرَواُه َعْبُد الرَّزَّاِق يف "ُمَصنَِّفِه" َحدَّ

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن رَاِشٍد َعنْ  . )نصب الراية، مجال الدين عبد َمْكُحوٍل َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب ُسِئَل َعْن اجْلَرَاِد يـَْقتـُُلُه اْلُمْحرُِم، فـََقاَل: مَتَْرٌة َخرْيٌ ِمْن َجرَاَدةٍ  إبـْرَاِهيَم َعْن اأْلَْسَوِد َأنَّ َكْعب ا َسَأَل ُعَمَر، َفذََكَرُه بَِنْحوِِه: َحدَّ

 (3/173هللا الزيلعي، ابب اجلناايت، 

 



108 
 

 حكم خضب الرجل رأسه أو املرأة يديها ابحلناء
وهذه  2ابحلناء فعليه دم: وإن خضب رأسه وحليته 1، وقال يف األصلوإن خضب رأسه حبناء فعليه دمقوله: 

 من مسائل "اجلامع الصغري" املعادة اليت فيها فائدة، وهو أن
 وإن صار ملبدا فعليه دمان دم للتطيب ودم للتغطية

 دل على أن كل واحد منهما مضمون. 3يف "األصل" ذكر الرأس واللحية ويف "اجلامع الصغري"أفرد الرأس
ا أو خضب مث هذه املسألة على وجهني؛ أما إن خضب ر  أسه مبائع من احلناء حبيث مل يصر الرأس به ملبد 

ا فعلى األول يلزمه دم واحد الستعماله الطيب، أال ترى أن رسول هللا صلى  بغري مائع حىت صار الرأس ملبد 
هللا عليه وسلم هنى املعتدة عن أن ختتضب ابحلناء، وهي ممنوعة عن الطيب، وعلى الثاين يلزمه دمان دم 

ودم لتغطية الرأس، وقال احلاكم اجلليل الشهيد يف كافيه: وإن خضبت احملرمة يدها ابحلناء فعليه للتطيب، 
دم إذا كان كثريا  فاحشا ، وإن كان قليال  فعليه صدقة. وقال حممد رمحه هللا يقوم ما جيب فيه الدم فينظر 

سه إذا جعل يف رأسه شيئا  من هذا القدر منه فيجعل عليه من الصدقة حبساب ذلك، يقال لبَّد احملرم رأ
الصمغ أو حنوه لئال يشعث يف اإلحرام، وال يقال كيف قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "احلناء 

، والنيب صلى هللا عليه وسلم مل يبعث لبيان احلائق، ألان نقول هذا بيان احلكم ال احلقيقة، ألن 4طيب"
 احلناء يف عرف الناس ال يعد من الطيب. 

                                                            

الزايدات والسري الكبري والسري الصغري، وهذه  الكبري مث مث هـ، مسي ابألصل ألنه صنفه أوال قبل أن يصنف اجلامع الصغري189سنة  األصل يف الفروع لإلمام حممد بن احلسن الشيباين احلنفي املتوىف - 1

)كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،  مبسوطه.الكتب الستة اليت تعرف ابألصول وظاهر الرواايت يف كتب احلنفية، وهي اليت مجعها احلاكم الشهيد كتابه الكايف والذي شرحه السرخسي يف 

 (1/81مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة،

 .2/479، 5كراتشي، عدد األجزاء:   –األصل املعروف ابملبسوط، حممد بن احلسن الشيباين، حتقيق أيب الوفا األفغاين، طبعة: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية  - 2

 .1/156، 1هـ، عدد األجزاء:  1406بريوت، الطبعة: األوىل،  –لشيباين، طباعة عامل الكتب اجلامع الصغري، حممد بن احلسن ا - 3

: أخرجه الببهقي يف "  125/  3( : فيه ابن هليعة وحديثه حسن وفيه كالم. قال الزيلعي يف نصب الراية 3/218( . قال اهليثمى )1012، رقم  23/418أخرجه الطرباىن يف اجلامع الكبري ) -4

ال تطييب وأنت حمرمة وال متسي احلناء فإنه  يف احلج " عن ابن هليعة عن بكر بن عبد هللا بن األشج عن خولة بنت حكيم عن أمها أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ألم سلمة : " -املعرفة  كتاب

الطرباين يف " معجمه " عن ابن هليعة عن بكر بن عبد هللا بن األشج عن خولة عن أم سلمة قالت : قال رسول طيب " انتهى . قال الببهقي : إسناده ضعيف فإن ابن هليعة ال حيتج به انتهى وأخرجه 

اب ابحلناء وقال : " احلناء ى املعتدة عن التكحل والدهن واخلضهللا صلى هللا عليه و سلم : " ال تطييب وأنت حمرمة وال متسي احلناء فإنه طيب". وعزاه السروجي يف " الغاية " إىل النسائي ولفظه : هن

 طيب " انتهى .
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 و خضب رأسه ابلومسة ال شيء عليه ألهنا ليست بطيب ول
وعن أيب يوسف رمحه هللا أنه إذا خضب رأسه ابلومسة ألجل املعاجلة من الصداع فعليه اجلزاء ابعتبار أنه 

على ذكر الرأس يف اجلامع  يغلف رأسه وهذا هو الصحيح مث ذكر حممد يف األصل رأسه وحليته واقصرت
الصغري دل أن كل واحد منهما مضمون فإن ادهن بزيت فعليه دم عند أيب حنيفة رمحه هللا وقاال عليه 
الصدقة وقال الشافعي رمحه هللا إذا استعمله يف الشعر فعليه دم إلزالة الشعث يف غريه فال شيء عليه 

 قا  مبعىن قتل اهلوام وهلما أنه من األطعمة إال أن فيه ارتفا النعدامه
 حكم خضب الرجل رأسه بغري احلناء واالدهان مبطيب

، قال يف شرح خمتصر الكرخي: فإن خاف ولو خضب رأسه ابلَومَسة ال شيء عليه ألهنا ليست بطيبقوله: 
أن يقتل الدواب  تصدق بشيء وذلك أن الومْسَة ليس هلا رائحة مستلذة، وإمنا تغري الشعر، وذلك ليس 

تاع، وإمنا هو زينة وإذا خاف أن يقتل الدواب فعليه صدقة ألنه يزيل التفث، وقد روي عن أيب ابستم
يوسف رمحه هللا أنه قال فيمن خضب رأسه ابلومسة أن عليه دما  ليس ألجل اخلضاب، ولكن غطى هبا 

 . 1رأسه والومسة بكسر السني وسكوهنا اسم شجرة ورقة خضاب، والكسر أفصح
 غطي. أي ي يغلفقوله: 
 ، أي أتويل أيب يوسف رمحه هللا بقوله ابعتبار أنه يغلف رأسه. وهذا صحيحقوله: 
 أي يف مسألة احلناء وقد بيناه.  ذكر يف "األصل" رأسه وحليتهقوله: 
، اعلم أنه إذا تطيب بزيت أو خل وجب عليه فإن ادهن بزيت فعليه دم عند أيب حنيفة رضي هللا عنهقوله: 

 الدم عند أيب حنيفة رضي هللا عنه إذا بلغ عضوا  كامال ، سواء كان 
وإزالة الشعث فكانت جناية قاصرة، وأليب حنيفة رمحه هللا أنه أصل الطيب وال خيلو عن نوع طيب ويقتل 

اجلملة فتوجب الدم، وكونه مطعوما ال ينافيه   اهلوام ويلني الشعر ويزيل التفث والشعث فتتكامل اجلناية هبذه
 كالزعفران وما أشبههما جيب ابستعماله الدم ابالتفاق ألنه طيب 

يف غري املطيب والدم يف املطيب.  ، وقاال جيب عليه الصدقةمطبوخا  أو غري مطبوخ مطيَّبا  أو غري مطيب
ث ويف البدن ال شيء عليه لعدم إزالة وقال الشافعي رمحه هللا جيب عليه الدم يف الشعر إلزالة الشع

، وهلما أن الزيت مأكول وليس بطيب إال أن فيه معىن االرتفاق من حيث قتل القمل وإزالة 2الشعث
أصل  3الشعث؛ فكان االدهان به جناية قاصرة فوجبت الصدقة وأليب حنيفة رضي هللا عنه أن الزيت واحلل

                                                            

 .12/637لسان العرب، مجال الدين حممد ابن منظور، - 1

 .7/282اجملموع شرح املهذب، حميي الدين حيىي بن شرف النووي، طباعة: دار الفكر،  - 2

 (.12/306، لسان العرب، مجال الدين حممد ابن منظور، 5/1954اجلوهري،  دهن الشريج املستخرج من حب السمسم )الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إمساعيل - 3
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غالبة، واحلكم يتعلق ابلعني ال الرائحة وهلذا لو شمَّ احملرم  على معىن أن الروائح تلقى فيه فيصري الطيب
ال خيلو عن نوع قوله:  الطيب والرحيان ال شيء عليه، وإن كان يكره وفيه قليل رائحة أيضا ، وهو معىن

، وألن كل دهن إذا وجب ابستعماله طيب وتزيل الشعث وتقتل القمل؛ فتكون اجلناية كاملة فيجب الدم
 لكفارة جيب ابستعماله أيضا  يف البدن، كاألدهان املطيبة. ا يف الشعر

هذا جواب عن قوهلما إن الزيت من األطعمة؛ فقال يف جوابه: سلمنا أنه من  وكونه مطعوما  ال ينافيهقوله: 
األطعمة لكن ال نسلم أن كونه من األطعمة ينايف الطيب، وهلذا لو طيب عضوا  كامال  ابلزعفران جيب عليه 

الرتفاقه ابلطيب وإن كان مأكوال ، وهلذا ال جيب عليه شيء إذا ادهن بشحم أو إلية أو مسن ألنه ليس الدم 
 بطيب يف نفسه وال هو أصل الطيب. 

وهذا إذا استعمله على وجه التطيب، ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه فال كفارة عليه ألنه ليس بطيب 
 ن وجه فيشرتط استعماله على وجه التطيبيف نفسه إمنا هو أصل الطيب أو هو طيب م

، هو ابلباء املفتوحة املنقوطة بنقطة حتتانية بعدها احلاء وهذا اخلالف يف الزيت البحت واحلل البحتقوله: 
املهملة الساكنة بعدها التاء املنقوطة بنقطتني من فوق، هو اخلالص واحلل ابحلاء املهملة املفتوحة دهن 

 السمسم. 
وحنوه جيب فيه  1كالبنفسج والزنبقأي املطيب من الزيت وهو الذي ألقي فيه الطيب   طيب منهأما املوقوله: 

، والزنبق ابلزاي املعجمة املفتوحة بعدها النون الساكنة بعدها الباء املفتوحة املنقوطة بنقطة واحدة الدم اتفاقا  
 . 2من حتت دهن اليامسني

 حكم التداوي ابملسك واملطيب
أي هذا اخلالف الذي ذكرانه يف ادهان الزيت من وجوب الدم  استعمله على وجه التطيب وهذا إذاقوله: 

كما والصدقة فيما إذا استعمله على ما يعتاده الناس يف التطيب أما إذا ما استعمله ال على وجه التطيب  
حكم  إذا داوى به جرحه أو شقوق رجله فال شيء فيه أصال  ألنه ليس بطيب يف نفسه، وإمنا هو يف

 ، ، فإذا استعمله على وجه التطيب اعترب طيبا  وإال فال وليس كذلك املسك3الطيب، ]ألنه أصل الطيب[

                                                            

 سقطت كلمة الزنبق من الكتاب فأثبتها. - 1

الطيب والصابون املطيب، حيث إن أن هناك فارقا  بني  ال بد من اإلشارة إىل اختالف العلماء اليوم يف حكم استعمال احملرم للصابون املطيب، فمنعه قوم ابعتباره طيبا  وأجازه آخرون معتربين - 2

 الطيب يبقى آثره على البدن، وما وضع يف أنواع املنظفات ال يرتك أثرا  بل يساعد يف إزالة الروائح الكريهة.

 سقطت هذه العبارة من نسخة ب. - 3
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 خبالف ما إذا تداوى ابملسك وما أشبهه 
 1ألنه طيب بنفسه، فعلى أي وجه استعمله جيب فيه الكفارة، وكذلك الزعفران والعنرب وحنومها واخِلريي  

 .3ذكره القدوري يف شرحه 2والبنفسج طيب وكذا الُقسط
 حكم أكل احملرم الطيب

إذا كان الطيب يف طعام قد طبخ وتغري فال شيء على احملرم يف أكله ألنه استحال  4]أصحابنا[وقال  
ابلطبخ عن معىن الطيب، وإن مل يطبخ كره له ذلك إذا كان رحيه موجودا  وال شيء عليه ألن الطعام غالب 

يه الكفارة، ألن عليه فصار مستهلكا  فيه. وقالوا يف امللح جيعل يف الزعفران إذا كان الزعفران غالب ا جيب ف
امللح تبع، وال خيرجه من حكم الطيب. وإن كان امللح غالبا  مل جيب فيه الكفارة، ألنه ليس فيه معىن 
الطيب، وقد روى ابن عمر رضي هللا عنهما أنه كان أيكل السكباج األصفر وهو حمرم، وقال: ال أبس 

 ابخلبيص األصفر للمحرم. 
الطيب غري خملوط ابلطعام فعليه الدم إذا كان كثريا . قال يف وقال يف شرح الطحاوي: ولو أكل عني 

والكثري أن يلزق بكل فمه أو أكثره وهي مسألة املنظومة، وقال أصحابنا رمحهم هللا: إذا تداوى  5املختلف
احملرم مبا ال يؤكل من الطيب ملرض أو علة أو اكتحل بطيب لعلة فعليه أي الكفارات شاء، إن شاء ذبح 

حلرم وإن شاء صام ثالثة أايم، وإن شاء تصدق على ستة مساكني على كل واحد منهم نصف شاة يف ا
صاع من حنطة، والصيام واإلطعام جيوز يف األماكن كلها، والذبح ال جيوز إال يف احلرم، وقال الشيخ أبو 

ه وإن مل يقصد احلسن الكرخي رمحه هللا وإن مس طيبا  فلزق ببدنه فهو مبنزلة التطيب، ألنه تطيب به بدن
به التطيب. ووجوب الكفارة ال يقف على القصد، وقالوا فيمن استلم احلجر فأصاب يده من طيبه أنه 

 عليه الكفارة ألنه مستعمل للطيب، وإن مل يقصد به التطيب.

                                                            

ْنثوُر، والنَّمَّاُم.) القاموس احمليط، جمد الدين حممد بن - 1
َ
يعقوب الفريوزآابدي، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة إبشراف حممد نعيم العرقُسوسي، طباعة  نبت له زهر ويقاُل له:اهلبس وامل

ر وحممد النجار، ، واملعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وأمحد الزايت وحامد عبد القاد1/580،  1م، عدد األجزاء: 2005لبنان، الطبعة الثامنة  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

 (.1/264أعضاء جممع اللغة العربية ابلقاهرة، ، طباعة دار الدعوة، 

 (.2/78، لسان العرب، مجال الدين حممد ابن منظور، 5/71الُقْسُط العود اهلندي جيعل يف البخور والدواء ) العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري،  - 2

 (.2/1634أليب احلسني أمحد بن حممد القدوري.) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة،  شرح خمتصر الكرخي - 3

 ورد يف نسخة ج وقال القدوري بدل أصحابنا. - 4

الف، وبلغ عدد أبياهتا ألفني وستمائة وتسعة وستني بيتا .) كشف الظنون عن كتاب املختلف لإلمام عالء الدين السمرقندي شرح فيه منظومة أيب حفص عمر بن حممد بن أمحد النسفي يف اخل  - 5

 (.2/1867أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة، 
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 حكم تطييب احملرم ثوبه
عن حممد رمحه هللا أن رجال  لو دخل بيتا  قد أمجر فطال مكثه يف البيت فعلق بثوبه  1وروي عن ابن مساعة

فال شيء عليه، ألن الرائحة ههنا ليست مبتعلقة ابلعني وجمرد الريح ال مينع منه، فإن استجمر بطيب فعلق 
ني وقد استعملها يف بثوبه شيء كثري فعليه دم، وإن كان يسريا  فعليه طعام، ألن الرائحة ههنا متعلقة ابلع

 بدنه فصار كما تطيب هبا. 
 حكم االكتحال مبا ليس فيه طيب وغسل الرأس

قال يف شرح الطحاوي: وال أبس للمحرم أن يكتحل بكحل ال طيب فيه، وإن كان به طيب فعليه   
 صدقة إال أن يكون ذلك مرار ا كثري ا فعليه دم ذكره احلاكم أيضا . 

د رمحه هللا يف "الكايف": وإذا داوى فرجة له بدواء فيه طيب مث خرجت به قرحة وقال احلاكم اجلليل الشهي
 أخرى واألوىل على حاهلا فداوى الثانية مع األوىل فليس عليه إال كفارة واحدة، ما مل يربأ األول.

ولو غسل رأسه ابخلطمي فعليه دم كما يف احلناء، وعندمها عليه صدقة وهي مسألة املختلف، وروي عن 
يب يوسف روايتان أخراين إحدامها أنه ال شيء عليه، جعله مبنزلة األشنان. وروي عنه أنه قال: جيب عليه أ

دمان، دم ألنه طيب ودم ألنه يقتل هوام الرأس، وقيل إن اخلالف يف خطمي العراق الذي له رائحة طيبة 
 ، ذكره يف شرح الطحاوي. وأمجعوا أنه لو غسله ابحلرض أو الصابون أو ابملاء القراح فال شيء عليه

وإن لبس ثواب  خميطا  أو غطى رأسه يوما  كامال  فعليه دم وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة وعن أيب 
يوسف رمحه هللا انه إذا لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم وهو قول أيب حنيفة رمحه هللا أوال وقال الشافعي 

 اق يتكامل ابالشتمال على بدنه رمحه هللا جيب الدم بنفس اللبس ألن االرتف
 حكم لبس احملرم الثوب املخيط وتغطية الرأس يوما  كامال  أو جزءا  منه 

، وهذه وإن لبس ثواب  خميطا  أو غطى رأسه يوما  كامال  فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقةقوله: 
املخيط كالقميص والسراويل؛ فإذا من مسائل القدوري، وقد عرفت فيما تقدم أن احملرم ممنوع عن لبس 

لبس املخيط يوما  كامال  أو غطى رأسه يوما  كامال  من لباس الناس كالقلنسوة والعمامة من غري عذر فعليه 
دم، وإن مل يكن مما يلبسه الناس حنو األج انة والعدل حيملهما على رأسه فال شيء عليه، وكان أبو حنيفة 

                                                            

لنوادر عن أيب يوسف وحممد وروى الكتب واألمايل، أبو عبد هللا حممد بن مساعة التميمي أحد األئمة الثقات األثبات حدث عن الليث بن سعد وأيب يوسف القاضي وحممد بن احلسن وكتب ا - 1

اعة ىف الرأي لكانوا فيه على هناية، وقال يوم وفاته اليوم توىف ابن مساعة ىف سنة ثالث وثالثني ومائتني ، شهد له حيىي ابن معني فقال لو كان أهل احلديث يصدقون ىف احلديث كما يصدق حممد بن مس

سجالت والنوادر، تويف سنة ، وكان يصلي كل يوم مائيت ركعة، ويل القضاء للمأمون ببغداد مث ضعف ىف أايم املعتصم فاستعفى. من كتبه أدب القاضي وكتاب احملاضر والمات رحيانة العلم من أهل الرأي

 (. 2/58هـ.) اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبدالقادر القرشي، 233
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أكثر اليوم فعليه دم، مث رجع فقال: ال يلزمه الدم حىت يكون يوما  كامال ، رضي هللا عنه يقول إن فعل ذلك 
 وليس مبشهور. وروى احلسن بن زايد عن أيب يوسف أنه إذا لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم 

، وأليب 1وقال الشافعي رمحه هللا: جيب عليه الدم قليال  كان اللبس أو كثريا  حلصول االرتفاق ابالشتمال
رمحه هللا أنه إذا لبس أكثر من نصف يوم فقد استمتع كامال  ألن اإلنسان يلبس ثوبه أكثر النهار مث يوسف 

 يعود إىل بيته فينزعه فيعد ذلك استمتاعا  كامال  واالستمتاع الكامل يوجب اجلزاء الكامل، وهو الدم. 
 

فما دون ذلك يكون امستاعا  انقصا ، فال جيب فيه  ليلة 2ولنا: أن االستمتاع الكامل إمنا حيصل بلبس يوم أو
كفارة كاملة كقص ظفر واحد بل جيب فيه الصدقة يف ظاهر الرواية عن أصحابنا رضي هللا عنهم وإن كان 

 أكثر اليوم. 
أما مقدار الصدقة فهي نصف صاع من بر ملسكني واحد كذا روي عن أيب يوسف رمحه هللا وروي عن 

حيكم عليه مبقدار ما لبسه فإن لبس نصف اليوم فعليه قيمة نصف شاة فقس على هذا حممد رمحه هللا أنه 
مث اعلم أن التقدير يف التغطية على وجهني تقدير ابلزمان وهو اليوم وقد مضى بيانه وتقدير ابلعضو وهو 

 األصل.  أنه إذا غطى ربع رأسه فصاعدا  يوما  فعليه دم، وإذا غطى ما دون الربع فعليه صدقة يف رواية
ويف نوادر ابن مساعة عن حممد رمحه هللا قال: ال يكون عليه دم حىت يغطي األكثر من رأسه كذا يف شرح 
الكرخي وشرح الطحاوي، وجه اعتبار الربع أن تغطية اجلميع استمتاع مقصود وما دون الربع ليس مبقصود 

 فجعل الربع فاصال  بينهما كما يف احللق. 
ويف كل موضع إذا فعل خمتارا  لزمه الدم فإذا فعل ذلك لعلة أو ضرورة فعليه أي  وقال يف شرح الطحاوي:

الكفارات شاء إن شاء ذبح هداي  يف احلرم، وإن شاء تصدق على ستة مساكني على كل واحد منهم 
 نصف صاع من حنطة، وجيوز فيه التمليك وطعام اإلابحة على قول أيب حنيفة وأيب يوسف. 

فق مقصود من اللبس فال بد من اعتبار املدة ليحصل على الكمال وجيب الدم فقدر ولنا أن معىن الرت 
 ابليوم ألنه يلبس فيه مث ينزع عادة وتتقاصر فيما دونه اجلناية 

وقال حممد: ال جيزيه إال التمليك وإن شاء صام ثالثة أايم إن شاء اتبع وإن شاء فرق؛ فالصوم والصدقة 
وز الذبح إال يف احلرم؛ فإن ذبح يف غري احلرم مل جيزه عن الذبح إال إذا جيوز يف أي مكان شاء، وال جي

                                                            

 .7/377الدين حيىي بن شرف النووي،  اجملموع شرح املهذب، حميي - 1

ناية شرح اهلداية بقوله:" فال بد من حد فاصل بني الكامل ورد يف نسخة ج يوم وليلة، وال شك أهنا من خطأ الناسخ ألن الليل أو النهار معياران ملعرفة الكامل من الناقص، وهذا ما صرح به يف الع - 2

 (.3/29، 10يوم أو الليلة".) العناية شرح اهلداية، أكمل الدين حممد بن حممد البابريت، دار الفكر، طباعة دار الفكر، عدد األجزاءوالقاصر ليتعني اجلزاء حبسب ذلك فقدر ابل
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تصدق بلحمه على ستة مساكني، على كل واحد منهم قيمة نصف صاع من حنطة أجزأه بدال  عن 
 .الصيام
 فلما كان الرتفق هو املقصود وهو رمبا يكون كامال  ورمبا يكون انقصا   معىن الرتفق مقصود من اللبسقوله: 

اعتربت املدة فوجبت الكفارة على حسب ذلك دما  وصدقة خبالف اليمني ألن الرتفق ليس مبقصود مثة، 
 ألن احلالف منع نفسه عن اللبس مطلقا  فيحنث مبجرد اللبس وإن قل. 

 . وتتقاصر دونه أي دون اليومقوله: 
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ولو ارتدى ابلقميص أو اتشح به أو ائتزر ابلسراويل فال أبس به ألنه مل يلبسه لبس املخيط وكذا لو أدخل 
منكبيه يف القباء ومل يدخل يديه يف الكمني خالفا لزفر رمحه هللا وهلذا يتكلف يف حفظه والتقدير يف تعطية 

يوما كامال جيب عليه الدم ألنه ممنوع الرأس من حيث الوقت ما بيناه وال خالف أنه إذا غطى مجيع رأسه 
عنه ولو غطى بعض رأسه فاملروي عن أيب حنيفة رمحه هللا أنه اعترب الربع اعتبارا ابحللق والعورة وهذا ألن 
سرت البعض استمتاع مقصود يعتاده بعض الناس وعن أيب يوسف رمحه هللا أنه يعترب أكثر الرأس اعتبارا  

 للحقيقة.
، ارتدى لقميص أو اتشح به أو اتزر ابلسراويل فال أبس به ألنه مل يلبسه لبس املخيطولو ارتدى ابقوله: 

 أي لبس الرداء، أو اتشح أي توشح واتزر ابلسراويل أي اشتمل به مثل ما يشتمل ابلفوطة. 
وكذا لو أدخل منكبيه يف القباء ومل يدخل يديه يف الكمني أي ال أبس به، وفيه خالف زفر له أنه قوله: 

فصار كاالرتداء  لبس املخيط فيلزمه الدم، ولنا أنه ما استعمله استعمال املخيط وهلذا يتكلف يف حفظه
 ابلقميص فال يلزمه دم خبالف ما إذا زره يوما  كامال  حيث جيب عليه الدم لوجود االرتفاق الكامل. 

 ق حقيقة إذا كان ما يقابله قليال . أي حلقيقة الكثرة ألن الكثرة يف الشيء إمنا تتحق اعتبارا  للحقيقةقوله: 
وهنا يف مسألتنا ما يقابله قليل خبالف الربع فإنه يعترب كثري حكما  ال حقيقة، وهنا مسائل يليق ذكرها هبذا 

 املوضع تكثريا  للفائدة:
لو لبس مجيع اللباس ولبس اخلف أيضا  ال يلزمه إال جزاء واحد ألن اجلنس واحد كذا يف   

 "التحفة". 
وقال يف شرح الطحاوي: لو لبس احملرم املخيط أايما  فإن مل ينزعه ليال  وهنار ا فعليه كفارة واحدة ابإلمجاع، 

 ابإلمجاع، ألن الدوام عليه كلبس مبتدأ. 1وإن ذبح اهلدي مث أقام على لبسه يوم ا كامال  فعليه دم ]آخر[
 يوما  كامال  فعليه دم.  ولو أحرم وهو مشتمل على املخيط فدام على ذلك بعد اإلحرام

ولو نزعه وعزم على تركه مث لبس بعد ذلك إن كفَّر لألول فعليه كفارة أخرى ابإلمجاع وإن مل يكف ر لألول 
 فعليه كفاراتن يف قول أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما هللا. وقال حممد: عليه كفارة واحدة. 

 أن يعزم على تركه مل جيب عليه إال دم واحد ابإلمجاع. ولو كان يلبسه ابلنهار وينزعه ابلليل للنوم من غري 
فإنه ينظر إن كان على موضع الضرورة مل جيب عليه  2ولو اضطر احملرم إىل لبس ثوب واحد فلبس]ثوبني[

إال كفارة واحدة حنو ما إذا اضطر إىل قميص واحد فلبس قميصني، أو لبس عليه جبة أو اضطر إىل لبس 
مامة أو كان يف موضعني خمتلفني حنو ما اضطر إىل لبس قلنسوة فلبس قلنسوة مع قلنسوة فلبس قلنسوة وع

                                                            

 سقطت هذه العبارة من نسخة ج. - 1

 وردت هذه العبارة يف نسخة ب مرتني، وال شك أن تكرارها سهو. - 2
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القميص وما شابه ذلك فعليه دم ألجل لبسه ما ال حيتاج إليه وخيري يف الكفارة ألجل لبس ما احتاج إليه، 
رة ولو لبس الثوب ألجل الضرورة مث زالت الضرورة عنه فما دام يف شك الزوال ال جيب عليه إال كفا

الضرورة ولو جاء اليقني أن الضرورة قد زالت فلبس بعد ذلك ودام عليه يوما  كامال  فعليه كفاراتن كفارة 
 الضرورة، وكفارة غري الضرورة. 

فجعل يلبسه يوما  ويوما  ال فما دامت احلمى قائمة فاللبس  2إذا كان به محى غب 1وقال يف "اإليضاح"
ى أخرى اختلف حكم اللبس، وكذلك لو كان اللبس ألجل متحد وإن زالت هذه احلمى وحدثت مح

العدو فجعل يلبس السالح ويقاتل ابلنهار وينزع ابلليل فهذا لبس واحد ما مل يذهب هذا العدو وجييء 
 آخر فاملعترب يف هذه املسائل احتاد اجلهة واختالفها ال صورة اللبس. 

ن كان احملرم انئما  فغطى رجل رأسه ووجهه بثوب يوما   وقال احلاكم اجلليل الشهيد رمحه هللا يف "الكايف" فإ
 كامال  فعليه دم، أال ترى أنه لو انقلب يف نومه على صيد فقتله كان عليه جزاؤه.

 وقال يف شرح الطحاوي: وال أبس أبن يغطي احملرم واحملرمة الفم إال يف الصالة فإنه ال يغطيه. 
 وإذا حلق ربع رأسه أو ربع حليته فصاعدا فعليه دم فإن كان أقل من الربع فعليه صدقة

 من بدنه ا  حكم حلق احملرم رأسه أو حليته أو جزء
هكذا ذكر  وإذا حلق ربع رأسه أو ربع حليته فصاعدا  فعليه دم، وإن كان أقل من الربع فعليه صدقةقوله: 

 القدوري املسألة من غري خالف أصحابنا رضي هللا عنهم. 
 3ا ؛ فقال يف خمتصره: وإذا حلق رأسه من غري ضرورة ] فعليه دم ال جيزيه غريه[وذكر الطحاوي فيه خالف

وإن كان من ضرورة فعليه أي الكفارات شاء، مث قال وكذا لو حلق ربع رأسه يف قول أيب حنيفة رضي هللا 
 عنه، وقال أبو يوسف وحممد رمحهما هللا: ال جيب عليه دم حىت حيلق أكثر رأسه فيجب دم. 

: الرواية املشهورة عنهم مجيعا  أن عليه يف حلق 4أبو بكر اجلصاص الرازي يف شرحه ملختصر الطحاويوقال 
 الربع دما ، مث قال: وروي عن أيب يوسف وحده يف غري األصول أن الدم ال جيب حىت حيلق أكثر رأسه. 

 ، قال حممد إذا حلق عشر الرأس فعليه دم.5وقال يف شرح األقطع
                                                            

وهو شرح لكتاب التجريد الركين يف الفروع للكرماين ذاته.) كشف الظنون عن أسامي  هـ،543ن حممد املعروف اببن أمري ويه الكرماين احلنفي املتوىف سنة اإليضاح لإلمام ركن الدين عبد الرمحن ب - 1

 (.1/345الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة، 

 (.1/635ِغب الورد ، ألهنا أتخذ يوما  وتـَُرفِ ه يوما )لسان العرب، مجال الدين حممد ابن منظور،الِغبُّ من احلُمى أن أتخذ يوما  وتدع آخر ، وهو مشتق من :  - 2

 ورد يف نسخة أ لفظ فعلية بدل هذه العبارة وال شك أهنا من خطأ الناسخ. - 3

 صرح بذكر شارح الطحاوي هذه املرة. - 4

هـ، شرح خمتصر القدوري 474ملعروف ابألقطع، درس الفقه على القدوري حىت برع فيه وقرأ احلساب حىت أتقنه، ، تويف برامهرمز سنة أبو نصر أمحد بن حممد بن حممد بن نصر البغدادي احلنفي ا - 5

 (.1/147لدين الغزي، ، والطبقات السنية يف تراجم احلنفية، تقي ا1/119املشار إليه وخمتصر الطحاوي.) اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبد القادر القرشي، 
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هللا ال جيب إال حبلق الكل وقال الشافعي رمحه هللا جيب حبلق القليل اعتبارا بنبات احلرم،  وقال مالك رمحه
 ولنا أن حلق بعض الرأس ارتفاق كامل ألنه معتاد

، 2، وقال مالك رمحه هللا: ال جيب إال حبلق الكل1وقال الشافعي رمحه هللا: يف ثالث شعرات دم 
جلامع الصغري: من مشاخينا من محل هذا على اختالفهم يف مقدار رمحه هللا يف شرح ا 3قال الصدر الشهيد

املفروض من مسح الرأس يف الوضوء، وهذا غلط، ألن النص مثة مل يتناول الرأس وإمنا يتناول شيئا  منه وهنا 
 يتناول الكل ألنه ورد النص حبلق الرأس لكنهم اختلفوا أن البعض هل يعمل أم ال؟ 

 4چ  ۅ ۋ ۋ چله تعاىلاحتج مالك رمحه هللا بقو 
واعترب الشافعي رمحه هللا بنبات احلرم  ،بيانه أن املنهي عنه حلق مجيع الرأس؛ فال جيب الدم حبلق البعض

 واجلامع استفادة األمان ابإلحرام يف املقيس عليه ُيضمن القليُل والكثرُي فكذا يف املقيس. 
 ب ربع العضو فتتكامل به اجلناية وتتقاصر فيما دونه خبالف تطي

ولنا على الظاهر أن حلق مجيع الرأس إمنا حرم ملا فيه من االرتفاق الكامل، وكذا املعىن موجود يف الربع يف 
، فإن عادة العرب إهنم ميسكون شعورهم وحيلقون النواصي واألتراك حيلقون األجزاء املتفرقة اليت عرف الناس

كذا األخذ من اللحية و  ويعدونه رفق ا كامال  لنيل الراحة، 5ورد الشرع ابلنهي عنها، وهو النهي عن القنازع
مقدار الربع وما يشبهه معهود ابلعراق وأرض العرب، فكان أخذ الربع يف معىن الرفق كحلق اجلميع فوجب 
الدم خبالف ثالث شعرات، فإن حلقها ال يعد رفقا  كامال  يف عادات الناس؛ فال جيب به اجلزاء الكامل 

ل ملا قلنا من أن الربع يقوم مقام الكل، أال ترى أن الرائي ألحد جوانب الشخص األربع وتشهد األصو 
يسمى رائيا ، ولو حلق ربع رأسه يوم النحر حيل من إحرامه، كذا جيزئ الربع يف مسح الرأس عن الكل ولو  

ون أكثر كشفت ربع رأسها أو ربع ساقها يف الصالة أعادت الصالة، وقال أبو يوسف ال تعيد حىت يك
من النصف يف إحدى الروايتني، فكذلك يف احللق، وألن املناسك يقوم أكثرها مقام اجلميع خبالف األقل، 

 والربع قليل أصله أشواط الطواف. 

                                                            

 .7/347اجملموع شرح املهذب، حميي الدين حيىي بن شرف النووي،  - 1

: الثانية، يثة، الرايض، اململكة العربية السعودية، الطبعةالكايف يف فقه أهل املدينة، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب القرطيب، حتقيق حممد ماديك املوريتاين، طباعة مكتبة الرايض احلد - 2

 .1/386، 2م، عدد األجزاء: 1980

 .37ص مرت ترمجته حسام الدين أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مازه احلنفي البخاري،  - 3

 .196سورة البقرة، اآلية  - 4

النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين املبارك بن حممد بن األثري اجلزري، طباعة املكتبة السحاب) بق زَع تشبيها حملوقة، غري متفرقة مواضع منه ويرتك الصيب رأس حيلق أن مفرده القزع هو - 5

 (.1/253 خمتار الصحاح، زين الدين حممد الرازي احلنفي، ، و4/59 ،5حممود حممد الطناحي، عدد األجزاء:  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979بريوت،  -العلمية 
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ووجه قول حممد رمحه هللا يف غري املشهور عنه؛ أن العشر أقل جزء ينسب إىل اجلملة من نفسها؛ فدل على 
 أنه يف حكم الكثري. 

 لنا أن حلق بعض الرأس أي ربع الرأس. قوله: و 
، يعين إذا حلق بعض الرأس أو ربع اللحية، جيب الدم، وإذا طيب ربع خبالف تطييب ربع العضوقوله: 

 الرأس أو ربع اللحية ال جيب الدم، بل جتب الصدقة على ظاهر الرواية
 
ألنه غري مقصود وكذا حلق بعض اللحية معتاد ابلعراق وأرض العرب وإن حلق الرقبة كلها فعليه دم ألنه  

عضو مقصود ابحللق وإن حلق اإلبطني أو أحدمها فعليه دم ألن كل واحد منهما مقصود ابحللق لدفع 
 وهو السنةاألذى ونيل الراحة فأشبه العانة ذكر يف اإلبطني احللق ههنا ويف األصل النتف 

فإنه والفرق أن حلق الربع مقصود يف العادات فصار ارتفاقا  كامال  فوجب الدم خبالف تطييب ربع العضو، 
 فلم يكن ارتفاقا   كامال  فلم جيب الدم.  ،1]يف العادات[ ليس مبقصود

وقد أقيم الربع فيه ويف "املنتقى" جيب فيه الدم أيضا  اعتبارا  ابحللق، ووجه ذلك أن احللق حمظور اإلحرام، 
 مقام الكل فينبغي أن يكون حكم التطيب كذلك ألنه حمظور أيضا . 

، أي ذكر حممد رمحه هللا يف اإلبطني احللق ذكر يف اإلبطني احللق ههنا ويف األصل النتف، وهو السنةقوله: 
الصغري: وإن حلق  ويف"اجلامع الصغري"، وذكر يف "األصل" النتف، والنتف هو السنة، ألنه قال يف اجلامع

 . 2أحد اإلبطني أو مجيعا  فعليه دم يف قوهلم مجيعا  
 . 3وقال يف "األصل": وإن نتف إبطيه أو أحدمها أو طلى بنورة فعليه دم

قال فخر اإلسالم البزدوي رمحه هللا: ذكر يف مسألة اإلبط النتف يف األصل، وذكر احللق ههنا فثبت أنه ال 
نة هو النتف والعمل ابلسنة أحق، وهو رفق مقصود كامل، وأحدمها يف ذلك حظر يف احللق وإن كانت الس

 مثلهما. 
وقال أبو يوسف وحممد رمحهما هللا إذا حلق عضوا فعليه دم وإن كان أقل فطعام أراد به الصدر والساق 

 وما أشبه ذلك ألنه مقصود بطريق التنور فتتكامل حبلق كله وتتقاصر عند حلق بعضه 
لطحاوي: ولو حلق من أحد اإلبطني أكثره وجبت عليه الصدقة، ألن له نظريا  يف البدن قال يف شرح ا

 وليس ألكثر أحدمها حكم الكل. 
                                                            

 ب وج. هذه العبارة مل تذكر يف النسختني - 1

 .1/155اجلامع الصغري، حممد بن احلسن الشيباين ،  - 2

 .2/432األصل املعروف ابملبسوط، حممد بن احلسن الشيباين،  - 3
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وقال أبو يوسف وحممد رمحهما هللا: إذا حلق عضوا  كامال  فعليه دم، وإن كان أقل فطعام، أراد به قوله: 
"اجلامع الصغري" ابلعضو الكامل الصدر والساق  ، وما أشبه ذلك أي أراد حممد رمحه هللا يفالصدر والساق

وما أشبه ذلك من الساعد والعانة وإمنا خص قوهلما يف هذه املسألة ألن قوهلما منصوص عنهما يف اجلامع 
 ألن أاب حنيفة رضي هللا عنه خيالفهما.  ،الصغري فذكره كذلك اتباعا  للفظ حممد

غري: وقوهلما وإن حلق عضوا  كامال  على العموم من اخلواص قال فخر اإلسالم البزدوي يف شرح اجلامع الص
، ذلك مقصود بطريق التنور فصار كامال  فوجب ضمانه ابلدموأراد به الصدر أو الساق وما أشبه ذلك ألن 

 . 1ةورَ يقال تنور أي طلي ابلنُّ 
 

يكون من ربع اللحية وإن أخذ من شاربه فعليه طعام حكومة عدل ومعناه أنه ينظر أن هذا املأخوذ كم 
 فيجب عليه الطعام حبسب ذلك

 . 2وهذه من مسائل "اجلامع الصغري" فإن أخذ من شاربه فعليه طعاٌم حكومُة عدلٍ قوله: 
ألنه تبع للحية، وهو قليل، وتفسري حكومة العدل  ،وقال يف شرح الطحاوي: ولو حلق شاربه فعليه صدقة 

لحية بيانه أن يف ربع اللحية جيب عليه الدم، فإذا كان املأخوذ من ما ذكره يف املنت وعلى االعتبار بربع ال
 الشارب ربع ربع اللحية جيب عليه قيمة ربع الشاة يتصدق به، فعلى هذا القياس سائر األجزاء؛ فافهم. 

رمحه هللا: هذا قول حممد رمحه هللا، أي االعتبار بربع اللحية قول حممد  3وقال الشيخ أبو عبد هللا اجلرجاين
 رمحه هللا، واألصح أنه جيب الصدقة وهو نصف صاع من بُر. 

 أي بقدر ما يكون من ربع اللحية.  حبسب ذلك قوله:

                                                            
 النورة حجر كلسي يطحن وخيلط ابملاء ويطلى به الشعر فيسقط. - 1
 .1/155اجلامع الصغري، حممد بن احلسن الشيباين ،  - 2

وري وأمحد بن حممد الناطفي، حدث عن عبد هللا بن ركن اإلسالم أبو عبد هللا حممد بن حيىي بن مهدي اجلرجاين احلنفي، سكن بغداد وتفقه على أيب بكر الرازي، وتفقه عليه أبو احلسني القد - 3

هـ ودفن إىل جانب قرب أيب حنيفة. له: ترجيح مذهب أيب حنيفة، القول املنصور يف 398الغطريفي، وروى عنه أبو سعد إمسعيل بن علي السمان الرازي، تويف سنة  إسحاق بن يعقوب البصري وأيب أمحد

 (.2/57املؤلفني وآاثر املصنفني، إمساعيل ابشا البغدادي،، هدية العارفني يف أمساء 2/143زايرة سيد القبور. )اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبد القادر القرشي، 
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و السنة فيه حىت لو كان مثال مثل ربع الربع تلزمه قيمة ربع الشاة ولفظة األخذ من الشارب تدل على أنه ه
 دون احللق 

أي لو كان املأخوذ من الشارب مثل ربع ربع اللحية وإمنا قال مثال   حىت لو كان مثال  مثل ربع الربعقوله: 
 ألنه جيوز أن يكون ثلث الربع أو نصف الربع أو غري ذلك ففي األول ثلث الشاة، ويف الثاين نصف الشاة. 

ا رمحه هللا ذكر يف  أنه هو السنة فيه دون احللقاألخذ من الشارب يدل على قوله: ولفظة  يعين أن حممد 
"اجلامع الصغري" لفظة األخذ يف الشارب حيث قال: فإن أخذ من شاربه فعليه طعام فذلك يدل على أن 
األخذ هو السنة يف الشارب دون احللق، وذكر الشيخ أبو جعفر الطحاوي رمحه هللا يف "شرح اآلاثر" أن 

 . 1أحسن من القص، والقص حسن جائزاحللق سنة وهو 
 وتفسريه أن يؤخذ من الشارب حىت يوازي اإلطار وهو الطرف األعلى من الشفة العليا. 

وقال فخر اإلسالم البزدوي رمحه هللا يف شرح "اجلامع الصغري": ومن الناس من قال أبن احللق بدعة 
وذكر منها قص الشارب، واحتج  2"احتجاجا  حبديث النيب صلى هللا عليه وسلم: " عشر من فطريت

 أصحابنا رمحهم هللا حبديث أيب هريرة، وعبد هللا بن 
  

                                                            

، 5م، عدد األجزاء:  1994الطبعة: األوىل  شرح معاين اآلاثر، أبو جعفر أمحد بن حممد املصري املعروف ابلطحاوي، حتقيق حممد زهري النجار وحممد سيد جاد احلق، طباعة عامل الكتب، - 1

4/230. 

، يف األدب، ابب تقليم األظافر، عن عائشة بلفظ: 2757يف الطهارة، ابب السواك من الفطرة؛ والرتمذي رقم  53اب الطهارة، ابب خصال الفطرة؛ وأبو داود رقم ، كت261أخرجه مسلم رقم  - 2

 عشر من الفطرة. قال الرتمذي: ويف الباب عن عمار بن ايسر و ابن عمر وأيب هريرة، وهذا حديث حسن. 
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 والسنة أن يقص حىت يوازي اإلطار 
واإلحفاء ، 1عمر رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "احفوا الشوارب واعفوا اللحى"

حمكم مث اختلف الناس يف إعفاء اللحى ما هو فقال  االستئصال والقص حمتمل فيحمل على ما روينا، ألنه
بعضهم تركها حىت يطول فذاك إعفاؤها من غري قص وال قصر. وقال أصحابنا: اإلعفاء تركها حىت يِكثَّ 
وتكثر، والقص سنة فيها، وهو أن يقبض حليته فما زاد منها على قبضة قطعها كذلك ذكر حممد يف كتاب 

ل وبه أنخذ، وذكر هنالك عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أنه كان يفعل عن أيب حنيفة، قا 2"اآلاثر"
يف سننه يف كتاب الصوم يف ابب القول عند اإلفطار عن عبد هللا بن عمر رضي هللا  3ذلك، وذكر أبو داود

 .4عنه أنه كان يقبض حليته ويقطع منها ما زاد على قبضته
أيب حنيفة رمحه هللا وقاال عليه صدقة ألنه إمنا حيلق ألجل قال وإن حلق موضع احملاجم فعليه دم عند 

احلجامة وهي ليست من احملظورات فكذا ما يكون وسيلة إليها إال أن فيه إزالة شيء من التفث فتجب 
 الصدقة 

أي كثروا ألن اللحية ملا كانت زينة  5چحئ جئچوألن احلديث قد ورد ابإلعفاء وهو التكثري، قال تعاىل: 
وإن ا وكثاثتها من كمال الزينة ومتامها؛ فأما الطول إذا فحش فهو خالف الزينة.قوله: قال: كانت كثرهت

، أي قال القدوري رمحه هللا: حلق موضع احملاجم فعليه دم عند أيب حنيفة رضي هللا عنه وقاال عليه صدقة

                                                            

  ، كتاب األدب، ابب إعفاء اللحية.2763، كتاب الزينة، ابب إحفاء الشارب؛ والرتمذي رقم 5045، ابب خصال الفطرة، والنسائي رقم 925أخرجه مسلم رقم  - 1

الكتاب  ر، وإن كان صاحب كشف الظنون قد ذكر أنه اآلاثكتاب اآلاثر لإلمام أيب عبدهللا حممد بن احلسن الشيباين اليت رواها عن اإلمام أيب حنيفة، ومل أجد هذا اللفظ وال معناه يف شرح معاين  - 2

سألين بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتااب أذكر فيه اآلاثر املأثورة عن رسول هللا »الذي قام بشرحه الطحاوي يف كتابه شرح معاين اآلاثر، ولكن الطحاوي نفسه يذكر غري ذلك إذ يقول" 

هد له من الكتاب  يتوهم أهل اإلحلاد ، والضعفة من أهل اإلسالم أن بعضها ينقض بعضا؛ لقلة علمهم بناسخها من منسوخها ، وما جيب به العمل منها ملا يشصلى هللا عليه وسلم يف األحكام اليت

احتجاج بعضهم على بعض ، وإقامة احلجة ملن صح عندي قوله".) كشف الناطق والسنة اجملتمع عليها ، وأجعل لذلك أبوااب ، أذكر يف كل كتاب منها ما فيه من الناسخ واملنسوخ ، وأتويل العلماء و 

 (.1/11، شرح معاين اآلاثر، أبو جعفر أمحد بن حممد املصري املعروف ابلطحاوي، 2/1384الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة، 

هـ، صاحب اإلمام أمحد بن حنبل وحيي 202بن بشري ابن شداد بن عمرو بن عمران األزدي أبو داود احلنبلي السجستاين ، ولد سنة  اإلمام الثبت سيد احلفاظ سليمان بن األشعث بن إسحاق - 3

الرتمذي والنسائي وابنه أبو بكر بن أيب داود،  ه كثريون أبرزهمبن معني، مسع من أيب عمر الضرير ومسلم بن إبراهيم والقعنيب وكثريين ابحلجاز والشام ومصر والعراق واجلزيرة والثغر وخراسان، وحدث عن

خ القرآن ومنسوخه. )طبقات هـ، له من الكتب دالئل النبوة، السنن يف احلديث،كتاب التفرد يف السنن،كتاب املراسيل، كتاب املسائل اليت سئل عنها اإلمام أمحد، انس275وتويف ابلبصرة سنة 

، هدية العارفني يف أمساء املؤلفني 3/122، األعالم، خري الدين الزِرِْكِلي، 2،1/195بريوت، عدد األجزاء:  –، حتقيق حممد حامد الفقي، طباعة دار املعرفة احلنابلة،أبو احلسني حممد بن بن أيب يعلى 

 (.1/395وآاثر املصنفني، إمساعيل ابشا البغدادي،

  ، كتاب الصوم، ابب القول عند اإلفطار.2395سنن أيب داود رقم  - 4

 .95سورة األعراف، اآلية  - 5
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و يوسف وحممد رمحهما إن حلق احملرم موضع احملاجم جيب عليه دم عند أيب حنيفة رضي هللا عنه، وقال أب
 . 1هللا جيب عليه صدقة

واحملاجم مجع حمجمة، بكسر امليم وفتح اجليم، وهي قارورة احلجَّام، وهي قارورة احلجَّام واحملجم بكسر امليم 
بفتح امليم واجليم مجيعا  فهو اسم مكان من احلجم، هو فعل احلجام ومجعه  وفتح اجليم لغة فيه، أمَّا احمَلَجم

 يضا . واملراد هنا األول فافهم.حماجم أ
وأليب حنيفة رمحه هللا أن حلقه مقصود ألنه ال يتوسل إىل املقصود إال به وقد وجد إزالة التفث عن عضو  

 كامل فيجب الدم
وجه قوهلما أن حلق مواضع احملاجم ليس مبقصود، وإمنا حيلق تبع ا للرأس ألهنا غري منفردة بنفسها، فصار  

فوجبت الصدقة أو نقول املقصود منه احلجامة ال نفسه واحِلجامة ليست من حمظورات كحلق الشارب 
اإلحرام، ألنه صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه احتجم وهو حمرم، فال يكون هذا احللق من 
احملظورات، ألنه وسيلة إىل أمر مباح إال أن فيه إزالة شيء من التفث فصار كحلق بعض شعر الصدر 

 وجبت الصدقة، ألنه ليس يف كل منهما تزين أو نيل راحة.ف
ووجه قول أيب حنيفة رضي هللا عنه أن حلق موضع احملاجم مقصود ألمر مقصود، وهو احلجامة، ألنه ال 
يتأتى املقصود إال به فلما صار مقصودا  صار كحلق اإلبط والعانة؛ فوجب الدم خبالف الشارب فإنه تبع 

فيه الدم على أنه قد روي يف املختلف عن أيب حنيفة رضي هللا عنه أن يف الشارب  للحية فلهذا مل جيب 
 كماَل الدم فال يصح قياسهما حينئذ. 

فإن قلت، ال شك أن حلق موضع احملاجم وسيلة إىل احلجامة، وما كان وسيلة إىل الشيء كيف يصح أن 
 يكون مقصودا . 

وسيلة أن يكون مقصودا  أال ترى أن اإلميان وسيلة لصحة مجيع العبادات، وهو مع  قلت: ال ينايف كونة
 هذا من أعظم املقاصد. 

 
 

                                                            

 كتبة بيت السالم، مصر.مل يذكر املصنف الكتاب الذي ذكر فيه القدوري ذلك، ومل أجده يف منت القدوري، ولعله يف شرحه على خمتصر الكرخي أو التجريد مطبوع يف م - 1
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وإن حلق رأس حمرم أبمره أو بغري أمره فعلى احلالق الصدقة وعلى احمللوق دم وقال الشافعي رمحه هللا ال  
خيرج املكره من أن يكون مؤاخذا  حبكم جيب إن كان بغري أمره أبن كان انئما ألن من أصله أن اإلكراه 

 الفعل
 حكم من حلق رأس حمرم أو جزءا  من بدنه 

حتما  سواء كان أبمر  وإن حلق رأَس حمرم أبمره أو بغري أمره فعلى احلالق الصدقة، وعلى احمللوق الدمقوله: 
احملرم رأَس حاللٍ جيب  احمللوق أو بغري أمره طائعا  أو مكرها ، وبه صرح يف شرح الطحاوي، وكذا إذا حلق

 على احلالق الصدقة.
، وأما احلالل إذا 1وقال الشافعي رمحه هللا: ال شيء على احلالق يف املسألتني كذا يف اإليضاح واملختلف

حلق رأس حمرم فعلى احملرم الكفارة، وقال الشافعي رمحه هللا ال شيئ عليه إن كان بغري أمره أبن كان مكرها  
 ، كذا يف شرح الكرخي. 2يكرهه فسكت ففيه وجهان عنده أو انئما  وإن مل

وجه قول الشافعي رمحه هللا أن احللق إمنا كان جناية إلزالة التفث وحصول االرتفاق، وذلك حيصل 
للمحلوق ال احلالق؛ فال جيب على احلالق شيء وهلذا لو طيب احملرم حمرما  آخر ال يلزم على الفاعل شيء، 

 ورات اإلحرام، وكذا إذا ألبسه. وإن كان الطيب من حمظ
أما احمللوق فال شيء عليه أيضا  إذا مل أيمره ألنه إذا كان مكرها  وهو فاسد االختيار فال مؤاخذة عليه، وإذا  
كان انئم ا فكذلك ألن النوم أبلغ من اإلكراه يف العذر ألن النائم ال اختيار له أصال  واملكره له اختيار 

 شعر استحق األمان بسبب اإلحرام فاسد، وجه قولنا أن ال

                                                            

، أو اإليضاح يف الفروع أليب القاسم عبد الواحد بن 305أليب علي احلسن بن القاسم الطربي الشافعي املتوىف سنة مل أجده يف معاجم الكتب واملؤلفني هبذا االسم، ولعله كتاب اإليضاح يف الفروع  - 1

 (.1/211هـ.) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة، 386حسني الصيمري الشافعي املتوىف حوايل سنة 

 .7/349اجملموع شرح املهذب، حميي الدين حيىي بن شرف النووي،  - 2
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والنوم أبلغ منه، وعندان بسبب النوم واإلكراه ينتفي املأمث دون احلكم وقد تقرر سببه وهو ما انل من الراحة 
 والزينة فيلزمه الدم حتما خبالف املضطر حيث يتخري

ة يف شعر غريه أدىن من اجلناية إال أن اجلناي وقد أزال األمان فيلزمه اجلزاء، كما يف نبات احلرم وشعر الصيد
يف شعر نفسه فيلزمه الصدقة دون الدم أما احمللوق فيلزمه الدم ألنه حصل له االرتفاق الكامل هذا إذا كان 
طائعا  فظاهر، وكذا إذا كان مكرها  أو انئما ، ألن ابإلكراه والنوم ينتفي املأمث وهو حكم اآلخرة ال حكم 

ؤاخذة مبوجب الفعل وقد تقرر السبب بنيل الراحة والزينة ابحللق فيرتتب حكمه الدنيا إذا تقرر سببه وهو امل
 وهو وجوب الدم وهلذا جيب االغتسال على املكره والنائم إذا وطئ. 

وإمنا وجب الدم حتما  ألن العذر من قبل من ليس له احلق فتغلظ احلكم خبالف املضطر، وهو الذي به 
عليه الدم حتم ا بل يتخري يف أي الكفارات شاء ألن العذر من ِقَبل  أذى من رأسه إذا حلق حيث ال جيب
  .1چۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېچمن له احلق فسهل احلكم. قال تعاىل: 

 أي من اإلكراه وقد مر بيانه.  والنوم أبلغ منهقوله: 
، والضمري اجملرور يرجع إىل احلكم والضمري املرفوع البارز إىل قد تقرر سببه وهو ما انل من الراحةقوله: 

 . ا أي وجواب   السبب حتم 
 ، أي خبالف احملرم املضطر إىل احللق. خبالف املضطرقوله: 

 
ألن اآلفة هناك مساوية وههنا من العباد مث ال يرجع احمللوق رأسه على احلالق ألن الدم إمنا لزمه مبا انل من 

 املغرور يف حق العقر وكذا إذا كان احلالق حالال ال خيتلف اجلواب يف حق احمللوق رأسه الراحة فصار ك
 ، أي يف االضطرار وهنا من العباد أي يف اإلكراه. ألن اآلفة هناك مساويةقوله: 
أي ال يرجع عليه مبا وجب على احمللوق من الدم وذاك ألن  مث ال يرجع احمللوق رأسه على احلالققوله: 
متاع حصل للمحلوق؛ فلو رجع يلزم أن يسلم له العوض واملعوَّض مجيعا  وهو ال جيوز، وهلذا قال االست

أصحابنا ال يرجع املغرور ابلُعقر الذي يلزمه أذا اسُتِحقَّت زوجُته على الذي غره أبن قال تزوجها فإهنا حرة، 
يقول: يرجع عليه  2ي كان أبو حازمألن املغرور هو الذي استوىف منافع الُبضع، وقال يف شرح خمتصر الكرخ

 ابلكفارة ألن احلالق أجلأه إىل التكفري؛ فصار كأنه أخذ ذلك القدر من ماله فأتلفه. 

                                                            

 .196سورة البقرة،اآلية  - 1

ساب، توىل  عاملا  مبذهب أيب حنيفة وابلفرائض واحلالقاضي أبو حازم عبد احلميد بن عبد العزيز، أصله من البصرة، أخذ الفقه عن البكري العمي وعنه أخذ الفقه أبو جعفر الطحاوي، كان ورعا   - 2

هـ.) اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن 292قضاء الشام والكوفة والكرخ من بغداد، صنف كتاب احملاضر والسجالت وكتاب أدب القاضي وكتاب لباب الفرائض. تويف بِبَـْغَداد سنة 

 (.1/505البغدادي، ، هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني، إمساعيل ابشا 1/182قطلوبغا،
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، يعين إذا حلق حالل رأس حمرم كان احلالق حالال  ال خيتلف اجلواب يف حق احمللوق رأُسهقوله: وكذا إذا  
. وعند الشافعي إذا مل يكن أبمره فال شيء عليه 1مل[جيب على احمللوق الدم عندان حلصول االرتفاق ]الكا

 . 2ويف السكوت وجهان
وأما احلالق تلزمه الصدقة يف مسئلتنا يف الوجهني وقال الشافعي رمحه هللا ال شيء عليه وعلى هذا اخلالف 

الة ما ينمو إذا حلق احملرم رأس حالل له أن معىن االرتفاق ال يتحقق حبلق شعر غريه وهو املوجب ولنا أن إز 
من بدن اإلنسان من حمظورات اإلحرام الستحقاقه األمان مبنزلة نبات احلرم فال يفرتق احلال بني شعره 

 وشعر غريه إال أن كمال اجلناية يف شعره
، أي فيما إذا كان احللق أبمر احمللوق أو بغري أمره وأما احلالق فيلزمه الصدقة يف مسألتنا يف الوجهنيقوله: 

 ه يف مسألتنا مسألة حلق احملرم احملرم. يعين بقول
 ، أي املوجب للدم هو االرتفاق، وال يتحقق االرتفاق للشخص حبلق شعر غريه. وهو املوِجبقوله: 

 وجوابه: أنه قد يتأذى بشعث غريه وتفثه؛ فيحصل له نوع االرتفاق إبزالة تفث الغري فيلزمه الصدقة. 
 ، اهلاء فيه يرجع إىل ما يف قوله، ما ينمو. الستحقاقه األمانقوله: 
أي بني حلق شعر نفسه وحلق شعر غريه، ألن األمان يؤول يف  فال يفرتق احلال بني شعره وشعر غريهقوله: 

 الصورتني. 
، هذا جواب سؤال مقدر أبن يقال ملا مل يفرتق احلال بني الصورتني؟ : إال أن كمال اجلناية يف شعرهقوله

ب عليه الدم يف حلق شعر غريه كما يف حلق شعره؛ فأجاب عنه هبذا يعين أن كمال اجلناية يف ينبغي أن جي
حلق شعر نفسه لوجود املعنيني إزالة األمن واالرتفاق الكامل وهلذا جيب الدم خبالف شعر غريه، فإن يف 

دفع التأذي بتفثه فلهذا حلقه ال يوجد االرتفاق الكامل من الراحة والزينة للحالق بل له نوع ارتفاق أبن ين
 وجبت الصدقة لقصور اجلناية. 

                                                            

 سقطت هذه العبارة من نسخة ج. - 1

ببت أن أنقل عبارة النووي يف اجملموع:" َوَلْو َحَلَق َحاَلٌل هذه العبارة مومهة، إذ إنه حني ذكر أنه ال شيئ عليه إن مل يكن أبمره، مث ذكر أن يف حالة السكوت وجهني مع أهنا ليست أبمره، لذلك أح - 2

 مُهَاَق إْنَساٌن رَْأَس اْلُمْحرِِم َوُهَو ُمْستَـْيِقٌظ َعاِقٌل َغرْيُ ُمْكَرٍه َلِكنَُّه َساِكٌت َفطَرِيَقاِن َمْشُهورَاِن ذََكرَ ئٍِم َأْو ُمْكَرٍه فـََقْد ذََكْراَن َأنَّ اأْلََصحَّ ِعْنَداَن ُوُجوُب اْلِفْديَِة َعَلى احْلَاِلِق " ويف موضع آخر"إَذا َحلَ َشْعَر حُمْرٍِم انَ 

ا".) اجملموع شرح املهذب، حميي الدين حيىي بن شرف النووي، اْلُمَصنِ ُف ِبَدلِيِلِهَما َأَصحُُّهَما أَنَُّه َكَما َلْو َحَلَق إبِِْذنِِه فـََتُكوُن اْلِفْديَُة َعَلى اْلَمْحُلوِق قـَْوال    (.7/350 َواِحد 
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فإن أخذ من شارب حالل أو قلم أظافريه أطعم ما شاء والوجه فيه ما بينا وال يعرى عن نوع ارتفاق ألنه  
 يتأذى بتفث غريه وإن كان أقل من التأذي بتفث نفسه فيلزمه الطعام 

 حكم احملرم إذا حلق شارب حالل أو قلم أظافريه
وهذه املسألة من مسائل  فإن حلق من شارِب حالٍل أو قلم أظافريه أطعم ما شاء، والوجه فيه ما بيناهقوله: 

" اجلامع الصغري" وقد نص يف شرحه فخر اإلسالم البزدوي رمحه هللا عن حممد عن يعقوب عن أيب حنيفة 
يطعم شيئا  مث قال فخر اإلسالم رضي هللا عنه يف احملرم أيخذ من شارب احلالل أو يقص من أظفاره. قال 

، وأراد صاحب اهلداية بقوله والوجه فيه ما بيناه 1وقص الشارب من اخلواص، وقال الشافعي: ال شيء عليه
ما ذكر قبل هذا بقوله إن إزالة ما ينمو من بدن اإلنسان من حمظورات اإلحرام الستحقاقه األمان مبنزلة 

فينا شرحه قبل هذا وبيان ذلك هنا أبن يقال ملا كان إزالة ما ينمو نبات احلرم إىل آخر ما قال، وقد استو 
من بدن اإلنسان من حمظورات اإلحرام وجب عليه اجلزاء، إبزالته لكن وجب الدم عليه يف حلق شعر رأسه 
لكمال اجلناية ووجبت الصدقة يف حلق رأس غريه لقصور اجلناية]فكذلك يف هذه املسألة وجب عليه 

ومل جيب عليه الدم؛ فأقول هذا 2حلق من شارب حالل أو قلم أظافريه لقصور اجلناية[ إطعام شيء إذا
الذي بينته على حسب ما يقتضيه كالم صاحب اهلداية من الشرح فأما عبارته فهي مشكلة جدا ، ألنه ال 

ا  كيف ما شاء كان أو كثري   خيلو إما إن يريد بقوله أطعم ما شاء العموم أبن أراد ما شاء من الطعام قليال  
اجلاين أو اخلصوص جمازا  أبن أراد به التصدق بنصف صاع من حنطة فال جيوز األول ألنه إذا قلم أظافري 

الواحدة أو رجله الواحدة من غري ضرورة جيب عليه الدم لكمال اجلناية وإذا قلم أظافري غريه من يد  يده
حنطة لقصور اجلناية ال مطلق الطعام كيف جيب عليه الصدقة نصف صاع من  واحدة أو من رجل واحدة

   ما شاء من كسرة خبز أو كف طعام. 
وقد صرح يف شرح الكرخي إبجياب الصدقة نصا  عن أيب حنيفة يف قلم احملرم أظافري احلالل؛ فعلم أن إرادة 

ع من العموم ضعيف نص ا وحتقيقا ، وال جيوز الثاين أيضا  وهو إرادة اخلصوص إبرادة التصدق بنصف صا 
حنطة ألن إزالة تفث غريه أدىن من إزالة تفث نفسه، وقد ذكران فيما تقدم عن شرح الطحاوي نصا  أن 
احملرم إذا حلق شاربه جيب عليه الصدقة فإذا وجب عليه الصدقة يف شاربه مع كمال اجلناية وجب عليه يف 

داية ألنه ذكر يف الشارب شارب غريه أدىن منها لقصور اجلناية، ولكن هذا االعرتاض على صاحب اهل
بلفظ من وتركه يف األظافري ال على لفظ أصل اجلامع الصغري، ألنه ذكر يف املوضعني بلفظ من وهو 

 للتبعيض،فيكون املراد مما شاء العموم فامهه، وقد غفل عنه الشارحون ورضي إبهبامه املقلدون.
                                                            

 .7/350اجملموع شرح املهذب، حميي الدين حيىي بن شرف النووي،  - 1
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وإما يف  ، إما يف الفعل كما يف جو ل وطو فمث اعلم أن قوله قل م أظافريه ابلتشديد ألن التفعيل للتكثري
الفاعل كما يف موَّت اإلبُل، وإما يف املفعول كما يف غل قُت األبواَب وما حنن فيه من قبيل الثالث، واألظافري 
مجع أظفار وهي مجع ظفر وجيوز مجع اجلمع يف مجوع القلة وهي أفعل وأفعال وأفعلة وِفعلة وقد عرف يف 

 موضعه. 
أظافري يديه ورجليه فعليه دم ألنه من احملظورات ملا فيه من قضاء التفث وإزالة ما ينمو من البدن  وإن قص

 فإذا قلمها كلها فهو ارتفاق كامل فيلزمه الدم
 حكم احملرم يقص أظافر يديه ورجليه

، وإن قص هذا لفظ القدوري يف املختصر، وكذا قوله بعد هذا وإن قص أظافري يديه ورجليه فعليه دمقوله: 
أقل من مخسة أظافري فعليه صدقة وكذا قوله بعد ذلك وإن قص  مخسة أظافري من يديه ورجليه فعليه 

 صدقة. 
وقال حممد: عليه دم، وذكر يف اجلامع الصغري حممد عن يعقوب عن أيب حنيفة رضي هللا عنه يف احملرم قلم 

فعليه صدقة إال أن يبلغ دما  فعليه أن يطعم ما أظافر كف قال عليه دم، وإن قلم من كل كف أربعة أظافري 
أي ينقص من الدم ما شاء ويتصدق ابلباقي، وقال حممد رمحه هللا عليه دم إذا قلم مخسة أظافري من  1شاء

 : جيوز. 2يد واحدة أو غري ذلك. مث اعلم أن قص األظفار ال جيوز للمحرم، وقال عطاء

                                                            

 .1/154اجلامع الصغري، حممد بن احلسن الشيباين،  - 1

 بن عباس مسع جابر بن عبد هللا األنصاري وعبد هللا هـ،114عطاء بن أيب رابح أبو حممد أسلم بن صفوان، اتبعي من أجالء الفقهاء واتبعي مكة وزهادها، ولد يف يف خالفة عثمان وتويف سنة  - 2

، الوايف 3/261مان، مشس الدين أمحد بن حممد بن خلكان، وعبد هللا بن الزبري وغريهم من الصحابة ، وروى عنه ابن دينار والزهري وقتادة وابن دينار واألعمش.) وفيات األعيان وأنباء أبناء الز 

 (78/ 20ابلوفيات، صالح الدين خليل الصفدي،

 

 



128 
 

 وال يزاد على دم إن حصل يف جملس واحد 
رتب قضاء التفث على الذبح فال جيوز قبله وقد صح  1 چے ھ ھچواألصل يف حرمة القص قوله تعاىل: 

، وألن إزالة ما ينمو من بدن اإلنسان من 2عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال يف قص الظفر الفدية
يه فإن قص يديه ورجليه حمظورات اإلحرام فيجب عليه الكفارة إبزالته كما يف الشعر، أما مقدار الكفارة ف

أو يديه أو إحدى يديه أو رجليه أو إحدى رجليه من غري ضرورة فعليه دم، ألنه ملا حصل له االرتفاق 
الكامل بقص الكل أو الربع وحب عليه اجلزاء الكامل وهو الدم ألن املسبب يثبت حبسب السبب وهذا 

ر لألوىل فيجب عليه دم آخر للثانية وهذا إذا قص الكل يف جملس واحد أما إذا كان يف جمالس فإن كفَّ 
 ابالتفاق وإن مل يكفر لألوىل فعليه دمان عند أيب حنيفة وأيب يوسف. وقال حممد عليه دم واحد. 

قال يف شرح الطحاوي: وأمجعوا أنه لو قلم أظافري يد واحدة وحلق ربع الرأس، وتطيب عضوا  يف جملس 
 س دم. واحد أو يف جمالس خمتلفة فعليه لكل جن

وأمجعوا يف كفارة رمضان إذا جامع امرأته يف يوم وأكل يف اليوم الثاين وشرب يف اليوم الثالث إن كفر لألول 
فعليه كفارة أخرى وإن مل يكفر فعليه كفارة واحدة، وجه قول حممد رمحه هللا أن مبىن الكفارة على التداخل 

طر يف أايم رمضان، وكذا تتداخل الكفارة إذا ترك إذا احتد اجلنس، وهلذا جيب عليه كفارة واحدة إذا أف
اجلمار يف أايم النحر كلها وكذا إذا حلق ربع الرأس يف جملس مث حصل يف جمالس خمتلفة خبالف ما إذا كفر 

 لألوىل ألن اجلناية األوىل ارتفعت ابلتكفري فيجب عليه كفارة أخرى للجناية الثانية. 
يف جمالس فكذلك عند حممد رمحه هللا ألن مبناها على التداخل فأشبه   ألن اجلناية من نوع واحد فإن كان

 كفارة الفطر إال إذا ختللت الكفارة الرتفاع األوىل ابلتكفري
وهلما أن الغالب يف كفارة اإلحرام معىن العبادة وهلذا ال جيب على الكافر، ويشرتط النية، وال يسقط 

لناسي خبالف كفارة الفطر، فإهنا تسقط ابلشبهة وهلذا ال جيب ابلشبهة، وهلذا جيب على املكره واخلاطئ وا
ل يف جملس على هؤالء؛ فلما كان الغالب فيها معىن العبادة، تقيد التداخل ابجمللس؛ فإن حصل قص الك

 وإن اختلف اجمللس تعددت الكفارة، كما يف آايت السجدة.  وجبت عليه كفارة واحدة،
واجلواب عن قياس حممد على ترك اجلمار يف األايم؛ فنقول: ذاك جناية ترك الواجب وهذا جناية ارتكاب 
احملظور فال يصح القياس لوجود الفارق وعن قياسه على احللق إذا تكرر يف جمالس فنقول احللق جنس 

قص األظفار؛ فإن له واحد حمله واحد وهو الرأس فاعتربت اجلناايت املتعددة ابحللق كالواحدة خبالف 
شبهني شبها  ابجلناية الواحدة من حيث إن الكل قص وشبها  ابجلناايت املختلفة من حيث إنه حيصل يف 
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أعضاء متفرقة؛ فلما كان كذلك اعترب ابلشبهني مجيعا ؛ فإن حصل القص يف جملس واحد جعل واحدا  
 حكما ، وإن اختلف اجمللس جعل متفرقا  حكما . 

 وهو القص.  واحدمن نوع قوله: 
قوله: إال إذا ختللت الكفارة استثناء من قوله، وإن كان يف جمالس فكذلك عند حممد أي إن حصل قص 
الكل يف جمالس فكذلك ال يزاد على دم واحد عند حممد رمحه هللا إال إذا كفر لألوىل فحينئذ يزاد على دم 

 واحد عنده أيضا . 
 أي اجلناية األوىل.  الرتفاع األوىل ابلتكفريقوله: 

وعلى قول أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما هللا جتب أربعة دماء إن قلم يف كل جملس يدا أو رجال ألن 
الغالب فيه معىن العبادة فيتقيد التداخل ابحتاد اجمللس كما يف آي السجدة وإن قص يدا  أو رجال فعليه دم 

من مخسة أظافري فعليه صدقة معناه جتب بكل ظفر  إقامة للربع مقام الكل كما يف احللق، وإن قص أقل
 صدقة 
 وقد مر ذكره قبيل هذا.  الغالب فيه معىن العبادةقوله: 
أي معىن قول القدوري يف  وإن قص أقل من مخسة أظافري فعليه صدقة معناه جيب بكل ظفر صدقةقوله: 

، وقال حممد رمحه هللا جيب قص األقل من اخلمسة بقوله فعليه صدقة معناه جيب عليه بكل ظفر صدقة
، وبه قال الشافعي رمحه هللا، كذا وقال زفر رمحه هللا: إن قص ثالثة فعليه دمعليه حبساب ذلك من الدم، 

وقال: وإن قلم من كل كف أربعة أظافري؛ فعليه صدقة  2، زاد يف البيان1يف شرح األقطع ويف اجلامع الصغري
 ء. إال أن يبلغ دما  فعليه أن يطعم ما شا

وقال فخر اإلسالم يف شرح "اجلامع الصغري": ويف كل ظفر نصف صاع من حنطة، مث قال: ذكره يف 
 األصل ويف بعض نسخ هذا الكتاب. 

ولنا أنه مل حيصل له االرتفاق الكامل وال الزينة فال جيب الدم، وذلك أن اإلنسان ال يتجمل أبن يقص 
 ل اجلناية مل يكمل اجلزاء بعض أصابعها ويرتك بعضها حباهلا فلما مل يكم
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وقال زفر رمحه هللا جيب الدم بقص ثالثة منها وهو قول أيب حنيفة األول ألن يف أظافري اليد الواحدة دما 
والثالث أكثرها، وجه املذكور يف الكتاب أن أظافري كف واحد أقل ما جيب الدم بقلمه وقد أقمناها مقام 

 يؤدي إىل ماال يتناهيالكل فال يقام أكثرها مقام كلها ألنه 
فوجبت الصدقة بكل ظفر نصف صاع من حنطة الرتكاب حمظور إحرامه إال أن يبلغ ذلك دما  فينقص 

 منه ما شاء، ويتصدق ابلباقي. 
وأقام زفر رمحه هللا أكثر أصابع اليد الواحدة مقام الكل وهو ضعيف، ألن ما يتعلق به الدم وكان له نظري 

 مقام مجيعه كربع الرأس واإلبط، ألن يف حلق أكثر الربع وأكثر اإلبط ال جيب دم. يف البدن ال يقوم أكثره 
 أراد ابملذكور يف الكتاب وجوب صدقة لكل ظفر وأراد ابلكتاب القدوري.  وجه املذكور يف الكتابقوله: 
 أي أكثر مخسة أظافري.  فال يقام أكثرها مقام كلهاقوله: 

، أي إن إقامة أكثر اخلمسة مقام اخلمسة يؤدي إىل ما ال يتناهى، ناهىألن ذلك يؤدي إىل ما ال يتوقوله: 
أو الرجل الواحدة، حلصول االرتفاق الكامل بقص  يف مخسة أصابع اليد الواحدة، 1بيانه: أان أوجبنا الدم

مقام الربع ألن جمموع األصابع عشرون واخلمسة ربع ذلك، مث إذا أوجبنا الدم يف ثالثة أصابع إقامة لألكثر 
الكل يلزم اعتبار ذلك فيما دون الثالثة ألن األصبعني أكثر الثالثة فيلزم أن جيب فيها دم أيضا  إقامة 
لألكثر مقام الكل، ويلزم أن جيب يف األصبع الواحدة دم أيضا  ألنه نصف األصبعني وما يقابله ليس بكثري 

ية فال جيوز للزوم خرق اإلمجاع من ذلك؛ فيكون كثريا  فيلزم حينئذ اعتبار األكثر يف كل أصبع بال هنا
 فافهم.

وإن قص مخسة أظافري متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما هللا وقال 
حممد رمحه هللا عليه دم اعتبارا مبا لو قصها من كف واحد ومبا إذا حلق ربع الرأس من مواضع متفرقة وهلما 

ل الراحة والزينة وابلقلم على هذا الوجه يتأذى ويشينه ذلك خبالف احللق ألنه معتاد أن كمال اجلناية بني
 على ما مر وإذا تقاصرت اجلناية جتب فيها الصدقة فيجب بقلم كل ظفر طعام مسكني 

وإن قص مخسة أظافري متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أيب حنيفة وأيب يوسف، وقال حممد قوله: 
من يد واحدة أو  2]كقصها[له أن اخلمسة ربع األصابع فصار قصها متفرقةوهذا لفظ القدوري، ، عليه دم

 ومل يوجد ذلك فال جيب الدم.  رجل واحدة، وهلما أن كمال االرتفاق بنيل الراحة والزينة
القص وأما الثاين فإن ذا الوجه الختالف ما ينتفع به، أما األول فإن اإلنسان قد يتأذى ابلقص على ه

 .على هذا الوجه يشني، فإن التجمل ال يكون بقص البعض دون البعض
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  .1 چ ائ ائچ قوله: متفرقٍة ابجلر على أنه صفة للمعدود ال العدد كما يف قوله تعاىل: 
عن قياس حممد رمحه هللا حيث قال جيب الدم بقص مخسة أصابع متفرقة،  2قوله: خبالف احللق]جواب[

كما إذا حلق ربع الرأس متفرقا ، فقال يف جوابه حلق الربع حيصل به الراحة والزينة وإن كان متفرقا  ألنه 
 معتاد لبعض الناس، وقص البعض دون البعض ليس مبعتاد فافرتق. 

 أن يبلغ ذلك دما  فحينئذ ينقص عنه ما شاء وإن انكسر ظفر وكذلك لو قلم أكثر من مخسة متفرقا  إال
 احملرم وتعلق فأخذه فال شيء عليه ألنه ال ينمو بعد االنكسار فأشبه اليابس من شجر احلرم 

أراد به ما ذكره بقوله ألنه معتاد فيتكامل به اجلناية عند قوله وإذا حلق ربع رأسه وقد  على ما مرقوله: 
 ة. استوفينا بيانه مث

يعين إذا قص أكثر من مخسة أصابع من األطراف ومل يوجد  وكذلك لو قلم أكثر من مخسة متفرقا  قوله: 
قص اخلمسة من عضٍو واحٍد جيب عليه الدم عند حممد، وعندمها جيب لكل ظفر صدقة نصف صاع من 

 حنطة إال أن يبلغ قيمة الطعام دما ، فينقص من الدم ماشاء ويتصدق ابلباقي. 
 أي يبلغ قيمة الطعام الذي وجب ألجل قص األصابع املتفرقة دما .  إال أن يبلغ ذلك دما  : قوله

، أي قال القدوري، وهذا الذي ذكره لفظ قال: فإن انكسر ظفر احملرم فتعلق فأخذه فال شيء عليهقوله: 
عليه شيء، ألنه  القدوري بعينه يف شرح خمتصر الكرخي ومل يذكره القدوري يف خمتصر نفسه، وإمنا ال جيب

خرج من حيز النماء، واحملظور عليه إزالة ما ينمو من بدنه فصار كأخذ الشعر املقطوع، وكذلك قال 
 أصحابنا رضي هللا عنهم يف أغصان شجرة احلرم إذا يبست ال جيب على احملرم شيء إذا أخذها هلذا املعىن.
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ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة وإن تطيب أو لبس خميطا أو حلق من عذر فهو خمري إن شاء 
  چۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ چمساكني بثالثة أصوع من الطعام وإن شاء صام ثالثة أايم، لقوله تعاىل

: ولو أصابه أذى  من كفه فقص أظافريه فعليه أي 1قال يف شرح الكرخي وشرح الطحاوي واإليضاح
 الكفارات شاء، يعين من صيام أو صدقة أو نسك. 

 أو يلبس أو حيلق من عذر حكم احملرم يتطيب
وإن تطيب أو لبس أو حلق من عذر؛ فهو خمريَّ إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة قوله: 

، وهذه من مسائل القدوري، واألصل فيها قوله أصوع من طعام، وإن شاء صام ثالثة أايم 2مساكني ثالثة
فمن كان به  4وتفسريها يف الكشاف 3چېئۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې چ تعاىل:

مرض حيوجه إىل احللق أو به أذى من رأسه وهو القمل أو اجلراحة فعليه إذا احتلق فدية من صيام ثالثة 
أايم، أو صدقة على ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع من بر، أو نسك وهو شاة والنسك مصدر، 

 وقيل مجع نسيكة.
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 شاء ألنه عبادة يف كل مكان وكذلك الصدقة عندان ملا بينامث الصوم جيزئه يف أي موضع 
وهذه اآلية نزلت يف كعب بن عجرة رضي هللا عنه، وقد حدث البخاري يف الصحيح إبسناده إىل عبد 
الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " لعلك آذاك 

، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " احلق رأسك وصم ثالثة أايم أو هوامك"، قال: نعم اي رسول هللا
 . 1أطعم ستة مساكني، أو انسك بشاة"

وحدث البخاري أيضا  إبسناده إىل عبد هللا بن معقل، قال: جلست إىل كعب بن عجرة؛ فسألته عن 
 عليه وسلم والقمل يتناثر الفدية؛ فقال: نزلت يفَّ خاصة، وهي لكم عامة، محلت إىل رسول هللا صلى هللا

على وجهي؛ فقال: " ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى اجلهد بلغ بك ما أرى جتد 
، وإمنا يتخري 2شاة"، فقلت: ال، قال: "فصم ثالثة أايم أو أطعم ستة مساكني، لكل مسكني نصف صاع"

ا ، ألن هللا تعاىل ذكر الفدية بكلمة )أو( وكذا املعذور بني الكفارات الثالث، وال جيب عليه الدم حتم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر بلفظ )أو( وهي للتخيري، وقد مر التحقيق يف بيان أو يف شرحنا 

 املوسوم بـ"التبيني". 
 فإن قلت: اآلية نزلت يف حلق الرأس؛ فكيف ثبت حكم ذلك يف الطيب واللبس وقص األظفار. 

لوجود اجلامع، ألنه إمنا جاز حلق الرأس مرتتبا  عليه فدية أحد األشياء لعلة املرض أو  قلت: ثبت ابلقياس
 األذى، وقد وجد مثل تلك العلة يف املقيس فثبت مثل حكم املقيس عليه فيه. 
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 ، كتاب اإلحصار، ابب اإلطعام يف الفدية نصف صاع.1716رواه البخاري رقم  - 2

 



134 
 

مث الصوم جيزئه يف أي موضع شاء ألنه عبادة يف كل مكان وكذلك الصدقة عندان ملا بينا، وأما النسك 
رم ابالتفاق ألن اإلراقة مل تعرف قربة إال يف زمان أو مكان وهذا الدم ال خيتص بزمان فتعني فيختص ابحل

 اختصاصه ابملكان
 هل ختتص الكفارة مبكان

،وهذا ابالتفاق، ألن الصوم مل يعرف اختصاصه مبكان]دون : مث الصوم جيزيه يف أي موضع شاءقوله
ه يف أي مكان شاء، ألن الصدقة عبادة بكل مكان بل هو عبادة بكل مكان وكذا اإلطعام جيزي1مكان[

، وهو ضعيف ألن قوله صلى هللا عليه وسلم:" أطعم 2وعند الشافعي ال جيزيه إال يف احلرم رفقا  مبساكينه
 ستة مساكني" مطلق، واملطلق جيري على إطالقه. 

فاختار الشاة فال جيزيه  ،يعين إذا تطيَّب أو لبس أو حلق بعذر وأما النسك خمتص ابحلرم ابالتفاققوله: 
ذحبها إال ابحلرم، وإمنا اختص ابحلرم ملا روى البخاري إبسناده إىل كعب بن عجرة، أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم، رآه وإنه يسقط على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك"، قال: نعم، فأمره أن حيلق، وهو 

لى طمع أن يدخلوا مكة؛ فأنزل هللا عز وجل الفدية، فأمره ابحلديبية، ومل يتبني هلم أهنم حيلون هبا، وهم ع
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يطعم فرقا  بني ستة، أو يهدي شاة أو يصوم ثالثة أايم. 

مث وجه االستدالل ابحلديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمره إبهداء الشاة، وذلك إمنا يكون 
ذكره بعد ذكر اهلدااي  4چچ چ چ ڃ ڃچ وقوله تعاىل: ،3چۈئ ۆئچ قوله تعاىل: إبهدائها إىل احلرم، يؤيده

وألن اإلراقة مل تعرف قربة إال خمتصة بزمان وهذا هدٌي ابحلديث، فيختص ابحلرم، كما خيتص سائر اهلدااي، 
وهو احلرم، وقول  ألنه جيوز قبل يوم النحر فيتعني ابملكان 5أو مكان، ومل يتعني فيما حنن فيه بزمان ابالتفاق

صاحب اهلداية أما النسك خيتص ابحلرم ابالتفاق،كأنه أراد به ابتفاق بيننا وبني الشافعي، ألن يف اإلطعام  
جيعل فدية حيث ما  7الشافعي، وإال يرد عليه خالف مالك رمحه هللا، حيث قال يف "املوطأ" 6كان خالف

 الد. شاء النسك، والصيام والصدقة مبكة أو بغريها من الب
                                                            

 سقطت هذه العبارة من نسخة ج. - 1
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ولو اختار الطعام أجزأه فيه التعذية والتعشية عند أيب يوسف رمحه هللا اعتبارا بكفارة اليمني وعند حممد 
 رمحه هللا ال جيزئه ألن الصدقة تنبئ عن التمليك 

 هل جيزئ اإلطعام أو ال بد من التمليك
لو اختار احلالق املعذور الطعام ، أي ولو اختار الطعام أجزأه فيه التغذية والتعشية عند أيب يوسفقوله: 

 ۇئ  وئ چ أجزأه اإلابحة يف الطعام عند أيب يوسف، وعند حممد ال جيوز إال التمليك، ألن هللا تعاىل قال:
فصارت كالزكاة، وأليب يوسف قوله  والصدقة منبئة عن التمليك فال جتوز بدونه چېئۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ

طعام ال يدل على التمليك أال ترى إىل قوله ]يف كفارة صلى هللا عليه وسلم "أطعم ستة مساكني" واإل
حيث جيوز التغذية والتعشية ابإلابحة، فلم يدل اإلطعام مثة على التمليك فكذا  2چۉ ۅ ۅ ۋچ 1اليمني[

هنا، وال نسلم أن الصدقة منبئة عن التمليك وهلذا قال صلى هللا عليه وسلم: "نفقة الرجل على أهله 
وإمنا يكون ذلك ابإلابحة ال التمليك وقياسه على الزكاة ضعيف، ألن املذكور مثة هو اإليتاء  ،3صدقة"

وذلك يدل على التمليك، وقول أيب يوسف أصح عندي ألن النيب صلى هللا عليه وسلم فسر الصدقة 
 ابإلطعام فلم يصح.

اليمني ألن املذكور مثة فرق حممد بني الطعام هنا ألن املذكور صدقة وبني الطعام يف كفارة   
 اإلطعام. 

 وهو املذكور
، قال 4أي الصدقة هو املذكور يف القرآن، وإمنا ذك ر الضمري ابلنظر إىل اخلرب، ومثله سائغ وهو املذكورقوله: 
وأتنيثه ابلنظر إىل اخلرب أيضا  جيوز، كما يف قوهلم من كانت أمك؟  5چڳ ڳ ڳ گ گ گ گچ تعاىل:

 وضعه.وقد عرف يف م
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 فصل حكم اجلماع ومقدماته
فإن نظر إىل فرج امرأته بشهوة فأمىن ال شيء عليه ألن احملرم هو اجلماع ومل يوجد فصار كما لو تفكر 
فأمىن، وإن قبل أو ملس بشهوة فعليه دم ويف اجلامع الصغري يقول إذا مس بشهوة فأمىن وال فرق بني ما إذا 

 أنزل أو مل ينزل
 ابشر مقدمات النكاح فأنزلحكم احملرم إذا 

أي سوى الغسل ألن إنزال املين موجب للغسل،  فإن نظر إىل فرج امرأته بشهوة فأمىن ال شيء عليهقوله: 
ومل وهو قضاء الشهوة على سبيل االجتماع صورة ومعىن،  ألن احملظور هو اجلماعوإمنا مل جيب عليه شيء 

 شيء سوى الغسل إذا تفكر فأنزل ملا قلنا.ذلك وكذلك االحتالم، وهلذا ال جيب عليه  يوجد
وإمنا قيد بفرج امرأته وهو موضع البكارة وال يتحقق ذلك إال إذا كانت املرأة متكئة، ألن النظر إىل فرج  

 األجنبية حرام، وال يظن ابملسلم ذلك، وهذه من مسائل اجلامع الصغري. 
 ومسألة االحتالم مذكورة يف شرح الطحاوي. 

، وإمنا ذكر لفظ 1ل وملس بشهوة فعليه دم، ويف "اجلامع الصغري" يقول إذا مس بشهوة فأمىنوإن قبَّ قوله: 
ذلك كما مل يشرتط يف األصل،  اجلامع الصغري، ألنه شرط اإلنزال حيث قال: فأمىن ومل يشرتط القدوري

حيث قال: واملس والتقبيل من شهوة اجلماع فيما دون الفرج أنزل أو مل ينزل ال يفسد اإلحرام ولكنه يوجب 
 . 2الدم

 وذكر يف شرح الطحاوي والكرخي كما يف األصل. 
ذكره يف األصل وكذا اجلواب يف اجلماع فيما دون الفرج وعن الشافعي رمحه هللا أنه إمنا يفسد إحرامه يف 
مجيع ذلك إذا أنزل واعتربه ابلصوم، ولنا أن فساد احلج يتعلق ابجلماع وهلذا ال يفسد بسائر احملظورات 

عىن االستمتاع واالرتفاق ابملرأة وذلك وهذا ليس جبماع مقصود فال يتعلق به ما يتعلق ابجلماع إال أن فيه م
 حمظور اإلحرام 

وجه ما ذكر يف اجلامع الصغري أنه حصل قضاء الشهوة ابجتماع العضو، وهو مجاع من وجه فوجب عليه 
الدم، ووجه ما ذكر يف األصل أنه استمتع استمتاعا  مقصودا  وهو املس بشهوة فوجب عليه الدم وإن مل 

 قبيل بشهوة لكن مل يفسد احلج لعدم االرتفاق الكامل. يوجد اإلنزال، وكذا الت
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أي ذكر حممد رمحه هللا عدم الفرق بني اإلنزال وعدم اإلنزال يف املس والتقبيل من  ذكره يف األصلقوله: 
، قوله: وكذا اجلواب يف اجلماع فيما دون الفرج أي جيب به الشاة وال يفسد به اإلحرام 1شهوة يف املبسوط

ينزل. قوله: وعن الشافعي أنه إمنا يفسد إحرامه يف مجيع ذلك إذا أنزل وذلك إشارة إىل املس أنزل أو مل 
يعين يفسد إحرامه عند الشافعي يف هذه الصور الثالث  2بشهوة والتقبيل بشهوة واجلماع فيما دون الفرج

كم تعلق ابلوطء على جهة إذا وجد اإلنزال له االعتبار ابلصوم، ألنه مواقعة معىن، ولنا أن فساد اإلحرام ح
التغليظ فاختلف الفرج وما دونه، كاحلد وكفارة الصوم أو نقول إن فساد اإلحرام يتعلق ابجلماع صورة 
ومعىن  ال ابجلماع معىن وإن كان حمظورا ، وهذا ألن اإلحرام ال يفسده كل حمظور وهلذا ال يفسد بسائر 

وها؛ فلما كان كذلك قلنا إن املس بشهوة أو التقبيل احملظورات من قتل الصيد ولبس املخيط والطيب وحن
 بشهوة، وإن وجد اإلنزال ليس جبماع من كل 

 فيلزمه الدم خبالف الصوم ألن احملرم فيه قضاء الشهوة وال حيصل بدون اإلنزال فيما دون الفرج 
 يفسد به وجه لعدم صورة اجلماع، وهو اإليالج فال يفسد به ما فسد ابجلماع من كل وجه أعىن ال

اإلحرام.وهو معىن قوله فال يتعلق به ما يتعلق ابجلماع، إال أن فيه ارتفاقا  ابملرأة، وهو حمظور على احملرم 
فإن فساده يتعلق بقضاء الشهوة كيفما كان وذلك يوجد فيما إذا وجد  ،خبالف الصومفيلزمه الدم لذلك 

فسد الصوم إذا استعمل بني الفخذين إذا مل يوجد فيفسد الصوم لقضاء الشهوة وهلذا ال ي ،اجلماع معىن  
اإلنزال لعدم قضاء الشهوة وهذا معىن قوله وال حيصل بدون اإلنزال فما دون الفرج أي ال حيصل قضاء 

 الشهوة.
 حكم احملرم إذا وطئ فيما دون السبيلني

هوة بدون اإلنزال فيما قال وأراد مبا دون الفرج االستعمال بني الفخذين ال الدبر ألنه حيصل فيه قضاء الش 
فال يفسد احلج يف إحدى الروايتني  3القدوري يف شرح خمتصر الكرخي بقوله فأما الوطء يف املوضع املكروه

عن أيب حنيفة ألنه وطء يف موضع ال يتعلق به وجوب املهر حبال؛ فال يتعلق به فساد احلج كالوطء فيما 
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ألنه وطء يوجب االغتسال من غري إنزال فصار كالوطء يف دون الفرج، ويفسد احلج يف الرواية األخرى 
 الفرج.

وقال أبو يوسف وحممد يفسد احلج ألنه وطء يتعلق به احلد عندمها، فصار كالوطء يف الفرح.فأما إذا وطئ 
هبيمة؛ فال جيب به الكفارة، ألنه ليس ابستمتاع مقصود وكفارة اإلحرام جتب ابالستمتاع املقصود؛ فإن 

 ه شاة، ألنه أنزل عن مباشرة كالوطء فيما أنزل فعلي
وإن جامع يف أحد السبيلني قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة وميضي يف احلج كما ميضي من مل 
يفسده وعليه القضاء، واألصل فيه ما روي أن رسول هللا عليه الصالة والسالم سئل عمن واقع امرأته ومها 

 ميضيان يف حجتهما حمرمان ابحلج قال يريقان دما  و 
دون الفرج، وال يفسد حجه ألنه وطء غري مقصود فصار كالوطء فيما دون الفرج روى مجيع ذلك هشام 

 عن حممد إىل هنا لفظ القدوري.
 حكم احملرم إذا جامع يف أحد السبيلني

ميضي وإن جامع يف أحد السبيلني قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة، وميضي يف احلج كما قوله: 
 . 1من مل يفسده ]وعليه القضاء[

اعلم أن احلاج إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات فسد حجهما مطاوعة كانت املرأة أو مكرهة، وميضيان 
يف احلج على الفساد كما يف احلج الصحيح، وعليهما قضاء احلج ودم على كل واحد منهما جيزيه يف ذلك 

يف ذلك إمجاع الصحابة رضي هللا عنهم فإهنم قالوا فيمن جامع  شاة أو شرك يف بقرة أو جزور، واألصل
امرأته ومها حمرمان مضيا يف إحرامهما وعليهما هدٌي ويقضيان احلج من قابل وألن اجلماع حمظور اإلحرام 
وليس كسائر احملظورات، ألنه أعلى أنواع االرتفاقات، أال ترى أن اإلنسان حيصل له النشاط والسرور حالة 

ع حبيث ينسى كل لذة يف الدنيا وال لذة من لذات الدنيا للرجال أعظم منه، وهلذا يسكن الغضب اجلما 
من املاليخولياء وهو نوع من  2ويذهب كل فكر فاسد يف تلك الساعة، حىت قال احلكماء إنه رمبا ابرأ

اإلحرام ففسد  اجلنون؛ فلما كان من أعلى االرتفاقات تغلظ جزاؤه وال جزاء على احملرم أغلظ من فساد
إحرامه. أما عدم الفصل بني الطوع واإلكراه فألن حمظورات اإلحرام ال حتل بعذر وهلذا جيب الفدية إذا 

ا أو خطأ  جيب جزاؤه.  حلق رأسه بعذر وكذا الالبس واملتطيب وكذا إذا أصيب الصيد عمد 
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عنهم،وهكذا نقل عن مجاعة وعليهما احلج من قابل وهكذا نقل عن مجاعة من الصحابة رضي هللا تعاىل 
 من الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم وقال الشافعي رمحه هللا جتب بدنة اعتبارا مبا لو جامع بعد الوقوف

، كما إذا جامع بعد الوقوف بعرفات 1وأما إجزاء الشاة فهو مذهبنا وعند الشافعي رمحه هللا جيب بدنة
لتغلظ اجلناية ولنا ما روينا عن الصحابة رضوان هللا عليهم وذلك ألن اهلدي أدانه شاة فتجزيه، وألن 
اجلماع قبل الوقوف ملا كان سببا  للقضاء خف معىن اجلناية الستدراك املصلحة الفائتة ابلقضاء؛ فلم جيب 

وف بعرفات حيث جيب البدنة لتغلظ اجلناية وعدم خفتها لعدم البدنة كالفوات خبالف ما بعد الوق
القضاء، ألن حجه م ابلوقوف ففسد القياس، وأما املضي يف احلج فإلمجاع الصحابة على ذلك، وألن 
التحلل من اإلحرام ال جيوز إال أبداء األفعال، أو ابإلحصار، ومل يوجد واحد منهما فلزمه املضي، وإمنا 

جود املضي إلمجاع الصحابة رضي هللا عنهم وألن املفعول مع الفساد ال يقع موقع وجب القضاء مع و 
 الواجب الصحيح. 

 ، أي من عام قابل. من قابلقوله: 
واحلجة عليه إطالق ما روينا، وألن القضاء ملا وجب وال جيب إال الستدراك املصلحة خف معىن اجلناية 

 قضاء، مث سوى بني السبيلني، وعن أيب حنيفة رمحه هللا أن فيكتفي ابلشاة خبالف ما بعد الوقوف ألنه ال
 يف غري القبل منهما ال يفسد لتقاصر معىن الوطء فكان عنه روايتان.

أي احلجة على الشافعي، إطالق قوله صلى هللا عليه وسلم يريقان  واحلجة عليه إطالق ما رويناقوله: 
 ، ألن الدم يتناول البدنة والشاة إبطالقه.2دما  

أي سوَّى القدوري يف فساد اإلحرام ابجلماع قبل الوقوف بعرفات بني السبيلني  مث سوَّى بني السبيلنيقوله: 
 القبل والدبر، ألنه قال: وإن جامع يف أحد السبيلني. 

والضمري يرجع إىل السبيلني، وأراد بغري القبل الدبر  وعن أيب حنيفة أن يف غري القبل منهما ال يفسدهقوله: 
  روى عن أيب حنيفة رضي هللا عنه أن اجلماع يف الدبر ال يفسد اإلحرام. يعين

                                                            

 .7/389اجملموع شرح املهذب، حميي الدين حيىي بن شرف النووي، - 1

؛ وقال احلافظ ابن حجر أخرجه سعيد بن منصور وغريه وروى 3/128قال الزيلعي أخرجه أبو داود يف املراسيل، ورواه الببهقي قال: وهو منقطع، انظر نصب الراية، مجال الدين عبد هللا الزيلعي،  - 2

 ابن أيب شيبة عن محيد عن ابن عمر حنوه". 

بريوت، عدد األجزاء :  –؛ الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق عبد هللا هاشم اليماين املدين، دار املعرفة 3/128 الزيلعي، )نصب الراية، مجال الدين عبد هللا

 (. 208ص  ،2
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قال يف شرح الطحاوي: ولو جامعها يف الدبر فعلى قياس قول أيب حنيفة أن يف غري القتل منهما ال يفسده 
ة رضي والضمري يرجع إىل السبيلني القبل والدبر، ألنه قال: ولو جامعها يف الدبر فعلى قياس قول أيب حنيف

هللا عنه أن اجلماع يف الدبر ال يفسد حجه وال عمرته، كما قال يف احلد: إنه ال جيب، وعلى قياس ما روى 
الكرخي عنه أي عن أيب حنيفة رضي هللا عنه قوله عنه أنه جيب كالكفارة يف رمضان وجعله كاجلماع يف 

 الفرج.الفرج جيب أن يفسد حجه وعمرته وعلى قوهلما يفسد حجه كاجلماع يف 
وليس عليه أن يفارق امرأته يف قضاء ما أفسداه عندان خالفا ملالك رمحه هللا إذا خرجا من بيتهما ولزفر 

 رمحه هللا إذا أحرما وللشافعي إذا انتهيا إىل املكان الذي جامعها فيه 
 هل جيب على من يقضي حجة أفسدها جبماع مفارقة زوجته

 . قضاء ما أفسداه عندان وليس عليه أن يفارق امرأته يفوقوله: 
قال أصحابنا رضي هللا عنهم الفرقة يف القضاء ليست بشيء إال إذا خشيا املعاودة فحينئذ يستحب 
املفارقة، وقال زفر رمحه هللا: يفرتقان عند اإلحرام، ألن االحرتاز عن املواقعة جيب عنده ال قبله، ويف رواية 

، كذا يف شرح األقطع، ألن ذلك 1وطئا فيه وبه قال الشافعيعن زفر يفرتقان إذا بلغا إىل املوضع الذي 
 يذكرمها ابلوطء، فيقعان فيه اثنيا . 

 ملا روي عن ابن عباس كذلك. 2وقال مالك رمحه هللا يفرتقان إذا خرجا من بلدمها
رمحه  ولنا أن االفرتاق ليس بنسك يف األداء فال يكون نسكا  يف القضاء، واجلامع قيام النكاح، وقول مالك

هللا بعيد عن الفقه ألن االفرتاق إمنا جيب لئال يقعا يف الوطء اثنيا  فقبل اإلحرام حيل هلما الوطء فال معىن 
قاضيني إال  3لالفرتاق، غاية ما يف الباب عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال يفرتقان يف القضاء، وال يسمى

ب ال اللزوم، وقول الشافعي ليس بصحيح، ألنه إمنا بعد اإلحرام أو نقول معناه يفرتقان لسبيل االستحبا
أيمرمها ابالفرتاق لئال يقعا يف الوطء، واحتمال الوقوع يف الوطء قبل ذلك املوضع قائم فال معىن للتقييد به، 

وإن كان يذك ر الوطء يذك ر مشقة وجوب  ،وقوله إن ذلك املوضع يذكره ضعيف أيضا ، ألن ذلك املوضع
 أيضا  فيزدادان ندما .  الكفارة والقضاء

                                                            

يف موضع الوطئ فيه وجهان: أحدمها جيب ملا روى َعْن ُعَمَر َوَعِليٍ  َواْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ عنهم  ذكر النووي روايتني يف املذهب، مرجحا غري ما ذكره املصنف فقال:" وهل جيب عليهما أن يفرتقا - 1

 اهنم قالوا يفرتقان والن اجتماعهمايف ذلك املكان يدعو إىل الوطئ فمنع منه والثاين ال جيب وهو ظاهر النص

 .1/398 بن عبد الرب القرطيب، الكايف يف فقه أهل املدينة، أبو عمر يوسف بن عبد هللا - 2

 هكذا وردت جبميع النسخ ولعل الصواب وال يسميان قاضيني. - 3
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 هلم أهنم يتذاكران ذلك فيقعان يف املواقعة فيفرتقان 
فإن قلت قد روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي هللا عنهم أهنم قالوا يفرتقان وقوهلم حجة. قلت: إمنا 

كا وعطاء مثل قولنا، ومها قد أدر  1يكون حجة إذا انقرض العصر ومل يوجد اخلالف، وقد روي عن احلسن
  عصر الصحابة؛ فيكون خالفهما معتربا ، وال ينعقد اإلمجاع.

قال يف شرح الطحاوي: ولو جامع قبل الوقوف بعرفة مث جامع ينظر إن كان يف جملس واحد مل جيب 
عليهما إال دم واحد وإن كان يف جملسني فعلى كل واحد منهما دمان يف قول أيب حنيفة وأيب ويوسف، 

هلدي لألول فعليه دم آخر للثاين وإن مل يذبح يكفيه دم واحد قاسه على كفارة وقال حممد: إذا ذبح ا
الفطر يف رمضان والفرق بينهما أليب حنيفة وأيب يوسف رمحهما هللا أن كفارة شهر رمضان مما تسقطه 
 الشبهة، وال جيب على املعذور، وكفارات اإلحرام تثبت مع الشبهة والعذر، ولو جامع مرة أخرى على وجه

الرفض واإلحالل ال يلزمه أكثر من دم واحد سواء كان يف جملس واحد أو يف جمالس خمتلفة ألن الوطئني 
 وقعا على جهة واحدة فصار كالوطء يف جملس واحد. 

ويف بعض النسخ لذاهتما، واألول أوىل لكونه دليال   هلم أهنما يتذكران ذلك فيقعان يف املواقعة فيفرتقانقوله: 
لقوهلم مجعيا  وعلى الثاين يكون الضمري راجعا  إىل الشافعي فيكون دليال  لقوله، وحيتاج قول مالك وزفر إىل 
الدليل ومل يذكر يف املنت دليال  من جهتهما غري هذا وبيان الدالئل من األطراف مر قبيل هذا تفصيال  فال 

  نعيده.
ولنا أن اجلامع بينهما وهو النكاح قائم فال معىن لالفرتاق قبل اإلحرام إلابحة الوقاع وال بعده ألهنما 

 يتذاكران ما حلقهما من املشقة الشديدة بسبب لذة يسرية فيزدادان ندما وحترزا فال معىن لالفرتاق
 أي وال معىن لالفرتاق بعد اإلحرام.  وال بعدهقوله 

 أي الزوجان يزدادان ندامة؛ فيكون التذكر مانعا  عن اجلماع ال حامال .  ندما  فيزدادان قوله: 

                                                            

القرى، تويف ليلة  هـ، وكانت أمه موالة ألم سلمة فكانت تشاغله أم سلمة بثديها فرمبا در عليه مث نشأ بوادي21احلسن بن يسار البصري الفقيه القارئ الزاهد العابد، اتبعي جليل ولد ابملدينة سنة  - 1

ح الدين خليل الصفدي، هـ، وأخرج بعد غسله حني انصرف الناس وبلغت شدة االزدحام درجة فاتت معها صالة العصر فلم تصل يف جامع البصرة. )الوايف ابلوفيات، صال110اجلمعة سنة 

12/190.) 
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ومن جامع بعد الوقوف بعرفة مل يفسد حجه وعليه بدنة خالفا  للشافعي فيما إذا جامع قبل الرمي لقوله 
ما أو عليه الصالة والسالم من وقف بعرفة فقد م حجه وإمنا جتب البدنة لقول ابن عباس رضي هللا عنه

 ألنه على أنواع االرتفاق فيتغلظ موجبه.
 حكم احملرم إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة

ومن جامع بعد الوقوف بعرفة مل يفسد حجه وعليه بدنة خالفا  للشافعي رمحه هللا فيما إذا جامع قبل قوله: 
ة وبعد الرمي ال ، يعين عند الشافعي يفسد حجه إذا جامع بعد الوقوف بعرفات قبل رمي مجرة العقبالرمي

له أنه مل حيلَّ قبل الرمي فيفسد حجه ابجلماع بعد الوقوف كما قبل  يفسد ألن الرمي عنده حملل،
 . 1الوقوف

وأما وجوب البدنة إما من اإلبل أو البقر فلما روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال: ال جيب البدنة 
عرفة، ومن طاف طواف الزايرة جنبا  ومل يعرف له خمالف يف احلج إال يف موضعني من جامع بعد الوقوف ب

فحل حمل اإلمجاع، وألن اجلماع أعلى أنواع االرتفاقات كما بينا، وقد صادف إحراما  متأكدا  فتغلظ موجبه 
وهو البدنة خبالف ما إذا جامع بعد الوقوف مرة اثنية حيث جيب شاة ال بدنة، ألن اجلماع صادف إحراما  

اع فلم يغلظ موجبه وقياس الشافعي ضعيف، ألنه مل يتم قبل الوقوف حجه ففسد، وبعد انقصا  ابجلم
 الوقوف م فال يفسد. 

 
وإن جامع بعد احللق فعليه شاة لبقاء إحرامه يف حق النساء دون لبس املخيط وما أشبه فخفت اجلناية 

مرته فيمضي فيها ويقضيها فاكتفى ابلشاة، ومن جامع يف العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت ع
 وعليه شاة 

ولنا قوله صلى هللا عليه وسلم:" من أدرك معنا هذه الصالة وأتى عرفات قبل ذلك ليال  أو هنارا  فقد م 
رضي هللا عنه، وأخرجه الرتمذي، والنسائي،  3. رواه يف السنن عروة بن مضرس الطائي2حجه وقضى تفثه"

 ح. وابن ماجه، وقال الرتمذي: حسن صحي

                                                            

 .7/408اجملموع شرح املهذب، حميي الدين حيىي بن شرف النووي، - 1

، كتاب 891، كتاب املناسك، ابب فيمن مل يدرك صالة الصبح مع اإلمام مبزدلفة؛ والرتمذي رقم 3401، كتاب املناسك، ابب من مل يدرك عرفة؛ والنسائي رقم 1950ه أبو داود رقم روا - 2

  ك، ابب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة مجع.، كتاب املناس3016املناسك، ابب فيمن أدرك اإلمام جبمع فقد أدرك احلج، وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه رقم 

ىل أيب بكر الصديق كان سيدا  يف قومه وكان يناوئ عدي بن حام يف الرايسة، وهو الذي بعث معه خالد بن الوليد عيينة بن حصن الفزاري ملا أسره يف الردة إ  عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة -3

م، عدد  1994عادل أمحد عبد املوجود، ط دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل -ابة، أبو احلسن علي حممد ابن األثري اجلزري ، حتقيق علي حممد معوض رضي هللا عنه ) أسد الغابة يف معرفة الصح

 (.4/31،  7األجزاء: 
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. علق متام احلج 1وروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" من أدرك عرفة ليال  أو هنارا  فقد م حجه"
 إبدراك عرفة؛ فإذا وجد اإلدراك يوجد التمام ال حمالة فبعد التمام ال يلحقه الفساد. 

وقال الشافعي تفسد يف  ،وإذا جامع بعد ما طاف أربعة أشواط أو أكثر فعليه شاة وال تفسد عمرته
 الوجهني وعليه بدنة اعتبارا  ابحلج 

 حكم احملرم إذا جامع بعد احللق
وإن جامع بعد احللق فعليه شاة وذاك ألنه قد حل من إحرامه يف حق سائر األشياء سوى النساء قوله: 

 . فصار انقصا  فلم تتكامل الكفارة فاكُتِفَي ابلشاة
بعد ما طاف طواف الزايرة كله أو أكثره فال شيء عليه ألنه حل له  قال يف شرح الطحاوي: ولو جامع

النساء إال إذا طاف للزايرة قبل احللق أو التقصري فعليه دم وتكفيه شاة، ألن التحلل ابحللق أو التقصري مل 
يوجد فوجد اجلماع يف اإلحرام فعليه شاة، وإن جامع بعد ما طاف هلا ثالثة أشواط وجبت بدنة 

 اتمة. 2]وحجته[
يف العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته فيمضي فيها ويقضيها وعليه  3ومن]جامع[قوله:  

شاة، وإذا جامع بعدما طاف أربعة أشواط أو أكثر فعليه شاة وال تفسد عمرته، وقال الشافعي: تفسد يف 
 أي تفسد عمرته سواء كان اجلماع قبل أربعة أشواط أو بعد أربعة أشواط.  الوجهني وعليه بدنة

له أهنا فريضة كاحلج فتفسد العمرة سواء وجد أكثر األشواط أو أقلها كما يفسد احلج عنده قبل الوقوف 
 وبعده سواء، وجيب البدنة عنده يف الوجهني. 

                                                            

د الرمحن بن يعمر الديلي أن انس ا من أهل جند أتوا رسول هللا صلى هللا عليه و : أخرج أصحاب السنن األربعة عن سفيان الثوري عن بكري بن عطاء عن عب99/  3قال الزيلعي يف نصب الراية ، - 1

واه  يومني فال إمث عليه ومن أتخر فال إمث عليه ( "انتهى . ور سلم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناداي  فنادى :"احلج عرفة فمن جاء ليلة مجع قبل طلوع الفجر فقد أدرك احلج أايم مىن ثالثة ) فمن تعجل يف

ومل خيرجاه، ورواه أمحد والبزار وأبو داود الطيالسي يف "  أمحد يف " مسنده " وابن حبان يف " صحيحه " يف النوع احلادي عشر من القسم الثالث واحلاكم يف " املستدرك " وقال : حديث صحيح اإلسناد

ديث قال املنذري يف " حواشبه " : بل روى له الرتمذي والنسائي وابن ماجه حديث النهي عن املزفت وذكره البغوي يف " مسانيدهم " قال ابن عبد الرب : عبد الرمحن بن يعمر مل يرو عنه غري هذا احل

 الصحابة " وأن له هذين احلديثني. اهـ

بعرفة بليل قبل طلوع الفجر فقد أدرك احلج ومن فاته الوقوف بعرفة بليل قال ابن حجر:"أما ابللفظ الذي ذكره املصنف فلم أره صرحيا  إال يف مرسل عطاء عند ابن أيب شيبة بلفظ:" من أدرك الوقوف 

ن عباس فيه أخرجه الببهقي والطرباين، ولفظه: "من فقد فاته احلج"، وقد وصله رمحة بن مصعب بذكر ابن عمر فيه أخرجه الدارقطين وابن عدي، ورمحة وشيخه ضعيفان. ووصله عمر بن قيس بذكر اب

 (.2/31لعسقالين،الصبح فقد م حجه ومن فاته فقد فاته احلج"، وهذا اللفظ ال يعطي املقصود".) الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية، أمحد بن علي بن حجر ا أفاض من عرفات قبل

 ذر أورده يف ترمجة عمر بن ذر. اهـوأخرجه أبو نعيم يف احللية من رواية عبيد بن عقيل عن عمرو بن ذر عن عطاء عن بن عباس وقال غريب تفرد به عبيد عن عمر بن 

 وردت هذه العبارة يف نسخة ب وحجة اتمة ولعلها من خطأ الناسخ والصواب ما أثبتناه ألن حجه ال يفسد بعد الوقوف بعرفة. - 2

 سقطت هذه العبارة من نسخة أ. - 3
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عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن العمرة ولنا أهنا سنة ملا روي عن جابر ذكره الرتمذي رضي هللا 
، وجتب الشاة بفساد العمرة والبدنة ابجلماع يف احلج بعد 1أهي واجبة، قال: "ال، وأن تعتمر خري لك"

الوقوف إظهارا  للتفاوت بني الفرض والسنة، ألهنا أدىن منه، وإمنا فسدت العمرة ابجلماع قبل وجود أكثر 
كان بعد وجود   2ل قبل إدراكها فصار كما قبل الوقوف يف احلج]خبالف ما إذا[األشواط ألن الوطء حص

أكثرها حيث ال يفسد ألن األكثر يقوم مقام الكل فصار كمن وطئ بعد الوقوف يف احلج، وابقي التقرير 
 يف كون العمرة سنة أو فريضة جييئ يف ابب الفوات إن شاء هللا تعاىل. 

عد الطواف والسعي قبل احللق مل تفسد عمرته ألن العمرة إحرام وطواف قال يف شرح الطحاوي لو جامع ب
 وقد وجد وعليه دم حلصول الوطء يف اإلحرام وإن كان بعد احللق فال شيء عليه.

هذا الذي ذكرانه إىل هنا حكم املفرد ابحلج وحكم املفرد ابلعمرة، ومل يذكر صاحب اهلداية حكم القارن 
 ا  للفائدة. واملتمتع فنحن نذكره تكثري 

قال اإلمام اإلسبيجايب رمحه هللا يف شرح الطحاوي: أما إذا كان قاران  إن جامع قبل أن يطوف لعمرته أو 
 بعدما طاف هلا ثالثة أشواط فسدت عمرته وحجته.

أما فساد العمرة فلحصول اجلماع قبل الطواف، وأما فساد احلج فلحصول اجلماع قبل الوقوف بعرفة، 
امهما على الفساد وعليه دمان إلفسادمها، وعليه قضاؤمها قضاء عمرة مكان العمرة وقضاء وجيب عليه إمت

 حجة مكان احلجة، وسقط عنه دم القران، ألنه أفسدمها. 
  

                                                            

 (. 3/151، وقال الرتمذي: حسن صحيح، )انظر نصب الراية، مجال الدين عبد هللا الزيلعي،3/316، يف املناسك، ابب العمرة أواجبة هي؛ وأمحد يف املسند 931رواه الرتمذي رقم  - 1

 وردت يف نسخة ب خبالف ما أجزى ولعلها من خطأ الناسخ. - 2
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 هل تفسد عمرة القارن إذا جامع بعد طواف العمرة أو أكثره
ولو جامع بعدما طاف لعمرته أربعة أشواط أو بعد ما طاف هلا وسعى قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وال 
تفسد عمرته وعليه دمان؛ أحدمها إلحرام العمرة ألن إحرام العمرة ابق، والثاين إلحرام احلجة، وعليه إمتامها 

 أفسد احلج.  على الفساد وقضاء احلج دون قضاء العمرة، ويسقط عنه دم القران، ألنه
وعليه بدنه وشاة، أما  1ولو جامع بعد طواف العمرة والوقوف بعرفة مل تفسد عمرته وال حجه وعليه إمتامهما

 ، وأما الشاة فألجل العمرة ألن إحرامها ابق وال يسقط عنه دم القران لعدم الفساد. 2البدنة فألجل احلجة
ء عليه، وإن كان يف جملس آخر فعليه جمللس آخر ولو جامع مرة أخرى إن كان يف اجمللس األول فال شي

دمان وجيزيه شااتن وعند حممد ال شيء عليه جمللس آخر إال إذا كفر لألول ولو جامعها أول مرة بعد احللق 
قبل طواف الزايرة وجب عليه بدنه وشاة، ألن القارن يتحلل من اإلحرامني ومل حيل له النساء من بعد من 

ن إحرام العمرة، ولو جامع بعد طواف الزايرة كلها أو األكثر فال شيء عليه ألنه إحرام احلجة، فكذلك م
لبقاء اإلحرام هلما  3حل له النساء إال إذا طاف طواف الزايرة قبل احللق والتقصري؛ فيجب عليه شااتن

 مجيعا . 
ويف املفرد  ،4ملفرد حبجة[وأما املتمتع فهو حمرم بعمرة أوال ، مث حمرم حبجة؛ فيكون اجلواب فيه ما ذكر ]يف ا

 فكانت أحط رتبة منه بعمرة وهللا أعلم. 
ة يف احلج إظهارا  إذ هي فرض عنده كاحلج ولنا أهنا سنة فكانت أحط رتبة منه فتجب الشاة فيها والبدن

ري مفسد ومن جامع انسيا كان كمن جامع متعمدا ، وقال الشافعي رمحه هللا مجاع الناسي غ ،للتفاوت
 للحج 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 . 5أي العمرة فريضة عند الشافعي إذ هي فرض عندهقوله: 
  أي كانت العمرة أحط رتبة من احلج.قوله: 

                                                            

 وردت يف نسخة ج إمتامها. - 1

 وردت يف نسخة أ احلج. - 2

 وردت يف نسخة ج شاة. - 3

 سقطت هذه العبارة من نسخة ج. - 4

 1/358املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي،  - 5
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 حكم احملرم إذ جامع انسيا  
يعين إن  مجاع الناسي لإلحرام قبل الوقوف بعرفة يُفِسد احلج   ومن جامع انسيا  كان كمن جامع عامدا  قوله: 

 كجماع العامد. 
 كذا يف شرح األقطع.   1ال يفسد وطء الناسيرمحه هللا يف أحد قوليه:  وقال الشافعي

بعارض النسيان،  2له االعتبار ابلصوم، وألن فساد اإلحرام لوجود الفعل احملظور، وال يوصف الفعل ابحلظر
 وكذا بعارض النوم واإلكراه، وإذا مل يوجد احلظر مل يقع الفعل جناية، فال يفسد احلج. 

احلج ابعتبار معىن حقيقي لفعل اجلماع وهو كونه ارتفاقا  يف حالة اإلحرام أعلى أنواع  ولنا أن فساد
االرتفاقات فيفسد احلج لوجود االرتفاق هبذه الصفة، وعدم احلظر هلذه العوارض يسلب اإلمث ال الفساد، 

وهلذا حيتلم النائم، وألن  أما االرتفاق يف النسيان وإالكراه ظاهر. وكذا يف النوم ألن النائمة حيصل هلا اللذة
 حمظور اإلحرام ال خيتلف جزاؤه بعذر 

وكذا اخلالف يف مجاع النائمة واملكرهة هو يقول احلظر ينعدم هبذه العوارض فلم يقع الفعل جناية ولنا أن 
الفساد ابعتبار معىن االرتفاق يف اإلحرام ارتفاقا خمصوصا ، وهذا ال ينعدم هبذه العوارض واحلج ليس يف 

 معىن الصوم ألن حاالت اإلحرام مذكرة مبنزلة حاالت الصالة خبالف الصوم وهللا أعلم. 
وغريه، وهلذا جيب عليه جزاء الصيد إذا أصيب خطأ وكذا لو انقلب يف نومه على صيد فقتله كان عليه 

ع املخيط جزاؤه، وقياسه على الصوم ضعيف ألن يف اإلحرام حالة مذكرة يتذكر هبا احملرم إحرامه وهو نز 
وحنوه فلم يكن النسيان عذرا  خبالف الصوم؛ فإنه ليس مثة حالة مذكرة، فكان النسيان عذرا،  وكذا النسيان 
مل يكن عذرا  يف الصالة لوجود احلالة املذكرة وهي القيام والركوع والسجود وكذا يف االعتكاف، ألن لبثه يف 

 املسجد حالة مذكرة. 
 حكم مجاع النائمة واملكرهة

يعين أن مجاعهما قبل الوقوف بعرفات يفسد احلج عندان  وكذا اخلالف يف مجاع النائمة واملكرهةوله: ق
رمحه هللا، قال يف شرح الطحاوي أما املرأة إذا كانت انئمة أو جامعها صيب أو جمنون  3خالفا  للشافعي

يء لزمها فيما بينها وبني هللا فذلك كله سواء وال ترجع املرأة مبا لزمها من ذلك على املكرِه، ألن ذلك ش
تعاىل غري جمبور عليها كرجل أكره على النذر؛ فإنه يلزمه فإذا أدى ما نذر فإنه ال يرجع على املكرِه كذلك 

 ههنا. 
                                                            

 .239و 7/210اجملموع شرح املهذب، حميي الدين حيىي بن شرف النووي،  - 1

 وردت يف نسخة ب ابحلط ونسخة ج ابلفعل وال شك أهنا سهو من انسخ نسخة ب. - 2

 .7/394اجملموع شرح املهذب، حميي الدين حيىي بن شرف النووي،  - 3
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 أراد هبا النسيان والنوم واإلكراه.قوله وهذا ال ينعدم أي االرتفاق.  هذه العوارضقوله: 
 ألنه عدمي. خبالف الصومقوله: 
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 وشرط الطهارة لطواففصل ا
ومن طاف طواف القدوم حمداث فعليه صدقة وقال الشافعي رمحه هللا ال يعتد به لقوله عليه الصالة والسالم 

 ۓچالطواف ابلبيت صالة إال أن هللا تعاىل أابح فيه املنطق فتكون الطهارة من شرطه، ولنا قوله تعاىل 
 چڭڭ

  الفصلني فكان مسائل كل واحد منهما نوعا .وإمنا فصل عما قبله ملغايرة بني مسائل 
 حكم احملرم إذا طاف حمداث  أو جنبا  

أي ال يعتد بطواف  ومن طاف طواف القدوم حمداث  فعليه صدقة، وقال الشافعي رمحه هللا: ال يعتد بهقوله: 
وقد اختلف ، 1احملدث وال ينجرب ابلدم وحنوه، وأصل ذلك أن الطهارة فريضة عنده وعندان ليست بفريضة

 رمحه هللا: إهنا سنة، وقال الشيخ أبو بكر الرازي رمحه هللا: إهنا واجبة. 2أصحابنا فيها، قال ابن شجاع
ووجه قول الشافعي رمحه هللا قوله صلى هللا عليه وسلم:" الطواف ابلبيت صالة، إال أن هللا أابح فيه 

  يعترب ، فلما كان الطواف صالة كانت الطهارة من شرطه فال3املنطق"
 من غري قيد الطهارة فلم تكن فرضا  

 - 5أمر ابلطواف بال شرط الطهارة وهو اسم لفعل خاص 4چڭڭ ۓچبدون الطهارة، ولنا قوله تعاىل: 
ليس مبحتمل للبيان فال جيوز زايدة الطهارة خبرب الواحد على الطواف شرطا  له -وهو الدوران حول البيت

ال  للكتاب أبن تكون واجبة ال فريضة كما قلنا يف تعيني قراءة الفاحتة، ألهنا نسخ، بل زيدت الطهارة تكمي
فلما كانت الطهارة واجبة دخل النقص يف الطواف برتكها فوجبت الصدقة جربا  للنقصان، ومل جيب الدم 
ألنه لو ترك طواف القدوم أصاَل ال جيب عليه دم فأوىل أن ال جيب الدم بدخول النقص، وألن غاية ما يف 

لباب أن يكون الطواف ركنا  والركن األعظم منه ال يشرتط فيه الطهارة وهو الوقوف بعرفات فكذا ال ا

                                                            

 .8/15، اجملموع شرح املهذب، حميي الدين حيىي بن شرف النووي، 1/403املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي،  - 1

ورع وثبات على آرائه ، له ابع كبري يف احلديث، قرأ علي اليزيدي وروى عن ابن علية، روى عنه حييي بن آدم ووكيع، شهد له فقيه أهل العراق حممد بن شجاع الثلجي من أصحاب احلسن بن زايد  -2

: ِإنَّه ذكر يف تصانيفه ني فا  َوسبعني ألف حديث، له املناسك يف نيِ ف وس آْلاثر، والرد على املشبهة، وكتاب النوادر. تويف وهو تني جزءا  وتصحيح االذهيب فقال كان من حبور اْلعلم، ، قال املوفق اْلمكي 

، 1/256، الفهرست، أبو الفرج حممد بن إسحاق البغدادي املعروف اببن الندمي، 2/60هـ. )اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبد القادر القرشي،  266ساجد يف صالة العصر سنة 

 (.2/52الدين بن قطلوبغا،  اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين

" وصححه كالمها عن ابن عباس، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "الطواف ابلبيت 2739وسكت عنه وابن خزميه رقم " " 3058" و " 1686أخرجه احلاكم يف املستدرك رقم"  - 3

" 3836"، وأخرجه ابن حبان رقم "960وسكت عنه، وأخرجه الرتمذي يف كتاب املناسك، ابب الكالم يف الطواف، رقم" صالة، إال أن هللا قد أحل فيه النطق، فمن نطق فيه فال ينطق إال خبري"،

 ”.ولفظه عنده" الطواف ابلبيت صالة إال أن هللا أحل فيه املنطق، فمن نطق فال ينطْق إال خبري

 .29سورة احلج، اآلية  - 4

 وردت يف نسخة ج كامن. -5
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 يشرتط يف الطواف، وقوله صلى هللا عليه وسلم: " الطواف ابلبيت صالة "، تشببه بليغ كقوله تعاىل:
 بال القبلة. وكقوهلم: زيد أسد، ال أن الطواف صالة حقيقية، وهلذا ال يشرتط فيه استق 1چۋۋۅچ

فإن قلت: الدم يف ابب احلج كسجود السهو يف الصالة، مث ال فرق بني الفرض والسنة يف سجود السهو، 
 فكذا ينبغي أن ال يكون فرق يف الدم بني الطواف الفرض والسنة.

قلت: اجلابر يف الصالة متعني  وهو سجود السهو وهنا متنوع إىل صدقة وشاة وبدنة وصوم وطعام فلم 
القياس، مث وجه قول أيب بكر الرازي وهو األصح وجوب الكفارة برتك الطهارة، فلو مل تكن الطهارة  يصح

 واجبة ملا وجب اجلابر برتكها. 
 مث قيل هي سنة واألصح أهنا واجبة ألنه جيب برتكها اجلابر وألن اخلرب يوجب العمل فيثبت به الوجوب.

ووجه قول ابن شجاع: أهنا ال مينع أن يكون سنة وجيب برتكها الكفارة، وهلذا قال حممد رمحه هللا فيمن 
أفاض من عرفة قبل اإلمام جيب عليه دم، ألنه ترك سنة الدفع وهذا الذي ذكره صاحب اهلداية رمحه هللا 

 رواية القدوري رمحه هللا. 
حمداث  أو جنبا ؛ فإنه يعيد وإن مل يعد فال شيء عليه، ألنه وقال يف شرح الطحاوي: إذا طاف طواف اللقاء 

لو تركه أصال  مل جيب عليه شيء، ولكن حكم السعي بني الصفا واملروة عقيبه خيتلف إن طاف حمداث ؛ 
فالسعي عقيبه جائز وال جيب عليه اإلعادة عقيب طواف الزايرة، إال أن األفضل أن يرمل يف طواف الزايرة 

وإن مل يعد أجزأه، وإن طاف جنبا  وسعى عقيبه فإنه جيب عليه السعي عقيب طواف الزايرة ويسعى عقيبه 
ويرمل فيه وإن مل يعد السعي حىت عاد إىل أهله وجب عليه الدم، مث قال: واجلنب واحملدث يف القياس سواء 

القدوم أصال  ال  إال أن اجلنب أشدمها حاال  وحكم احلائض كحكم اجلنب يعين ابلقياس أنه إذا ترك طواف
جيب عليه شيء فكذا ال جيب عليه شيء إذا طاف حمداث  أو جنبا ، ومل يذكر صاحب اهلداية طواف القدوم 

 جنبا  كمامل يذكر صاحب القدوري. 
  إال أن هللا تعاىل أابح فيه املنطق من تتمة احلديث واملنطق هو الكالم.قوله: 
وهو قول  واألصح أهنا واجبةف سنة وهو قول ابن شجاع أي الطهارة يف الطوا مث قيل هي سنةقوله: 

 الشيخ أيب بكر الرازي وقد مر بيانه قبيل هذا. 

                                                            

 ،.6اآلية  سورة األحزاب، - 1
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فإذا شرع يف هذا الطواف وهو سنة يصري واجبا  ابلشروع ويدخله نقص برتك الطهارة فيجرب ابلصدقة إظهارا  
كل طواف هو تطوع. ولو طاف لدنو رتبته عن الواجب إبجياب هللا وهو طواف الزايرة وكذا احلكم يف  

 طواف الزايرة حمداث فعليه شاة
 الشروع بطواف السنة جيعله واجبا  

: فإذا شرع يف هذا الطواف وهي سنة يصري واجبا  ابلشروع ويدخله نقص برتك الطهارة فيجرب ابلصدقة قوله
وكان  طواف هو تطوع إظهارا  لدنو رتبته عن الواجب إبجياب هللا وهو طواف الزايرة، وكذا احلكم يف كل

صاحب اهلداية قال هذا جوااب  لسؤال مقدر أبن قال: لو وجبت الصدقة يف طواف القدوم بسبب احلدث 
يلزم التسوية بني األعلى واألدىن، وذلك ال جيوز، بيانه أن يف طواف الصدر بسبب احلدث يلزم الصدقة 

لزم ما قلنا فأجاب عنه. وقال ابلشروع وهو واجب فلو وجبت الصدقة أيضا  يف طواف القدوم وهو سنة ي
يصري طواف القدوم واجبا  أيضا  فال يرد السؤال، ولكن مل جيب الدم إظهارا  حلط مرتبة الواجب عن مرتبة 
الفريضة وهي طواف الزايرة؛ فافهم فعلى قضية هذا الكالم ينبغي أن جتب الشاة على اجلنب إذا طاف 

 طواف القدوم كما يف طواف الصدر.
وذلك ألن النقص احلاصل ابحلدث يسري فوجب جربه  ولو طاف طواف الزايرة حمداث  فعليه شاةله: قو 

ألن  ابلشاة فصار كرتك شوط منه، ومل نقل بوجوب الصدقة كما قلنا يف غريه من طواف القدوم والصدر،
ما إذا طاف  احلدث يف طواف الزايرة أفحش منه يف طواف القدوم والصدر لكونه ركنا  دوهنما، خبالف

طواف الزايرة جنبا  حبيث جيب البدنة لكون النقص كثريا ، وقد صح عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه 
من وطئ بعد الوقوف بعرفة ومن طاف طواف الزايرة جنبا   قال: ال جتب البدنة يف احلج إال يف موضعني

 ن.يدل على كون النقصان كثريا  منعه من دخول املسجد وقراءة القرآ
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 ألنه أدخل النقص يف الركن 
ومجلة الكالم هنا ما قاله يف شرح الطحاوي بقوله أما طواف الزايرة إن طافه أو أكثره حمداث  إن كان مبكة 

عنه ذلك الدم وإن أعادها بعد أايم النحر فعليه دم  1 ]سقط[فإنه يعيد غري أنه إذا أعادها يف أايم النحر 
 عنه، وعندمها ال شيء عليه، وإن طاف أقله حمداث  إن رجع إىل أهله للتأخري عند أيب حنيفة رضي هللا

وجب عليه الصدقة لكل شوط نصف صاع من حنطة، إال إذا بلغت قيمته دما  فإنه يَنقص منه ما شاء، 
وإن كان مبكة وأعادها طاهرا  سقطت عنه الصدقة عندمها، وعند أيب حنيفة يسقط عنه إذا أعادها يف أايم 

كله أو أكثره جنبا  إن كان مبكة فإنه يعيدها ظاهرا ، وإن أعادها يف أايم   ولو طاف 2إال فال]قوله[النحر و 
النحر سقطت عنه البدنة، وإن أعادها بعد أايم النحر سقطت البدنة أيضا  ولكن جيب عليه دم للتأخري يف 

 قول أيب حنيفة وعندمها ال شيء عليه للتأخري. 
إعادة، ومل يطف طواف الصدر وجب عليه بدنة بقر أو بعري لطواف الزايرة جنبا   وإن رجع إىل أهله من غري

 طواف الزايرة.  3]طاف[وشاة لرتك طواف الصدر، وحتل له النساء ألنه 
ولو أراد أن يعود إىل مكة إن مل جياوز امليقات يعود بغري إحرام، ويعيد طواف الزايرة ويطوف للصدر وعليه 

رة على االختالف، وإن جاوز امليقات؛ فإنه يعود إبحرام جديد للعمرة، فإذا فرغ من دم لتأخري طواف الزاي
 عمرته أعاد طواف الزايرة. 

  

                                                            

 سقطت هذه العبارة من نسخة ج. 1-

 سقطت هذه العبارة من نسخة ج. 2-

 سقطت هذه العبارة من نسخة أ. - 3
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فكان أفحش من األول فيجرب ابلدم وإن كان جنبا  فعليه بدنة كذا روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما 
للتفاوت وكذا إذا طاف أكثره جنبا  أو وألن اجلنابة أغلظ من احلدث فيجب جرب نقصاهنا ابلبدنة إظهارا 

حمداث  ألن أكثر الشيء له حكم كله واألفضل أن يعيد الطواف ما دام مبكة وال ذبح عليه ويف بعض النسخ 
 وعليه أن يعيد

وإن طاف أقله جنبا  إن رجع إىل أهله وجب عليه الدم إن مل يُِعد وجيزيه شاة، فإن كان مبكة وأعادها سقط 
يه، وعند أيب حنيفة رضي هللا عنه إن أعاده يف أايم النحر سقط وإن أعادها بعدها وجب عنه ما وجب عل

 عليه صدقة لتأخري األقل من طواف الزايرة لكل شوط نصف صاع من حنطة. 
 أي كان طواف الزايرة حمداث  أفحش من طواف القدوم حمداث .  فكان أفحش من األولقوله: 
أي إذا طاف أكثر طواف الزايرة جنبا  جيب عليه البدنة كما إذا  أو حمداث   وكذا إذا طاف أكثره جنبا  قوله: 

 طاف مجيع األشواط جنبا  وإذا طاف أكثره حمداث  جيب عليه الشاة كما إذا طاف مجيع األشواط حمداث . 
 يعين ذكر يف أكثر نسخ القدوري واألفضل أن يعيد الطواف ما دام ويف بعض النسخ وعليه أن يعيدقوله: 

مبكة وهو يدل على االستحباب ال الوجوب، وذكر يف بعض نسخ القدوري وعليه أن يعيد الطواف، وهو 
يدل على وجوب اإلعادة فيحمل رواية األكثر على ما إذا كان الطواف مع احلدث ورواية البعض على ما 

 إذا كان الطواف مع اجلنابة ألن النقص يف احلدث يسري ويف اجلنابة كثري. 
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وقصوره  ح أنه يؤمر ابإلعادة يف احلدث استحبااب ويف اجلنابة إجيااب ابلفحش النقصان بسبب اجلنابةواألص
بسبب احلدث مث إذا أعاده وقد طافه حمداث ال ذبح عليه وإن أعاده بعد أايم النحر ألن بعد اإلعادة ال 

ليه ألنه أعاده يف وقته وإن يبقى إال شبهة النقصان وإن أعاده وقد طافه جنبا يف أايم النحر فال شيء ع
ولو رجع إىل  أعاده بعد أايم النحر لزمه الدم عند أيب حنيفة رمحه هللا ابلتأخري على ما عرف من مذهبه.

أهله وقد طافه جنبا عليه أن يعود ألن النقص كثري فيؤمر ابلعود استدراكا له ويعود إبحرام جديد وإن مل 
 بر لهيعد وبعث بدنة أجزأه ملا بينا أنه جا

قوله: مث إذا أعاده وقد طافه حمداث  ال ذبح عليه وإن أعاده بعد أايم النحر، وهذا سهو من صاحب اهلداية 
رمحه هللا ألن أتخري النسك عن وقته يوجب الدم عند أيب حنيفة رضي هللا عنه، فكيف ال يكون عليه 

سك عن وقته على أن الرواية يف كتب وقد حصل أتخري الن طواف الزايرة بعد أايم النحر، الذبح إذا أعاد
جيب  2]النحر[صرح يف شرح الطحاوي: إذا أعاد طواف الزايرة بعد أايم 1]وهلذا[من تقدمه خبالف ذلك. 

إعادته بسبب احلدث أو بسبب اجلناية، وقد ذكران روايته قبل هذا، وهلذا  عليه الدم للتأخري سواء كانت
طاف جنبا  وأعاده بعد أايم النحر بلزوم الدم عليه عند أيب حنيفة  قال صاحب اهلداية نفسه أيضا  فيما إذا

ابلتأخري، وأشار إىل ما قلنا بقوله على ما عرف من مذهبه، ومل يتعرض يف هذا املقام أصحاب التقليد من 
 الشارحني كما هو دأهبم. 

 أي تداركا  للنقص الكثري.  فيؤمر ابلعود استدراكا  لهقوله: 
جيوز ابلرفع والنصب مجيعا  األول للعطف على قوله فيؤمر ابلعود، والثاين للعطف  إبحرام جديدويعود قوله: 

 على قوله عليه أن يعود أي يعود إبحرام جديد للعمرة، لكن 
إال أن األفضل هو العود، ولو رجع إىل أهله وقد طافه حمداث إن عاد وطاف جاز وإن بعث ابلشاة فهو 

ان وفيه نفع للفقراء ولو مل يطف طواف الزايرة أصال حىت رجع إىل أهله فعليه أفضل ألنه خف معىن النقص
 أن يعود بذلك اإلحرام النعدام التحلل منه وهو حمرم عن النساء أبدا حىت يطوف

 هذا أيضا  فيما إذا جاوز امليقات، أما إذا مل جياوزه فال حاجة إىل إحرام جديد وقد ذكرانه قبل هذا. 
استثناء من قوله: وإن مل يعد وبعث بدنة أجزأه، يعين لكن األفضل أن يعود  األفضل هو العودإال أن قوله: 

 ألن استدراك الشيء جبنسه وهو الطواف أوىل من استدراكه بغري جنسه، وهو البدنة. 
، وإمنا كان بعث ولو رجع إىل أهله وقد طافه حمداث  إن عاد وطاف جاز وإن بعث ابلشاة فهو أفضلقوله: 

لشاة أفضل دون العود فيما إذا طافه حمداث  أو طاف أربعة أشواط خبالف ما إذا طافه جنبا  حيث كان ا
                                                            

 مل تذكر هذه العبارة يف النسختني أ و ب.  - 1

 سقطت هذه العبارة من نسخة ج. - 2
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العود أفضل دون بعث البدنة ألن النقص مثة كثري وهنا يسري وينجرب ذلك ببعث الشاة مع نفع الفقراء 
إذا ترك طواف الزايرة أصال   وسقوط كلفة الرجوع، وهذا كله فيما إذا وجد منه الطواف حمداث  أو جنبا ، أما

أو ترك أكثر األشواط ورجع إىل أهله جيب عليه العود بذلك اإلحرام فإن إحرامه قائم يف حق النساء إىل أن 
 يوجد طواُف الزايرة؛ فإذا عاد وطاف جيب عليه دم ابلتأخري عند أيب حنيفة رضي هللا عنه كما هو أصله. 
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دقة ألنه دون طواف الزايرة وإن كان واجبا فال بد من إظهار ومن طاف طواف الصدر حمداث  فعليه ص
 التفاوت 

، هذه رواية القدوري رمحه هللا، وذكر الكرخي يف خمتصره ومن طاف طواف الصدر حمداث  فعليه صدقةقوله: 
هذه املسألة على االختالف فعلى قول أيب حنيفة رضي هللا عنه جيب الدم، ألنه واجب فصار كطواف 

عند أيب يوسف وحممد جيب الصدقة، ألن حكمه أخف من طواف العمرة، ألن طواف العمرة ركن العمرة و 
ال تصح العمرة إال به، وطواف الصدر يسقط بعذر حيض ونفاس، وألن الشاة جتزيه إذا تركه بغري عذر 

التفاق، ونقصان احلدث قليل فيلزمه الصدقة، وإن أعادها طاهرا  سقط عنه ذلك وال شيء عليه ابلتأخري اب
وحكم طواف األكثر حمداث  كحكم طواف الكل ولو طاف أقله حمداث  وجبت الصدقة يف الرواايت كلها 

 وسقطت اإلعادة ابإلمجاع، كذا يف شرح الطحاوي. 
 أي وإن كان طواف الصدر واجبا .  وإن كان واجبا  قوله: 
ف طواف الزايرة أو أكثره حمداث  أي بني الفرض والواجب يعين إذا طا فال بد من إظهار التفاوتقوله: 

جيب الشاة فينبغي أن تلزم الصدقة إذا طاف طواف الصدر أو أكثره حمداث  إظهارا  للتفاوت، وإال يلزم 
 التسوية بني الفرض والواجب فال جيوز. 
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هو  وعن أيب حنيفة رمحه هللا أنه جيب شاة إال أن األول أصح ولو طاف جنبا فعليه شاة ألنه نقص كثري مث
 دون طواف الزايرة فيكتفى ابلشاة. 

 أي فيما إذا طاف طواف الصدر حمداث  وهو رواية الكرخي.  : وعن أيب حنيفة رمحه هللا أنه جتب شاةقوله
 أي وجوب الصدقة أصح وهو رواية القدوري.  إال أن األول أصحقوله: 
الصدر كله جنبا  أو أكثره وجب ، قال يف شرح الطحاوي لو طاف طواف ولو طاف جنبا  فعليه شاةقوله: 

عليه الدم، وجتزيه شاة إن رجع إىل أهله، وإن كان مبكة وأعادها سقط عنه وال جيب للتأخري شيء 
 ابالتفاق. 

 وإن طاف أقله جنبا  إن رجع إىل أهله وجب عليه صدقة، وإن كان مبكة وأعادها سقطت ابإلمجاع. 
أي طواف الصدر أدىن من طواف الزايرة فيجب يف طواف  ةمث هو دون طواف الزايرة فيكتفي ابلشاقوله: 

 الزايرة جنبا  بدنة بعري أو بقر فتجزيه الشاة يف طواف الصدر جنبا  لئال يلزم التسوية بني الفرض والواجب. 
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ومن ترك من طواف الزايرة ثالثة أشواط فما دوهنا فعليه شاة ألن النقصان برتك األقل يسري فأشبه النقصان 
 احلدث فتلزمه شاة، فلو رجع إىل أهله أجزأه أن ال يعود ويبعث بشاة ملا بينا بسبب

 حكم من طاف أشواطا  وترك أخرى
 أراد مبا دوهنا شوطا  أو شوطني.  ومن ترك من طواف الزايرة ثالثة أشواط فما دوهنا فعليه شاة،قوله: 

 . كذا يف شرح األقطع. 1يفعلهوقال الشافعي رمحه هللا: يلزمه فعل ما ترك وال يتحلل حىت 
مث اعلم أن الركن يف طواف الزايرة أكثر األشواط عندان وهو ثالثة أشواط، وأكثر الشوط الرابع. وعند 
الشافعي رمحه هللا الركن سبعة أشواط ألن مقادير العبادات ال مدخل للرأي فيها، وإمنا املرجع فيها الشرع، 

ز إذا  نقصها، وإن بقيت خطوة واحدة من الشوط السابع، وهلذا ال وقد قدر الشرع بسبعة أشواط؛ فال جيو 
 جيوز االقتصار يف صالة الظهر وحنوها على ثالث ركعات إقامة لألكثر مقام الكل. 

ولنا أن أشواط الطواف أفعال متجانسة يقبل بعضها الفصل عن بعض، وهلذا إذا أتى ببعض األشواط مث 
از خبالف الصالة، فإن أفعاهلا ليست مبتجانسة، وليس بعضها يقبل اشتغل بعمل آخر مث أتى ابلباقي ج

الفصل عن بعض، وهلذا إذا فصل بعض أفعاهلا بعمل آخر ال جيوز أصال ؛ فلما ثبت التجانس وقبول 
الفصل يف الطواف حبيث مل تتعلق صحة املؤد ى بصحة الباقي أقيم األكثر مقام الكل حكما ، أما الصالة 

إذا أفسد جزءا  منها يفسد اجلميع فلم جيز إقامة األكثر مقام الكل؛ فافهم؛ فلما ثبت فليس كذلك ألنه 
 هذا قلنا إنه ملا 

ومن ترك أربعة أشواط بقي حمرما أبدا  حىت يطوفها ألن املرتوك أكثر فصار كأنه مل يطف أصال  ومن ترك 
منه، وما دام مبكة يؤمر ابإلعادة طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة ألنه ترك الواجب األكثر 

 إقامة للواجب يف وقته، ومن ترك ثالثة أشواط من طواف الصدر فعليه الصدقة
أتى أبكثر االشواط وترك األقل حصل النقص اليسري فوجب جربه ابلشاة، كما إذا طاف طواف الزايرة 

مه يف أايم النحر، أما إذا كان بعد ذلك حمداث ، مث إنه إذا كان مبكة أم الباقي، وليس عليه شيء إذا كان إمتا
وإن كان رجع إىل أهله أجزأه  [يلزمه الصدقة عند أيب حنيفة خالفا  هلما، لكل شوط نصف صاع من بر،

  .2]بعث شاة
قال احلاكم الشهيد اجلليل يف "الكايف": ومجلته أن عليه يف ترك األقل من طواف الزايرة دما  ويف أتخري أقله 

 األكثر من طواف الصدر دم، ويف ترك أقله صدقة. صدقة ويف ترك 
 إشارة إىل قوله: ألن النقصان برتك األقل يسري.  ملا بيناقوله: 
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، أي بقي حمرما  يف حق النساء ألنه حل له كل ومن ترك أربعة أشواط بقي حمرما  أبدا  حىت يطوفهاقوله: 
ىل أن يطوف ومل جيزه الدم ألنه ملا ترك أكثر شيء سوى النساء ابحللق، وإمنا بقي حمرما  يف حق النساء إ

األشواط ترك الركن، وال يقوم الدم مقام الركن فبقي التحلل الثاين موقوفا  إىل أن يوجد ركن الطواف، فإذا مل 
 يوجد بقي حمرما . 

، وذلك ألن طواف الصدر واجب ليس بركن ومن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاةقوله: 
 ب للدم كالرمي، وكذا إذا ترك أكثره ألن لألكثر حكم الكل. موج

ومن طاف طواف الواجب يف جوف احلجر فإن كان مبكة أعاده، ألن الطواف وراء احلطيم واجب على ما 
قدمناه والطواف يف جوف احلجر أن يدور حول الكعبة ويدخل الفرجتني اللتني بينها وبني احلطيم فإذا فعل 

ا يف طوافه فما دام مبكة أعاده كله ليكون مؤداي للطواف على الوجه املشروع وإن ذلك فقد أدخل نقص
 أعاد على احلجر خاصة أجزأه ألنه تاليف ما هو املرتوك 

  أي من الواجب. أو األكثر منهقوله: 
، أي يف مطلق الزمان، وهو وقت طواف الصدر، وما دام مبكة يؤمر ابإلعادة إقامة للواجب يف وقتهقوله: 

 النحر، وهلذا ال جيب شيء ابلتأخري عنها ابالتفاق.  ألنه ليس مبؤقت أبايم
، وهذا ألن األصل أن ما جيب يف ترك كله دم ومن ترك ثالثة أشواط من طواف الصدر فعليه الصدقةقوله: 

لصدقة يف ترك األقل إظهارا  للتفاوت بني الواجب جيب يف أقله صدقة، كما يف الرمي، أو نقول إمنا وجبت ا
والفريضة؛ فإنه إذا ترك األقل من طواف الزايرة جيب دم وجيزيه شاة واملراد من الصدقة أن جيب لكل شوط 

 نصف صاع من بر.
، يعين طاف طواف الزايرة ابلبيت ومن طاف الطواف الواجب يف جوف احلجر؛ فإن كان مبكة أعادهقوله: 
الطواف ابحلطيم فال خيلو بعد ذلك من أحد األمرين: إما أن كان مبكة أو رجع إىل أهله؛ فإن كان وترك 

، 1مبكة فليعد الطواف ابلبيت عمال  ابلسنة املروية، وهي قوله صلى هللا عليه وسلم: " احلطيم من البيت"
اف على احلطيم خاصة ، وإن مل يعد الطواف وأعاد الطو 2واألمر ابإلعادة من خواص "اجلامع الصغري"

أجزأه عندان خالفا  للشافعي، وهذا ألنه هو املرتوك وقد تالىف ذلك فيجزيه، وألنه حمل ال نقطع على أنه 
 من البيت لثبوته خبرب الواحد؛ فال يكون الطواف عليه شرطا .

                                                            

، كتاب احلج، ابب جدر الكعبة وابهبا، واللفظ ملسلم: عن عائشة قالت : سألت رسول هللا صلى هللا 1333ومسلم رقم  ، كتاب احلج، ابب جدر الكعبة؛1584متفق عليه، رواه البخاري رقم  - 1

فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا أمن البيت هو ؟ قال : "نعم"، قلت: فما هلم مل يدخلوه يف البيت ؟ قال : "إن قومك قصرت هبم النفقة قلت : فما شأن اببه مرتفعا قال :  ردعليه و سلم عن اجلَ 
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من اجلانب رج وهو أن أيخذ عن ميينه خارج احلجر حىت ينتهي إىل آخره مث يدخل احلجر من الفرجة وخي
يف طوافه برتك ما هو  اآلخر هكذا يفعله سبع مرات فإن رجع إىل أهله ومل يعده فعليه دم ألنه متكن نقصان

 قريب من الربع وال جتزيه الصدقة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

وإن رجع إىل أهله قبل أن يفعل شيئا  مما قلناه فعليه الدم وجتزيه شاة، ألن املرتوك ثبت وجوبه خبرب الواحد 
الكتاب فوقع الطواف معتدا  به، مث املرتوك أقل من اجلملة فوجب جربه ابلشاة كرتك  فلم يبطل به حكم
 شوط أو شوطني. 

 ، أراد به قوله صلى هللا عليه وسلم:" احلطيم من البيت". على ما قدمناهقوله: 
 أي تدارك املرتوك وهو الطواف ابحلطيم. تالىف ما هو املرتوكقوله: 
، أي اإلعادة على احلجر أخذه من ميينه وإمنا ذك ر الضمري الراجع إىل اإلعادة وهو أن أيخذ من ميينهقوله: 

ابلنظر إىل اخلرب وهذا بيان كيفية اإلعادة على احلجر خاصة يعين يبتدئ من اجلانب األمين فيطوف خارج 
احلجر مث يدخل يف احلجر وخيرج من اجلانب اآلخر يفعل كذلك سبع مرات وإن شاء أخذ من اجلانب 

ألمين وهو اجلانب الشرقي، فإذا انتهى إىل آخره وهو اجلانب الغريب يعود إىل اجلانب الشرقي، ولكن ال ا
 يعد الرجوع شوطا  ألنه منكوس، ويفعل كذلك إىل متام سبعة أشواط. 
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ومن طاف طواف الزايرة على غري وضوء وطواف الصدر يف آخر أايم التشريق طاهرا فعليه دم فإن كان 
الزايرة جنبا  فعليه دمان عند أيب حنيفة رمحه هللا، وإمنا وجب عليه دمان يف الصورة الثانية عند  طاف طواف

أيب حنيفة رضي هللا عنه، ألن الطواف مع اجلنابة يف حكم العدم، وهلذا يؤمر ابإلعادة ما دام مبكة وجواب  
 ال استحبااب ، وقاال عليه دم واحد 

 در طاهرا  حكم من طاف للزايرة حمداث  وللص
فإن   ،ومن طاف طواف الزايرة على غري وضوء وطواف الصدر يف آخر أايم التشريق طاهرا  فعليه دمقوله: 

، وهذه من كان طاف طواف الزايرة جنبا  فعليه دمان عند أيب حنيفة رضي هللا عنه، وقاال: عليه دم واحد
األوىل ألن طواف الزايرة حمداث  يقع جمزاي  لكن ، وإمنا وجب عليه دم واحد يف الصورة 1مسائل اجلامع الصغري

مع النقصان، فلما وقع الطواف مع احلدث معتدا  به مل جيب نقل طواف الصدر إىل طواف الزايرة ووجب 
 عليه دم وجيزيه شاة لنقصان احلدث.

ال على فلما كان يف حكم العدم وجب نقل طواف الصدر إليه ألن العزمية يف ابتداء اإلحرام حصلت لألفع
فبطلت نيته على خالف ذلك الرتتيب؛ فانتقل طواف الصدر إىل طواف الزايرة،  الرتتيب الذي شرعت

فيصري كأنه طاف طواف الزايرة يف آخر أايم التشريق ومل يطف للصدر فيجب عليه دمان دم لرتك طواف 
 عنه.الصدر ودم آخر لتأخري طواف الزايرة عن أايم النحر عند أيب حنيفة رضي هللا 

وقاال: جيب عليه دم لرتك طواف الصدر، وال شيء عليه ابلتأخري. هلما ما روي يف السنن وغريه عن عبد 
هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه أنه قال: وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع مبىن 

ن أذبح، فقال رسول هللا صلى هللا يسألونه فجاءه رجل؛ فقال: اي رسول هللا، إين مل أشعر فحلقت قبل أ
 اي رسول هللا إين مل أشعر فنحرت قبل أن أرمي عليه وسلم: "اذبح وال حرج"، وجاء رجل آخر، وقال:

م أو أخِ ر إال قال: "اصنع وال حرج" . وأخرجه 2فقال: " ارم وال حرج"، وقال: فما سئل يومئذ عن شيء قدِ 
ن ماجه، وأليب حنيفة رضي هللا عنه أن التأخري عن املكان يوجب البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي واب

الكفارة، كما إذا أخر اإلحرام عن امليقات؛ فكذا التأخري عن الزمان، واجلامع كون التأخري نقصاان ، وألن 
فكذا إذا أخره. وهلذا إذا أخر الواجب  3التأخري يف حكم الضمان كالرتك، فإذا ترك الواجب جيب عليه الدم

 الصالة جيب عليه سجود السهو، كما إذا ترك الواجب، وتفويت الوقت نقصان ال حمالة، ونقائص احلج يف
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بنيت على اهلدااي والقالئد، كما أن نقائص الصالة جترب بسجود السهو ألهنا  1جترب ابلدم ألنه عبادة زايرة
 عبادة بنيت على السجود، وما أشبهه. 
كان يف االبتداء حني مل يستقر أفعال املناسك، دل عليه أنه صلى   واجلواب عن احلديث فنقول: إن ذلك

هللا عليه وسلم سئل يف ذلك اليوم سعيت قبل أن أطوف، فقال: افعل وال حرج، وذلك ال جيوز ابإلمجاع، 
ولئن سلمنا أنه كان بعد استقرار املناسك فنقول: إن قوله: وال حرج ال ينايف وجوب الكفارة، وهلذا لو 

 حلق من عذر جيب عليه الكفارة مع أن احلرج يف ترك التطيب وترك احللق.  تطيب أو
ألن يف الوجه األول مل ينقل طواف الصدر إىل طواف الزايرة ألنه واجب وإعادة طواف الزايرة بسبب 
احلدث غري واجب وإمنا هو مستحب فال ينقل إليه، ويف الوجه الثاين ينقل طواف الصدر إىل طواف الزايرة 

النحر فيجب الدم برتك  ألنه مستحق اإلعادة فيصري اتركا لطواف الصدر مؤخرا  لطواف الزايرة عن أايم
 الصدر ابالتفاق وبتأخري اآلخر على اخلالف إال أنه يؤمر إبعادة طواف الصدر ما دام مبكة 

، أراد ابلوجه األول ما إذا طاف طواف ألن يف الوجه األول مل ينقل طواف الصدر إىل طواف الزايرةقوله: 
طاف طواف الزايرة جنبا . قوله ألنه مستَحق  الزايرة على غري وضوء، قوله ويف الوجه الثاين وهو إذا ما

 اإلعادة أي ألن طواف الزايرة واجب اإلعادة لفحش اجلناية ابجلنابة. 
، ألنه ملا وجب نقل طواف الصدر إىل طواف الزايرة صار كأنه مل يطف فيصري اتركا  لطواف الصدرقوله: 

د أيب حنيفة لتأخري طواف الزايرة عن أايم طواف الصدر أصال  فيجب عليه دم لرتكه ابالتفاق، ودم آخر عن
 النحر خالفا  هلما، وهو معىن قوله: وبتأخري اآلخر على اخلالف، وأراد ابآلخر طواف الزايرة. 

، وإمنا يؤمر ابإلعادة إقامة للواجب يف وقته، مث إذا إال أنه يؤمر إبعادة طواف الصدر ما دام مبكةوقوله: 
عند أيب حنيفة رضي هللا عنه لتأخري طواف الزايرة عن وقته، وعندمها ال أعاد طواف الصدر جيب دم واحد 

شيء عليه أصال ، وإن طاف طواف الزايرة جنبا  ومل يطف طواف الصدر بعد ذلك ورجع إىل أهله فعليه 
دمان دم لرتك طواف الصدر وجيزيه شاة ودم آخر وهو جزور أو بقر لطواف الزايرة جنبا ، خبالف ما إذا 

 مرته جنبا  طاف لع
 

وال يؤمر بعد الرجوع على ما بينا ومن طاف لعمرته وسعى على غري وضوء وحل، فما دام مبكة يعيدمها وال 
شيء عليه أما إعادة الطواف فلتمكن النقص فيه بسبب احلدث وأما السعي فألنه تبع للطواف وإذا 

 يعيد فعليه دم لرتك الطهارة فيه أعادمها ال شيء عليه الرتفاع النقصان، وإن رجع إىل أهله قبل أن 
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ورجع إىل أهله حيث جيزيه شاة ألن العمرة ليست بفريضة؛ فكان النقصان فيها دون النقصان يف احلج، 
 ألن اجلناية ختف مبعىن  يف احملل كما ختف مبعىن  يف اجلاين. 

رجوع إىل أهله وأشار أي وال يؤمر إبعادة طواف الصدر بعد ال وال يؤمر بعد الرجوع على ما بيناقوله: 
بقوله ما بينا، إىل قوله: ومن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط فعليه شاة إىل قوله: وما دام مبكة يؤمر 

 ابإلعادة.
 حكم من طاف وسعى وهو حمدث مث حتلل

، يعين طاف ومن طاف لعمرته وسعى على غري وضوء وحل فما دام مبكة يعيدمها وال شيء عليهقوله:  
داث  وسعى كذلك بني الصفا واملروة مث حلق أو قصر فما دام مبكة جيب عليه إعادة الطواف لعمرته حم

والسعي مجيعا  وال شيء عليه بعد اإلعادة الرتفاع النقصان هبا، وإمنا وجب إعادة الطواف، ألنه حصل مع 
تبعا  للطواف فيعاد   النقصان ودفع النقصان إبعادته، أما السعي وإن كان ال حيتاج إىل الطهارة لكنه شرع

 كي يقع عقيب الطواف.
وجيزيه شاة وال يؤمر ابلعود، وهذا ألنه وقع  وإن رجع إىل أهله قبل إعادة الطواف والسعي يلزمه دمقوله: 

طوافه مع احلدث جمزاي  لكن مع النقصان؛ فوجب جرب النقصان ابلدم وال حاجة إىل العود ألنه أدى الركن 
أو التقصري وال جيب عليه شيء آخر ألجل السعي على غري وضوء، ألن  وهو الطواف وحتلل ابحللق

 الطهارة ليست من واجباته. 
وال يؤمر ابلعود لوقوع التحلل أبداء الركن إذ النقصان يسري وليس عليه يف السعي شيء ألنه أتى به على 

 أثر طواف معتد به
قال بعضهم يف شرحه: ليس مراد املصنف من قوله وحل حقيقة احلل ألهنا ابحللق تكون بل أراد به التحلل 
الذي حيل به احللق مث استدل وقال: وهلذا قال بعد ذلك: لوقوع التحلل أبداء الركن فأقول: هذا الكالم 

 بعد ذلك حلق أو تقصري صدر منه جزافا  يُقَضى منه العجب، وهذا ألن العمرة إحرام وطواف وسعي مث
وال شيء غري ذلك. واملصنف ملا قال: ومن طاف لعمرته وسعى على غري وضوء وحلَّ، وجعل قوله وحلَّ 

 معطوفا  على قوله: طاف وسعى ال يفهم منه إال احلل ابحللق أو التقصري وهذا يف غاية الظهور. 
للصِ ماخ أحرى أبن يسمى عبثا  وهلذا ذكر  أما قوله: أراد به التحلل الذي حيل به احللق فهو شيء ملوث

عن  1فخر اإلسالم البزدوي رمحه هللا يف اجلامع الصغري يف هذه املسألة التقصري مكان احللق نصا  عن حممد
 ،يعقوب عن أيب حنيفة رضي هللا عنه يف الرجل يطوف لعمرته على غري وضوء ويسعى على غري وضوء

 ويسعى بني الصفا واملروة فعلم أن ما ذكره القائل سهو.  ويقصر وهو مبكة، قال يعيد الطواف
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وأما استدالله بقول صاحب اهلداية فأقول ليس معناه كما ظن، ألنه قال وال يؤمر ابلعود لوقوع التحلل 
أبداء الركن معناه ال يؤمر بعد الرجوع إىل أهله ابلعود إىل مكة لوقوع التحلل ابحللق أو التقصري مع أداء 

يؤمر ابلعود لعدم االحتياج إىل ذلك  الركن وهو الطواف؛ فلما حتلل وقد أتى ابلركن مل يبق عليه شيء فلم
 فافهم. 

 وكذا إذا أعاد الطواف ومل يعد السعي يف الصحيح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

:"أربعة أشياء حيل هبا النساء للمحرم: للمحصر حتل ابلذبح، وللحاج بطواف الزايرة،  1وقال يف خزانة الفقه
 وللمعتمر ابحللق أو التقصري، ولفائت احلج ابلعمرة". 

أي ال شيء عليه إذا أعاد الطواف ومل يعد السعي   عاد الطواف ومل يعد السعي يف الصحيحوكذا إذا أقوله: 
كما إذا أعادمها مجيعا  يف الصحيح من الرواية، وأكثر مشاخينا يف شروح اجلامع الصغري على خالف ما 

ة جتعل املؤدَّى  ذهب إليه صاحب اهلداية، قالوا: إذا أعاد الطواف ومل يعد السعي كان عليه دم، ألن اإلعاد
كأن مل يكن من وجه فيبقى السعي قبل الطواف، وذلك خالف املشروع، ألن املشروع يف السعي أن يكون 
بعد الطواف مث إن املصنف قال بوجوب الشاة فيما إذا طاف لعمرته حمداث  ورجع إىل أهله قبل أن يعيد ومل 

 يذكر احلكم فيما إذا طاف جنبا . 
ان جنبا  فالقياس أن ال يكتفي ابلشاة ألن حكم اجلنابة أغلظ من حكم احلدث قال يف اإليضاح: وإن ك

فيجب أن يظهر حكم التغلظ يف إجياب الزايدة، كما يف طواف الزايرة، وإمنا اكتفى ابلشاة استحساان  ألن 
ادة طواف الزايرة فوق طواف العمرة وإجياب أغلظ الدماء وهو البدنة يف طواف الزايرة كان ملعنيني، وك

الطواف وغلظ أمر اجلناية فإذا وجد أحد املعنيني دون الثاين تعذ ر إجياب أغلظ الدماء فاقتصران على 
 الشاة. 

  

                                                            

عدد ة، دار الكتب العلمي، طباعة شاهنيحممد عبد السالم  حتقيقهـ، مجع فيه مسائل الفقه، 383السمرقندي، املتوىف سنة  الليث نصر بن حممد بوأعيون املسائل، خزانة الفقه و  - 1
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ومن ترك السعي بني الصفا واملروة فعليه دم وحجه اتم، ألن السعي من الواجبات عندان فيلزم برتكه الدم 
 دون الفساد

 حكم القارن إذا ترك السعي
واألصل هنا ما تقدم أن السعي واجب عندان  سعي بني الصفا واملروة؛ فعليه دم وحُجُه اتم  ومن ترك القوله: 

وال يستعمل مثل هذا اللفظ يف الركن فتعني 1چڳڳگ گ گ  ک گچوعند الشافعي ركن لقوله تعاىل: 
صلى ألن مطلق األمر للوجوب وقد صح أنه  2الوجوب بقوله صلى هللا عليه وسلم:" خذوا عين مناسكم"

؛ 3هللا عليه وسلم سعى، وألن العلماء ملا اختلفوا يف أنه واجب أو ركن صار إمجاعا  منهم على عدم الثالث
فلما انتفت الركنية ابآلية تعني الوجوب ال حمالة فلما ثبت الوجوب وجبت الشاة برتكه ألن كل نسك ليس 

 بركن فالدم يقوم مقامه كالرمي.
ملسمى ابلكايف وإن ترك السعي فيما بني الصفا واملروة رأسا  يف حج أو قال احلاكم الشهيد يف خمتصره ا

عمرة فعليه دم وكذلك إن ترك منه أربعة أشواط، وإن ترك ثالثة أشواط أطعم لكل شوط مسكينا  نصف 
صاع من حنطة، إال أن يبلغ ذلك دما  فيطعم حينئذ منه ما شاء يعين نقص منه ما شاء وذلك ألن السعي 

مي وطواف الصدر، فيكون ترك أكثره كرتك كله يف وجوب الدم. وجيب الصدقة برتك األقل واجب كالر 
 ليكون الواجب برتك األقل دون ما جيب برتك األكثر. 

  

                                                            

 .158سورة البقرة، اآلية  - 1
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 ومن أفاض قبل اإلمام من عرفات فعليه دم وقال الشافعي رمحه هللا ال شيء عليه 
 حكم احملرم إذا أفاض من عرفة قبل اإلمام

، أي أفاض قبل غروب الشمس، وإمنا قدران هكذا ألنه قبل اإلمام من عرفات فعليه دم ومن أفاضقوله: 
إذا غربت الشمس وأبطأ اإلمام ابلدفع جيوز للناس الدفع قبل اإلمام ألن وقت الدفع قد دخل، فإذا أتخر 

 اإلمام فقد ترك السنة، فال جيوز للناس تركها، وبه صرح يف شرح خمتصر الكرخي. 
اعلم أنه ال جيوز ألحد أن يدفع من عرفات قبل غروب الشمس ال لإلمام وال للقوم؛ فإن دفع أحد قبل 
الغروب فعليه دم، وقال الشافعي: ال شيء عليه ألن ركن احلج يتأدى أبصل الوقوف واإلطالة إىل جزء من 

، ولنا أن رواة نسك رسول هللا صلى هللا عليه أمجعوا على أنه أفاض من عرفات بعد 1الليل ليس بواجب
غروب الشمس فعلم أن االستدامة يف الوقوف إىل جزء من الليل واجب ألنه صلى هللا عليه وسلم قال: 

ك "خذوا عين مناسكم"، واألمر للوجوب؛ فلما ثبت أن الوقوف يف جزء من الليل واجب لزمه دم برتكه كرت 
 سائر الوجبات.

فإن قلت: إذا وقف ليال  ومل يقف ابلنهار ال يلزمه شيء ابالتفاق فأوىل أن ال يلزمه شيء إذا وقف هنارا  ومل 
يقف ليال ، ألن الوقوف ابلنهار أصل وابلليل تبع. قلت: الوقوف املعتد به ركنا  هو الوقوف ابلنهار أو 

لليل ال حمالة ملا قلنا من وجوب االستدامة إىل جزء من الليل، ابلليل، إال أن الواجب هو الوقوف جبزء من ا
مث هو إذا وقف ابلنهار دون جزء من الليل أتى ابلركن دون الواجب فلزمه دم، وإذا وقف ابلليل دون النهار 

 مل جيب عليه شيء 
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واجبة لقوله  ألن الركن أصل الوقوف فال يلزمه برتك اإلطالة شيء ولنا أن االستدامة إىل غروب الشمس 
عليه الصالة والسالم فادفعوا بعد غروب الشمس فيجب برتكه الدم خبالف ما إذا وقف ليال ألن استدامة 
الوقوف على من وقف هنارا ال ليال، فإن عاد إىل عرفة بعد غروب الشمس ال يسقط عنه الدم يف ظاهر 

 ل الغروب الرواية ألن املرتوك ال يصري مستدركا واختلفوا فيما إذا عاد قب
 ألن اجلزء األول من وقوفه اعترب ركنا  واجلزء الثاين اعترب واجبا  فلما أتى ابلركن والواجب مل يلزمه شيء.

، وجه التمسك أن النيب صلى هللا عليه 1"لقوله صلى هللا عليه وسلم: "فادفعوا بعد غروب الشمسقوله: 
فع قبل الغروب يكون اتركا  للواجب فيلزمه وسلم أمر ابلدفع بعد غروب الشمس واألمر للوجوب فلما د

 الدم والدفع من عرفات هو اإلفاضة. 
أراد به ما ذكر يف األصل  وإن عاد إىل عرفة بعد غروب الشمس ال يسقط عنه الدم يف ظاهر الروايةقوله: 

مع وقف هبا بعدما غربت الشمس مل يسقط عنه الدم، وذاك ألن املرتوك سنة الدفع و  بقوله: فإن رجع
اإلمام ومل يستدرك ذلك، وذكر ابن شجاع رمحه هللا عن أيب حنيفة رضي هللا عنه أن الدم يسقط عنه، قال 

 القدوري: هو الصحيح، ألنه استدرك املرتوك. 
، قال الصدر الشهيد رمحه هللا يف شرح اجلامع الصغري: قال واختلفوا فيما إذا عاد قبل الغروبقوله: 

الشمس يسقط عنه الدم ألنه تدارك املرتوك يف وقته حني أفاض بعد غروب بعضهم: لو عاد قبل غروب 
الشمس مع اإلمام، وقال بعضهم: ال يسقط ألنه ما تدارك اجلزء الفائت من الوقوف فال يتصور تداركه. 
وقال يف حتفة الفقهاء: وإن عاد إىل عرفة قبل الغروب مث رجع مع اإلمام والقوم بعد الغروب سقط عنه 

وقال زفر رمحه هللا ال يسقط كما قال يف جماوزة امليقات، ولو عاد إىل عرفة بعد الغروب ال يسقط  ،2الدم
يعين إبمجاع بيننا وبني زفر رمحه هللا على رواية األصل، وإمنا قلنا هكذا ألن فيه رواية أخرى  ،الدم ابإلمجاع

 ا. عن أيب حنيفة رضي هللا عنه وهي رواية ابن شجاع وقد مرت قبيل هذ
  

                                                            

عليه السالم أفاض منها حني " قلت : حديث غريب، وتقدم يف حديث جابر الطويل فلم يزل عليه السالم واقفا حىت غربت الشمس وتقدم أيضا من حديث علي بن أيب طالب أنه  قال الزيلعي - 1

أسامة قال : كنت ردف رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فلما وقعت  غربت الشمس رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وقال الرتمذي : حديث حسن صحيح وتقدم أيضا عند أيب داود من حديث

 (.132/  3الشمس دفع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم") نصب الراية، مجال الدين عبد هللا الزيلعي،
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ومن ترك الوقوف ابملزدلفة فعليه دم ألنه من الواجبات ومن ترك رمي اجلمار يف األايم كلها فعليه دم لتحقق 
ترك الواجب ويكفيه دم واحد ألن اجلنس متحد كما يف احللق، والرتك إمنا يتحقق بغروب الشمس من آخر 

 أايم الرمي ألنه مل يعرف قربة إال فيها
، اعلم أن وقت الوقوف ابملزدلفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر ابملزدلفة فعليه دم ومن ترك الوقوفقوله: 

إىل أن يسفر جدا ، فمن حضر املزدلفة يف هذا الوقت فقد أتى ابلوقوف، ومن تركه يف هذا الوقت أبن 
اف جاوز املزدلفة قبل طلوع الفجر فعليه دم لرتك الواجب، إال إذا جاوزها ليال  عن علة وضعف، فخ

 الزحام فال شيء عليه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم رخص للضعفاء أن يتعجلوا بليل.
، اعلم أن مجيع الرمي بسبعني حصاة؛ ففي يوم النحر ومن ترك رمي اجلمار يف األايم كلها فعليه دمقوله: 

شرين حصاة بعد طلوع الشمس عند مجرة العقبة بسبع حصيات، ويف اليوم الثاين بعد الزوال إبحدى وع
بسبع عند اجلمرة اليت تلي مسجد اخليف، وبسبع عند اجلمرة الوسطى، وبسبع عند مجرة العقبة، ويف اليوم 
الثالث إبحدى وعشرين حصاة هبذا الرتتيب، ويف اليوم الرابع وهو آخر أايم التشريق إبحدى وعشرين 

عند أيب حنيفة رضي هللا عنه خالفا  هلما مث حصاة أيضا  بعد الزوال، وجيوز تقدميها يف هذا اليوم على الزوال 
إنه إذا ترك الرمي يف مجيع األايم جيب عليه دم لقوله صلى هللا عليه وسلم من ترك نسكا  فعليه دم، وألنه 

وجيزيه شاة واحدة، ألن جنس املرتوك متحد ترك الواجب فيجب عليه الدم ألن نقائص احلج جترب ابلدم، 
؛ فإن مل تغرب الشمس بعد يرميها على الرتتيب، لكن وب الشمس من اليوم الرابعمث الرتك إمنا يتحقق بغر 

جيب عليه دم عند أيب حنيفة ابلتأخري، ومجلته ما قال احلاكم اجلليل الشهيد يف كافيه: إذا مل يرم مجرة 
وما دامت  1العقبة يوم النحر حىت جاء الليل رماها وال شيء عليه ألن رسول هللا أذن للرعاة يف الرمي ليال  

األايم ابقية فاإلعادة ممكنة فريميها على التأليف مث بتأخريها جيب الدم عند أيب حنيفة خالفا هلما وإن ترك 
رمي يوم واحد فعليه دم ألنه نسك اتم، وإن مل يرم حىت يصبح من الغد رماها وعليه دم يف قول أيب حنيفة 

دم عليه وإن ترك منها حصاة أو حصاتني إىل الغد رمى رضي هللا عنه، وقال أبو يوسف وحممد يرميها وال 
ما ترك وتصدق لكل حصاة بنصف صاع من حنطة على مسكني، إال أن يبلغ دما  فيتصدق مبا شاء، يعين 
ينقص من الدم ما شاء وإن كان ترك األكثر منها فعليه دم يف قول أيب حنيفة، وإن ترك إحدى اجلمار يف 

ألنه أقلها، وإن ترك الرمي كله يف سائر األايم إىل آخر أايم الرمي رماها على اليوم الثاين فعليه صدقة، 
التأليف وعليه دم يف قول أيب حنيفة رضي هللا عنه، وال دم عليه يف قول أيب يوسف وحممد، وإن تركها حىت 

اجلليل  غابت الشمس من آخر أايم الرمي سقط عنه الرمي وعليه دم واحد يف قوهلم مجيعا ، وقال احلاكم
أيضا  فإن بدأ يف اليوم الثاين جبمرة العقبة فرماها مث ابلوسطى مث ابليت تلي املسجد مث ذكر ذلك من يومه 
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 1]من يومه[قال: يعيد على مجرة الوسطى ومجرة العقبة، وإن رماها كل مجرة بثالث حصيات مث ذكر ذلك
سبع حصيات، وكذلك على الثالثة، وإن رمى  قال: يبدأ فريمي األوىل أبربع حصيات، مث يعيد على الثانية ب

كل واحدة أبربع قال: يرمي كل واحدة بثالث فإن استقبل رميها فهو أفضل. وقال احلاكم أيضا  فإن رمى 
إحدى اجلمار بسبع حصيات مجيعا  قال: هذه واحدة يرميها بستة أخرى، وإن رماها أبكثر من سبع 

ال يدري من أيتهن نقصها، أعاد على كل واحدة منهن حصيات مل تضره تلك الزايدة وإن نقص حصاة 
 حصاة حصاة. 

 
ومن ترك رمي إحدى اجلمار الثالث فعليه الصدقة ألن الكل يف هذا اليوم نسك واحد فكان املرتوك أقل 
إال أن يكون املرتوك أكثر من النصف فحينئذ يلزمه الدم لوجود ترك األكثر، وإن ترك رمي مجرة العقبة يف 

 حر فعليه دم يوم الن
أي ألن الرمي مل يعرف قربة إال يف أايم الرمي وهي األايم األربعة اليت  ألنه مل يعرف قربة إال فيهاقوله: 

 تشتمل على النحر والتشريق. 
 ، يعين على الرتتيب. على التأليفقوله: 
من يوم، وذاك ، أي ترك إحدى اجلمار الثالث ومن ترك رمي إحدى اجلمار الثالث فعليه الصدقةقوله: 

ألن اجلمار الثالث من يوم واحد نسك واحد فيجب برتك أقلها صدقة، وهي إحدى اجلمار وهي سبع 
 حصيات لكل حصاة نصف صاع من بر إال إذا بلغ دما  فحينئذ ينقص ما شاء من الدم. 

فحينئذ يلزمه الدم وهو استثناء من قوله فعليه الصدقة، يعين  إال أن يكون املرتوك أكثر من النصفقوله: 
إذا ترك األكثر من اجلمار الثالث أبن رمى مثاين حصيات وترك ثالث عشرة حصاة جيب عليه الدم، ألن 

 لألكثر حكم الكل.
، وهذا ألن سبع حصيات يف هذا اليوم مجيع وإن ترك رمي مجرة العقبة يف يوم النحر فعليه الدمقوله: 

النسك مبنزلة اجلمار الثالث يف يوم آخر فيجب برتكها أو ترك أكثرها دم كرتك اجلمار الثالث أو أكثرها يف 
 يوم آخر. 
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ألنه كل وظيفة هذا اليوم رميا  وكذا إذا ترك األكثر منها وإن ترك منها حصاة أو حصاتني أو ثالاث تصدق 
 نصف صاع إال أن يبلغ دما فينقص ما شاء ألن املرتوك هو األقل فتكفيه الصدقة. لكل حصاة 

، أي إنَّ رمَي مجرِة العقبِة كُل وظيفِة يوِم النحر من حيث الرمي، وإمنا ألنه كل وظيفة هذا اليوم رميا  قوله: 
كيف قلت إن رمي مجرة   قيد بقوله: رميا ، احرتازا  عن االعرتاض الوارد عليه إذا مل يقل كذلك، أبن يقال

العقبة كل وظيفة هذا اليوم والذبح واحللق والطواف أيضا  من وظائف هذا اليوم فلما قال: رميا  خرجت 
 األشياء املذكورة عما ادعاه؛ فافهم. 

 أي جيب عليه الدم أيضا  إذا ترك األكثر من مجرة العقبة.  وكذا إذا ترك األكثر منهاقوله: 
استثناٌء من قوله: تصدق لكل حصاة نصف صاع يعين إذا بلغ قيمة ما تصدق لكل  ما  إال أن يبلغ دقوله: 

 حصاة قيمة الدم فحينئذ ينقص من الدم ما شاء حىت ال يلزم التسوية بني األقل واألكثر. 
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 على احملرم حرمة الصيد فصل
إىل آخر اآلية وصيد الرب ما  چٻٻٺ ٻٱچاعلم أن صيد الرب حمرم على احملرم وصيد البحر حالل لقوله تعاىل

يكون توالده ومثواه يف الرب وصيد البحر ما يكون توالده ومثواه يف املاء والصيد هو املمتنع املتوحش يف 
 أصل اخللقة 

ملا كانت اجلناية على الصيد نوعا  خاصا  مغايرا  ملا تقدم من أنواع اجلناايت، أوردها يف فصل على حدة 
 ه مبا تقدم لالحتاد يف اجلنس.للمغايرة يف النوع ووصل

 حكم صيد الرب على احملرم والداللة عليه 
 پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱچ اعلم أن صيد الرب حمرم على احملرم وصيد البحر حالل، واألصل فيه قوله تعاىل: قوله:

انتفاعا ،  ، ومعىن اآلية أحل لكم مصيد الرب مأكوال  كان أو غري مأكول1چچٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پپ پ
وأحل لكم طعامه أي ما يطعم منه كالسمك أكال ، متاعا  لكم مفعول له أي أحل لكم طعامه متتيعا  
للمقيمني أيكلونه طراي  وللسيارة يتزودونه قديدا ،كما تزو د موسى احلوت يف مسريه إىل اخلضر عليه السالم 

 ُحُرما  أي حمرمني. 
املتوحش أبصل اخللقة إما بقوائمه وإما جبناحه، وهو على نوعني بري مث اعلم أن الصيد هو احليوان املمتنع 

ومائي، فالربي ما يكون توالده يف الرب سواء كان مثواه يف الرب أو يف املاء، واملائي ما يكون توالده يف املاء 
فيعترب سواء كان مثواه يف املاء أو يف الرب كالضفدع، وذلك ألن التوالد أصل والكينونة بعد ذلك عارض 

 األصل دون العارض.
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واستثىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخلمس الفواسق وهي الكلب العقور والذئب واحلدأة والغراب واحلية 
 والعقرب 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻچولقوله تعاىل:  ،چڀٺ ڀ ڀ ڀچ مث اعلم أن صيد الرب كله حرام للمحرم لقوله تعاىل:
، واململوك واملباح ومأكول اللحم وغري مأكول اللحم 2 چ ۅۉ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچ ولقوله تعاىل: 1چ

، وما يف معناها فال شيء 3سواء يف ذلك لعموم اسم الصيد، إال ما أابح الشرع بقتله من الفواسق اخلمس
ه ال جيب عليه بقتلها، وسيجيء بياهنا إن شاء هللا تعاىل، وكذا إذا قتل الصيد ذااب  عن نفسه إذا صال علي

شيء، ألن الشرع أذن له يف قتله يف هذه احلالة، خبالف اجلمل إذا صال فقتله حيث جيب عليه قيمته ألن 
 صاحب احلق مل أيذن له يف قتله. 

وروي عن أيب يوسف رمحه هللا يف شرح الطحاوي : أنه ال يضمن يف اجلمل الصائل أيضا  وبه أخذ الشافعي 
 ، أما إذا قتل إنساان  محل عليه بسالح ذااب   عن نفسه فال شيء عليه ابإلمجاع. 4رمحه هللا

اعلم أن اخلمس الفواسق ملا حل  قتلها  ،5]اخلمس الفواسق[ واستثىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقوله: 
 ته.ابحلديث خرجت عن حكم حرمة قتل الصيد فجاز إطالق االستثناء لوجود معناه وإن مل توجد صور 

فإهنا مبتدائت ابألذى واملراد به الغراب الذي أيكل اجليف هو املروي عن أيب يوسف رمحه هللا، وإذا قتل 
اآلية نص على  چۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇچاحملرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه اجلزاء أما القتل فلقوله تعاىل 

ل اجلزاء تعلق ابلقتل والداللة ليست بقتل إجياب اجلزاء وأما الداللة ففيها خالف الشافعي رمحه هللا هو يقو 
 فأشبه داللة احلالل حالال  

قوله وهو املروي عن أيب يوسف رمحه هللا، قال يف اإليضاح: قال أبو يوسف رمحه هللا الغراب املستثىن ما 
 أيكل اجليف، ألنه هو الذي يبتدئ ابألذى. 

، أي قال القدوري إذا قتل احملرم صيدا  فعليه اجلزاء وإذا قتل احملرم صيدا  أو دل  عليه من قتلهقوله: قال: 
أبن قال إن يف مكان كذا صيدا  فقتله املدلول جيب على الدال   ،جيب عليه اجلزاء وكذا إذا دل  عليه إنساان  
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 ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچ اجلزاء سواء كان املدلول حمرما  أو حالال ، أما اجلزاء يف القتل فمجمع عليه لقوله تعاىل
 اآلية، نص على إجياب اجلزاء. 1چەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ

وأما وجوب اجلزاء يف الداللة فهو مذهبنا، وقال الشافعي ال شيء عليه ألن هللا تعاىل أوجب اجلزاء يف 
اآلية، والداللة ليست بقتل فال جيب فيها اجلزاء فصار كما إذا دل حالٌل حالال   چې ې ۉچ القتل بقوله:

 على صيد احلرم حيث ال جيب على الدال شيء، ألنه ال اتصال للداللة ابحملل. 
 
 

 ولنا ما روينا من حديث أيب قتادة رضي هللا عنه وقال عطاء رمحه هللا أمجع الناس على أن على الدال اجلزاء 
، وهو أن أصحاب أيب قتادة قالوا: اي رسول هللا إان كنا أحرمنا وقد كان يث أيب قتادة رضي هللا عنهولنا حد

أبو قتادة مل حيرم فرأينا مُحَر وحٍش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أاتان  فنزلنا فأكلنا من حلمها مث قلنا: إان 
" منكم أحد أمره أن حيمل عليها أو أشار أنكل حلم صيد وحنن حمرمون فحملنا ما بقي من حلمها، قال:

، ومتام احلديث ذكرانه من الصحيح البخاري يف ابب 2إليها " قالوا: ال، قال:" فكلوا ما بقي من حلمها"
 اإلحرام فعلم أن الداللة من حمظورات اإلحرام فيجب على الدال اجلزاء الرتكابه حمظور إحرامه. 

عن  3هللا روى حممد بن احلسن عن أيب يوسف عن داود بن أيب هندوقال اإلمام أبو نصر البغدادي رمحه 
بكر بن عبد هللا املزين، قال: أتى عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه رجل فقال: اي أمري املؤمنني إين أشرت إىل 
ظيب فقتله صاحيب، فقال عمر لعبد الرمحن بن عوف: ما ترى؟ قال: عليه شاة، فقال عمر: وأان أرى مثل 

 ذلك. 
وعن علي وابن عباس أن حمرما  أشار إىل حالل ببيض نعام فكسره فجعل عليه علي بن أيب طالب وابن 

 عباس جزاء . 
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وألن الداللة من حمظورات اإلحرام وألنه تفويت األمن على الصيد إذ هو آمن بتوحشه وتواريه فصار  
رتك ما التزمه كاملودع خبالف احلالل كاإلتالف، وألن احملرم إبحرامه التزم االمتناع عن التعرض فيضمن ب

 ألنه ال التزام من جهته على أن فيه اجلزاء على ما روي عن أيب يوسف وزفر رمحهما هللا.
وقال حممد بن احلسن يف األصل على الدال اجلزاء، مث قال بلغنا ذلك عن ابن عباس وكذلك عن عمر 

بن أيب رابح وهو تلميذ ابن عباس من  وعثمان وعلي بن أيب طالب رضي هللا عنهم، وروي عن عطاء
أن على الدال اجلزاء، قال الطحاوي: ومل يرو عن أحد من الصحابة  فقهاء التابعني مبكة أمجع الناس على

خالف ذلك فصار ذلك إمجاعا ، وألنه أمر ثبت خبالف القياس فقول الصحايب يف مثله حممول على 
وألن الداللة من حمظورات اإلحرام بال خالف حلديث أيب السماع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

قتادة رضي هللا عنه، أو ألن الصيد حيصل له األمن ببعده وتواريه عن أعني الناس، فبالداللة يفوت ذلك 
األمن فيجب عليه الضمان الرتكاب حمظور اإلحرام، وألن احملرم التزم ترك التعرض للصيد، فلما ترك ما 

تعرض ابلداللة وجب عليه الضمان كاملودَع إذا دل سارقا  على الوديعة، خبالف احلالل إذا التزمه من ترك ال
 دل ألنه مل يلتزم ترك التعرض فال ضمان عليه هلذا املعىن. 

وال يقال: ينبغي أن جيب اجلزاء على احلالل أيضا  إذا دل ألنه ملتزم أيضا  لرتك التعرض لصيد احلرم 
سالم ليس بكاف يف إجياب الضمان بل التزام األمان بعقد خاص هو املعترب، وهلذا ابإلسالم ألان نقول: اإل

 إذا دل األجنيب بسرقة الوديعة إنساان  ال جيب على األجنيب ضمان وإن كان اإلسالم موجودا . 
وهلذا والتحقيق يف هذا الباب أن يقال إن الضمان جزاء الفعل فيما إذا كان الدال حمرما  ال ضماُن احملل، 

إذا اشرتك حمرمان يف قتل صيد جيب على كل واحد منهما جزاٌء كامل، خبالف ما إذا كان الدال حالال  
فإن الضمان ضمان احملل، وهلذا إذا اشرتك حالالن يف قتل صيد احلرم جيب عليهما جزاء واحد، وابلداللة 

لم أن قياس الدال احملرم على مل يتصل ابحملل شيء فال جيب الضمان على دال احلالل، أو نقول ال نس
الدال احلالل يف عدم وجوب اجلزاء صحيح، ألنه روي يف شرح خمتصر الكرخي وغريه عن أيب يوسف وزفر 

 رمحهما هللا أن احلالل إذا دل على صيد احلرم جيب عليه اجلزاء أيضا . 
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والداللة املوجبة للجزاء أن ال يكون املدلول عاملا مبكان الصيد وأن يصدقه يف الداللة حىت لو كذبه وصدق 
غريه ال ضمان على املكذب، ولو كان الدال حالال يف احلرم مل يكن عليه شيء ملا قلنا وسواء يف ذلك 

 العامد والناسي 
 بيان الداللة املوجبة للجزاء

، يعين إذا كان املوجبة للجزاء أن ال يكون املدلول عاملا  مبكان الصيد وأن يصدقه يف الداللةوالداللة قوله: 
املدلول عاملا  مبكان الصيد قبل الداللة فقتله بعد الداللة فال شيء على الدال  ولكن يكره له الداللة، وكذا 

ال على األول ألن حكم الداللة  إذا كذ به يف داللته مث صدق اآلخر فقتل الصيد جيب اجلزاء على الثاين
األوىل سقط ابلتكذيب فوجب الضمان على الثاين، وقال أصحابنا رضي هللا عنهم إذا أمر حمرم رجال  بقتل 
صيد فأمر املأمور آخر فالضمان على اآلمر الثاين إذا كان حمرما  ألن املأمور األول مل يفعل ما أمر به احملرم، 

لزمه  1]فلذلك[د ومل أيمره ابلداللة واملأمور الثاين فعل ما أمر به اآلمر الثاينأال ترى أنه أمره بقتل الصي
 الضمان. 

وقالوا: لو دل احملرم على صيد فتحل ل مث أخذه املدلول فال جزاء على الدال ألن حكم الداللة يثبت 
 ة حالة اإلحرام. ابتصال فعل املدلول به، فصار كاملنشئ يف هذه احلالة إال أنه آمث ابلداللة املوجود

يعين إذا دل حالل على صيد احلرم ال جيب ولو كان الدال حالال  يف احلرم مل يكن عليه شيء ملا قلنا قوله: 
 عليه شيء ملا قلنا أنه ال التزام من جهته لالمتناع عن التعر ض. 

ل الشيخ أبو أي سواء يف وجوب جزاء الصيد العامد والناسي قا وسواء يف ذلك العامد والناسيقوله: 
 احلسني القدوري رمحه هللا يف شرحه ملختصر الكرخي: قال 
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 ألنه ضمان يعتمد وجوبه على اإلتالف فأشبه غرامات األموال
أصحابنا العامد يف قتل الصيد واخلاطئ سواء يف وجوب اجلزاء وهو قول عمر بن اخلطاب وعبد الرمحن بن 

البصري رضي هللا عنهم. وقال ابن عباس رضي هللا عوف وأنس بن مالك وسعد بن أيب وقاص واحلسن 
عنهما: ال جزاء على اخلاطئ، ولنا أنه ضمان جيب بسبب اإلتالف فيستوي فيه العامد واخلاطئ والذاكر 

 والناسي كما يف الصيد اململوك وسائر غرامات األموال. 
ما ابُل التعم د مشروطا  يف قال يف الكشاف: فإن قلت: فمحظورات اإلحرام يستوي فيها العمد واخلطأ، ف

، قلت ألن مورد اآلية فيمن تعمد، فقد روي أنه عنَّ هلم يف عمرة احلديبية محار وحش فحمل عليه 1اآلية
أبو اليسر فطعنه برحمه فقتله، فقيل له: إنك قتلت الصيد وأنت حمرم فنزلت. فأقول والتحقيق هنا أن يقال: 

 . 2 چی ی یچ ذا بقوله تعاىل:إمنا ذكر التعمد للوعيد املذكور بعد ه
وهذا ألن اخلاطئ ال يستحق الوعيد وليس قيد العمد ألن اخلاطئ ال جيب عليه اجلزاء، أال ترى إىل ما قال 

ورأيت يف بعض التفاسري أن اسم أيب  3يف الكشاف عن الزهري نزل الكتاب ابلعمد ووردت السنة ابخلطأ
اليسر عمرو بن مالك األنصاري رضي هللا عنه، قال ابن شاهني يف املعجم: أبو اليسر كعب بن عمرو وهو 

: أبو اليسر كعب بن عمرو شهد بدرا  مع رسول هللا صلى هللا عليه 4الصحيح ألن مسلما  قال يف "الكىن"
 وسلم إىل هنا لفظ مسلم.

 عائد سواء ألن املوجب ال خيتلف.واملبتدئ وال
وهذا ألن اخلاطئ ال يستحق الوعيد وليس قيد العمد ألن اخلاطئ ال جيب عليه اجلزاء، أال ترى إىل ما قال 

ورأيت يف بعض التفاسري أن اسم أيب  5يف الكشاف عن الزهري نزل الكتاب ابلعمد ووردت السنة ابخلطأ
عنه، قال ابن شاهني يف املعجم: أبو اليسر كعب بن عمرو وهو اليسر عمرو بن مالك األنصاري رضي هللا 

: أبو اليسر كعب بن عمرو شهد بدرا  مع رسول هللا صلى هللا عليه 6الصحيح ألن مسلما  قال يف "الكىن"
، أراد ابملبتدئ الذي قتل : واملبتدئ والعائد سواء ألن املوِجب ال خيتلفوسلم إىل هنا لفظ مسلم.قوله
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ابلعائد الذي قتل مرة بعد مرة، قال: مها سواء يف وجوب اجلزاء ألن املوِجب للضمان وهو الصيد مرة و 
اإلتالف ال خيتلف ابالبتداء أو العود فيجب اجلزاء يف احلالني كالصيد اململوك، قال صاحب الكشاف: 

، وعليه عامة واختلفوا يف وجوب الكفارة على العائد فعن عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبري واحلسن وجوهُبا
 العلماء، وعن ابن عباس وشريح أنه ال كفارة عليه، وقال داود األصفهاين: ال كفارة عليه لقوله تعاىل:

 . 1چجتيب ىب مب خب حبچ
بيانه أن هللا تعاىل جعل جزاء العائد االنتقام ال الكفارة، ولنا ما بينا، وأما اجلواب عن متسك داود ابآلية 

ُتذكر يف اآلية ألن الكفارة مستفادة من أول اآلية، فال حاجة إىل ذكرها اثنيا ، أو فنقول: إن الكفارة إمنا مل 
نقول املراد منه ومن عاد إىل الفعل املنهي بعد علمه ابلنهي فينتقم هللا منه، وليس معناه من عاد إىل قتل 

 الصيد اثنيا  بعد أن قتله مرة كقوله
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لصيد يف املكان الذي قتل فيه أو يف أقرب املواضع منه إذا  واجلزاء عند أيب حنيفة وأيب يوسف أن يقوم ا
كان يف برية فيقومه ذوا عدل مث هو خمرب يف الفداء إن شاء ابتاع هبا هداي وذحبه إن بلغت هداي وإن شاء 

 اشرتى هبا طعاما .
، أي من عاد إىل الفعل 1چڇڇ چ چ چ چ ڃڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤچتعاىل يف آية الراب

 بعد العلم ابلنهي، فال يبقى للخصم حجة. 
 بيان جزاء داللة احملرم على صيد الرب

واجلزاء عند أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما هللا أن يقوَّم الصيد يف املكان الذي قتل فيه أو يف أقرب قوله: 
 فيقومه ذوا عدل.  2املواضع منه إذا كان يف ]بَري ة[

اعلم أن احملرم إذا قتل صيدا  مأكول اللحم جيب عليه جزاؤه يقومه رجالن عدالن ممن هلم معرفة يف قيمة 
الصيد يف املكان الذي قتل الصيد فيه إن كانت للصيد قيمة يف ذلك املكان، وإال فيقوَّم يف أقرب املواضع 

شاء صرف القيمة إىل اهلدي إن بلغته وإن شاء الذي له قيمة فيه، فبعد ما ُعنيِ  القيمُة اخليار إىل القاتل إن 
صرفها إىل اإلطعام يتصدق على مسكني نصف صاع من بر أو صاعا  من شعري أو متر، وإن شاء صرفها 
إىل الصيام، صام مكان كل نصف صاع من بر أو مكان صاع من شعري أو متر يوما،  فإن فضل مد فهو 

ن شاء تصدق به ألن صوم نصف اليوم ال جيوز وهذا مذهب ابخليار إن شاء صام مكانه يوما  كامال  وإ
 أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما هللا، وقال حممد اخليار إىل احلكمني إن شاءا حكما عليه هداي  
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وتصدق على كل مسكني نصف صاع من بر أو صاعا من متر أو شعري وإن شاء صام على ما نذكر وقال 
 ائ ى ى ېچفيما له نظري ففي الظيب شاة ويف الضبع شاة، لقوله تعاىل  حممد والشافعي جيب يف الصيد النظري

ومثله من النعم ما يشبه املقتول صورة ألن القيمة ال تكون نعما والصحابة رضي هللا عنهم أوجبوا  چەئ ائ
 النظري من حيث اخللقة واملنظر يف النعامة والظيب ومحار الوحش واألرنب على ما بينا.

ا عليه صياما ، وليس للقاتل أن خيرج عن حكمهما، فإن حكما عليه هداي  ينظر إىل نظريه وإن شاءا حكم
من النعم األهلي فيجب عليه ذلك سواء كانت قيمة النظري أقل أو أكثر، فيجب يف الظيب شاة ويف األرنب 

 َعناٌق أو جدٌي، ويف النعامة بدنة ويف محار الوحش بقرة.
والعصفور وحنومها يشرتي بقيمة املقتول هداي  يذحبه يف احلرم، فإن حكما عليه وإن مل يكن له نظري كاحلمام 

 طعاما  أو صياما  فعلى ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف. وحاصل اخلالف يف موضعني: 
م إال تعيني القيمة وعند حممد اخليار إىل احلكمني. ََ  أحدمها: أن اخليار إىل القاتل عندمها وليس للَحَك

ب القيمة فيما له نظري أو مل يكن له نظري عندمها. وقال حممد جيب النظري فيما له نظري، وأما والثاين جي 
فيما ال نظري له جتب القيمة ابالتفاق، كذا ذكر الطحاوي قول حممد رمحه هللا وهو قول الشافعي، وذكر 

إذا اختار اهلدي أخرج  الشيخ أبو احلسن الكرخي عن حممد أن اخليار إىل القاتل عند حممد رمحه هللا لكن
 نظري املقتول يف اخللقة إن كان له نظري. 

 
 

ومثله ما يشبهه يف اخللقة وهلذا حكم  1چەئ ائ ائ ى ى ېچوجه قول حممد يف اعتبار النظري قوله تعاىل:
 الصحابة رضي هللا عنهم يف النعامة ابلبدنة ويف الظيب ابلشاة ويف األرنب ابلعناق. 

أن اسم الصيد عام يشمل ما له  وال شك  2چۅۉ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچهللا تعاىل قال: ووجه قوهلما: أن 
والضمري البارز  3 چ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉچمثل يف اخللقة وما ليس له كذلك، مث قال تعاىل بعد ذلك 

راجع يف قتله إىل الصيد املذكور، فلما كان كذلك قلنا إن املراد ابملثل املذكور هو املثل من حيث القيمة، 
ألن هللا تعاىل أوجب يف قتل الصيد املثل سواء كان للصيد نظري أو مل يكن له نظري، واملماثلة فيما ليس له 

 تعاىل أراد ابملماثلة املماثلة معىن  وهو القيمة ال املماثلة من نظري ال يكون إال من حيث القيمة، فعلم أن هللا
نقول ال خيلو من أحد األمرين: إما أن يكون  حيث املعىن والصورة، ألن ذلك ال ميكن فيما ال نظري له، أو
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املعىن  املراد من املثل ما هو املثل من حيث الصورة واملعىن وهو املثل من حيث اخللقة والصورة، أو من حيث
ال الصورة وهو املثل من حيث القيمة، وقد أريد الثاين ابإلمجاع فيما ليس له نظري فال يكون األول مرادا ، 
ألن املشرتك ال عموم له يف موضع اإلثبات، أو نقول األصل يف ضمان اإلتالفات أن تعترب املماثلة صورة 

 فال معىن له ألنه ليس له نظري يف الشرع، أو نقول ومعىن ، أو معىن  بال صورة، فأما اعتبار الصورة بال معىن  
 احليوان ال يكون مماثال  ومعادال  حليوان آخر إذا كان من جنسه، فكيف يكون مماثال  له إذا 
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وقال عليه الصالة والسالم الضبع صيد وفيه الشاة وما ليس له نظري عند حممد جتب فيه القيمة مثل 
 العصفور واحلمام وأشباههما، وإذا وجبت القيمة كان قوله كقوهلما 

أي فعليه جزاء مياثل ما قتل أي  چ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉچ كان من غري جنسه، ومعىن قوله تعاىل:
ملقتول من النعم الوحِش. وكلمة من بيان ملا ال ملثل أو نقول املراد من املثل املذكور هو املثل من مياثل ا

أي حيكم مبثل ما قتل العدالن، بيانه أنه لو كان  چۇئ ۇئ وئ وئ ەئ چ حيث القيمة بدليل قوله تعاىل:
الواجب من حيث اخللقة مل حيتج فيه إىل حكم عدلني حلصول العلم ابحلس واملشاهدة، وإمنا حيتاج إليهما 
يف القيمة اليت تتفاوت حبسب املكان والزمانوجه قول حممد يف التخيري أن هللا تعاىل ذكر حكم احلكمني مث 

لك بكلمة أو بقوله أو كفارة طعام مساكني إىل آخر اآلية فدل على أن اخليار إىل أثبت اخليار بعد ذ
احلكمني، ولنا أن التخيري شرع رفقا  وتيسريا  مبن عليه الواجب فيكون اخليار إىل القاتل ال إىل احلكمني، 

 نصواب  وكذا قوله أوواآلية تدل على ما قلنا أيضا ، ألنه لو كان اخليار إىل احلكمني لكان قوله أو كفارة م
عدل ذلك ينبغي أن يكون منصواب  على ذلك التقدير عطفا  على قوله هداي،  فلما مل يكن منصواب  بل كان 

ألن العطف يقتضي اإلشراك يف اإلعراب أي فعليه جزاء  ،چېچ مرفوعا  ثبت أنه معطوف على قوله تعاىل:
ه كفارة طعام مساكني أو عليه صيام. قلت: جيوز أن مثل املقتول حيكم به العدالن يف تعيني قيمته أو علي

تكون الكفارة معطوفة على مثل ابلرفع على القراءة الكوفية. أي عليه جزاء هو مثل املقتول أو طعام أو 
 صيام وقد بينا تفصيل الطعام والصيام. 

عن جزاء الختصاصه جيوز أن يقع حاال  عن الضمري يف به، والضمري راجع إىل املثل، و  چۆئچ وقوله تعاىل:
ابلصفة، وصياما  متييز من عدل ذلك كقوله يل مثله رجال  واجلزاء ما أوجب هللا تعاىل على مقابلة فعل العبد 

  خريا  كان أو شرا ، لكن عند العرب جزاء اخلري الثواب وجزاء الشر العقاب. 
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من حيث إن كل واحد منهما يعب  والشافعي رمحه هللا تعاىل يوجب يف احلمامة شاة ويثبت املشاهبة بينهما
وأليب حنيفة وأيب يوسف أن املثل املطلق هو املثل صورة ومعىن وال ميكن احلمل عليه فحمل على  1ويهدر

 املثل معىن لكونه معهودا يف الشرع كما يف حقوق العباد 
ه الشرع بقتله جيب هذا كله يف مأكول اللحم، فأما يف غري مأكول اللحم إذا بدأ بقتله ومل يكن مما استثنا

عليه اجلزاء عندان كما يف مأكول اللحم، إال أنه ال جياوز به مثن اهلدي على ظاهر الرواية، وذكر الكرخي 
أنه ال جياوز به دما  وينقص من ذلك خبالف مأكول اللحم فإن قيمته جتب ابلغة ما بلغت، وإن بلغت 

 قيمته هديني. 
 ، والعناق أنثى من أوالد املعز. ويف األرنب عناققوله: 

والريبوع اسم حيوان من احلشرات فوق اجلرذ، والذكر واألنثى فيه سواء. واجلفرة  : ويف الريبوع جفرة،قوله
األنثى من أوالد املعز إذا بلغت أربعة أشهر،قوله: كان قوله كقوهلما أي قول حممد كقول شيخيه، مر بيان 

  .ذلك
والعب شرب املاء بال مص، وهو جرعه جرعا  شديدا  كما جيرع الدواب، وجاء يف ، يـَُعبُّ ويهِدرقوله: 

"  ، ويهدر أي ُيصوِ ت. 2احلديث: "الُكباد من الَعبِ 
، أي على املثل صورة ومعىن  ألن احليوان ال يكون مثال  حليوان آخر صورة ومعىن  وال ميكن احلمل عليهقوله: 

 ري جنسه.إذا كان من جنسه، فكيف إذا كان من غ
أي لكون املثل معىن معهودا  يف الشرع كما إذا أتلف إنسان ثوب غريه مثال   لكونه معهودا  يف الشرعقوله: 

 فال جيب عليه قيمته، أما اعتبار الصورة بال معىن فليس مبعهود يف أصول الشرع. 
نص وهللا أعلم فجزاء قيمة ما أو لكونه مرادا ابإلمجاع أو ملا فيه من التعميم ويف ضده التخصيص واملراد ابل

 قتل من النعم الوحشي. واسم النعم يطلق على الوحشي واألهلي كذا قاله أبو عبيدة واألصمعي رمحهما هللا 
يعين أن املثل من حيث املعىن مراد من النص ابإلمجاع، فيما ليس له نظري  أو لكونه مرادا  ابإلمجاعقوله: 

 ا  ألن املشرتك ال عموم له يف موضع اإلثبات. فيكون هو املراد فيما له نظري أيض
، يعين حيمل النص على املثل معىن ملا يف املثل معىن يلزم أو ملا فيه من التعميم ويف ضده التخصيصقوله: 

العموم ألنه يشمل ما له نظري وما ليس له نظري، ويف احلمل على ضده وهو املثل صورة وخلقة يلزم 
فيما له نظري واألصل عدم التخصيص، ألنه ال يكون إال مبخصص وهو اخلصوص ألنه ال يعترب إال 

 عارض. 
                                                            

 .7/431اجملموع شرح املهذب، حميي الدين حيىي بن شرف النووي،  - 1

 . الُكباد : وجع الكبد . الَعب  : تتابع الشرب من غري تنفس . واملراد النهى عن الَعب  ؛ ألنه يورث وجع الكبد.5/115رواه الببهقى ىف شعب اإلميان  -2
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ويف بعض النسخ أبو عبيد  2على الوحشي واألهلي، كذا قاله أبو عبيدة واألصمعي 1واسم النعم يطلققوله: 
 هو معمر  3بدون التاء واألول أصح ألن أاب عبيدة

 واملراد مبا روي التقديرية دون إجياب املعني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بن املثىن التيمي من تيم قريش موىل  هلم، أما أبو عبيد فهو القاسم بن سالم اهلروي صاحب كتاب غريب 
احلديث وغريب املصنف؛ فلو كان املراد الثاين كان من حق األدب أن يذكره بعد األصمعي، ألنه شيخ أيب 

ترى أن اهلروي يذكر يف تصانيفه  عبيد القاسم، خبالف أيب عبيدة معمر التيمي؛ فإنه شيخ اهلروي أيضا ، أال
 بقوله مسعت األصمعي يقول كذا، ومسعت أاب عبيدة يقول كذا. 

على اإلبل والبقر والغنم والوحوش كلها، وإمنا قال صاحب  5 چگ گچيف تفسري قوله  4وذكر الُقَتيبُّ  
 ائچاهلداية: واسم النعم ينطلق على الوحشي واألهلي دفعا  لسؤال يرد أبن يقال كيف يكون قوله تعاىل 

بياان  ِلَما؟ والنـََّعُم يراد به األهلي، وال جيب بقتل األهلي شيء فقال: النعم يراد به الوحشي أيضا  بنقل  چەئ
 اللغة فصلح بياان  ملا.  أهل

                                                            

 وردت يف مجيع النسخ ينطبق ولعلها من خطأ الناسخ. -1

بة واحلمادين وغريهم، وعنه أخذ أبو عبيد القاسم بن سالم، وأبو أَبُو َسِعيد َعْبد امللك ْبن قريب األصَمِعي اْلَبْصرِي ، مجع اللغة والنحو وغريب األلفاظ، وحفظ األخبار وامللح، مسع ابن عون وشع -2

هـ. )التاريخ الكبري، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، ط دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد، 216تويف سنة حام السجستاين وغريهم، وحدث عنه مالك، قدم بغداد يف أايم هارون الرشيد، و 

 (.12/157، واتريخ بغداد، أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي،5/428، 8عدد األجزاء 

اب العرب وأخبارها، أول من صنف غريب احلديث، وعنه أخذ أبو عبيد القاسم بن سالم واألثرم علي بن املغرية وأبو عثمان معمر بن املثىن أبو عبيدة البصري، كان من أعلم الناس ابللغة وأنس - 3

ة دار الغرب اإلسالمي، بريوت، هـ.) معجم األدابء، شهاب الدين ايقوت بن عبد هللا احلموي، حتقيق إحسان عباس، طباع210املازين وأبو حام السجستاين وعمر بن شبة النمريي وغريهم، تويف سنة 

عة األوىل ، الثقات، حممد بن حبان التميمي، عناية الدكتور حممد عبد املعيد خان، طباعة دائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد الدكن اهلند، الطب6/2704، 7م، عدد األجزاء: :  1993 الطبعة األوىل،

 (.9/196، 9، عدد األجزاء: 1973

  

اخلطيب كان ثقة دينا  هـ، وتويف سنة سبع وستني وماتئني قالعنه 213بن مسلم ابن قتيبة الدينوري وقيل املروزي الكاتب حدث عن إسحاق بن راهويه وأيب حام السجستاين ، ولد سنة  عبد هللا - 4

من أبرزتصانيفه خمتلف احلديث وإعراب القرآن اخلليل  أحدا  اهتم القتييب يف نقله مع أن اخلطيب قد وثقه. فاضال ويل قضاء الدينور وكان رأسا يف اللغة والعربية واألخبار وأايم الناس، قال الذهيب ما علمت

هـ. )وفيات األعيان 267 والرد على من قال خبلق القرآن، تويف سنة وجامع النحو وديوان الكتاب ودالئل النبوة ومشكل القرآن و أتويل خمتلف املسائل وعيون األخبار وطبقات الشعراء و أدب القاضي

 (.17/326، الوايف ابلوفيات، صالح الدين خليل الصفدي، 3/42وأنباء أبناء الزمان، مشس الدين أمحد بن حممد بن خلكان، 

 .1سورة املائدة، اآلية  - 5
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، أي املراد مبا روى حممد رمحه هللا من قوله صلى هللا عليه واملراد مبا روى التقدير دون إجياب املعنيقوله: 
 التقدير من حيث القيمة ال إجياب [1وسلم:" الضبع صيد وفيه الشاة"

حنيفة وأيب يوسف رمحهما هللا وقال مث اخليار إىل القاتل يف أن جيعله هداي  أو طعاما  أو صوما  عند أيب 
، 2حممد والشافعي رمحهما هللا اخليار إىل احلكمني يف ذلك فإن حكما ابهلدي جيب النظري على ما ذكران

وإن حكما ابلطعام أو ابلصيام فعلى ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف، هلما أن التخيري شرع رفقا مبن عليه 
اآلية ذكر اهلدي  چۇئ ۇئ وئ وئ ەئ چمني، وحملمد والشافعي قوله تعاىل فيكون اخليار إليه كما يف كفارة الي

أو مفعول حلكم احلكم مث ذكر الطعام والصيام بكلمة أو فيكون  چوئ ەئ چمنصواب  ألنه تفسري لقوله 
 اخليار إليهما 

وهذا ألنه ال مماثلة  3]عني الشاة، يعين أن النيب صلى هللا عليه وسلم قدر الضُبع من حيث القيمة ابلشاة
 بني الضُبع والشاة من حيث اخللقة، وهذا ظاهر وإمنا املماثلة بينهما قد تكون من حيث القيمة. 

يعين إن َحَكَم ذوا عدل ابلطعام أو ابلصيام يكون األمر عند  فعلى ما قال أبو حنيفة وأبو يوسفقوله: 
سف، يعين يعترب املثل من حيث املعىن إبجياب حممد والشافعي رمحهما هللا كما قال أبو حنيفة وأبو يو 

 القيمة. 
، أي أليب حنيفة وأيب يوسف أن التخيري بني هلما أن التخيري شرع رفقا  مبن عليه فيكون اخليار إليهقوله: 

الكفارات الثالث: وهي اهلدي، واإلطعام، والصيام شرع ألجل الرفق مبن وجب عليه اجلزاء وهو قاتل 
يار إىل القاتل كما يف كفارة اليمني حيث يكون اخليار إىل احلالف، خيتار أحد األشياء الصيد، فيكون اخل

 الثالثة من اإلطعام والكسوة والتحرير، ألن اخليار للرفق ابحلالف فكذا هنا. 
 وأراد ابلتفسري التمييز. چەئچأي ألن قوله هداي  تفسري حلكم احلكمني يف قوله  ألنه تفسريقوله: 
 أي حيكم ابجلزاء ذوا عدل هداي .  مفعول حلكم احلكمأو قوله: 

مرفوع فلم  چی ىئ ىئ ىئچقلنا الكفارة عطفت على اجلزاء ال على اهلدي بدليل أنه مرفوع وكذا قوله تعاىل 
يكن فيها داللة اختيار احلكمني وإمنا يرجع إليهما يف تقومي املتلف مث االختيار بعد ذلك إىل من عليه، 

ن الذي أصابه الختالف القيم ابختالف األماكن فإن كان املوضع برا ال يباع فيه الصيد ويقومان يف املكا

                                                            

د عن جابر بن عبد هللا قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن الضبع أصيد هي؟ أخرجه أصحاب السنن األربعة عن عبد هللا بن عبيد بن عمري عن عبد الرمحن بن أيب محا قال الزيلعي: -1

، يف األطعمة، ابب أكل الضبع؛ وابن ماجه ، كتاب الصيد: 1791، كتاب الصيد والذابئح، ابب الضبع؛ والرتمذي رقم  4323قال : "نعم وجيعل فيه كبش إذا صاده احملرم" انتهى. رواه النسائي رقم 

 (.137/  3.) نصب الراية، مجال الدين عبد هللا الزيلعي، 3236ابب الضبع، حديث

 .1/359املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي،  - 2

 وردت هذه العبارة يف نسخة ب التقدير من حيث القيمة ابلشاة.  -3
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يعترب أقرب املواضع إليه مما يباع فيه ويشرتى، قالوا والواحد يكفي واملثىن أوىل ألنه أحوط وأبعد عن الغلط 
 كما يف حقوق العباد، وقيل يعترب املثىن ههنا ابلنص

وهذا ألن العطف يقتضي  ،چەئ ائ ائ ى ى ېچ أي عطفت على قوله تعاىل اجلزاءالكفارة ُعِطفت على قوله: 
 اإلشراك يف اإلعراب كما قلنا. 

 أي بدليل أن الكفارة مرفوع، وإمنا ذكر ضمري الكفارة على أتويل املعطوف.  بدليل أنه مرفوعقوله: 
يعين أن احلاجة يف الرجوع إىل احلكمني يف تقومي املتلف، ألن  وإمنا يرجع إليهما يف تقومي املتلفقوله: 

القيمة أمر يقع فيها االختالف. أما اعتبار النظري من حيث اخللقة فإنه ال حيتاج فيه إىل احلكمني، ألن 
 ذلك معلوم ابحلس واملشاهدة. 

من عليه اجلزاء ال إىل  ، أي االختيار بعد تقومي احلكمني إىلمث االختيار بعد ذلك إىل من عليهقوله: 
 احلكمني وقد مر حتقيقه. 

 أي إىل املوضع الذي قتل الصيد فيه.  أقرب املواضع إليهقوله: 
 وئ وئ ەئ چ أي يعترب أن يكون احلكم اثنني يف جزاء الصيد لقوله تعاىل: وقيل يعترب املثىن هنا ابلنصقوله: 
رم فسأل عمر، فشاور عبد الرمحن بن ، قال يف الكشاف: عن قبيصة أنه أصاب ظبيا  وهو حمچۇئ ۇئ

عوف مث أمره بذبح شاة فقال قبيصة لصاحبه: وهللا ما علم أمري املؤمنني حىت سأل غريه فأقبل عليه ضراب  
فأان عمر وهذا  ،چۇئ ۇئ وئ وئ ەئ چابلدرة. وقال: أتغمص الفتيا وتقتل الصيد وأنت حمرم، قال تعاىل: 

. ومنه يقال للرجل إذا كان 2قوله: أتغمص الفتيا: أحتتقرها وتطعن فيها: معىن 1عبد الرمحن. قال أبو عبيد
 مطعوان  عليه يف دينه إنه ملغموص عليه وهو ابلصاد املهملة. 

وقال مشس األئمة السرخسي يف شرح الكايف وعلى طريقة القياس يكفي الواحد للتقومي، وإن كان املثىن 
 . 3أحوط، ولكن يعترب حكومة املثىن ابلنص

  

                                                            

سنة ع من سفيان بن عيينة، وحيىي بن سعيد القطان وغريهم، برع يف احلديث واألدب والفقه، وكان ذا دين وسرية مجيلة ومذهب حسن وفضل، تويف أبو عبيد القاسم ْبن سالم اهلروي البغدادي، مس -1

 (.4/60خلكان ،، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، مشس الدين أمحد بن حممد بن 14/293هـ. )اتريخ بغداد، أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، 224

الدكن، الطبعة األوىل،  -هـ، حتقيق د. حممد عبد املعيد خان، ط مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد224انظر كتاب غريب احلديث، أبو ُعبيد القاسم بن سال م اهلروي البغدادي املتوىف سنة  - 2

 (.1/318، 4م، عدد األجزاء  1964

 .4/83د بن أمحد السرخسي، املبسوط، مشس األئمة حمم - 3
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 چۈئ ۆئ ۆئچواهلدي ال يذبح إال مبكة لقوله تعاىل 
 هل اجلزاء خيتص مبكان

إمنا جاز أن يقع ابلغ الكعبة صفة للنكرة  چۈئ ۆئ ۆئ چ واهلدي ال يذبح إال مبكة لقوله عز وجل:قوله: 
 . 1ألن اإلضافة مل تفد التعريف لكوهنا غري معنوية

رمحه هللا يف شرح الطحاوي: فإن اشرتى بذلك هداي  فذحبه يف احلرم سقط اجلزاء عنه  قال اإلمام اإلسبيجايب
مبجرد الذبح حىت إنه لو ُسرِق بعد الذبح أو هلك أو ضاع بوجه من الوجوه قبل التصدق سقط اجلزاء عنه، 

ه يف احلل وكذلك لو مل يضع وتصدق به بعد الذبح على فقري واحد أجزأه وال جيب عليه التفريق، وإن ذحب
مل يسقط عنه اجلزاء ابلذبح إال إذا تصدق بلحمه على الفقراء على كل فقري قدر قيمة نصف صاع من 

  احلنطة فيجزيه بدال  من الطعام.
 

  

                                                            

وهي ما سوى النوع األول، وهذه تفيد االسم األول ختصيصا  اإلضافة نوعان: لفظية، وهي إضافة الوصف املشابه للفعل املضارع إىل معموله، وهذه ال تفيد االسم األول ختصيصا  وال تعريفا . وحمضة،  -1

عىن.) يه معرفة.وما ذكره املصنف من كون اإلضافة غري معنوية من الصنف األول، حيث أشبه اسم الفاعل ابلغ الفعل املضارع ومل تفد إضافته أي مإن كان املضاف إليه نكرة وتعريفا  إن كان املضاف إل

، وشرح ابن عقيل 1/422، 1سوراي، عدد األجزاء:  –وزيع انظر شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، مجال الدين عبد هللا بن يوسف بن هشام، حتقيق عبد الغين الدقر، طباعة الشركة املتحدة للت

 (.2/44، 4م، عدد األجزاء : 1980العشرون  القاهرة، الطبعة -على ألفية ابن مالك، عبد هللا بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداين املصري، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، ط دار الرتاث 
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وجيوز اإلطعام يف غريها خالفا للشافعي رمحه هللا هو يعتربه ابهلدي واجلامع التوسعة على سكان احلرم، 
 معقولة فيختص مبكان أو زمان أما الصدقة قربة معقولة يف كل زمان ومكان وحنن نقول اهلدي قربة غري

، أي يف غري مكة، وقال الشافعي: ال جيوز اإلطعام على فقراء غري مكة ألن وجيوز اإلطعام يف غريهاقوله: 
 . 1اهلدي ال جيوز يف غريها؛ فكذا اإلطعام قياسا  عليه ألن املقصود هو التوسعة على سكان احلرم

لنا أن التصدق قربة معقولة املعىن يف كل مكان وزمان، فيجوز التصدق ابلطعام يف مكة وغريها عمال  و 
خبالف اهلدي فإن النص قيده بكونه ابلغ الكعبة فال  2چېئ ېئ ېئ ۈئچ إبطالق النص، وهو قوله تعاىل

جيوز يف غري احلرم هلذا، أو ألن كون إراقة الدم قربة غري معقولة املعىن فيختص مبكان أو زمان وقياس 
الشافعي ضعيف من وجهني: أحدمها أن ما ثبت خبالف القياس فغريه عليه ال يقاس، والثاين أن القياس 

قيس منصوصا  واإلطعام منصوص فال يصح وهذان الوجهان يف ضعف قياس اخلصم إمنا يصح إذا مل يكن امل
 أنتجهما خاطري يف هذا املقام. 

 قال يف شرح الطحاوي: وجيوز يف اإلطعام طعام اإلابحة والتمليك. 
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والصوم جيوز يف غري مكة ألنه قربة يف كل مكان فإن ذبح اهلدي ابلكوفة أجزأه عن الطعام معناه إذا 
 دق ابللحم وفيه وفاء بقيمة الطعام ألن اإلراقة ال تنوب عنهتص

وألن الصوم قربة  ،1چیىئىئىئچ ، وذا ألن النص مطلق وهو قوله تعاىل:والصوم جيوز يف غري مكةقوله: 
 يف كل مكان وهذا ظاهر فجاز يف مكة وغريها. 

 وقال يف شرح الطحاوي: والصوم جيوز متتابعا  ومتفرقا . 
ابلكوفة أجزأه عن الطعام، معناه إذا تصدق وفيه وفاء بقيمة الطعام ألن اإلراقة ال تنوب  فإن ذحبهقوله: 

يعين إن ذبح اهلدي بغري مكة ال جيوز عن اهلدي، ولكن جاز بدال  عن الطعام بشرط أن يتصدق على   عنه
وب عنه أي ال كل فقري بلحم قدر قيمة نصف صاع من حنطة، ألن اإلراقة احلاصلة مبكان غري احلرم ال تن

 جتزئ عن اهلدي. 
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وإذا وقع االختيار على اهلدي يهدي ما جيزيه يف األضحية ألن مطلق اسم اهلدي منصرف إليه، وقال حممد 
والشافعي جيزي صغار الغنم فيها ألن الصحابة رضي هللا عنهم أوجبوا عناقا وجفرة وعند ايب حنيفة وأيب 

 يعين إذا تصدقيوسف جيوز الصغار على وجه اإلطعام 
 بيان اهلدي اجملزئ وأنواع الكفارات

يعين يكون اهلدي سليما  من العيوب اليت  وإذا وقع االختيار على اهلدي يهدي ما جيزيه يف األضحيةقوله: 
متنع جواز األضحية كالعور والَعرَج، ويشرتط فيه ما يشرتط يف األضحية ألنه ذبح واجب كاألضحية وال 
جيوز ما دون اجلذع من الضأن والثين من املعز، واجلذع من الضأن جيوز إذا كان ضخما  عظيما  وهو الذي 

ح وال جيوز صغار النعم يف اجلزاء إال على وجه اإلطعام، وقال حممد أتى عليه سنة، قال صاحب اإليضا 
والشافعي رمحهما هللا: جيوز ألن الصحابة رضي هللا عنهم حكموا يف األرنب بعناق، ويف الريبوع جبفرة، وإان 

 .1نقول: الواجب ما ينطلق عليه اسم اهلدي ومطلق اسم اهلدي ال يتناول ذلك على سبيل األصالة
ر اإلسالم قول أيب يوسف مع حممد؛ فقال: وإذا اختار اهلدي فإمنا يهدي ما جيزي يف األضحية وذكر فخ

وهو اجلذع من الضأن إذا كان عظيما ، أو الثين من غريه عند أيب حنيفة، وما ال جيوز ابلصغري وهو العناق 
 من املعز. 

ليه؛ فإن فضل منها ما ال يبلغ هداي   وقال يف شرح الكرخي: وإذا اختار القاتل إخراج اهلدي صرف القيمة إ
كان خمريا  فيه إن شاء صرفه إىل اإلطعام وإن شاء إىل الصوم فصار كالصيد الصغري، الذي ال يبلغ قيمته 

 هداي . 
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وإذا وقع االختيار على الطعام يقوم املتلف ابلطعام عندان ألنه هو املضمون املعترب قيمته، وإذا اشرتى 
 على كل مسكني نصف صاع من بر أو صاعا من متر أو شعري  ابلقيمة طعاما تصدق

، قال محيد الدين الضرير رمحه يف شرحه: وإذا وقع االختيار على الطعام يقوَّم املتلف ابلطعام عندانقوله: 
املراد من قوله عندان عند أيب حنيفة وأيب يوسف بناء على أن اجلزاء جيب عند حممد ابعتبار الصورة وعندمها 

بار املعىن، وقلَّده بعض الشارحني، وفيه نظر عندي ألن قوله عندان احرتاز عن قول الشافعي ال عن ابعت
قول حممد رمحه هللا، أال ترى إىل ما قال يف شرح خمتصر الكرخي بقوله قال أصحابنا إن اإلطعام بدل عن 

الشافعي هو بدل عن النظري الصيد، قال يف اإليضاح: واإلطعام بدل عن الصيد يقوم الصيد ابلطعام، وقال 
، وقال يف شرح األقطع: قال أصحابنا: إذا اختار اإلطعام أخرج بقيمة 1جيب شاة وتقوم الشاة ابلطعام

 املقتول، وقال الشافعي: بقيمة النظري، هذا ألن املضمون هو الصيد املقتول فيعترب قيمته ال قيمة نظريه. 
ري: وإذا وجبت القيمة عند حممد فإمنا يعترب قيمة املتلف وهو وهلذا قال فخر اإلسالم يف شرح اجلامع الصغ

قول أيب حنيفة وأيب يوسف ألنه هو املضمون وعند الشافعي جيب قيمة املثل، ألنه أيسر عنده، واجلواب 
أنه خالف القياس من كل وجه ملا قلنا، أال ترى أن املرأة إذا قتلت رجال  مث بطل القود وجبت دية املقتول 

 القاتلة، ملا قلنا إن الواجب بدل املضمون، إىل هنا لفظ فخر اإلسالم.  ال دية
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وال جيوز أن يطعم املسكني أقل من نصف صاع ألن الطعام املذكور ينصرف إىل املعهود يف الشرع وإن 
اختار الصيام يقوم املقتول طعاما مث يصوم عن كل نصف صاع من بر أو صاع من متر أو شعري يوما  ألن 

ير الصيام ابملقتول غري ممكن إذ ال قيمة للصيام فقدرانه ابلطعام، والتقدير على هذا الوجه معهود يف تقد
الشرع كما يف ابب الفدية فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو خمري إن شاء تصدق به وإن شاء 

 صام عنه يوما  كامال  ألن الصوم أقل من يوم غري مشروع
عم املسكني أقل من نصف صاع ألن الطعام املذكور ينصرف إىل ما هو املعهود يف وال جيوز أن يطقوله: 
 وهو نصف صاع من بر أو صاع من متر أو شعري وهذا هو أصلنا يف تقدير الكفارات.  الشرع
م يعين إذا اختار القاتل الصوم يف جزاء الصيد ال يقو  وإن اختار الصيام يـَُقوَّم املقتول طعاما  مث يصوم،قوله: 

املقتول ابلصوم ألن الصوم ال قيمة له بل يقوم املقتول ابلطعام أوال ، مث يصوم عن كل نصف صاع من بر 
 يوما . 

 وقال الشافعي رمحه هللا يصوم عن كل مد يوما . 
كما يف فدية األذى، وقد روي   لنا أنه تكفرٌي خريِ  بني الصوم واإلطعام فلم جيز أن يصوم عن كل مد يوما  

 عباس رضي هللا عنهما أنه يصوم عن كل نصف صاع يوما  كذا نقل القدوري يف شرحه. عن ابن 
يف الشرع،  بر معهود أي تقدير صيام يوم بنصف صاع من والتقدير على هذا الوجه معهود يف الشرعقوله: 

 وهلذا يفطر الشيخ الفاين ويفدي عن صوم كل يوم بنصف صاع من بر. 
عام مسكني يطعم قدر الواجب أو يصوم يوما  كامال  ملا قلنا، ولو جرح وكذلك إن كان الواجب دون ط

 صيدا  أو نتف شعرة  أو قطع عضوا  منه ضمن ما نقصه اعتبارا للبعض ابلكل كما يف حقوق العباد
، يعين إذا كان الواجب وكذلك إن كان الواجب دون طعام مسكني يطعم قدر الواجب أو يصوم يوما  قوله: 

من طعام مسكني، أبن كان قيمة املقتول أقل منه فهو خمري بني أن يطعم ذلك القدر وبني  يف األصل أقل
أن يصوم يوما  كامال ، كما إذا فضل من الطعام أقل من طعام مسكني ملا قلنا، أي ألن الصوم أقل من 

 غري مشروع.  1نصف يوم
يقال: نَقَص الشيُء نقصاان   ولو جرح صيدا  أو نتف شعرة أو قطع عضوا  منه ضمن ما نقَصه،قوله: 

، بيانُه أن الكل مضمون فيكون البعض ابلكل اعتبارا  للبعضونـََقَصُه غريُه نقصا ، وإمنا يضمن ما نَقَصه 

                                                            

الزوال واألول هو الراجح. وبذلك يكون الصيام املنوي قد وقع على نصف اليوم حقيقة وعلى كل اليوم حكما  حيث لعل املراد من هذا صيام اليوم الذي تكون نية صيامه قبل انتصاف النهار أو  -1

لفقهاء حيث ورد يف ابب وقد وجدت ما يؤيد ذلك يف حتفة ايلزمه نية صوم اليوم كامال  ال من وقت نيته، وذهب السادة الشافعية يف الرواايت الراجحة أن صيامه يقع عن كل اليوم ال من وقت نيته. 

، 2/377، ورد احملتار على الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين ، 2/327اليمني "ألن أقل الصوم الشرعي يوم كامل" .)حتفة الفقهاء، عالء الدين حممد بن أمحد السمرقندي، 

 (.6/315حممد الرافعي القزويين، طباعة دار الفكر،  وفتح العزيز بشرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري، عبد الكرمي بن



191 
 

مضموان  كما يف حقوق العباد، ملا كان الكل مضموان  كان البعض مضموان ، أال ترى أن من أتلف عضوا  
 . من دابة إنسان يضمن كما إذا أتلف كلها

ولو نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فخرج من حيز االمتناع فعليه قيمته كاملة ألنه فوت عليه األمن 
بتفويت آلة االمتناع فيغرم جزاؤه، ومن كسر بيض نعامة فعليه قيمته وهذا مروي عن علي وابن عباس رضي 

 د احتياطا مامل يفسدهللا عنهم وألنه اصل الصيد وله عرضية أن يصري صيدا فنزل منزلة الصي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 بيان جزاء التعرض ابألذى للصيد كنتف الريش

، والريش مجع ريشة ولو نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فخرج من حيِ ز االمتناع فعليه قيمته كاملةقوله: 
وهي اجلناح والقوائم األرجل. فخرج من حيِ ز االمتناع، أي خرج من حد كونه ممتنعا  يقال صيد ممتنع إذا  
كان حبيث ال يقدر أحد على التصرف فيه، وإمنا جيب عليه قيمة الصيد كاملة إذا نتف اجلناح من الطري 
أو قطع قوائم فرس آلدمي. قال الشيخ أبو احلسن الكرخي رمحه هللا: وإن نتف ريش صيد أو قلع سن ظيب 

فة: يف سن الظيب ال فنبت وعاد إىل ما كان أو ضرب عني ظيب فابيضت مث ارتفع البياض، قال أبو حني
شيء فيه إذا نبت ومل حيِك عنه يف غريه شيئا  وقال أبو يوسف عليه صدقة ألن أثر الفعل وإن انعدم يف حق 
احمَلل فاجلناية على اإلحرام مل تنعدم فوجبت الصدقة، وأليب حنيفة أن الضمان ابلنقص وقد زال النقص فزال 

 ما تعلق به من الضمان. 
أي قيمة البيض، هذا إذا مل يكن البيض فاسدا  أما إذا كان فاسدا   نعامة فعليه قيمتهومن كسر بيض قوله: 

فال شيء فيه، وإمنا وجبت قيمة البيض فيما إذا كان صحيحا  ألن الصحابة رضي هللا عنهم حكموا يف 
 بيض النعامة بقيمته، وألنه على َعَرض أن يصري صيدا  فصار كالصيد احتياطا  فيجب قيمته.

نه: أن البيض ابلنظر إىل احلال ليس بصيد، ألنه ليس مبمتنع وابلنظر إىل املآل صيد، ألنه يصري ممتنعا  بيا
 فيجب جزاؤه احتياطا ، ألن االحتياط يف اللغة هو احلفظ، ويف 

فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته حيا  وهذا استحسان والقياس أن ال يغرم سوى البيضة ألن حياة 
ري معلومة وجه االستحسان أن البيض معد ليخرج منه الفرخ احلي والكسر قبل أوانه سبب ملوته الفرخ غ

 فيحال به عليه احتياطا  
االصطالح حفظ النفس عن الوقوع يف املأمث، وإمنا أوجبنا اجلزاء يف البيض لئال يقع يف املأمث على تقدير  

، أن ما تناله 1چ ھ ہ ہہ ۀۀہ ڻچ قوله تعاىل: كونه صيدا . وقد روي عن جماهد رضي هللا عنه يف تفسري
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األيدي الفراخ والبيض، وما تناله الرماح كبار الصيد، وقال الُقَتيب يف تفسريه تناله أيديكم يعين بيض النعام، 
، وذاك ضعيف ألنه 1ورماحكم يعين الصيد، وقال مالك يف املوطأ أرى يف بيض النعامة عشر مثن البدنة

 صورة  وال معىن .ليس مبثل له ال 
 وهذا استحسان والقياس أن ال يغرم سوى البيضة.  فإن خرج من البيض فرخ فعليه قيمتهقوله: 

، وجه القياس أن حياة الفرخ مل تتحقق فال جيب فيه 2وقال يف شرح األقطع: قال الشافعي: ال شيء فيه
هر فيضاف احلكم إىل شيء سوى ضمان البيض، ووجه االستحسان أن الكسر سبب إلتالف الفرخ ظا

 السبب الظاهر فيجب ضمان الفرخ إذا كان حيا  كما إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنينا  ميتا . 
وعلى هذا إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميتا وماتت فعليه قيمتهما، وليس يف قتل الغراب واحلدأة 

صالة والسالم مخس من الفواسق يقتلن والذئب واحلية والعقرب والفأرة والكلب العقور جزاء لقوله عليه ال
 يف احلل واحلرم احلدأة واحلية والعقرب والفأرة والكلب العقور

فإن قلت: كيف توجبون الضمان يف الفرخ امليت وليس له قيمة؟ قلت: كالمنا فيما إذا مل يقع العلم أنه  
ابلكسر ظاهرا  أوجبنا الضمان  كان ميتا ، ألنه لو علم موته فال ضمان فيه عندان أيضا ؛ فلما احتمل موته

 احتياطا ، كما يف اجلنني. 
أي أوان اخلروج سبب ملوته أي ملوت الفرخ، فيحال به أي فيضاف ابملوت عليه أي على  قبل أوانهقوله: 

 الكسر. 
قوله: وعلى هذا أي على االستحسان والقياس يعين إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنينا  ميتا  يف القياس ال 

 يف االستحسان يغرم.يغرم و 
 بيان ما ورد اإلذن بقتله يف احلرم

، هذا لفظ : وليس يف قتل الغراب واحلدأة والذئب واحلية والعقرب والفأرة والكلب العقور جزاءقوله
يف خمتصره، واألصل هنا ما روى البخاري رمحه هللا يف الصحيح إبسناده إىل حفصة، قالت: قال  القدوري

                                                            

 .1/415، 234املوطأ، ابب فدية ما أصيب من الطري والوحش، رقم  - 1

للبيضة، وقد ذكر النووي يف اجملموع ما خيالف ذلك وهذا هذه العبارة حباجة إىل توضيح إذ يفهم من قوله سوى ضمان البيض أن ال يقوم الفرخ أصال  ، ولكن اإلمام الشافعي ذهب إىل تقوميه تبعا   - 2

قيمة بيضة فيها فرخ وهو أكثر من قيمة بيضة ال فرخ فيها"، ونص النووي يف اجملموع:" ولو كسر بيضة صيد فيها فرخ له نص األم :" فتقوم البيضة ال فرخ فيها قيمة بيضة ال فرخ فيها، والبيضة فيها فرخ 

ع شرح املهذب، حميي الدين ، اجملمو 2/209، 8م، عدد األجزاء: 1990بريوت، -روح فطار وسلم فال شئ عليه وإن مات فعليه مثله من النعم ".)األم، حممد بن إدريس الشافعي، طباعة دار املعرفة 

 (.7/319حيىي بن شرف النووي، 
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " مخس من الدواب ال حرج على من قتلهن: الغراب، واحلدأة، والفأرة، 
 . 1والعقرب، والكلب العقور"

  

                                                            

 ، كتاب احلج ابب ما يندب احملرم وغريه قتله من الدواب. 2926، كتاب جزاء الصيد، ابب ما يقتل احملرم من الدواب؛ ومسلم1828متفق عليه أخرجه البخاري رقم  - 1
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وقال عليه الصالة والسالم يقتل احملرم الفأرة والغراب واحلدأة والعقرب واحلية والكلب العقور وقد ذكر 
 الذئب يف بعض الرواايت وقيل املراد ابلكلب العقور الذئب أو يقال إن الذئب يف معناه 
هللا عليه وسلم قال: وحدَّث البخاري أيضا  مسندا  إىل عروة عن عائشة رضي هللا عنها: أن رسول هللا صلى 

  .1"مخس من الدواب كلهن فاسق يقتلن يف احلرم، الغراب واحلدأة، والعقرب والفأرة والكلب العقور"
وحدث مالك رضي هللا عنه يف "املوطأ" عن انفع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى 

على احملرم: الغراب، واحلدأة، والعقرب،  هللا عليه وسلم، قال: "مخس من الدواب ليس يف قتلهن جناح
 . 2والفأرة، والكلب العقور"

عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه  3وروى صاحب السنن إبسناده إىل أيب صاحل
 . 4وسلم، قال: "مخس قتلهن حالل يف احلرم: احلية، والعقرب، واحلدأة، والفأرة، والكلب العقور"

أيضا  مسندا  إىل أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم: سئل ما يقتل ويف السنن 
، وكذا ذكر 5احملرم؟ قال: "احلية، والعقرب، والفويسقة، والغراب، والكلب العقور، واحلدأة، والسبع العادي"

الذئب فلم يذكر يف الرواايت حديث أيب سعيد إال أنه مل يذكر احلية يف حديثه، أما  6يف اجلامع الرتمذي
 الصحيحة يف كتب األحاديث، هلذا مل يبح قتله ابتداء  على رواية الطحاوي. 

أال ترى أنه قد ذكر يف شرح اآلاثر بقوله: الكلب العقور هو الذي يعرفه العامة، مث قال: فإن قال قائل فلم 
ل مخس من الدواب يقتلن يف احلرم ال تبيحون قتل الذئب؟ قيل له ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قا

واإلحرام فذكر اخلمس ما هن ، فذكره اخلمس يدل على أن غري اخلمس حكمه غري حكمهن، وإال مل يكن 
، وأما على رواية الكرخي يباح قتل الذئب للمحرم ابتداء، وجعله مثل الكلب يف 7لذكر اخلمس معىن

 خمتصره، واختارها صاحب اهلداية. 
عمر رضي هللا عنه قال يف بعض الرواايت الكلب العقور هو الذئب، وألنه يبتدئ  ووجه ذلك أن ابن

 ابألذى غالبا  والغالب كاملتحقق فأبيح قتله كالكلب العقور.

                                                            

 يقتل احملرم من الدواب. ، كتاب جزاء الصيد، ابب ما 1828رقم  أخرجه البخاري - 1

 .89ومالك يف املوطأ رقم  1199ومسلم رقم  3315أخرجه البخاري رقم  - 2

 (.1/434أبو صاحل ذكوان السمان مسع أاب هريرة، وروى عنه الزهري )الكىن واألمساء، مسلم بن احلجاج النيسابوري ، - 3

 . 1847اب، رقم أخرجه أبو داود يف املناسك، ابب ما يقتل احملرم من الدو  - 4

 .1848أخرجه أبو داود يف املناسك، ابب ما يقتل احملرم من الدواب، رقم  - 5

 . 838ما يقتل احلرم من الدواب، رقم  أخرجه الرتمذي يف املناسك، ابب - 6

 . 2/164شرح معاين اآلاثر، أبو جعفر أمحد بن حممد املصري املعروف ابلطحاوي ، - 7
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، أي كل واحدة منهن فاسق، ومعىن الفسق 1وقوله صلى هللا عليه وسلم: "مخس من الدواب كلهن فاسق"
 مل حترتم يف احلرم مل حيرم على احملرم أصال . فيهن خبثهن وكثرة الضرر فيهن وكل دابة 

واملراد ابلغراب الذي أيكل اجليف وخيلط ألنه يبتدئ ابألذى، أما العقعق فغري مستثىن ألنه ال يسمى غرااب 
وال يبتدئ ابألذى وعن أيب حنيفة رمحه هللا أن الكلب العقور وغري العقور واملستأنس واملتوحش منهما 

 يف ذلك اجلنس سواء ألن املعترب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
، أي خيلط احلب ابلنجس، يعين أيكل احلب اترة وأيكل واملراد ابلغراب الذي أيكل اجليف وخيلطهقوله: 

 النجس أخرى. 
قال يف شرح خمتصر الكرخي: قال أبو يوسف: الغراب املستثىن ما أكل اجليف أو خلط مع اجليف، وذلك 

، رواه شعبة 2ر يف حديث عائشة: " الغراب األبقع"ألنه هو الذي يبتدئ ابألذى، وقد روي يف شرح اآلاث
 عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن عائشة رضي هللا عنها.

وعن أيب حنيفة رضي هللا عنه أن الكلب العقور وغري العقور واملستأنس واملستوحش منها سواء أي قوله: 
 ث. ، أما العقور فظاهر ألنه ورد فيه احلديمن الكلب العقور وغري العقور

وأما غريه فإمنا مل جيب فيه اجلزاء، ألنه ليس بصيد ألنه ليس مبتوحش خلقة، وكذا السنور األهلي ليس 
بصيد فال جيب فيه اجلزاء، ويف الربي ليس كذلك على ما روى احلسن عن أيب حنيفة، ألنه من جنس 

 ألذى غالبا . األهلي، وعلى رواية هشام: جيب يف السنور الربي اجلزاء ألنه صيد ال يبتدئ اب
 

وكذا الفأرة األهلية والوحشية سواء والضب والريبوع ليسا من اخلمس املستثناة ألهنما ال يبتدائن ابألذى، 
 وليس يف قتل البعوض والنمل والرباغيث والقراد شيء ألهنا ليست بصيود

تسميته غرااب  فمسلم، وأما ، أما عدم أما العقعق غري مستثىن ألنه ال يسمى غرااب  وال يبتدئ ابألذىقوله: 
 عدم ابتدائه ابألذى ففيه نظر، ألنه دائما  يقع على دبر الدابة فينبغي أن ال جيب فيه اجلزاء.

 إلطالق احلديث. وكذا الفأرة األهلية والوحشية سواءقوله: 

                                                            

 . 1198، ومسلم رقم 1732بخارى رقم متفق عليه، رواه ال - 1

. واألبقع ما خالط بياضه لون آخر.)النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين املبارك بن حممد بن األثري اجلزري، 3087، وابن ماجه رقم  2882، والنسائى رقم  1198أخرجه مسلم رقم  - 2

1/145.) 
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من الصيود،  ، يعين جيب يف قتل كل منهما اجلزاء ألهنماوالضب  والريبوع ليسا من اخلمسة املستثناةقوله: 
 ألهنما ميتنعان ويتوحشان أبصل اخللقة وال يبتدائن ابألذى خبالف الفأرة فإهنا مستثناة.

اجلزاء، ألهنما من جنس املمتنع املتوحش الذي ال يبتدئ  2والدلق 1وقال أبو يوسف رمحه هللا يف السمُّور
 ابألذى.

البعوض البق، والرباغيث مجع برغوث، والقراد ، شيء 3: وليس يف قتل البعوض والنمل والرباغيث والقرادقوله
 من احلشرات.

قال األصمعي: أول ما يكون صغريا  ال يكاد يرى من صغره يقال له: َقْمقاَمٌة مث يصري مَحْنانة  مث يصري ُقرادا  
 .4مث َحَلَمة،ويقال للقراد: العل أيضا  

الربغوث والبق،  6، ومل يذكر يف األصل5عليهويف اجلامع الصغري: حمرم قتل برغوثة أو بقة أو منلة فال شيء 
عليه قضاء التفث أيضا   چ ۅۉ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچ بيان هذا أن هللا تعاىل حرم الصيد على احملرم بقوله

وهذه األشياء ليست بصيود ألهنا ليست مبتوحشة عن اآلدمي، بل هي طالبة لآلدمي، وليست هذه 
 األشياء من قضاء التفث أيضا ، ألهنا ليست مبتولدة من البدن مع أهنا مؤذية طبعا  فال جيب يف قتلها اجلزاء.

ء، وأما الذي ال يؤذي فال حيل قتله ولكن ال جيب عليه واملراد من النمل املؤذي كالنملة السوداء والصفرا
 اجلزاء إذا قتله ألن النمل ليس بصيد وال متولد من البدن. 

وروي أن نبيا  من األنبياء قرصته منلة فأحرق قرية النمل فعوتب أيف أن قرصتك منلة أهلكت أمة من األمم 
 وإمنا عوتب ألنه أهلك غري املؤذي. 

 بعوض كذا ذكر احلاكم اجلليل يف خمتصره.وحكم الذابب حكم ال
  

                                                            

لزَّبيدي، به النمس، ومنه أسود المع، وأشقر، يتخذ من جلده فراء غالية األمثان) اتج العروس من جواهر القاموس، حمم د احلسيين امللق ب مبرتضى االسمور حيوان معروف يكثر ببالد الروس، يش - 1

12/81.) 

نري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن حممد الفيومي احلموي، طباعة املكتبة الدلق حيوان حبجم اهلرة، ميتاز بطول ظهره، يعمل منه الفرو، وقيل هو ابن مقرض، ويقال هو النمس الرومي.) املصباح امل - 2

 (.1/198، 2بريوت، عدد األجزاء:  –العلمية 

 (.2/496ذاته، الُقراد مثل غراب، ما يتعلق ابلبعري، كالقمل يف اإلنسان، واحده قُرادة، ومجعه قردان، وقر دت البعري ابلتثقيل أزلت قراده.) املصدر  - 3
، اتج 5/70، 8م، عدد األجزاء 2001بريوت، الطبعة األوىل،  –انظر هتذيب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، حتقيق حممد عوض مرعب، ط دار إحياء الرتاث العريب  - 4

 (.6/117الدين حممد ابن منظور، ، ولسان العرب، مجال31/528العروس من جواهر القاموس، حمم د احلسيين امللق ب مبرتضى الزَّبيدي، 

 .1/153اجلامع الصغري، حممد بن احلسن الشيباين،  - 5

 .2/454األصل املعروف ابملبسوط، حممد بن احلسن الشيباين،  - 6
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وليست مبتولدة من البدن مث هي مؤذية بطباعها واملراد ابلنمل السود أو الصفر اليت تؤذي وماال يؤذي ال 
حيل قتلها ولكن ال جيب اجلزاء للعلة األوىل، ومن قتل قملة تصدق مبا شاء مثل كف من إطعام ألهنا 

دن ويف اجلامع الصغري أطعم شيئا وهذا يدل على أنه جيزيه أن يطعم متولدة من التفث الذي على الب
 مسكينا شيئا يسريا على سبيل اإلابحة وإن مل يكن مشبعا

 . 1احرتازا  من القملة فإهنا متولدة من البدن وليست مبتولدة من البدنقوله: 
يعين النملة اليت ال تؤذي ال حيل ، استدراك من قوله: ال حيل قتلها ولكن ال جيب اجلزاء للعلة األوىلقوله: 

قتلها، ومع هذا إذا قتلها احملرم ال جيب عليه اجلزاء، ألهنا ليست بصيود وليست مبتولدة من البدن، وهذه 
 العلة هي املرادة من العلة األوىل، والعلة الثانية كوهنا مؤذية بطباعها. 

، وقال يف األصل إن قتل قملة أطعم شيئا  ومن قتل قملة تصدق مبا شاء وذكر يف اجلامع الصغري و قوله: 
 تصدق بشيء. 

قال فخر اإلسالم البزدوي يف شرح اجلامع الصغري وثبت مبا قال ههنا أي يف اجلامع الصغري أنه جيزيه أن 
 يطعم مسكينا  شيئا  يسريا  على سبيل اإلابحة. 

اإلمام اإلسبيجايب يف شرح  وقال القدوري يف شرحه يتصدق بكف من طعام واختاره صاحب اهلداية، وقال
 الطحاوي ومل يذكر يف ظاهر الرواية مقدار الصدقة، مث قال: 

ومن قتل جرادة تصدق مبا شاء ألن اجلراد من صيد الرب فإن الصيد ما ال ميكن أخذه إال حبيلة ويقصده 
اآلخذ ومترة خري من جرادة لقول عمر رضي هللا عنه مترة خري من جراد، وال شيء عليه يف ذبح السلحفاة 

 ألنه من اهلوام واحلشرات 
أنه قال: إذا قتل احملرم قملة أو ألقاها أطعم ِكسرة وإن   وذكر احلسن بن زايد عن أيب حنيفة رضي هللا عنه

كانت اثنتني أو ثالثة أطعم قبضة من الطعام، وإن كان أكثر أطعم نصف صاع، وإمنا جيب عليه يف القمل 
اجلزاء وإن مل يكن صيدا  ألنه متولد من البدن، ويف إزالته ارتفاق وقضاء تفث حىت إذا قتل منه شيئا  ساقطا  

حمرم وضع ثيابه يف الشمس ليقتل حر الشمس القمل فمات  2ه ال جيب عليه شيء. ويف الفتاوىمن نفس

                                                            

والثاين من خلط رديء عفن تدفعه الطبيعة بني اجللد واللحم، فيتعفن الوسخ والدنر املرتاكم يف سطح اجلسد،  :خارج عن البدن وداخل فيه، فاخلارج :القمل يتولد يف الرأس والبدن من شيئني - 1

كان يف رؤوس الصبيان أكثر لكثرة رطوابهتم وتعاطيهم األسباب ابلرطوبة الدموية يف البشرة بعد خروجها من املسام، فيكون منه القمل، وأكثر ما يكون ذلك بعد العلل واألسقام، وبسبب األوساخ، وإمنا  

-)املرجع/ موقع شبكة األخبار العربية .لقمل، ولذلك حلق النيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ رؤوس بين جعفراليت تولد ا

 (http://us.moheet.com/asp/show_g.asp?pg=1&lc=4&lol=1693257ـ

هـ املوافقة 1119اىل  1069ن سنة ايضا  ابلفتاوى العاملكريية وتنسب الفتاوى العاملكريية هذه للملك آرن كزيب اهلندي امللقب ابسم عامل كري أي فاتح العامل الذي ملك م الفتاوى اهلندية وتعرف - 2

 .1/146م. )اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع، ادوارد كرنيليوس فانديك،1707م اىل 1658سنة 

 

http://us.moheet.com/asp/show_g.asp?pg=1&lc=4&lol=1693257
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القمل فعليه اجلزاء، ولو وضع يف الشمس ومل يقصد قتل القملة ال شيء عليه كما لو غسل الثوب فمات 
 القمل. 

اء بقتله، وقد روي عن وهذا ألن اجلراد من صيد الرب فيجب عليه اجلز  ومن قتل جرادة تصدق مبا شاءقوله: 
 عمر رضي هللا عنه أنه قال: مترة خري من جرادة. 

قال يف شرح خمتصر الكرخي واإليضاح: ال أبس بقتل الزُنبور، ألنه من احلشرات وكذلك َصيَّاح الليل، ألنه 
 ليس مبتوحش من اآلدمي. 

ليست بصيد ألهنا ال  السلحفاة وال شيء عليه يف ذبح السلحفاة، ألنه من اهلوام واحلشرات، يعين أنقوله: 
متتنع من اآلدمي فال جيب فيها اجلزاء، وقال الكرخي يف خمتصره وليس على احملرم يف قتل هوام األرض شيء 

 مثل القنافذ واخلنافس واجلعالن وابن 
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 فأشبه اخلنافس والوزغات وميكن أخذه من غري حيلة وكذا ال يقصد ابألخذ فلم يكن صيدا  
القدوري عن أيب يوسف رمحه هللا أن يف القنفذ اجلزاء ألنه من جنس املمتنع املتوحش الذي ال عرس، ونقل 

 يبتدئ ابألذى، وإمنا ذكر الضمري الراجع إىل السلحفاة يف قوله ألنه، 
ويف قوله أخذه بتأويل املذكور، والسلحفاة بضم السني وفتح الالم وسكون احلاء نوع من حيوان املاء 

 ون يف الرب ومجعها سالحف. معروف وقد يك
: الذ َكر من السالحف الغيلم، واألنثى يف لغة بين أسد السلحفاة. وحكى أبو عبيد عن بعضهم 1قال الفراء

 سلحفية مثل بلهنية.
 واهلوام مجع اهلامة ابلتشديد وهي دابة من دواب األرض. 

  واحلشرات مجع حشرة قال صاحب الديوان هي صغار دواب األرض.
صححها ابلضم والفتح مجيعا ، وهي دويبة سوداء  2افس مجع خنفساء بضم الفاء، ويف كتاب اجلمهرةواخلن

 منتنة الريح. وجاء يف معناها اخلنفس واخلنفسة بفتح الفاء. 
  

                                                            

سنة  ةالكوفالكويف، إمام الكوفيني، وأعلمهم ابلنحو واللغة وفنون األدب ولقبب ابلفراء ألنه كان يفري الكالم أي يصلحه، ولد يف بن منظور مجال الدين  حيىي بن زايد بن عبد هللا اإلمام أبو زكراي - 1

 (.8/145الدين الزِرِْكِلي، هـ. )األعالم، خري 207واملصادر يف القرآن وكتاب الوقف واالبتداء وغريهم. وتويف سنة  كتاب احلدود وكتاب املعاين  وجعل أكثر مقامه فيها، له بغداد مث انتقل إىل هـ 144

 (.1/606هـ.) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة، 321اجلمهرة يف اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد اللغوي املتوىف سنة  - 2

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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ومن حلب صيد احلرم فعليه قيمته ألن اللنب من أجزاء الصيد فأشبه كله، ومن قتل ماال يؤكل حلمه من 
ها فعليه اجلزاء إال ما استثناه الشرع وهو ما عددانه وقال الشافعي رمحه هللا ال جيب الصيد كالسباع وحنو 

 اجلزاء ألهنا جبلت على اإليذاء فدخلت يف الفواسق املستثناة
 بيان جزاء احملرم إذا حلب صيد احلرم

حرام على  ، وذلك ألن اللنب يتولد من عني الصيد وتناول الصيدومن حلب صيد احلرم فعليه قيمتهقوله: 
 احملرم فكذا ما كان منه اعتبارا  للبعض ابلكل فيلزمه جزاؤه وهو القيمة. 

 حكم قتل احملرم ملا ال يؤكل حلمه كالسباع
بعينه. قال  وهذا لفظ القدوري ومن قتل ما ال يؤكل حلمه من الصيد كالسباع وحنوها فعليه اجلزاءقوله: 

اإلمام محيد الدين أراد ابلسباع النمر واألسد والفهد والبازي وأراد بنحوها القرد والفيل، ولكن فيه نظر ألن 
عادة، وجيوز أن يريد بقوله  1السباع يتناوهلما، ألن السبع اسم لكل خمتطف منتِهب جارح قاتل عادي

 والثعلب.  3والَسمُّور والدلق والفنك 2ع كالظُرابنوحنوها أي وحنو السباع ما ال يؤكل حلمه من غري السبا 
  

                                                            

 يت الضم والكسر، ووردت لغة إبثباهتا.هكذا وردت إبثبات الياء يف مجيع النسخ واملشهور حذف الياء من املنقوص حال - 1

وىف املثل" فسا بيننا الظرابن "، وذلك إذا تقاطع القوم. الظرابن مثل القطران دويبة كاهلرة منتنة الريح، تزعم األعراب أهنا تفسو يف ثوب أحدهم إذا صادها، فال تذهب رائحته حىت يبلى الثوب.  - 2

 (.1/174نصر إمساعيل اجلوهري، )الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، أبو 

 (.2/481لفيومي احلموي، الفنك حيوان من أنواع الثعلب الرتكي، ويطلق على فرخ ابن آوى يف بالد الرتك.) املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن حممد ا - 3
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وكذا اسم الكلب يتناول السباع أبسرها لغة ولنا أن السبع صيد لتوحشه وكونه مقصودا ابألخذ إما جللده 
أو ليصطاد به أو لدفع أذاه والقياس على الفواسق ممتنع ملا فيه من إبطال العدد واسم الكلب ال يقع على 

 السبع عرفا 
اعلم أن احملرم إذا قتل السبع مما مل يستثنه الشرع فعليه اجلزاء، وقال الشافعي: ال جزاء يف السبع أصال ، هذا 

 فيما إذا مل يقصده السبع، أما إذا قصده فقتله بعد ذلك ال جيب فيه اجلزاء اتفاقا .
وهو چۋ ۋ ٴۇچ قوله تعاىل: له أن الصيد اسم ملا يؤكل حلمه فال جيب اجلزاء بقتل ما ال يؤكل حلمه، ولنا 

عام يتناول مأكول اللحم أيضا  وغريه فيجب اجلزاء يف احلالني إال فيما استثناه الشرع، وإمنا قلنا إنه يتناول 
غري مأكول اللحم أيضا  ألن الصيد اسم حليوان متوحش ممتنع أبصل اخللقة إما بقوائمه أو جبناحيه وهذا 

 :1يشتمل اجلميع يدل عليه قول قائلهم
 وإذا ركبت فصيدي األبطال         صيد امللوك أرانب وثعالب

ليصاد به كما  أو نقول إن السبع صيد لتوحشه وكونه مقصودا  ابألخذ إما جللده كما يف األسد والنمر وإما
ألهنا يف الفهد، وإما لدفع أذاه كما يف اخلنزير فيجب بقتله اجلزاء، وقياس الشافعي على الفواسق ضعيف 

تتعيش بني أظهران وتتغذى أبقواتنا فكان شرها متعداي  إلينا، أال ترى أن الغراب يقع على دبر الدابة 
فيفسده واحلدأة ختتطف الفرخ واللحم، والعقرب تلدغ وليا  كان أو نبيا  وكذا احلية، والذئب ينتهب الغنم، 

 والفأرة تسكن يف البيوت ويف املتاع 
 ز بقيمته شاة، وقال زفر رمحه هللا جتب قيمته ابلغة ما بلغت اعتبارا مبأكول اللحموالعرف أملك، وال جياو 

وعيشها بني الطعام خبالف السبع، فإنه بعيد عنا وشره ال يتعدى إلينا ألنه ليس مببتدئ ابألذى حىت إذا 
القياس إبطال ابتدأ ابألذى ال جيب اجلزاء عندان أيضا ، فثبت أن القياس فاسد لوجود الفارق، وألن يف 

العدد الذي نص عليه الشرع فال جيوز، ألنه من املقدرات وألن التعليل إذا كان متضمنا  إبطال شيء من 
املنصوص يبطل وهذا كذلك وال نسلم أن اسم الكلب يتناول السباع مجيعا  لغة بل هو اسم للكلب الذي 

ذلك ألنه ال يفهمون من إطالق اسم  يعرفه العامة، ولئن سلمنا أن اللغة كذلك لكن عرف الناس خبالف
الكلب إال الكلب املعروف عندهم والعرف أملك أي أرجح وأقوى من احلقيقة اللغوية، وهلذا إذا حلف ال 

 أيكل رأسا  فأكل رأس العصفور ال حينث لعدم العرف فيه وإن كان رأسا  يف احلقيقة. 
 أي أبمجعها. أبسرها قوله: 

 فعي سائر السباع على الفواسق اخلمس. قوله: والقياس أي قياس الشا

                                                            

 (.4/195زي.)نصب الراية، مجال الدين عبد هللا الزيلعي ، ذكر صاحب نصب الراية نسبته إىل اإلمام علي رواية عن اإلمام فخر الدين الرا - 1
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 أي يف القياس.  ملا فيهقوله: 
 ، مر  بيانه قبيل هذا.والعرف أملكقوله: 
والشاة ابلرفع ألن املفعول املتعدى إليه بغري حرف  ،هو فعل ما مل يسم  فاعلهوال جياَوز بقيمته شاة قوله: 

ولك دفع املال إىل زيد وبلغ بعطائك مخسمائة برفع كق،لفضله على سائر ما بين له يسند إليه ال إىل غريه
الالم والسني وقد عرف يف املفصل فعلم بذلك أن ما ذكره يف املستصفى انقال  عن بدر الدين الكردري أن 

 ،السبع وجيوز أن يرجع إىل ما ال يؤكل حلمه من الصيد ع إىلب فيه نظر والضمري يف بقيمته يرجشاة ابلنص
 والياء يف بقيمته للتعدية. 

ولنا قوله عليه الصالة والسالم الضبع صيد وفيه الشاة وألن اعتبار قيمته ملكان االنتفاع جبلده، ال ألنه 
 حمارب مؤذ ومن هذا الوجه ال يزداد على قيمة الشاة ظاهرا  

اعلم أن ما ال يؤكل حلمه من السباع مما مل يستثنه الشرع كالنمر واألسد إذا قتله احملرم ابتداء، جيب عليه 
اجلزاء عندان وال جياوز به دم، هذا ظاهر الرواية عن أصحابنا وروى الكرخي رمحه هللا أنه ينقص من الدم 

لغت، له أن السبع صيد فيجب قيمته ابلغة ما يعين ال يبلغ دما  وقال زفر رمحه هللا جيب قيمته ابلغة  ما ب
 بلغت كما إذا كان الصيد مأكول اللحم، وكما إذا كان السبع ملكا  لآلدمي. 

ولنا ما روى أصحابنا عن النيب صلى هللا عليه وسلم الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله احملرم، ويف رواية وفيه 
ا ألن املقادير ال اهتداء للرأي فيها، وألان نوجب ضمان الشاة فلما ورد الشرع بتقدير الشاة ال يزاد عليه

السبع على تقدير كونه مأكول اللحم ابعتبار اللحم ال ابعتبار أنه حيصل به التفاخر والتلهي للملوك إذ 
ذاك خارج عن معىن الصيدية والغالب أنه ال يزيد على قيمة الشاة ابعتبار اللحم، ألن حلم الشاة خري منه 

قول يف اجلارية املغنية إذا ُغِصبت أهنا تضمن غري مغنية خبالف الصيد اململوك فإنه أتلف ماليته، وهذا كما ن
 وذاك ابعتبار القيمة فيجب ابلغة ما بلغت.

يعين أن اعتبار القيمة ألجل اجلِلد ال ألجل معىن احملاربة كما يف بعض السباع  ال ألنه حمارب مؤٍذ قوله: 
د احملاربة حبيث هبزم العسكر وهو معنا مطلوب للملوك والسالطني، ولكن ذلك أمر كالفيل يـَُعلِ مه أهل اهلن

خارج عن الصيدية فال يعترب وال ألجل معىن اإليذاء فيه ألن اإليذاء معىن ال تـََقوُّم له شرعا  فبقي اعتبار 
با  ألن حلم الشاة اجللد أو اعتبار اللحم على تقدير كونه مأكول اللحم وذلك ال يزيد على قيمة الشاة غال

 خري من حلم السبع والضبع. 
قال أصحابنا إذا قتل احملرم قردا  أو فيال  أو خنزيرا  جيب عليه اجلزاء، وقال زفر ال شيء فيها ألهنا متسك يف 

 البيوت فصارت كاألهلي، ولنا أهنا من جنس املمتنع املتوحش أبصل اخللقة واالستئناس عارض فال يعترب. 
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السبع على احملرم فقتله ال شيء عليه وقال زفر رمحه هللا جيب اجلزاء اعتبارا ابجلمل الصائل، ولنا وإذا صال 
ما روي عن عمر رضي هللا عنه أنه قتل سبعا  وأهدى كبشا وقال إان ابتدأانه وألن احملرم ممنوع عن التعرض 

الفواسق فألن يكون مأذوان يف دفع ال عن دفع األذى، وهلذا كان مأذوان يف دفع املتوهم من األذى كما يف 
املتحقق منه أوىل ومع وجود اإلذن من الشارع ال جيب اجلزاء حقا له خبالف اجلمل الصائل ألنه ال إذن من 

 صاحب احلق وهو العبد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 حكم قتل احملرم سبعا  صال عليه

ويف شرح األقطع  ،وإذا صال السبع على احملرم فقتله ال شيء عليه، وقال زفر جيب أي جيب اجلزاءقوله: 
يف الذئب، وجه قوله أن اجلمل إذا صال على إنسان فقتله اإلنسان فال ] 1إال[قال زفر: عليه الضمان 

 تسقط قيمته وإن كان قتله دفعا  لألذى وكذا هنا. 
  ولنا ما روي أن عمر رضي هللا عنه قتل سبعا  وأهدى كبشا ، وقال إان ابتدأانه.

بيانه أنه علل إلهدائه اببتداء نفسه فعلم به أن احملرم إذا مل يبتدئ بقتله بل قتله دفعا  لصولته ال جيب عليه 
شيء، وإال مل يبق للتعليل ال جيب عليه شيء وإال مل يبق للتعليل فائدة، وألن الشارع أجاز قتل الفواسق 

غالبا  وإن مل يتحقق األذى فألن جييز قتل السبع  دفعا  لألذى املوهوم ألهنا جبلت مؤذية ويتوهم منها األذى
الصائل دفعا  لألذى املتحقق أوىل وأحرى، أال ترى أن إنساان  إذا شهر سالحا  على إنسان حيل له قتله، 
وهنا أوىل، فلما وجد اإلذن من الشارع وهو صاحب احلق مل جيب اجلزاء خبالف اجلمل الصائل فإنه مل 

فرتقا، على أنه روي عن أيب يوسف أنه ال جيب فيه الضمان أيضا ، وبه قال يوجد اإلذن من صاحبه فا
 الشافعي، وال يقال ختصيص الشيء ابلذكر ال يدل على نفي ما عداه عندكم فكيف تستدلون 

وإن اضطر احملرم إىل قتل صيد فقتله فعليه اجلزاء ألن اإلذن مقيد ابلكفارة ابلنص على ما تلوانه من قبل، 
لمحرم أن يذبح الشاة والبقرة والبعري والدجاجة والبط األهلي ألن هذه األشياء ليست بصيود وال أبس ل

 لعدم التوحش واملراد ابلبط الذي يكون يف املساكن واحلياض ألنه ألوف أبصل اخللقة
دل، بقول عمر رضي هللا عنه إان ابتدأانه؟ ألان نقول ذاك يف خطاابت الشرع أما يف الرواايت واملعقوالت ي

 وتعليل عمر من ابب املعقوالت فافهم.
 صال عليه أي وثب يقال رب قول أشد من صول، ويف املثل أيضا  صلت على األسد وبلت عن النقد.  

                                                            

 وردت يف نسخة أ مسبوقة حبرف الواو " وإال". 1-
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 حكم قتل احملرم مضطرا  للصيد
أي  وإن اضطر احملرم إىل قتل صيد فقتله فعليه اجلزاء ألن اإلذن مقيد ابلكفارة ابلنص على ما تلوانهقوله: 

 ائ ى ى  ې ېچطر احملرم إىل أكل حلم الصيد وبه صرح يف بعض نسخ القدوري، وأراد ابلنص قوله تعاىل: اض
وجه التمسك ابآلية أن احللق حمظور اإلحرام، وقد أذن له الشارع فيه حالة  1اآلية. چ وئ وئ ەئ ەئ ائ

الضرورة مقيدا  ابلكفارة، وال يسقط  الضرورة مقيدا  ابلكفارة، وكذا قيل الصيد حمظور اإلحرام فيستباح ألجل
 عنه ما يتعلق به من الكفارة كما يف احللق. 

 حكم ذبح احملرم للصيد وغريه كالشاة والدواجن
، ويف القدوري والبط وال أبس للمحرم أن يذبح الشاة والبقرة والبعري والدجاجة والبط األهليقوله: 

 بغداد والطسوج الناحية كالقرية وحنوها.  الكسكري، وكسكر من طساسج
ولو ذبح محاما مسروال  فعليه اجلزاء خالفا  ملالك رمحه هللا له أنه ألوف مستأنس وال ميتنع جبناحيه لبطء 
هنوضه وحنن نقول احلمام متوحش أبصل اخللقة ممتنع بطريانه وإن كان بطيء النهوض واالستئناس عارض 

يا مستأنسا ألنه صيد يف األصل فال يبطله االستئناس كالبعري إذا ند ال أيخذ فلم يعترب وكذا إذا قتل ظب
 حكم الصيد يف احلرمة على احملرم

واملراد ابلكسكري هو األهلي أيضا  وهو البط الكبري الذي يكون يف املنازل والبيوت واحلياض وطريانه  
بط الذي يطري فإنه جنس آخر ال جيوز كالدجاج، وجيوز ذحبه للمحرم ويعترب من الدواجن كالغنم، أما ال

 للمحرم ذحبه ألنه من مجلة الصيود. 
، احلمام املسرول هو الذي كثر ريشه ولو ذبح محاما  مسروال  فعليه اجلزاء خالفا  ملالك رضي هللا عنهقوله: 

ك على رجليه فصار بطيء النهوض، ومسي به ألنه صار ريشه كالسراويل، وال جيب بقتله جزاء عند مال
 . 2رمحه هللا ألنه ليس مبمتنع جبناحيه لبطء هنوضه فخرج عن حد الصيد

ولنا أنه صيد حقيقة لوجود حد الصيد فيه من االمتناع والتوحش أبصل اخللقة إال أنه ال ميتنع وال يتوحش 
ابالستئناس العارض فال خيرجه العارض من كونه صيدا  فصار كالظيب املستأنس، وبطء هنوضه تفاوت يف 

لطريان فال يعترب ذلك ألنه ال خيرجه من حكم جنسه، أما يف حق الذكاة فباالستئناس يصري الصيد  ا
كاألهلي لقدرته على الذكاة االختيارية، والبعري إذا ند  يصري كالوحشي لعدم القدرة على الذكاة االختيارية، 

  وإن مل تعترب صيدا  يف حق احملرم فافهم. 
                                                            

 .196سورة البقرة، اآلية  - 1

 .4/262، 8م، عدد األجزاء: 1994التاج واإلكليل ملختصر خليل، حممد بن يوسف املواق املالكي، طباعة دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل - 2
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يحته ميتة ال حيل أكلها وقال الشافعي رمحه هللا حيل ما ذحبه احملرم لغريه ألنه عامل وإذا ذبح احملرم صيدا  فذب
 له فانتقل فعله إليه. ولنا أن الذكاة فعل مشروع

 بيان حكم ذبيحة احملرم من الصيد 
، وكذلك ما يذحبه احلالل من الصيد يف احلرم وإذا ذبح احملرم صيدا  فذبيحته ميتة ال حيل أكلهاقوله:  
كذا قاله أبو   1كره حممد يف األصل، وقال الشافعي رضي هللا عنه يف أحد قوليه حيل ما ذحبه احملرم لغريهذ 

رمحه هللا، وأراد ابلغري احلالل يعين ملا ذبح احملرم ألجل احلالل صار عامال  له فانتقل فعل  2نصر البغدادي
 احملرم إليه فصار كأن احلالل ذحبه بنفسه. 

، بيانه أن هللا تعاىل أضاف التحرمي إىل الصيد وإضافة التحرمي 3 چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀچ ولنا قوله تعاىل:
، والذبح املشروع هو الذي يوجد يف احملل، 4چڌ ڌ ڍچ إىل العني تدل على عدم احمللية كما يف قوله تعاىل:

ألحد بعد ذلك ال للمحرم وال وهنا ملا مل يبق الصيد حمال  إبضافة التحرمي إليه صار ميتة مل حيل تناوهلا 
فلما مل يكن الفاعل  ،5چۉۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇچ للحالل، وألن احملرم ابإلحرام خرج عن أهلية الذكاة قال تعاىل:

أهال  للذكاة والصيد حمال  هلا صار املذبوح ميتة كذبيحة اجملوسي. وقول الشافعي رضي هللا عنه ضعيف ألن 
الفعل إذا انتقل إىل احلالل ينبغي أن جيوز للمحرم أكله ألن احلالل إذا ذبح غري صيد احلرم جيوز للمحرم 

، ويف إضافة التحرمي إىل األعيان 6فعلم أن القول بنقل الفعل ضعيفتناوله إذا مل يوجد منه األمر والداللة، 
 . 7حبث لطيف بيننا وبني املعتزلة يعرف يف األصول إن شاء هللا تعاىل وليس كتابنا موضع بيانه

                                                            

 .7/319اجملموع شرح املهذب، حميي الدين حيىي بن شرف النووي،  - 1

هـ، من تصانيفه اإلكمال يف رفع االرتياب َعن اْلُمْخَتلف واملؤتلف المساء الكىن واالنساب، وكتاب 429أبو نصرعلي بن الوزيرهبة هللا بن العجلى العكربى االمري اْلَمْعُروف اِبْبن َمْأُكوال، ولد سنة  - 2

يَنا هـ. ومل أقف على كتاب له عالقة ابلفقه أو التفسري 487ر وقتل جبرجان سنة يف علم احلَِديث، وكتاب الوزراء، وُمْسَتمر االوهام على املؤتلف واملختلف من أمساء األعالم، ومفاخرة السَّْيف والقلم َوالدِ 

، تذكرة احلفاظ، مشس الدين أيب 1/693، هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني، إمساعيل ابشا البغدادي، 3/110وما شابه ذلك.) فوات الوفيات، حممد بن شاكر امللقب بصالح الدين، 

 (.4/3،  4م،عدد األجزاء: 1998بريوت، الطبعة األوىل،  –عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب طباعة دارالكتب العلمية 

 .96سورة املائدة ، اآلية  - 3

 .23النساء، اآلية سورة  - 4

 .95سورة املائدة، اآلية  - 5

انظر )كشف األسرار شرح أصول البزدوي، عالء  املكره.مسألة نقل الفعل يقصد هبا نقل الفعل من الفاعل احلقيقي وهو املكرَه إىل املكرِه وكأنه ابشره بنفسه واملكره ليس سوى أداة من أدوات  - 6

 (.378و 4/177، 4ي احلنفي، طباعة دار الكتاب اإلسالمي، عدد األجزاء: الدين عبد العزيز بن أمحد البخار 

هلم ال جيوز أن يتعلقا به وذلك ألنه ال يصح أن يؤمر أحد  قال أبو بكر الرازي اجلصاص يف الفصول:"األصل يف ذلك أن التحليل والتحرمي إمنا يتعلقان أبفعال املأمورين واملنهيني وما مل يكن فعال - 7

ملراد به فعلنا يف ذلك الشيء حنو قوله تعاىل }حرمت ريه وال ينهى عن فعل غريه، وإذا كان ذلك كذلك مث ورد لفظ التحليل والتحرمي معلقا يف ظاهر اخلطاب مبا ليس من فعلنا علمنا بذلك أن ابفعل غ

معلوم أن غري األم ومن ذكر معها وغري امليتة وما عطف عليها ال جيوز أن يتناوهلا التحرمي إذا كانت هذه عليكم أمهاتكم{ و }حرمت عليكم امليتة{ وقوله تعاىل }ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن{ و 

 األشياء فعال هلل تعاىل وحمال أن ينهاان عن فعله ألن ذلك عبث وسفه، وهللا تعاىل عن ذلك.

 



206 
 

وهذا فعل حرام فال يكون ذكاة كذبيحة اجملوسي وهذا ألن املشروع هو الذي قام مقام امليز بني الدم 
 فينعدم ابنعدامهواللحم تيسريا 

 ، أي ذبح احملرم للصيد حرام. وهذا فعل حرامقوله: 
، هذا إشارة إىل كون ذبح احملرم وهذا ألن املشروع هو الذي قام مقام امليز بني الدم واللحم تيسريا  قوله: 

لدم واللحم حراما  يعين إمنا صار ذبح احملرم الصيد حراما  ألن الذبح إذا كان مشروعا  يقوم مقام امليز بني ا
فيحل املذبوح، وإن مل يكن الذبح مشروعا  ال يقوم مقام امليز بني الدم واللحم فال حيل املذبوح. بيانه أن 
الدم املسفوح هو املنجس للحيوان؛ فإذا زال ابلذبح املشروع حل. لكن زواله ابلذبح رمبا يكون ورمبا ال 

ظاهر مقامه تيسريا  للعباد كالسفر مع املشقة، فبعد يكون وهو أمر خفي فأقيم الذبح املشروع وهو السبب ال
ذلك اعترب وجود الذبح املشروع سواء وجد امليز أو مل يوجد. أال ترى أن املسلم إذا ذبح الشاة ومل يسل 
الدم أصال  حيل وإذا ذحبها اجملوسي وسال فال حيل. وهنا فيما حنن فيه ملا مل يوجد الذبح املشروع من احملرم 

                                                                                                                                                                                         

ها، وال األمر هبا ألن النهي عنها يصري يف معىن النهي عن أن يكون هذا املوجود واألمر هبا يصري يف معىن األمر ويستحيل أيضا من جهة أخرى وهي أن هذه األشياء أعيان موجودة فال يصح النهي عن

 :أبن يكون هذا املوجود وهذا حمال فلما استحال ذلك فيها علمنا أن التحليل والتحرمي يتعلق بفعلنا فيها فيجوز أن يقال حينئذ فيه وجهان

يله وذلك ألن التحرمي ملا كان حكمه فيما ا تناول فعلنا صار تقدير اآلية حرم عليكم فعلكم يف األمهات ويف امليتة وحنوها فيسوغ اعتبار العموم يف سائر األفعال إال ما قام دلأحدمها: أن لفظ التحرمي مل

يقتضي ضاراب ومضرواب وجذب يقتضي جمذواب وأب يقتضي ابنا وابن يقتضي أاب وشريك يقتضي وصفنا فيما يتعلق به صار مبنزلة األمساء املضمنة أبغيارها فيفيد إطالقها ما ضمنت به كقولنا ضرب 

{ من الفعل فيكون تقدير قوله تعاىل }حرمت عليكم امليتة شريكا وما جرى جمرى ذلك فمن حيث كان التحرمي مضمنا  أبفعالنا يستحيل وجوده عاراي  منها وصار إطالقه مقتضيا  لنفي مجيع ما يتعلق به

 حرم عليكم فعلكم يف امليتة فيجوز اعتبار العموم فيه.

لذين يستحلون االستمتاع هبن، وقوم كانوا ينتفعون ابمليتة على والوجه اآلخر أنه مىت كان هناك عادة لقوم يف استباحة االستمتاع ابألمهات واألخوات على حنو ما عليه اجملوس وكثري من أصناف الكفار ا

ستمتاع ابألمهات والبنات ومن ذكر معهن، ابملذكى كان خمرج الكالم حترمي ما كان املشركون يستبيحونه فيكون هذا املعىن متعلقا معقوال بورود اللفظ فيصري مبنزلة حرمت عليكم االحسب انتفاعهم 

اإلمام الغزايل يف املستصفى:" قوله تعاىل: }حرمت عليكم أمهاتكم{ و  صح اعتبار العموم فيه" وقالوحرمت عليكم االنتفاع ابمليتة ألن املتعارف املعتاد مىت خرج عليه اخلطاب صار كاملنطوق به فيه في

ها أو أكلها أو فيحرم من امليتة مسليس مبجمل، وقال قوم من القدرية: هو جممل؛ ألن األعيان ال تتصف ابلتحرمي، وإمنا حيرم فعل ما يتعلق ابلعني وليس يدرى ما ذلك الفعل  }حرمت عليكم امليتة{

 النظر إليها أو بيعها أو االنتفاع هبا فهو جممل.

فاسد، إذ عرف االستعمال كالوضع، ولذلك قسمنا األمساء  واألم حيرم منها النظر أو املضاجعة أو الوطء فال يدرى أيه، وال بد من تقدير فعل، وتلك األفعال كثرية وليس بعضها أوىل من بعض. وهذا

األكل دون النظر واملس، وإذا قال: حرمت وقدمنا بياهنا، ومن أنس بتعارف أهل اللغة واطلع على عرفهم علم أهنم ال يسرتيبون يف أن من قال: حرمت عليك الطعام والشراب أنه يريد إىل عرفية ووضعية 

طوع به، فكيف يكون جممال؟ والصريح اترة يكون بعرف االستعمال واترة ابلوضع وكل ذلك عليك هذا الثوب أنه يريد اللبس، وإذا قال: حرمت عليك النساء أنه يريد الوقاع، وهذا صريح عندهم مق

يمة األنعام{ أي: أكل البهيمة، و }أحل لكم صيد واحد يف نفي اإلمجال؟ وقال قوم: هو من قبيل احملذوف، كقوله تعاىل: }واسأل القرية{ أي: أهل القرية، وكذلك قوله تعاىل: }أحلت لكم هب

تسمية األمساء العرفية جمازا". انظر)الفصول يف األصول، أبو  ]وهذا إن أراد به إحلاقه ابجململ فهو خطأ، وإن أراد به حصول الفهم به مع كونه حمذوفا فهو صحيح، وإن أراد به إحلاقه ابجملاز فيلزمهالبحر{ 

، واحملصول، فخر 1/187، واملستصفى، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ، 1/257،  4م، عدد األجزاء:1994نية، بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص، طباعة وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة: الثا

لدين حممد بن عبد هللا ، والبحر احمليط يف أصول الفقه، بدر ا3/164هـ،  1418الدين حممد بن عمر التيمي الرازي، حتقيق الدكتور طه جابر فياض العلواين، طباعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

 (.1/159 8هـ، عدد األجزاء: 1414الزركشي، طباعة دار الكتيب، الطبعة األوىل، 
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مليز مل يوجد أصال  وإن وجد حقيقة، فصار املذبوح ميتة لبقاء الدم املنجس لعدم امليز وهو معىن صار كأن ا
 قوله فينعدم ابنعدامه أي ينعدم امليز ابنعدام املشروع. 

فإن أكل احملرم الذابح من ذلك شيئا  فعليه قيمة ما أكل عند أيب حنيفة رمحه هللا وقاال ليس عليه جزاء ما 
ل منه حمرم آخر فال شيء عليه يف قوهلم مجيعا، هلما أن هذه ميتة فال يلزمه أبكلها إال أكل وإن أك

االستغفار وصار كما إذا أكله حمرم غريه وأليب حنيفة أن حرمته ابعتبار كونه ميتة كما ذكران وابعتبار أنه 
  حق الذكاةحمظور إحرامه ألن إحرامه هو الذي أخرج الصيد عن احمللية والذابح عن األهلية يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 بيان جزاء احملرم إذا أكل من ذحبه
، وهذا اخلالف فإن أكل احملرم الذابح من ذلك شيئا  فعليه قيمة ما أكل عند أيب حنيفة رضي هللا عنهقوله: 

بني أيب حنيفة وصاحبيه فيما إذا أكل من الصيد بعد ما أدى جزاءه، فعنده جيب عليه قيمة ما أكل 
 االستغفار. وعندمها ال جيب عليه إال

 1أما إذا أكل قبل أداء اجلزاء دخل ما أكل يف ضمان اجلزاء ابإلمجاع وبه صرح يف املختلف، وقول الشافعي
مثل قوهلما كذا يف اإليضاح. وقال الشيخ أبو احلسني القدوري وأما إذا أكل من املذبوح قبل أداء اجلزاء فال 

 زاء مضافا  إىل القتل، وجيوز أن يقال إهنما يتداخالن. رواية يف هذه املسألة. وجيوز أن يقال جيب فيه اجل
هلما أن ذبيحة احملرم ميتة وال شيء على أكل امليتة سوى االستغفار والتوبة وهلذا لو أكله حمرم آخر أو 
حالل ال جيب عليه إال االستغفار فصار كما إذا قطع شجرا  أو شوى بيضا  أو جرادا  فأدى قيمته مث تناوله 

ه شيء آخر. وأليب حنيفة رضي هللا أن حرمة التناول للمحرم الذابح ابعتبار أمرين أحدمها كون ال يلزم
املذبوح ميتة، والثاين كونه حمظور إحرامه وكل واحد من األمرين معترب يف املنع، وتناول امليتة إن مل يوجب 

 اجلزاء فتناول احملظور يوجب. 
ىل إحرامه خبالف حمرم آخر ألن تناوله ليس من حمظورات فصارت حرمة التناول هبذه الوسائط مضافة إ

 إحرامه، وال أبس أبن أيكل احملرم حلم صيد اصطاده حالل وذحبه إذا مل يدل احملرم عليه وال أمره بصيده
بيانه أن إحرامه هو الذي أخرج الذابح عن أهلية الذكاة فصار إحرامه علة لعدم األهلية، وعدم األهلية علة 

بوح فأضيف حرمة هذا املذبوح إىل إحرام الذابح بواسطة، ألن احلكم يضاف إىل علة العلة كما حلرمة املذ
، فلما كانت حرمة املذبوح مضافة إىل إحرام الذابح وجب 1القريب 2]شراء[يضاف إىل العلة كما عرف يف 

                                                            

 .7/303، اجملموع شرح املهذب، حميي الدين حيىي بن شرف النووي، 1/437املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي،  - 1

 وردت يف نسخة أ شرا حبذف اهلمزة. 2-
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بتناوله اجلزاء، خبالف حمرم آخر ألن حرمة هذا املذبوح له جهة كونه ميتة فحسب، ألن كونه ميته مل يضف 
إىل إحرامه بل أضيف إىل إحرام الذابح وهلذا مل جيب اجلزاء على حمرم آخر، وخبالف تناول البيض واجلراد 

أداء اجلزاء حيث ال جيب فيه اجلزاء، وال حيرم أيضا  الستغناء هذه األشياء عن الذكاة فلم تبق والشجر بعد 
 حمظورة اإلحرام بعد أداء اجلزاء فلم جيب فيها شيء فافهم. 

أراد ابلوسائط عدم حملية املذبوح وعدم أهلية  فصارت حرمة التناول هبذه الوسائط مضافة إىل إحرامهقوله: 
أن اإلحرام علة لعدم حملية الصيد للذبح وعلة أيضا  لعدم أهلية الذابح، مث مها أعين عدم  الذابح. بيانه

احمللية وعدم األهلية كالمها علتان حلرمة املذبوح، فأضيف احلكم وهو حرمة املذبوح إىل علة العلة، أعين إىل 
 اإلحرام وابقي التحقيق مر آنفا . 

  

                                                                                                                                                                                         

، وابن ماجه يف سننه، 3950ك ذا رحم حمرم، رقمأي مر يف فصل اإلعتاق غري االختياري، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم:" من ملك ذا رحم منه فهو حر". ) أخرجه أبو داود ، ابب فيمن مل - 1

 (.252ابب من ملك ذا رحم حمرم منه فهو حر، رقم 
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اده ألجل احملرم له قوله عليه الصالة والسالم ال أبس أن أبكل احملرم حلم خالفا ملالك رمحه هللا فيما إذا اصط
صيد مامل يصده أو يصد له، ولنا ما روي أن الصحابة رضي هللا عنهم تذاكروا حلم الصيد يف حق احملرم 

 فقال عليه الصالة والسالم ال أبس به
 جواز أكل احملرم حلم صيد اصطاده حالل وذحبه

ن أيكل احملرم حلم صيد اصطاده حالل وذحبه إذا مل يدل احملرم عليه وال أمره بصيده خالفا  وال أبس أبقوله: 
  ملالك رمحه هللا فيما إذا اصطاد ألجل احملرم.

اعلم أن احلالل إذا صاد صيد احِللِ  حيل للمحرم أكله إذا مل يصده إبذن احملرم، وعند مالك ال جيوز له أكل 
 م وإن مل يكن إبذن احملرم.ما صاده احلالل ألجل احملر 

، له قوله 1وقال يف املوطأ إذا أكل احملرم من ذلك الصيد الذي صيد ألجله جيب عليه جزاء الصيد كله
صلى هللا عليه وسلم:" صيد الرب لكم حالل ما مل تصيدوه أو يصد لكم"، رواه الرتمذي وصاحب السنن 

 . 2 عليه وسلمعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا
ولنا ما روى أبو جعفر الطحاوي إبسناده إىل عيسى بن طلحة عن عمري بن سلمة عن رجل من هبز أن 

، فإذا هو حبمار وحٍش عقرٍي فيه سهم قد مات، فقال رسول 3رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر ابلروحاء
فقال: اي رسول هللا هي رمييت فكلوه هللا صلى هللا عليه وسلم: "دعوه حىت جييء صاحبه" فجاء البهزي 

 فدل على أن صيد احلالل حيل للمحرم إذا مل يكن إبذنه.  4فأمر أاب بكر أن يقسمه بني الرفاق وهم حمرمون
وروى صاحب السنن وغريه مسندا  إىل أيب قتادة أنه كان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت إذا كان  

ه حمرمني وهو غريحمرم فرأى محارا  وحشيا  فاستوى على فرسه فسأل ببعض طريق مكة ختلف مع أصحاب ل
أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسأهلم رحمه فأبوا فأخذه مث شد على احلمار فقتله، فأكل منه بعض 
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأىب بعضهم فلما أدركوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسألون 

 . 5ل: " إمنا هو طعمة أطعمكموها هللا"عن ذلك، فقا
                                                            

 .1149رجه مالك يف املوطأ، كتاب املناسك: ابب ما جيوز للمحرم أكله من الصيد، حديث رقمأخ - 1

، والنسائي "كتاب احلج: ابب 846، والرتمذي ، كتاب احلج: ابب ما جاء يف أكل الصيد للمحرم، حديث رقم1851أخرجه أبو داود ، كتاب املناسك: ابب حلم الصيد للمحرم، حديث رقم - 2

 رم إىل الصيد فقتله احلالل.إذا أشار احمل

، 5بريوت، عدد األجزاء  –إحياء الرتاث العريب الروحاء مكان على ستة وثالثني ميال من املدينة.) صحيح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، ط دار  - 3

1/290.) 

، واحلاكم يف املستدرك 2818، كتاب مناسك احلج: ابب ما جيوز للمحرم أكله من الصيد، حديث رقم4344ابحة أكل حلوم محر الوحش، رقمأخرجه النسائي ، كتاب الصيد والذابئح: ابب إ - 4

 .6618رقم 

 .2914حديث رقم ، والبخاري، ، كتاب احلج: ابب ما قيل يف الرماح، 1136أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب املناسك: ابب ما جيوز أكله من الصيد، حديث رقم  - 5
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وهذا هو املراد من قوله يف املنت أن الصحابة رضي هللا عنهم تذاكروا حلم الصيد يف حق احملرم، وقال الشيخ 
بَذُموين يف مسند أيب حنيفة الذي مجعه أخربان صاحل بن  أبو حممد عبد هللا بن حممد بن يعقوب احلارثي السِ 

قال: حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا أسد بن عمر وقاضي واسط عن أيب حنيفة عن  أمحد القرياطي
حممد بن املنكدر عن عثمان بن حممد عن طلحة بن عبيد هللا، قال: تذاكران حلم صيد يصيده احلالل 

فيم فيأكله احملرم ورسول هللا انئم حىت ارتفعت أصواتنا فاستيقظ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: " 
 . 1تتنازعون"؟؛ فقلنا يف حلم صيد يصيده احلالل فيأكله احملرم قال: فأمر أبكله

فدل هذا أيضا  أن صيد احلالل حيل للمحرم إذا مل يكن إبذنه وداللته، فعلم أن معىن احلديث األول ُيَصد 
ديث فخرج ما ِصيد لكم أي ما مل ُيَصد ألجلكم أبمركم وداللتكم، وإمنا محلنا على هذا توفيقا  بني األحا

 ألجل احملرم ال إبذنه عن أن يكون مرادا  ابحلديث، فإن 
 والالم فيما روي الم متليك فيحمل على أن يهدى إليه الصيد دون اللحم أو معناه أن يصاد أبمره

قلت: ما اجلواب عن احلديث الذي روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه أهدى إليه رجل محار وحش 
 . 2فقال: "ما بنا رد ولكنا حرم" السالم؟ فرده عليه

قلت ذاك مطعون ألن الرتمذي قال يف جامعه هو غري حمفوظ، وهلذا روى البخاري يف الصحيح إبسناده 
عن ابن عباس رضي هللا عنه عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم محارا  

. 4فرد عليه فلما رأى ما يف وجهه قال: "إان مل نردده عليك إال أانَّ حرم" 3انوحشيا  وهو ابألبواء أو ِبَودَّ 
 فعلم هبذا أنه ما كان عضَو الصيد بل كان هو الصيد بعينه فال جيوز للمحرم تناول الصيد. 

أي الالم فيما روى مالك الم متليك فال يدل على حرمة اللحم على احملرم  والالم فيما روى للتمليكقوله: 
هذا ألن متليك الصيد إمنا يكون فيما إذا أهدى الصيد إىل احملرم ال فيما إذا أهدى إليه اللحم ألن اللحم و 

ال يسمى صيدا  فاقتضى احلديث حرمة تناول الصيد على احملرم وبه نقول ال حرمة أكل حلمه إذا مل يكن 
 إبذنه.

 
 

                                                            

 .17مسنده، كتاب احلج، حديث رقم  أخرجه أبو حنيفة يف - 1

، وأبو داوود يف سننه، كتال املناسك، ابب حلم الصيد للمحرم، حديث رقم 9939أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب املناسك، ابب احملرم ال يقبل ما أهدي له من الصيد، حديث ر قم - 2

 على عبارة " ما بنا رد ولكنا حرم". ،ولكين مل أقف1849

 (.398/ 5، 1/79األبواء وودان قريتان من أعمال املدينة.) معجم البلدان، ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي،  - 3

  .2573أخرجه البخاري، كتاب اهلبة، ابب قبول هدية الصيد، رقم  - 4
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قالوا فيه روايتان ووجه احلرمة حديث أيب قتادة مث شرط عدم الداللة، وهذا تنصيص على أن الداللة حمرمة، 
 رضي هللا عنه وقد ذكرانه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 أي شرط القدوري رمحه يف قوله إذا مل يدل احملرم.  : مث شرط عدم الداللةقوله
قوله: وهذا تنصيص على أن الداللة حمرمة، أي شرط عدم الداللة من القدروي نص يف الرواية على أن 

 لى صيد احلل فذحبه احلالل يكون اللحم حراما  ال حيل أكله. احملرم إذا دل حالال  ع
، أي قال أصحابنا املتأخرون فيه روايتان أي يف حرمة حلم صيد اصطاده حالل قالوا فيه روايتانقوله: 

 بداللة احملرم روايتان، قيل حيرم وقيل ال حيرم. 
رمحه هللا، قال:   1قاضي أيب علي النسفيقال الشيخ اإلمام مشس األئمة احللواين رمحه هللا عن أستاذه ال

كنت يف سفر احلج فدخلت على القاضي أيب عاصم العامري وهو كان يدرس مسألة الداللة ويناظر فيها، 
ويقول إن الصيد حيرم على احلالل بداللة احملرم، وكان حيقق فيه ويستدل بقوله عليه السالم: " هل أشرم 

فوظة أن الصيد ال حيرم بداللة احملرم؛ فأحضرت رواية الزايدات فشكر ، فقلت: إن الرواية احمل2هل أعنتم"
 ذلك يل، ينظر يف الزايدات يف ابب الصيد حيل أكله.

 
  

                                                            

هـ، 424النسفي إمام عصره سكن خبارى مث غادرها ليسكن ببغداد وفيها تفقه وبرز وأخذ عنه عدد كبري، له الفوائد والفتاوي، تويف سنة القاضي أبو علي احلسني بن اخلضر بن حممد بن يوسف  - 1

 (.2/237، األعالم، خري الدين الزِرِْكِلي، 1/211)اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبد القادر القرشي، 

 .2826، والنسائي يف سننه، ابب إذا أشار احملرم إىل الصيد فقتله احلالل، حديث رقم1196مي الصيد للمحرم، حديث رقم أخرجه مسلم، ابب حتر  - 2
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ويف صيد احلرم إذا ذحبه احلالل قيمته يتصدق هبا على الفقراء ألن الصيد استحق األمن بسبب احلرم، قال 
 صيدها  عليه الصالة والسالم يف حديث فيه طول وال ينفر

 جزاء احلالل إذا ذبح صيد احلرم
، واألصل يف حرمة صيد احلرم ويف صيد احلرم إذا ذحبه احلالل فعليه قيمته يتصدق هبا على الفقراءقوله: 

على احلالل ما روى صاحب السنن إىل أيب هريرة رضي هللا عنه قال: ملا فتح هللا على رسوله صلى هللا عليه 
صلى هللا عليه وسلم فيهم فحمد هللا وأثىن عليه مث قال: "إن هللا عز وجل حبس وسلم مكة قام رسول هللا 

هي حرام إىل يوم  عن أهل مكة الفيل وسلط عليها رسوله واملؤمنني وإمنا أحلت يل ساعة من النهار مث
: اي "؛ فقال العباس بن عبد املطلب1القيامة ال يعضد شجرها وال ينفر صيدها وال حيل لقطتها إال ملنشد

سلم: " إال اإلذخر إال و  رسول هللا إال األذخر فإان جنعله يف مساكننا وقبوران؛ فقال رسول هللا صلى هللا عليه
 .2اإلذخر"

وروى البخاري يف الصحيح إبسناد إىل ابن عباس رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " 
رض وهو حرام حبرمة هللا إىل يوم القيامة، وإنه مل حيل القتال فيه إن هذا بلد حر م هللا يوم خلق السموات واأل

ألحد قبلي، ومل حيل يل إال ساعة من هنار؛ فهو حرام حبرمة هللا إىل يوم القيامة، ال يعضد شوكه وال ينفر 
 صيده، وال يلتقط لقطته، إال من 

  

                                                            

دمشق، بريوت،  -المي طباعة املكتب اإلس حممد زهري الشاويش،-املنشد هو املعرف، انظر شرح السنة، حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي الشافعي، حتقيق: شعيب األرنؤوط - 1

 .15،7/297هـ، عدد األجزاء: 1403الطبعة الثانية 

 ، كتاب احلج، ابب حترمي مكة وصيدها. 1353، ابب ال ينفر صيد احلرم؛ ومسلم رقم 2302متفق عليه، أخرجه البخاري رقم  - 2
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  وال جيزئه الصوم ألهنا غرامة وليست بكفارة فأشبه ضمان األموال
 عرفها، وال خيتلى خالها"، قال العباس: اي رسول هللا إال اإلذخر فإنه لقينهم ولبيوهتم، قال: " إال اإلذخر".

ومعىن العضد القطع، واختلى اخلال أي قطعه، واخلال ابلقصر احلشيش الرطب، قال حممد بن احلسن بن 
يف البيت ممدود من اخللوة. مث وجه ما زال يلتمس اخلال حىت توحد يف اخلالء، والثاين:  1دريد األزدي

التمسك ابحلديث أن تنفري صيد احلرم ملا حرم صار قتله حراما  ابلطريق األوىل فوجب اجلزاء بقتله، وقال 
نفاة القياس ال شيء فيه فال يعتد خالفهم ملا روينا وإلمجاع السلف على وجوب اجلزاء، وأما كيفية اجلزاء 

 م وال جيزي الصوم ويف اهلدي روايتان.فإن اإلطعام جيزي يف صيد احلر 
 .2وقال زفر: جيزي فيه الصوم، وبه قال الشافعي 
 وجه قول زفر رمحه هللا أنه ضمان صيد حقا  هلل فُيجزيه الصوم، كما إذا قتله احملرم. 

حيث ولنا أن هذا الضمان مل يتعلق مبعىن  يف القاتل أعين أنه ليس بضمان لفعله، ألن االصطياد حيل له من 
 هو حالل، وإمنا تعلق الضمان مبعىن يف غريه وهو تفويت أمن 

وهذا ألنه جيب بتفويت وصف يف احملل وهو األمن والواجب على احملرم بطريق الكفارة جزاء على فعله ألن 
احلرمة ابعتبار معىن فيه وهو إحرامه والصوم يصلح جزاء األفعال ال ضمان احملال وقال زفر رمحه هللا جيزئه 

 لصوم اعتبارا  مبا وجب على احملرم والفرق قد ذكرانه،ا
الصيد ألن  أبخذ الصيد يزول أمن الصيد ال حمالة فلما صار الضمان ابعتبار احملل وهو الصيد أشبه ضمان 
األموال فلم جيز فيه الصوم ألنه غرامة ال كفارة، خبالف احملرم فإن الضمان مثة جزاء الفعل ال جزاء احملل، 

أنه إذا قتل صيد احلل أيضا  جيب عليه اجلزاء فلو كان ضمان احملل مل جيب عليه شيء، مث الصوم أال ترى 
وال تصلح جزاء احملل ألنه ال مماثلة بني الصوم وهو العرض  3 چیىئىئىئچيصلح جزاء الفعل لقوله تعاىل:

وبني احملل وهو العني. أو نقول إنه ملا ابشر الفعل احملظور انسب أن أييت بفعل آخر هو قربة وهو الصوم 
حتقيقا  للمقابلة خبالف ضمان احملل، فإنه أزال األمن عن الصيد فوجب عليه مبقابلته إثبات األمن للفقري 

 وع، وذلك يكون ابإلطعام ال ابلصوم؛ فافهم. من اجل

                                                            

هـ، مث انتقل إىل أزد عمان فأقام فيها اثين عشر عاما ، قبل أن يعود إىل البصرة ليغادرها إىل نواحي فارس ومن مث إىل  223صرة سنة أَبُو بكر حُمَمَّد بن احْلسن بن ُدَرْيد اأْلَْزِدي  اْلَبْصرِي ، ولد يف الب -1

املقصور  ملعجم، وااِلْشِتَقاق، واملالحن، َوله قصيدةهـ ، أحد أئمة اللغة واألدب، قيل فيه: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء. َلُه كتاب اجلمهرة على ُحُروف ا 321بغداد اليت تويف فيها سنة 

م، 1992هـ، حتقيق الدكتور عبد الفتاح حممد احللو، ط هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة، الطبعة الثانية 442واملمدود.) اتريخ العلماء النحويني أليب احملاسن التنوخي املعري املتوىف سنة

 (.6/80، واألعالم، خري الدين الزِرِْكِلي، 1/325، 1عدد األجزاء: 

 .8/168،(، 1هـ، عدد األجزاء: 1410بريوت، –األم للشافعي، طباعة دار املعرفة  خمتصر املزين، أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي املزين، مطبوع ملحقا ابجلزء الثامن من كتاب - 2

 .95سورة املائدة، اآلية  - 3
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: وال يتصدق من جزاء الصيد على ولده ونوافله، وال على أبويه وأجداده، وإن 1وقال احلاكم اجلليل الشهيد
 أعطى منه ذميا  أجزأه، وفقراء املسلمني أحب إيل. 

 أراد ابلوصف األمن وابحملل الصيد. بتفويت وصف يف احمللقوله: 
والفرق قد وهذا هو املراد من الفرق املذكور يف قوله  وم يصلح جزاء األفعال ال ضمان احملال،والصقوله: 
 وحتقيقه مر آنفا .  ذكرانه

  

                                                            

 كايف.كتابه ال  أي يف - 1
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 وهل جيزئه اهلدي ففيه روايتان
، يف إحدى الروايتني ال جيوز ألنه أشبه ضمان األموال فال جيوز فيه وهل جيزيه اهلدي ففيه روايتانوقوله: 

اهلدي إال أن يكون قيمته مذبوحا  مثل قيمة الصيد فيجزي عن اإلطعام، ويف الرواية األخرى جيوز ألنه أخذ 
فران شبها  من أصلني، ألنه أشبه ضمان األموال ملا قلنا وأشبه ضمان اإلحرام ألنه وجب حقا  هلل تعاىل، فو 

 من الشبهني حظه فلم جيز الصوم ابلنظر إىل األول وجاز اهلدي ابلنظر إىل الثاين. 
 

ومن دخل احلرم بصيد فعليه أن يرسله فيه إذا كان يف يده خالفا للشافعي رمحه هللا فإنه يقول حق الشرع ال 
 حلرمة احلرم يظهر يف مملوك العبد حلاجة العبد، ولنا أنه ملا حصل يف احلرم وجب ترك التعرض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ماذا يفعل من دخل احلرم ويف يده صيد

صورته حالل دخل احلرم بصيد احلل وهو  ومن دخل احلرم بصيد فعليه أن يرسله فيه إذا كان يف يده،قوله: 
 ممسك له بيده اجلارحة جيب عليه اإلرسال. 

قفصه ال جيب عليه اإلرسال وقال الشافعي رمحه هللا: ال جيب عليه اإلرسال وإذا كان الصيد يف بيته أو 
، له أن هذا صيد احلل ال صيد احلرم واحلالل ممنوع عن صيد احلرم ال عن صيد احلل فال جيب 1ابالتفاق

عليه اإلرسال، وأيضا  كان الصيد مملوكا  له قبل دخول احلرم، فإذا وجب اإلرسال بعد دخول احلرم وجب 
 العبد ألنه تعاىل غين والعبد حمتاج فال جيب اإلرسال. حلق هللا تعاىل، وحقه تعاىل ال يظهر يف مملوك 

، وهذا ألن صيد 2ولنا أنه صيد احلرم فيجب عليه اإلرسال لقوله صلى هللا عليه وسلم: "وال ينفَّر صيدها"
احلرم هو الذي يف احلرم، وهذا يف احلرم فال جيوز إمساكه فيجب اإلرسال، أال ترى أن صيد احلل إذا دخل 

ال حيل ألحٍد أخذه، فعلم أن الصيد يكون من صيد احلرم بكونه فيه، وال يقال إنه مل يبق صيدا   احلرم بنفسه
 بعد األخذ لعدم االمتناع ألان 

  

                                                            

كرا  أن يف املسألة قولني بدون ترجيح أحدمها على اآلخر" عبارات اجملموع واملهذب ال تفرقان بني أن يكون الصيد يف يده أو يف بيته، بل إن احلكم يعم كل ما كان يف ملكه، حيث قال يف املهذب ذا  - 1

ملك فال يزول ابالحرام كملك البضع والثاين يزول عنه ألنه معىن ال يراد للبقاء حيرم على احملرم ابتداؤه فحرمت استدامته كلبس وإن كان يف ملكه صيد فأحرم ففيه قوالن: أحدمها ال يزول ملكه عنه ألنه 

لى مالكه ككفارة القتل وإن قلنا يزول ملكه وجب عليه جاز أن جتب عاملخيط فإن قلنا إنه ال يزول ملكه جاز له بيعه وهبته وال جيوز له قتله فإن قتله وجب عليه اجلزاء ألن اجلزاء كفارة جتب هلل تعاىل ف

صيد فقد ذكران أن األصح عندان أنه يلزمه إرساله ويزول ملكه عنه".) إرساله". بينما رجح اإلمام النووي يف اجملموع القول املذكور بال متييز بني كون الصيد يف بيته أو يف يده فقال:" إذا أحرم ويف ملكه 

 (.333و  7/310، اجملموع شرح املهذب، حميي الدين حيىي بن شرف النووي، 1/388مام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي، املهذب يف فقة اإل

 مر خترجيه سابقا .  - 2
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 إذ صار هو من صيد احلرم فاستحق األمن ملا روينا 
األخذ،  نقول: ال نسلم أنه ال ميتنع ألن االمتناع ابجلناح أو القوائم وهو حاصل إال أنه ال ميتنع بعارض

 والعوارض ال تقدح يف القواعد.
 وقوله حق هللا تعاىل ال يظهر يف مملوك العبد، قلت: هذا تعليل يف معارضة احلديث؛ فال يلتفت إليه. 

 تعليل لوجوب ترك التعرض وهو راجع إىل الصيد. إذ صار هو من صيد احلرمقوله: 
 ، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: " وال ينفر صيدها". ملا رويناقوله: 

فإن ابعه رد البيع فيه إن كان قائما ألن البيع مل جيز ملا فيه من التعرض للصيد وذلك حرام وإن كان فائتا 
فعليه اجلزاء ألنه تعرض للصيد بتفويت األمن الذي استحقه، وكذلك بيع احملرم الصيد من حمرم أو حالل ملا 

 قلنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 حكم بيع الصيد الذي أدخل احلرم
إن كان من احلل إىل احلرم رد البيع  1أي إن ابع احلالل الصيد الذي أدخله فإن ابعه ُردَّ البيع فيهقوله: 

 الصيد قائما  ألن البيع ال جيوز حلرمة التعرض، وإن كان فائتا  فعليه اجلزاء يتصدق بقيمته لتفويت األمن،
عن مناسك احلسن: أن أحد متعاقدي البيع يف الصيد إذا كان حمرما  ال جيوز البيع  2ونقل صاحب األجناس

والصيد يف احلل أو يف احلرم أو يف أيديهما أو يف يد أحدمها، أو يف يد غالمه،  سواء كان ابئعا  أو مشرتاي  
حاللني ينظر إىل موضع  أو يف الدار، أو يف القفص، وسواء كان بيعا  أو هبة  او صدقة ، وإن كان املتعاقدان

الصيد إن كان يف احلل جاز البيع سواء كان املتبايعان يف احلل أو يف احلرم أو أحدمها يف احلل واآلخر يف 
احلرم، وإن كان الصيد يف احلرم مل جيز البيع، فإن سلمه إىل املشرتي فذحبه كان على احملرم الذي ابعه 

ن قد اصطاده وهو حالل مث أحرم مث ابعه، وللبائع أن يستعني جزاؤه، وعلى املشرتي قيمته للبائع إذا كا
 هبذه القيمة يف اجلزاء الذي عليه. 

، يعين يـَُردُّ البيع إن كان الصيد قائما  وإن كان فائتا  وكذلك بيع احملرم الصيد من حمرم أو حالل ملا قلناقوله: 
 جيب عليه اجلزاء. 

  

                                                            

 وردت يف نسخة ج بزايدة يف احلرم. -1

 (.1/1.) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة، كتاب األجناس يف الفروع أليب العباس أمحد بن حممد بن عمر الناطفي  -2
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ليس عليه أن يرسله وقال الشافعي رمحه هللا جيب عليه أن يرسله ومن أحرم ويف بيته أو يف قفص معه صيد ف
ألنه متعرض للصيد إبمساكه يف ملكه فصار كما إذا كان يف يده. ولنا أن الصحابة رضي هللا عنهم كانوا 

 حيرمون 
 ماذا يفعل من أحرم ويف بيته صيد

، وإن  ال الشافعي عليه أن يرسلهومن أحرم ويف بيته أو يف قفص معه صيد فليس عليه أن يرسله، وققوله: 
كان يف يده فعليه إرساله ابالتفاق وهذا بناء على أن ابإلحرام هل يزول امللك عن الصيد اململوك أم ال؟ 

 فعندان ال يزول وعنده يزول. 
له أن ما كان من الصيد يف بيته أو قفصه يف يده حكما ، فصار ممسكا  للصيد حكما  فيجب عليه اإلرسال  

 كان بيده حقيقة، فإذا هلك قبل اإلرسال ضمن اجلزاء.   كما إذا
ولنا أن احلرمة ليست مبنافية للملك، فال يزول امللك يف الصيد ابإلحرام املوجب حلرمة التعرض على الصيد، 
أال ترى أن امللك يثبت يف اخلمر مع وجود احلرمة، فلما مل يزل امللك مل جيب اإلرسال لعدم التعرض منه 

م، ألن الصيد جعل يف البيت والقفص قبل اإلحرام فصار كما إذا جرح الصيد مث أحرم مث مات بعد اإلحرا
الصيد حيث ال شيء عليه، أو تقول االصطياد واللبس واجلماع كل واحد منها حرام على احملرم مث ابإلحرام 

حيرمون وما   ال يزول ملك البضع وملك الثوب فكذا ملك الصيد، وألن الصحابة رضي هللا عنهم كانوا
 كانت بيوهتم ومنازهلم خالية عن الصيد والدواجن، ومل ينقل أحد عنهم أهنم كانوا يرسلوهنا بعد اإلحرام. 

: ومسألة القفص من اخلواص، ويستوي إن كان القفص يف يده أو يف رحله، وقال بعض 1قال فخر اإلسالم
  مشاخينا: إذا كان القفص يف يده لزمه إرساله، لكن على وجه ال

ويف بيوهتم صيود ودواجن ومل ينقل عنهم إرساهلا، وبذلك جرت العادة الفاشية وهي من إحدى احلجج 
وألن الواجب ترك التعرض وهو ليس مبتعرض من جهته ألنه حمفوظ ابلبيت والقفص ال به غري أنه يف ملكه 

ص يف يده لزمه إرساله لكن ولو أرسله يف مفازة فهو على ملكه فال معترب ببقاء امللك وقيل إذا كان القف
 على وجه ال يضيع

 يضيع، وقال بعضهم: ال يلزمه إرساله ألنه مبنزلة ما إذا كان يف بيته. 
هي مجع داجن وهو الذي تعو د املكان وألفه من قوهلم بعري داجن وشاة داجن إذا   صيود ودواجنقوله: 

 كان مقيما  ابلبيت ال يرعى، وأراد ابلصيود حنو الصقر والشاهني وابلدواجن حنو الغزال. 

                                                            

 مل يذكر اسم الكتاب ولعله ذكر ذلك يف شرحه على اجلامع الصغري، ومل أقف عليه ألنه خمطوط. - 11
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، أي العادة مستمرة أبن الناس حيرمون ويف بيوهتم صيود ودواجن وعادة وبذلك جرت العادة الفاشيةقوله: 
 . 1لمني حجة، ما رآه املسلمون حسنا  فهو عند هللا حسناملس

 ، ألنه ليس بتعرض الصيد.وال معترب ببقاء امللكقوله: 
، أي ال يضع الصيد اململوك ألن إضاعة املال حرام فريسله يف بيت أو يودعه عند : على وجه ال يضيعقوله

 إنسان. 
يضمن عند أيب حنيفة رمحه هللا وقاال ال يضمن، ألن فإن أصاب حالل صيدا  مث أحرم فأرسله من يده غريه 

املرسل آمر ابملعروف انه عن املنكر وما على احملسنني من سبيل، وله أنه ملك الصيد ابألخذ ملكا  حمرتما  
فال يبطل احرتامه إبحرامه وقد أتلفه املرسل فيضمنه خبالف ما إذا أخذه يف حالة اإلحرام ألنه مل ميلكه 

 ترك التعرض وميكنه ذلك أبن خيليه يف بيته فإذا قطع يده عنه كان متعداي   والواجب عليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 جزاء من أرسل أو قتل صيد حمرم اصطاده وهو حالل أو حمرم
فإن أصاب حالل صيدا  مث أحرم فأرسله من يده غريُه يضمن عند أيب حنيفة رضي هللا عنه. وقاال ال قوله: 

  يضمن.
ه صيد مملوك له قبل اإلحرام يلزمه اإلرسال ابإلمجاع، أما إذا أرسله غريه اعلم إن احلالل إذا أحرم ويف يد

 جيب على املرسل الضمان عند أيب حنيفة خالفا  هلما. 
وهذا ألنه فعل ما فعله حسبة  2 چہ ہ ۀ ۀ ڻچ وجه قوهلما أنه حمسن وال ضمان على احملسن لقوله تعاىل:

اآلخذ حلق هللا تعاىل فال يلزم املرسل العهدة، وأليب حنيفة رضي هللا هلل تعاىل، ألن اإلرسال كان واجبا  على 
عنه أن املرسل أتلف ملكا  حمرتما  لآلخذ فيلزمه الضمان، وهذا ألنه كان أخذه قبل اإلحرام، والصيد ملن 

 أخذ، فلما قطع املرسل يد اآلخذ عن صيده اململوك يضمنه.
 يكون متعرضا  للصيد إبمساكه، لكن ال نسلم أن سلمنا أن اإلرسال كان جيب على اآلخذ حىت ال

ُه يف بيته وهو حمرم فال شيء عليه،  اإلرسال جيب عليه على وجه ينقطع عن الصيد ملكه، وهلذا لو خال 
  فعلم أن املرسل فعل فعال  ال يلزم اآلخذ ألنه قطع يده عن 

                                                            

نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد صلى هللا عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خري قلوب عن عبد هللا بن مسعود، قال: إن هللا  3600موقوف على ابن مسعود، وأخرجه أمحد يف مسنده رقم  -1

 العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رآه املسلمون حسنا فهو عند هللا حسن، وما رأوه سيئا فهو عند هللا سيء.
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 ونظريه االختالف يف كسر املعازف
أخذ الصيد حالة اإلحرام حيث ال يضمن املرسل ألن اآلخذ مل ميلك الصيد من كل وجه، خبالف ما إذا 

 . چٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ چ الصيد ألن الصيد حرام على احملرم لقوله تعاىل:
، يعين ال ضمان فيه عندمها ألنه آمر ابملعروف انٍه عن املنكر، ونظريه االختالف يف كسر املعازفقوله: 

لغري اللهو ألنه مملوك لصاحبه، كما إذا قتل اجلارية املغنية خطأ  جيب قيمتها وعند أيب حنيفة جيب الضمان 
 غرَي مغنية.

وقال يف اجلمهرة: املعازف املالهي، مث قال: فقال قوم من أهل اللغة هو اسم جيمع العود والطنبور 
 وأشباههما، مث قال: وقال آخرون: بل املعازف اليت استخرجها أهل اليمن.

 : املِعَزف ضرب من الطنابري يتخذه أهل اليمن. 1ديوان األدبوقال يف 
 

  

                                                            

 (.1/774هـ)كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى جليب املشهور حباجي خليفة ،350اجلوهري املتوىف سنة سنة  براهيم الفاراييب خالديوان األدب يف اللغة إلسحاق بن إ -1
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وإن أصاب حمرم صيدا فأرسله من يده غريه ال ضمان عليه ابالتفاق ألنه مل ميلكه ابألخذ فإن الصيد مل يبق 
 فصار كما إذا اشرتى اخلمر چٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ چحمال للتملك يف حق احملرم لقوله تعاىل 

 چ ڀ ڀ ڀ  ڀچ ، وذلك ألن احلرمة أضيفت إىل العني بقوله تعاىللصيد مل يبق حمال  للتملكفإن اقوله: 
خبالف ما إذا أضيفت احلرمة إىل  چڌ ڌ ڍچفخرجت العني عن كوهنا حمال  للتملك، كما يف قوله تعاىل: 

 أتكلوا. الفعل إذ ال تكون احلرمة لعني الشيء بل لغريه، كما يف أكل مال الغري مثل قوله: وال
يعين إذا اشرتى املسلم اخلمر ال ميلكها؛ فإذا أتلفها، آخر فال ضمان  فصار كما إذا اشرتى اخلمرقوله: 

، فكذا إذا أرسل الصيد احملرم 1عليه ألهنا حرام لعينها لقوله صلى هللا عليه وسلم: "حرمت اخلمر لعينها"
 ألن الصيد حرام عليه لعينه فال جيب الضمان. 

 
  

                                                            

، ابب ذكر األخبار اليت اعتل هبا من 5684 رقم ، ابب ما حيتج به من رخص يف املسكر إذا مل يشرب منه ما يسكره، واجلواب عنه، والنسائي17404أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، رقم  - 1

 أابح شراب السكر.
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قتله حمرم آخر يف يده فعلى كل واحد منهما جزاؤه ألن اآلخذ متعرض للصيد اآلمن والقاتل مقرر فإن 
لذلك والتقرير كاالبتداء يف حق التضمني كشهود الطالق قبل الدخول إذا رجعوا ويرجع اآلخذ على القاتل 

 وقال زفر رمحه هللا ال يرجع ألن اآلخذ مؤاخذ بصنعه فال يرجع على غريه
، أي يف يد احملرم، يعين إن قتل الصيد الذي إن قتله حمرم آخر يف يده فعلى كل واحد منهما جزاؤهفقوله: 

يف يد احملرم حمرم آخر جيب اجلزاء على كل واحد من اآلخذ والقاتل. أما القاتل فظاهر وعليه اجلزاء لقوله 
 ار ضامنا .، وأما اآلخذ فألنه أخذ الصيد ومل يردَّه فص1چەئ ائ ائ ى ى ېچتعاىل 

فهل يرجع اآلخذ مبا ضمن على القاتل؟ قال فخر اإلسالم يرجع عندان استحساان ، والقياس أن ال يرجع  
 وهو قول زفر رمحه هللا.

له أن الرجوع لو ثبت ال خيلو من أحد األمور الثالثة: إما أن يكون ابعتبار ملك العني، أو ابعتبار قيام  
لزوم الضمان عليه؛ فاألول فاسد ألن احملرم ال حيل متلكه للصيد، وكذا  الضامن مقام املالك، أو ابعتبار

إمنا يصح إذا كان األول مالكا  وليس مبالك ملا قلنا فال يقوم مقامه، وال  2]مقامه[الثاين ألن قيام الضامن 
أنه أتكد وجه إىل الثالث أيضا ، ألن لزوم الضمان على األول كان اثبتا  قبل القتل، غاية ما يف الباب 

 ابلقتل وال منافاة، فلما انتفت الوجوه الثالثة انتفى الرجوع. 
  

                                                            

 .95سورة املائدة، اآلية  - 1
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ولنا أن اآلخذ إمنا يصري سببا  للضمان عند اتصال اهلالك به فهو ابلقتل جعل فعل اآلخذ علة فيكون يف 
 معىن مباشرة علة العلة فيحال ابلضمان عليه كالغاصب.

عني ملانع ُمِلَك بدلُه كما إذا غصب املدبَّر رجال  فأتلفه آخر يف ولنا أن ضمان العني إذا مل يثبت به ملك ال
يد الغاصب يرجع الغاصب مبا ضمن على املتلف فكذا هنا. وإمنا قلنا إنه ضمان العني ألن ضمان الصيد 
مقدر ابلعني كضمان املال، والصيد يف نفسه حمل للتملك. وإمنا خرج عن حملية التملك بسب اإلحرام 

ا  للعني تقديرا ، وألن الضمان كان على شرف السقوط عن اآلخذ أبن خال ه أو انفلت عن فصار مستحق
على األول وأكده، وللتأكيد شبه ابإلجياب فريجع اآلخذ مبا ضمن  1]الضمان[يده، فلما قتله الثاين قرر

 على القاتل كشهود الطالق قبل الدخول إذا رجعوا. 
لمهر ابلنص لكن ذلك على شرف السقوط، ألنه حيتمل السقوط بيانه أن الطالق قبل الدخول منصِ ف ل

ابرتداد املرأة أو بتمكينها ابن زوجها والشهود أكدوا ذلك؛ فإذا رجعوا عن الشهادة رجع الزوج بنصف 
املهر الذي وجب عليه ابلطالق قبل الدخول عليهم فكذا هنا ألن أتكيد الضمان حصل ابلقتل، وألن 

ة لوجوب اجلزاء إذا اتصل ابلقتل وإال فال، والقتل جعل األخذ علة فصار القتل أخذ الصيد إمنا يصري عل
علة العلة، فأضيف حاصل الضمان إىل علة العلة كما يف غاصب الغاصب إذا أتلف العني يف يد الغاصب 

 يستقر  حاصل الضمان على غاصب الغاصب، وإن كان املغصوب منه األول خمريا  يف التضمني.
ما قلنا إذا غصب مسلم مخر ذمي فأتلفها مسلم آخر حيث ال يرجع األول على الثاين ألن  وال يرد على 

اخلمر ليس مبحل للتملك للمسلم لذاهتا لفسادها وخبثها خبالف الصيد فإنه ليس مبحل التملك ال لذاته 
 بل ملانع اإلحرام ألنه ال فساد وال خبث يف ذات الصيد.

مبملوكة وهو مما ال ينبته الناس فعليه قيمته إال فيما جف منه، ألن  فإن قطع حشيش احلرم أو شجرة ليست
حرمتهما ثبتت بسبب احلرم قال عليه الصالة والسالم ال خيتلى خالها وال يعضد شوكها، فلوال أن اإلحرام 

 مانع مل يكن خارجا  عن حملية التملك فافرتقا؛ فافهم
لقاتل فيكون أي فيكون القتل إليه أي إىل القتل وهو أي ابألخذ، فهو أي ا عند اتصال اهلالك بهقوله: 

 علة العلة. 
 جزاء من قطع شجر احلرم

، فإن قطع حشيش احلرم أو شجرا  ليس مبملوك وهو مما ال ينبته الناس فعليه قيمته إال فيما جف منهقوله: 
احلال أن املقطوع أي ليس كل واحد منهما مبملوك أعين من احلشيش والشجر. والواو يف وهو للحال، أي و 
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مما ال ينبته الناس فعليه قيمته، والضمري يف قيمته راجع إىل هذا، أي قيمة املقطوع إال فيما جف منه 
استثناء من قوله فعليه قيمته يعين ال جيب عليه شيء يف قطع ما جف أي يبس مما ال ينبته الناس. اعلم أن 

ع كما منع من إتالف صيده، واألصل فيه قوله املسلم ممنوع من إتالف شجر احلرم وحشيشه حلق الشر 
، ومجلة الكالم فيه أن كل ما كان من جنس ما ينبته الناس  1صلى هللا عليه وسلم: " وال خيتلى خالها "

كزرع احلنطة والبقول والرايحني إذا قطعه يف احلرم ال يكون مضموان  عليه حلق احلرم ويضمن لصاحبه. وما  
حلق احلرم حيث ملكه  2لناس كأم غيالن فإن أنبته منبت فال ضمان يف قطعهكان من جنس ما ال ينبته ا

ابإلنبات فصار مما ينبته الناس، وإن نبت بنفسه يف ملك أحد فعلى القاطع قيمة حلق احلرم ألنه مما ال ينبته 
 الناس وقد نبت بنفسه وقيمٌة أخرى 

  

                                                            

 مر خترجيه سابقا . - 1

 وردت يف نسخة ج حقه ولعلها من خطأ الناسخ. -2
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بب احلرم ال بسبب اإلحرام فكان من ضمان وال يكون للصوم يف هذه القيمة مدخل ألن حرمة تناوهلا بس
 احملال على ما بينا ويتصدق بقيمته على الفقراء

هشام يف أم  1لصاحب األرض ألنه ملك لصاحب األرض حيث نبت يف ملكه، وقال حممد يف نوادر
يف غيالن ينبت يف احلرم يف أرض رجل ليس لصاحبه قطعه ولو قطعه فعليه لعنة هللا تعاىل، وقال الغزايل 

يف قطع الشجرة الكبرية بقرة ويف الصغرية شاة وفيما دوهنما القيمة، ويف القدمي ال جيب يف النبات  2وجيزه
 ضمان، إىل هنا لفظ الوجيز.

أي حرمة احلشيش والشجرة ويف بعض النسخ حرمتها إبفراد الضمري وأتنيثه أي حرمة  ألن حرمتهماقوله: 
 الشجرة. 

أي يف قيمة شجر احلرم وحشيشه، وهذا ألنه ضمان احملل ال  القيمة مدخل وال يكون للصوم يف هذهقوله: 
 ضمان الفعل كما يف صيد احلرم. 

، أي كان ضمان القيمة من ضمان احملل على ما بينا إشارة إىل ما ذكره يف فكان من ضمان احملالقوله: 
 احملال وقد مر حتقيقه مثة. جزاء األفعال ال ضمان  صيد احلرم إذا ذحبه احلالل بقوله والصوم َيصلح

  

                                                            

 نه ومل يذكرها يف كتب ظاهر الرواية الستة، وأتيت يف املرتبة الثانية بعد كتب ظاهر الرواية.النوادر هي اليت نقلها تالميذ حممد بن احلسن ع -1

 هـ، وهو الذي شرحه الرافعي يف كتابه فتح العزيز.505الوجيز يف الفروع لإلمام حجة اإلسالم أيب حامد الغزايل الشافعي املتوىف سنة  -2
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وإذا أداها ملكه كما يف حقوق العباد ويكره بيعه بعد القطع ألنه ملكه بسبب حمظور شرعا فلو أطلق له يف 
 بيعه لتطرق الناس إىل مثله إال أنه جيوز البيع مع الكراهة خبالف الصيد والفرق ما نذكره 

ذا أدى القاطع قيمة الشجر إىل الفقراء ملك الشجر كما أي إوإذا أداها ملكه كما يف حقوق العباد قوله: 
 يف حقوق الناس يعين إذا أدى الغاصب قيمة املغصوب منه ملك املغصوب. 

وال يقال يف املقيس عليه حيصل املعاوضة ويف املقيس ال حيصل، ألان نقول حتصل املعاوضة يف املقيس أيضا  
 وض فيملك القاطع املعوض وهو الشجر. ألن الفقري انئب عن هللا تعاىل، وقد ملك الع

أي بيع احلشيش أو الشجر، قال: ألنه ملكه بسبب حمظور، وفيه نظر ألنه ال  ويكره بيعه بعد القطعقوله: 
 ميلكه مبجر د القطع. وكان من حق  الكالم أن يقول ويكره بيعه بعد أداء القيمة.

يعين ال جيوز بيع الصيد بعد أداء القيمة أصال ، وجيوز بيع الشجر أو احلشيش مع  خبالف الصيدقوله: 
 الكراهة. 

  ، أراد به ما ذكره بعد صفحة عند قوله: وإذا ابع احملرم الصيد أو ابتاعه فالبيع ابطل.والفرق ما نذكرهقوله: 
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احملرم املنسوب إىل احلرم والنسبة إليه على والذي ينبته الناس عادة عرفناه غري مستحق لألمن ابإلمجاع وألن 
الكمال عند عدم النسبة إىل غريه ابإلنبات وماال ينبت عادة إذا أنبته إنسان التحق مبا ينبت عادة ولو نبت 
بنفسه يف ملك رجل فعلى قاطعه قيمتان قيمة حلرمة احلرم حقا للشرع وقيمة أخرى ضماان ملالكه كالصيد 

 اململوك يف احلرم
 حكم ما ينبته الناس يف احلرم بيان

وذلك ألن الناس يف احلرم يزرعون فيه وحيصدون  والذي ينبته الناس عادة عرفناه غري مستِحقٍ  لألمنقوله : 
 من عصر النيب صلى هللا عليه وسلم إىل يومنا هذا من غري نكري من أحد.

هو الشجر الذي ينسب إىل احلرم، وإمنا تكون أي الذي حُيَرَُّم قطعه  وألن احملرََّم املنسوب إىل احلرمقوله: 
النسبة إىل احلرم على الكمال إذا مل يُنَسب إىل غري احلرم إبنبات أحد، فإذا ُنِسَب إىل غريه ابإلنبات فال 

 يكون قطعه حمرما  لعدم الكمال يف النسبة. 
رع على صيغة ما مل يسم فاعله ، وفعل املضاوما ال يُنبت عادة إذا أنبته إنسان التحق مبا يُنبت عادةقوله: 

 يف املوضعني، أراد اباللتحاق أن ال جيب بقطعه شيء حلرمة احلرم. 
أي لو نبت ما ال ينبت عادة كأم غيالن بنفسه بال إنبات أحد يف  ولو نبت بنفسه يف ملك رجلقوله: 

 اململوك يف احلرم. ملك رجل فعلى القاطع قيمتان قيمة حلرمة احلرم، وقيمة لصاحبه وقد ذكرانه كالصيد 
قال يف شرح الطحاوي: احملرم إذا قتل ابزاي  معلما  فإنه جيب عليه قيمته ابلغة  ما بلغت لصاحبه، وجيب عليه 

 قيمته غري معلم هلل تعاىل، ألن التعليم له قيمة يف حق العباد ألنه ينتفعون بذلك وهللا تعاىل مستغن. 
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 ليس بنام، وال يرعى حشيش احلرم وال يقطع إال اإلذخر  وما جف من شجر احلرم ال ضمان فيه ألنه
 حكم ما جف من شجر احلرم

، وهذا ألنه خرج من حيِ ز النماء فجاز أخذه واالنتفاع به، وما جف من شجر احلرم ال ضمان فيهقوله: 
: األغصان اتبعة ألصلها، وذلك على ثالثة أقسام: أحدها أن يكون أصلها يف 1قال صاحب األجناس

رم واألغصان يف احلل فعلى قاطع أغصاهنا القيمة يتصدق هبا، والثاين أن يكون أصلها يف احلل وأغصاهنا احل
يف احلرم ال ضمان على القاطع يف أصلها وأغصاهنا، والثالث بعض أصلها يف احلرم وبعضه يف احلل، فعلى 

ن على غصن من الشجر القاطع الضمان سواء كان الغصن من جانب احلل أو من جانب احلرم، ولو كا
صيد من الطيور فاالعتبار ملوضع الغصن، فإن كان الغصن يف احلل وأصل الشجر يف احلرم ال يضمن، وإن  
كان أصل الشجر يف احلل والغصن يف احلرم ضمن قيمة ذلك الصيد، ذكره يف األصل. ويف نوادر ابن 

ن قتله إنسان ال شيء عليه، وإن كان رابضا  عن حممد رمحه هللا طري قائم يف احلل ورأسه يف احلرم إ 2مساعة
 يف احلل ورأسه موضوع يف احلرم فعليه قيمته كما لو كان انئما  يف احلل ورأسه يف احلرم.

 
وقال أبو يوسف رمحه هللا ال أبس ابلرعي ألن فيه ضرورة فإن منع الدواب عنه متعذر ولنا ما روينا والقطع 

احلشيش من احلل ممكن فال ضرورة خبالف اإلذخر ألنه استثناه رسول هللا ابملسافر كالقطع ابملناجل ومحل 
 صلى هللا عليه وسلم فيجوز قطعه ورعيه

 هل جيوز رعي حشيش احلرم
، وهو نبت مبكة معروف، قال بالل رضي هللا عنه: أول وال يرعى حشيش احلرم وال يقطع إال اإلذِخرقوله: 

 مقدمه املدينة، وكان حمموما : 
َلة  َأاَل  ، 3مبكة َوَحْويل إْذِخٌر َوَجِليُلواجلليل ابجليم على وزن فعيل الُثمام              لَْيَت ِشْعرِي َهْل أَبِينَت لَيـْ

أما اإلذِخر فيجوز قطعه ابالتفاق، لالستثناء الوارد يف احلديث وقد ذكرانه، وأما رعي احلشيش فقال أبو 
                                                            

 طوط، فلم أقف عليه.مر سابقا  وهو كتاب يف الفقه احلنفي خم - 1

ر عن أيب يوسف وحممد وروى الكتب واألمايل، أبو عبد هللا حممد بن مساعة بن عبيد بن هالل بن وكيع، من احلفاظ الثقات أخذ عن الليث بن سعد وأيب يوسف وحممد بن احلسن وكتب النواد - 2

ن مساعة يف الرأي لكانوا فيه على هناية، وحني موته قال اليوم مات رحيانة أهل الرأي. كان يصلي يف كل يوم مائيت ركعة ، قال فيه ابن معني لو كان أهل احلديث يصدقون يف احلديث كما يصدق حممد ب

نوادر عن حممد بن احلسن أنه رآه يف النوم عة. وسبب كتابته للوقد حدث عن نفسه فقال يقول مكثت أربعني سنة مل تفتين التكبرية األوىل مع اإلمام إال يوم ماتت فيه أمي ففاتتين صالة واحدة يف اجلما

 (.1/19هـ. )اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا،233فقيل له هذا رجل ينطق ابحلكمة فاجتهد أن ال يفوتك من لفظه شيء. تويف سنة 

د وردا على لسان بالل رضي هللا عنه حيث أخرج اإلذخر بكسر اهلمزة حشيشة طيبة الرائحة تسقف هبا البيوت فوق اخلشب واجلَليُل الكأل وهو الثُّمام نبت ضعيف حيشى به خصاص البيوت، وق - 3

 ينة، وعك أبو بكر، وبالل، فكان أبو بكر إذا أخذته احلمى يقول:البخاري عن السيدة عائشة رضي هللا عنها، قالت ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املد

 واملوت أدىن من شراك نعله              كل امرئ مصبح يف أهله
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ال جيوز، وقال أبو يوسف جيوز للضرورة فيه، وهلما قوله صلى هللا عليه وسلم:  حنيفة وحممد رمحهما هللا
 "وال خيتلى خالها". 

بيانه أن القطع ابملناجل ملا كان حراما  حبكم احلديث حلرمة احلرم، كان الرعي أيضا  حراما  حلرمة احلرم ألنه 
 محل قطٌع أيضا  إال أنه ابملشافر، وال ضرورة إىل الرعي ألنه ميكن 

 
وخبالف الكمأة ألهنا ليست من مجلة النبات، وكل شيء فعله القارن مما ذكران أن فيه على املفرد دما فعليه 
دمان دم حلجته ودم لعمرته، وقال الشافعي رمحه هللا دم واحد بناء على أنه حمرم إبحرام واحد عنده وعندان 

 إبحرامني 
ري كاجَلحَفلة من الفرس والشفة من اإلنسان، واملنجل حيصد احلشيش من احلل. قال يف اجلمهرة ِمشَفر البع

 ما حيصد به. 
عطف على قوله خبالف اإلذِخر يعين جيوز قطع اإلذِخر ورعيه لالستثناء وكذا جيوز  وخبالف الكمأةقوله: 

قطع الكمأة أيضا  ألهنا ليست من مجلة النبات وإمنا هي شيء مودع يف األرض والكمأة مجع كمء على 
 مترة ومتر، وقد عرف يف موضعه.  عكس

 هل جزاء القارن يضاعف جزاء املفرد
وكل شيء فعله القارن مما ذكران أن فيه على املفرد دما  فعليه دمان أي فعلى القارن دمان دم جلنايته قوله: 

  على إحرام احلجة ودم آخر جلنايته على إحرام العمرة.
على أن إحرام العمرة داخل يف إحرام احلجة عنده، حىت إن  بناء 1وعند الشافعي يلزمه دم واحد كاملفرد

 القارن يطوف عنده طوافا  واحدا  ويسعى سعيا  واحدا . 
لنا أنه جىن على إحرامني كل واحد منهما لو انفرد يوجب كفارة فإذا اجتمعا أوجبا كفارتني، كاحلنث يف 

يسمى قاران  ابالتفاق، فلو كان كما قال لكان  ميينني، وال معىن لقوله تدخل إحرام تلك يف إحرام هذه ألنه
                                                                                                                                                                                         

 وكان بالل إذا أقلع عنه احلمى يرفع عقريته يقول: 

 ليلبواد وحويل إذخر وج                أال ليت شعري هل أبينت ليلة

 وهل يبدون يل شامة وطفيل                 وهل أردن يوما مياه جمنة

شد، اللهم ابرك ه وسلم "اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أقال اللهم العن شيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف كما أخرجوان من أرضنا إىل أرض الوابء، مث قال رسول هللا صلى هللا علي

 لنا يف صاعنا ويف مدان، وصححها لنا، وانقل محاها إىل اجلحفة". 

، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إمساعيل 1/33، النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين املبارك بن حممد بن األثري اجلزري، 6/18، 8)العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري، 

 (.4/1658جلوهري،ا

 .7/233، اجملموع شرح املهذب، حميي الدين حيىي بن شرف النووي، 1/377املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي،  - 1
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مفردا  وال كالم لنا فيه، وال يقال ينبغي أن يتداخل الكفاراتن كما إذا جىن احملرم على صيد احلرم حيث ال 
  جيب عليه جزاءان حلرمة 
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 لزفر رمحه هللاوقد مر من قبل، قال إال أن يتجاوز امليقات غري حمرم ابلعمرة أو احلج فيلزمه دم واحد خالفا  
أن القياس صحيح لعدم  1]نسلم[اإلحرام وحرمة احلرم بل جيب عليه جزاء واحد للتداخل، ألان نقول ال 

 املماثلة بني املقيس واملقيس عليه. 
بيانه: إن حرمة اإلحرام أقوى من حرمة احلرم، ألن ابإلحرام حيرم عليه ما ال حيرم ابحلرم كاللبس واجلماع، 
وابحلرم ال حيرم ما حيرم ابإلحرام، فاستتبع أقوى احلرمتني أدانمها فوجبت كفارة واحدة، خبالف إحرام احلجة 

حيرم ابآلخر، فأوجب كل واحد منهما كفارة وإحرام العمرة؛ فإهنما سواء، ألن بكل واحد منهما حيرم ما 
 إال أن التفاوت بينهما يف أداء األفعال وال كالم لنا فيه. 

أراد به ما ذكره بقوله يف ابب القران االختالف بيننا وبني الشافعي بناء على أن  وقد مر من قبلقوله: 
 واحدا  ويُنطر مثة يف شرحنا. القارن عندان يطوف طوافني ويسعى سعيني وعنده طوافا  واحدا  وسعيا  

، ويف بعض نسخ القدوري: أن جياوز من ابب املفاعلة واألول قال إال أن يتجاوز امليقات غري حمرمقوله: 
من ابب التفاعل، وهذا استثناء من قوله فعليه دمان أي على القارن دمان يف كل موضع جيب فيه على 

امليقات بال إحرام، مث أحرم بعد اجملاوزة فيجب عليه دم واحد املفرد دم إال يف صورة واحدة وهي أن يتجاوز 
 عندان، وقال زفر رمحه هللا: جيب عليه دمان.

قال الشيخ أبو احلسني القدوري يف شرح خمتصر الكرخي وليس يف األصول معىن جيب على املفرد دم وعلى 
 القارن دم إال يف هذه املسألة.

 ام واحد وبتأخري واجب واحد ال جيب إال جزاء واحدله أن املستحق عليه عند امليقات إحر 
له أنه أدخل النقص يف إحرامني، ولنا أن الواجب عليه عند عبور امليقات أحد اإلحرامني للحج أو العمرة 
ال إحرمان، فإذا جاوزه بال إحرام مث أحرم هبما أدخل النقص على إحرام واحد وهو الذي وجب حلرمة 

حد، وهلذا لو جاوز امليقات بعمرة مث أحرم حبجة ال يلزمه برتك إحرام احلجة عند احلرم فيجب عليه جزاء وا
امليقات شيء ابالتفاق. ويف قول القدوري إال يف هذه املسألة نظر، ألان قد بينا يف آخر فصل الطواف أن 

أو حمداث  وقد القارن إذا أفاض قبل اإلمام جيب عليه دم واحد كاملفرد، وكذا إذا طاف طواف الزايرة جنبا  
رجع إىل أهله جيب عليه دم واحد وينظر هنالك. وكذلك القارن إذا وقف بعرفة مث قتل صيدا  فعليه قيمة 
واحدة كذا ذكر يف األجناس، وكذلك إذا حلق قبل أن يذبح يلزمه جلنايته دم واحد، ذكره حممد يف أصل 

 .2آخر فصل الطواف اجلامع الصغري وقد بيناه يف
                                                            

 وال شك أهنا من خطأ الناسخ. وردت يف نسخة ج من -1

حممد بن احلسن يف اجلامع الصغري، وإليك نصه:" قارن حلق قبل أن يذبح فعليه دمان وقال أبو يوسف وحممد  الصاحبني كما ذكر اإلماميف هذه املسألة مل يشر املصنف إىل اخلالف بني اإلمام و  - 22

 (.1/165اجلامع الصغري، حممد بن احلسن الشيباين، ”.) رمحهما هللا دم واحد
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قلناه من مضاعفة اجلزاء على القارن فيما جيب عليه بسبيل الكفارة ال بسبيل الغرامة، ألن ما اعلم أن ما 
وجب عليه بسبيل الغرامة ال يضاعف عليه. وهلذا نقل الشيخ أبو العباس الناطفي رمحه هللا عن مناسك 

عليه قيمة واحدة وال األصل وقال حالل أو قارن أو مفرد ابحلج إذا قطع شجرة يف احلرم مما ينبته الناس ف
 يضاعف على القارن ألن هذه الغرامة مل تكن على جهة الكفارة وهلذا ال تسقط ابلصوم. 
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وإذا اشرتك حمرمان يف قتل صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل ألن كل واحد منهما ابلشركة يصري 
الالن يف قتل صيد احلرم فعليهما جزاء جانيا جناية تفوق الداللة فيتعدد اجلزاء بتعدد اجلناية، وإذا اشرتك ح

 واحد
 جزاء احملرم إذا اشرتك مع غريه يف قتل الصيد

وهذا مذهبنا، وعند الشافعي جيب  وإذا اشرتك حمرمان يف قتل صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل قوله:
 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉچكما إذا اشرتك احلالالن يف قتل صيد احلرم، لنا قوله تعاىل   1عليهما جزاء واحد

 چەئ
بيانه أنه شرط وجزاء، فعلى كل من ابشر الشرط يلزمه اجلزاء كامأل كقوله صلى هللا عليه وسلم:" من دخل 

. وألن كل واحد منهما أدخل نقصا  يف العبادة ابجلناية على إحرامه بقتل الصيد 2دار أيب سفيان فهو آمن"
خبالف احلاللني إذا اشرتكا يف قتل صيد احلرام حيث جيب عليهما جزاء  فلزمه اجلزاء كامال  كما إذا انفرد،

واحد ألنه صمان احملل ال ضمان الفعل فيتحد ابحتاد احملل، وهنا فيما حنن فيه ضمان الفعل فيتعدد اجلزاء 
 بتعدد اجلناية. 

ما نصف قيمة أي على كل واحد منه وإذا اشرتك حالالن يف قتل صيد احلرم فعليهما جزاء واحدقوله: 
الصيد، وإن كانوا أكثر من ذلك قسم الضمان على عددهم. وذلك ملا قلنا إنه ضمان احملل فيتحد اجلزاء 
ابحتاده، كما إذا قتل رجالن أو مجاعة رجال  خطأ جيب عليهم دية واحدة ألنه ضمان احملل، وعلى كل 

 واحد كفارة ألهنا ضمان الفعل.
عن اجلناية فيتحد ابحتاد احملل كرجلني قتال  رجال خطأ جتب عليهما  ألن الضمان يدل عن احملل ال جزاء

 دية واحدة وعلى كل واحد منهما كفارة
قال الشيخ أبو احلسن الكرخي رمحه هللا فإن اشرتك حمرم وحالل يف قتل صيد يف احلرم فعلى احملرم مجيع 

تبعض يف حق احلالل نصف القيمة. القيمة وعلى احلالل نصف القيمة ألن الضمان ال يتبعض يف احملرم وي
وقال أيضا  إن كان القاتل مع احلالل من ال جيب عليه اجلزاء من كافر أو صيب وجب على احلالل بقدر ما 
خيصه من القيمة إذا قسمت على العدد إال أن الكافر والصيب ال يلزمهما اجلزاء ألهنما ليسا مبخاطبني 

ري لو أخذ حالل صيد احلرم فقتله نصراين أو صيب أو هبيمة يف يده حبقوق هللا تعاىل، وقال يف اجلامع الكب
فعلى احلالل قيمته وال شيء على النصراين والصيب إال أن احلالل يرجع مبا ضمن على النصراين والصيب ألنه 

 لوال قتلهما لتمكن احلالل من إرساله. 
                                                            

 .7/424، اجملموع شرح املهذب، حميي الدين حيىي بن شرف النووي، 1/397زي، املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريا - 1

 . 292،538/  2يف اخلراج، ابب ما جاء يف خرب مكة، وأمحد  3021، يف اجلهاد، ابب فتح مكة؛ وأبو داود رقم 1780رواه مسلم رقم  - 2
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ويف بعض النسخ على اجلناية وهي أيضا  مبعىن عن ألن حروف اجلر تبدل بعضها  ال جزاء عن اجلنايةقوله: 
إذا رضيت عليَّ بنو قشري لعمرو هللا أعجبين رضاها، وجيوز أن يقال  1من بعض، كما قال القحيف العقيلي

 معناه جزاء مرتب على اجلناية.
  

                                                            

هـ. )معجم الشعراء، أبو عبيد هللا حممد بن عمران املرزابين، حتقيق األستاذ الدكتور ف .   130القحيف بن مخري بن سليم أبو الصباح الكويف العقيلي، شاعر كويف حلق الدولة العباسية، تويف سنة  -1

 (.5/191األعالم، خري الدين الزِرِْكِلي،  ،1/331، 1م، عدد األجزاء  1982لبنان الطبعة الثانية  –كرنكو ، طباعة مكتبة القدسي ودار الكتب العلمية، بريوت 
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رض للصيد اآلمن وبيعه بعد ما قتله بيع ميتة، وإذا ابع احملرم الصيد أو ابتاعه فالبيع ابطل ألن بيعه حيا تع
ومن أخرج ظبية من احلرم فولدت أوالدا فماتت هي وأوالدها فعليه جزاؤهن ألن الصيد بعد اإلخراج من 

 احلرم بقي مستحقا لألمن شرعا  وهلذا وجب رده إىل مأمنه وهذه صفة شرعية فتسرى إىل الولد 
 حكم بيع صيد احلرم

وهذا ألن البيع ال خيلو إما أن يكون واقعا  يف حياة  احملرم الصيد أو ابتاعه فالبيع ابطلوإذا ابع قوله: 
الصيد أو بعد قتله ففي األول يلزم إزالة األمن عن الصيد ويف الثاين يلزم بيع امليتة وكالمها ابطل فيكون 

نقض احلاكم البيع، وإن قبضه البيع إبطال . وقال الناطفي رمحه هللا: لو اشرتى أو ابع حال إحرامه الصيد 
املشرتي فاستهلكه والبائع حمرم واملشرتي حالل فعلى البائع قيمة الصيد للكفارة وال ضمان عليه للبائع إن 
كان صاده حال إحرامه، وإن كان صاده وهو حالل مث أحرم مث ابعه حال إحرامه فعلى املشرتي قيمته 

 للبائع. 
أي جزاء األم واألوالد،  دت أوالدا  فماتت هي وأوالدها فعليه جزاؤهنومن أخرج ظبية من احلرم فول قوله:

وذلك ألن الصيد كان آمنا  ابحلرم فأزاله إبخراجه من احلرم فصار اإلخراج جناية عليه إبثبات اليد على 
 الصيد فاستوى الفرع واألصل يف إثبات اليد فوجب الرد إىل املأمن وهو احلرم. فلما حصل املوت قبل الرد

وجب جزاؤهن مجيعا  خبالف ولد املغصوبة حيث ال يكون مضموان  ألن حق العباد ال يضمن إال ابلتفويت 
 بقطع اليد وال قطع قبل الثبوت ففاَرق الفرُع األصل.
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فإن أدى جزاءها مث ولدت ليس عليه جزاء الولد ألن بعد أداء اجلزاء مل تبق آمنة ألن وصول اخللف  
 لمكوصول األصل وهللا أع

أما إذا أدى جزاء األم بعدما أخرجها من احلرم مث ولدت أوالدا  مث منت فال شيء عليه أصال  ألنه حني أدى 
جزاء األم بقيت األم غري معصومة فكذا األوالد، وهلذا ميلكها الذي أخرجها ولو ذحبها مل تكن ميتة إذا مل 

 شبهة األمان ابقية لوجوب ردها إىل احلرم.  يبق يف األم أمان وال شبهة األمان، وقبل أداء اجلزاء كانت
أي كون الصيد واجب الرد إىل املأمن أي إىل موضع أمان الصيد وهو احلرم صفة  وهذه صفة شرعيةقوله: 

، يعين يثبت وجوب الرد إىل احلرم يف األوالد أيضا  ألن األوصاف القارة يف فتسري إىل األوالدشرعية 
 رية والكتابة والتدبري. األمهات تسري إىل األوالد كاحل

أي مل تبق الظبية مستحقة لألمن وحتقيقه مر آنفا . أما تعليل صاحب  ألن بعد أداء اجلزاء مل تبق آمنةقوله: 
اهلداية بقوله ألن وصول اخللف كوصول األصل وقد فسر اإلمام محيد الدين الضرير رمحه هللا يف شرحه 

ة مبنزلة وصول الصيد إىل احلرم ولو أوصل الظبية إىل احلرم مث وقال يعين وصول قيمة الصيد إىل فقراء مك
ولدت فماتت ال جيب عليه شيء فكذا إذا ولدت بعد أداء اجلزاء ففيه نظر، ألنه جيوز أن يصرف القيمة 
إىل فقراء مكة وغريهم عندان فإذا أدى اجلزاء إىل غريهم يسقط عنه الضمان أيضا  مع أنه مل يصل اخللف إىل 

 ا فال يستقيم التعليل أبن وصول اخللف إىل فقراء مكة كوصول األصل إىل احلرم. فقرائه
أنه قال أليب حنيفة: اي أاب حنيفة ما تصنع  1وخنتم الفصل حبكاية لطيفة أوردها يف النوازل عن ابن جريج

ما حيتاج إليه، ابلرأي؟ فكيف ال تقول ابآلاثر؟ قال له أبو حنيفة اي أاب الوليد إان ال جند من اآلاثر كل 
فقال ابن جريج هات أصعب ما عندك حىت أروي لك فيه خربا ، فقال أبو حنيفة ما تقول يف حمرم كسر 

 سن ثعلب فجعل ابن جريج يقول سن ثعلب فسكت.
  

                                                            

ري، واألوزاعي، بن جريج املكي،ويكىن أيضا  أاب خالد، أخذ من عمرو بن ديناروحممد بن املنكدر، وانفع والزهري، وغريهم، وأخذ عنه حيىي بن سعيد األنصا أبو الوليد عبد امللك بن عبد العزيز -1

وكيع، وغريهم. قدم بغداد أايم أيب جعفر املنصور،شهد له الثوري، والليث بن سعد، ومحاد بن سلمة، ومحاد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وحيىي بن سعيد القطان، وعبد هللا بن املبارك، وابن علية، و وسفيان 

بن عبد العزيز بن جريج وقال فيه ابن معني أصحاب احلديث مخسة، وذكر ابن جريج فيهم، تويف سنة  علي ابن املديين فقال نظرت فإذا اإلسناد يدور على ستة، منهم من أهل مكة عبد امللك

، 16هـ ،عدد األجزاء: 1422بريوت، الطبعة األوىل،  –هـ.) اتريخ بغداد، أبو بكر أمحد بن علي بن اخلطيب البغدادي،حتقيق الدكتور بشار عواد معروف، طباعة دار الغرب اإلسالمي 151

12/142.) 
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 النتائج والتوصيات
 

 خلصت يف دراسيت إىل أبرز النتائج التالية:
 أمهية دراسة وحتقيق املخطوطات •
 )غاية البيان( من انحيتنيأمهية هذا الكتاب  •
  عدم خروج األمري عن أهل عصره يف التأليف •
 ةإمكانية احلصول على نسخ للمخطوط أفضل من الرتكيتني والتونسي •
 حققت اسم األمري األتقاين بفتح اهلمزة •
 حققت اسم املخطوط )غاية البيان، اندرة ااألقران، يف آخر األوان( •

 وأوصي مبا يلي:
خطوطات أكثر خاصة يف مرحلة الدراسات العليا بقسميها املاجستري االهتمام بتحقيق امل •

 والدكتوراه. 
 .التونسيةالنسخة عدم االكتفاء ابلنسختني الرتكيتني و  •
وتسهيل األفكار إدخال التشجريات والرسومات البيانية يف رسائل الدراسات اإلسالمية لتوضيح  •

 .املعاين
 .هئتوختطنبذ التعصب على القائم على رفض اآلخر  •
 االستفادة من تقنيات التواصل احلديثة للوصول إىل ما حيتاجه الباحث من كتب وخمطوطات. •
إنشاء مواقع إلكرتونية ألقسام الدراسات العليا لوضع كل الرسائل العلمية الصادرة عنها على هذه  •

 املواقع ليستفيد منها الباحثون.
لصادرة عن اجلامعات العربية واإلسالمية شرط إنشاء موقع موحد توضع فيه كل الرسائل العلمية ا •

 أن توضع بشكل كامل ال ملخصات مقتضبة عنها.
تبين أقسام الدراسات العليا ملوضوعات كبرية وهامة معاصرة وغري معاصرة، ابإلضافة ملخطوطات  •

 .جاهزة متوفرة لديها لتوزيعها على طالب الدراسات
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 الفهارس العامة
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 القرآنيةفهرس اآلايت 
 سورة البقرة                

 الصفحة اآلية اآلية
 155 196 چ  ۅ ۋ ۋ چ
 177 196 چۆئۈئۈئېئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې چ
 237 275 چڇڇ چ چ  چ چ ڃڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤچ
 220 158 چڳڳگ گ گ  ک گچ

 سورة النساء
 الصفحة اآلية اآلية

 273 23 چڌ ڍڌچ
 سورة املائدة

 الصفحة اآلية اآلية
 181 79 چۉ ۅ ۅ ۋچ
 228 96 چ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پپ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱچ

 229 94 چ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻچ
 230 95 .چ   ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچ

 235 95 چجئی ی یچ
 236 95 چجتيب ىب مبخب حبچ
 240 95 چۇئ ۇئ وئ وئ ەئ چ
 247 95 چۈئ ۆئ ۆئ چ
 243 1 چگ گچ
 245 95 چ ی ىئ ىئىئچ
 248 95 چېئ ېئ ېئ ۈئچ
 293 96 چٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ چ
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 سورة األنعام
 الصفحة اآلية اآلية

 182 78 چڳ ڳ ڳ گ گ گ گچ
 سورة األعراف

 الصفحة اآلية اآلية
 162 95 چجئحئچ

 سورة التوبة
 الصفحة اآلية اآلية

 291 91 چہ ہ ۀ ۀ ڻچ
 سورة يوسف    

 الصفحة اآلية اآلية
 175 43 چ ائ ائچ

 سورة احلج
 الصفحة اآلية اآلية

 171 29 چے ھ ھچ
 180 33 چچ چ چڃڃچ

 سورة األحزاب
 الصفحة اآلية اآلية

 181 6 چۋۅ ۋچ
 فهرس األحاديث

 
 الصفحة طرف احلديث

         161   "احفوا الشوارب واعفوا اللحى...."
 290 "إن هللا نظر يف قلوب العباد.... "

 280 "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر به ابألبواء...."
 179 "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، رآه وإنه يسقط على وجهه...."
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 279 "أنه كان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت إذا كان ببعض طريق مكة....." 
 

 278 " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر ابلروحاء، فإذا هو حبمار..."
 279 "تذاكران حلم صيد يصيده احلالل فيأكله احملرم...."

 178 "جلست إىل كعب بن عجرة؛ فسألته عن الفدية....." 
 282 " إن هللا عز وجل حبس عن أهل مكة الفيل...."

 293 "حرمت اخلمر لعينها...."
 231 ...".": اي رسول هللا إان كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة مل حيرم

 257 "مخس قتلهن حالل يف احلرم.... "
 257 "مخس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلهن يف احلرم.... "

 257 قتلهن جناح على احملرم.... " "مخس من الدواب ليس يف
 193 " من أدرك معنا هذه الصالة وأتى عرفات...."

 243 "سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، عن الضبع...."
 194 "سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "ال، وأن تعتمروا هو أفضل"

 257 "سئل ما يقتل احملرم؟...." 
 278 ... ".تصيدوه"صيد الرب لكم حالل ما مل 

 160 "عشر من الفطرة.... "
 211 "فإن احلطيم من البيت"

 136 احلاج أشعث التفل"
 36 " وال تلبسوا شيئا  من الثياب مسه زعفران وال ورس " 

 141 "ال تطييب وأنت حمرمة، وال متسي احلناء فإنه طيب" 
 181 "نفقة الرجل على أهله صدقة"

 178 "لعلك آذاك هوامك.... " 
 214 "وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع...." 
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 فهرس األعالم
 

 

إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي املالكي املشهور  .1
 ابلشاطيب

2. 89 

 66 .4 أمحد بن أسعد اخلريفغين برهان الدين البخاري احلنفي   .3
 15 مشس الدين ابشا أمحد بن سليمان بن كمال .5

 37 أمحد بن عمر بن حممد بن أمحد النسفي
 16 أمحد بن عمرو وقيل بن مهري أبو بكر اخلصاف

 17 أمحد بن حممد القدوري البغدادي
 16 أمحد بن حممد بن سالمة األزدي املصري أبو جعفر الطحاوي

 36 .7 أمحد بن حممد بن منصور اإلسبيجايب السمرقندي .6
 74 أرغون بن أبغا بن هوالكواملغويل

 75 بوسعيد بن خربندا بن أرغون بن أبغا بن هوالكو املغويل
 76 بيربس بن عبد هللا العالئي الظاهر البندقداري الصاحلي

 36 تيمور لنك بن طرغاي
 30 احلسن بن زايد اللؤلؤي الكويف

 16 احلسن بن منصور االوزجندي الفرغاين املعروف بقاضيخان
 190 احلسن بن يسار البصري الفقيه القارئ الزاهد العابد

 55 احلسني بن أيب القاسم البغدادي عز الدين املعروف ابلنبلي املالكي
َسنْي بن َعلي  بن احْلجَّاج امللقب حبسام الد ين السغناقي  50 احلُْ

 231 داود بن دينار بن أيب هند بن عذافر
 67 رسول بن أمحد بن يُوُسف التربيزي املعُروف ابلتب اين جالل الدين  

 30 زفر بن اهلذيل بن قيس العنربي البصري
 38 سعيد بن يوسف احلنفي القاضي

 161 سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي أبو داود احلنبلي السجستاين
 54 سيف الدين صرغتمش الناصري

 166 العزيز أبو حازم القاضيعبد احلميد بن عبد 
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 153 عبد الرمحن ابن أمري ويه ركن الدين أبو الفضل الكرماين احلنفي 
 68 عبد الرمحن بن أمحد بن أمحد بن حممود بن موسى الزين اهلمامي

 87 عبد الرمحن بن حممد البعلبكي الدمشقي احلنبلي
 16 عبد العزيز بن أمحد احللواين

 87 النور قطب الدين احلليب مث املصريعبد الكرمي بن عبد 
 89 عبد هللا بن أمحد النسفي

 243 عبد هللا بن مسلم ابن قتيبة الدينوري
 73 عبد هللا بن منصور بن حممد املستعصم ابهلل

 16 .9 عبيد هللا بن احلسني الكرخي .8
 69 عثمان بن إبراهيم بن أمحد بن يوسف الكفر حيوي

 38 البيكنديعثمان بن علي بن حممد 
 193 عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة

 170 عطاء بن أيب رابح أبو حممد أسلم بن صفوان
 35 علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين

 88 علي بن عبد الكايف بن علي السبكي
 49 علي بن عثمان املارديين ابن الرتكماين احلنفي

 16 علي بن حممد بن احلسني بن عبد الكرمي فخر اإلسالم البزدوي 
 50 علي بن حممد بن علي الرامشي البخاري 

 50 عمر بن امحد ابن مجال الدين عبيد هللا احملبويب
 37 عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري 

 41 عمر بن علي بن أيب بكر الفرغاين
 36 الدين أبو حفص النسفيعمر بن حممد بن أمحد جنم 

 42 عمر بن حممود بن حممد بن القاضي 
 74 غازان بن آرغون بن أبغا بن هوالكو بن تويل بن جنكزَخان

 87 القاسم بن حممد الربزايل اأْلَْشِبيِليُّ مُث  الِدمشقي الشافعي.
 206 القحيف بن مخري بن سليم الكويف العقيلي

 73 كيختو بن أبغا بن هوالكو
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 40 احملرب بن نصر الدهستاين
 16 حممد بن أمحد السرخسي

 87 حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز
 28 حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين

 55 حممد بن الشحنة احلليب
 30 حممد بن شجاع الثلجي

 38 حممد بن عبد الرمحن بن أمحد البخاري
 40 الكردري احلنفيحممد بن عبد الستار بن حممد العمادي 

 41 حممد بن علي بن أيب بكر الفرغاين املرغيناين
 68 حُمَمَّد بن َعلي  بن َصاَلح احلريري

 75 حممد بن قالوون بن عبد هللا الصاحلي. 
 49 حممد بن حممد بن أمحد السنجاري املعروف ابلسكاكي

 66 حُمَمَّد بن حُمَمَّد بن حُمَمَّد القباوي احلنفي
 50 حممد بن حممد بن حممود البابريت 

 41 حممد بن حممود بن حسني األسرتوشين
 159 حممد بن حيىي بن مهدي أبو عبد هللا اجلرجاين احلنفي

 18 حممد َعْبد احَلي  اللكنوي
 49 حممود بن أمحد بدر الدين العيين العينتايب
 18 حممود بن سليمان احلنفي الرومي الكفوي

 68 بن إمساعيل بن يوسف الت ربيزي حممود بن علي
 242 معمر بن املثىن البصري

 25 النعمان بن اثبت بن كاوس بن هرمز بن مرزابن.
 137 هشام بن عبد هللا الرازي

 27 هشام بن عروة بن الزبري بن العوام
 73 هوالكو بن تويل أو تولو قان بن جنكزخان.

 264 الكويف.حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظور 
 27 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة األنصاري
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 فهرس املراجع
 

أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه وفقهه، حممد أبو زهرة، ط دار الفكر العريب، الطبعة الثانية  .1
 م.1947

حتقيق علي حممد معوض  ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة، أبو احلسن علي حممد ابن األثري اجلزري .2
 .7م، عدد األجزاء:  1994عادل أمحد عبد املوجود، ط دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل -
األصل املعروف ابملبسوط، حممد بن احلسن الشيباين، حتقيق أيب الوفا األفغاين، طبعة: إدارة القرآن  .3

 .5كراتشي، عدد األجزاء:   –والعلوم اإلسالمية 
 .م2002، 15لبنان، ط –ين الزِرِْكِلي الدمشقي، دار العلم للماليني، بريوت األعالم، خري الد .4
أعيان العصر وأعوان النصر، صالح الدين خليل الصفدي، حتقيق الدكتور علي أبو زيد والدكتور  .5

 -نبيل أبو عشمة والدكتور حممد موعد والدكتور حممود سامل حممد، طباعة دار الفكر املعاصر، بريوت 
 .5هـ، عدد األجزاء:  1418سوراي الطبعة األوىل،  –ودار الفكر، دمشق لبنان، 

اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع، ادوارد كرنيليوس فانديك، صححه وزاد عليه: السيد حممد علي  .6
 .1م، عدد األجزاء: 1896مصر، ،الببالوي، طباعة مطبعة التأليف )اهلالل(

 .8م، عدد األجزاء: 1990بريوت، -ملعرفة األم، حممد بن إدريس الشافعي، طباعة دار ا .7
إنباء الغمر أببناء العمر، أمحد بن حجر العسقالين، حتقيق د حسن حبشي، ط جلنة إحياء الرتاث  .8

 م.1969، طبعة سنة 4اإلسالمي، مصر، عدد األجزاء: 
العلمية ط: دار الكتب  ،االنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء، أبو عمر يوسف بن عبد الرب .9
 .1بريوت، عدد األجزاء:  –

القاهرة،  –طبعة النهضة العربية  األيوبيون واملماليك يف مصر والشام، د سعيد عبد الفتاح عاشور، .10
 جملد واحد. ،سنة1992

البحر احمليط يف أصول الفقه، بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي، طباعة دار الكتيب، الطبعة  .11
 .8ألجزاء: هـ، عدد ا1414األوىل، 

البداية والنهاية، أبو الفداء إمساعيل بن كثري، حتقيق علي شريي، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة  .12
 . 15، عدد األجزاء 1998األوىل 

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين الكاساين احلنفي، طباعة دار الكتب العلمية،  .13
 .7ء: م، عدد األجزا1986الطبعة الثانية سنة 
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البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، حممد بن علي الشوكاين، ويليه امللحق التابع للبدر  .14
 هـ.1418/1419الطالع خلليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، ط املكتبة العصرية،  .15
 قيق حممد أبو الفضل إبراهيم، جملدان.حت

اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، زين الدين بن قطلوبغا، حتقيق حممد خري رمضان يوسف، دار  .16
 م.1992القلم، دمشق، ط األوىل، 

اتج العروس من جواهر القاموس، حمم د احلسيين امللق ب مبرتضى الزَّبيدي، حتقيق جمموعة من  .17
 داية.احملققني، طبعة دار اهل

التاج واإلكليل ملختصر خليل، حممد بن يوسف املواق املالكي، طباعة دار الكتب العلمية، الطبعة  .18
 .8م، عدد األجزاء: 1994األوىل

اتريخ العلماء النحويني أليب احملاسن التنوخي املعري، حتقيق الدكتور عبد الفتاح حممد احللو، ط  .19
 .1م، عدد األجزاء: 1992قاهرة، الطبعة الثانية هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ال

 .1اتريخ الفقه اإلسالمي، حممد اخلضري، طباعة دار الكتب العلمية، عدد األجزاء  .20
التاريخ الكبري، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، ط دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد،  .21

 .8عدد األجزاء 
علي بن اخلطيب البغدادي،حتقيق الدكتور بشار عواد معروف، اتريخ بغداد، أبو بكر أمحد بن  .22

 .16عدد األجزاء: ،هـ1422بريوت، الطبعة األوىل،  –طباعة دار الغرب اإلسالمي 
التبيني، أمري كاتب اإلتقاين، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، حتقيق د. صابر نصر مصطفى  .23

 م.( 1999ة، الطبعة األوىل عثمان، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي
لبنان،  -حتفة الفقهاء، عالء الدين حممد بن أمحد السمرقندي، طباعة دار الكتب العلمية، بريوت .24

 م.1994الطبعة الثانية 
حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار املعروف برحلة ابن بطوطة، حممد بن عبد هللا  .25

 .5هـ، عدد األجزاء: 1417ملغربية،الرابط، سنة ابن بطوطة، طبعة أكادميية اململكة ا
 –تذكرة احلفاظ، مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب طباعة دارالكتب العلمية  .26

 .4م،عدد األجزاء: 1998بريوت، الطبعة األوىل، 
بريوت،  –ط دار الكتاب العريب  ،تفسري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جلار هللا الزخمشري .27

 .4هـ، عدد األجزاء  1407الطبعة الثالثة 
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هتذيب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، حتقيق حممد عوض مرعب، ط دار  .28
 .8م، عدد األجزاء 2001بريوت، الطبعة األوىل،  –إحياء الرتاث العريب 

عة دائرة املعارف الثقات، حممد بن حبان التميمي، عناية الدكتور حممد عبد املعيد خان، طبا .29
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 1406بريوت، الطبعة: األوىل،  –اجلامع الصغري، حممد بن احلسن الشيباين، طباعة عامل الكتب  .30
 .1هـ، عدد األجزاء: 

حتقيق عبدالفتاح احللو، ط دار اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حميي الدين عبدالقادر القرشي،  .31
 م.1988الطبعة األوىل سنة  ،2اململكة العربية السعودية، عدد األجزاء: –العلوم، الرايض 
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القاهرة،  -سري أعالم النبالء، مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب، ط دار احلديث .49

 .18م، عدد األجزاء: 2006
الشامل يف شرح أصول البزدوي، قوام الدين اإلتقاين، حتقيق الباحث سعيد عمرو، رسالة أعدت  .50

 عود.لنيل درجة الدكتوراة، يف جامعة امللك س
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي ابن العماد احلنبلي، حتقيق حممود األرانؤوط، دار  .51

 .11عدد األجزاء:  ،هـ 1406ابن كثري، الطبعة األوىل، 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، عبد هللا بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداين املصري، حتقيق  .52

 .4م، عدد األجزاء : 1980العشرون  القاهرة، الطبعة -ط دار الرتاث  حممد حميي الدين عبد احلميد،
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رح اجلامع الصغري يف الفقه، للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري  ش .53
 .1ة، عدد األجزاء: اجلامعة االسالميلنيل درجة املاجسترييف  سعيد بوان دابو، قام بتحقيقه الباحث احلنفي  

شرح السنة، حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي الشافعي، حتقيق: شعيب  .54
هـ، 1403دمشق، بريوت، الطبعة الثانية  -طباعة املكتب اإلسالمي  حممد زهري الشاويش،-األرنؤوط

 . 15عدد األجزاء: 
قيق عبد شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، مجال الدين عبد هللا بن يوسف بن هشام، حت .55

 .1سوراي، عدد األجزاء:  –الغين الدقر، طباعة الشركة املتحدة للتوزيع 
شرح معاين اآلاثر، أبو جعفر أمحد بن حممد املصري املعروف ابلطحاوي، حتقيق حممد زهري  .56

 .5م، عدد األجزاء:  1994النجار وحممد سيد جاد احلق، طباعة عامل الكتب، الطبعة: األوىل 
ية يف علماء الدولة العثمانية، أبو اخلري عصام الدين طاْشُكرْبي زَاَدْه املتوىف سنة الشقائق النعمان .57

 بريوت. –هـ، ط دار الكتاب العريب 968
الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إمساعيل اجلوهري، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار،  .58

 .6عدد األجزاء  م، 1987بريوت، الطبعة: الرابعة  –ط دار العلم للماليني 
هـ، حتقيق شعيب األرنؤوط، ط 354صحيح ابن حبان أليب حام الدارمي الُبسيت املتوىف سنة .59

 . 18م، عدد األجزاء 1993بريوت، الطبعة الثانية،  –مؤسسة الرسالة 
صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل أيب عبدهللا البخاري اجلعفي، حتقيق حممد زهري بن انصر  .60

الطبعة األوىل،  -مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي -طوق النجاة،الناصر، ط دار 
 .9هـ. عدد األجزاء: 1422

صحيح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، ط دار إحياء  .61
 .5بريوت، عدد األجزاء  –الرتاث العريب 

 جملدات. 6جزءا  يف  12بريوت، عدد األجزاء:  –ة احلياة الضوء الالمع للسخاوي، ط مكتب .62
بريوت، عدد  –الضوء الالمع، مشس الدين حممد بن حممد السخاوي، طبعة مكتبة احلياة  .63

 جملدات. 6جزءا  يف  12األجزاء: 
بريوت، عدد  –طبقات احلنابلة البن أيب يعلى، حتقيق حممد حامد الفقي، طباعة دار املعرفة  .64

 . 2األجزاء 
حتقيق حممد حامد الفقي، طباعة دار املعرفة  ،طبقات احلنابلة، أبو احلسني حممد بن بن أيب يعلى .65

 .2بريوت، عدد األجزاء:  –
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الطبقات السنية يف تراجم احلنفية للتقي الغزي، حتقيق عبد الفتاح احللو،ط اجمللس األعلى للشؤون  .66
 .2م 1970القاهرة، -اإلسالمية

جم احلنفية، تقي الدين الغزي، حتقيق عبد الفتاح احللو، ط اجمللس األعلى الطبقات السنية يف ترا .67
 م.1970القاهرة، -للشؤون اإلسالمية

بريوت،  –الطبقات الكربى البن سعد، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ط دار الكتب العلمية  .68
 .8م، عدد األجزاء:  1990الطبعة األوىل 

البغدادي، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ط دار  الطبقات الكربى، حممد بن سعد البصري .69
 .8م، عدد األجزاء:  1990بريوت، الطبعة األوىل  –الكتب العلمية 

حتقيق حممد السعيد زغلول، دار  العرب يف خرب من غرب، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، .70
 .4بريوت/ لبنان، عدد األجزاء: –الكتب العلمية 

وخالصة اتريخ التشريع، عبد الوهاب خالف، طباعة مطبعة املدين، عدد علم أصول الفقه  .71
 .1األجزاء:

العناية شرح اهلداية، أكمل الدين حممد بن حممد البابريت، دار الفكر، طباعة دار الفكر، عدد  .72
 .10األجزاء

العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري، حتقيق د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي،  .73
 .8طباعة دار ومكتبة اهلالل، عدد األجزاء: 

غريب احلديث، أبو ُعبيد القاسم بن سال م اهلروي البغدادي، حتقيق د. حممد عبد املعيد خان، ط  .74
 .4م، عدد األجزاء  1964الدكن، الطبعة األوىل،  -مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد

كري، حتقيق عبد اللطيف حسن عبد   عامل ابسم امللقب اهلندي كزيب  آرن الفتاوى اهلندية، امللك .75
 .6م، عدد اجمللدات:  2000الرمحن، طباعة دار الكتب العلمية، سنة 

فتح العزيز بشرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري، عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين، طباعة دار  .76
 .6الفكر، 

راغي، طبعت مطبعة أنصار السنة احملمدية منه الفتح املبني يف طبقات األصوليني، عبد هللا امل .77
 القاهرة. –وقام بطبع اجلزء الثالث الناشر أمحد حنفي  ،م1947جزئني سنة 

الفصول يف األصول، أبو بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص، طباعة وزارة األوقاف الكويتية،  .78
 .4م، عدد األجزاء:1994الطبعة: الثانية، 
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حتقيق إبراهيم رمضان، ط  ،د بن إسحاق البغدادي املعروف اببن الندميالفهرست، أبو الفرج حمم .79
 .1مـ، عدد األجزاء: 1997لبنان، الطبعة الثانية  –دار املعرفة بريوت 

هـ، حتقيق إحسان 764فوات الوفيات، حممد بن شاكر امللقب بصالح الدين، املتوىف سنة  .80
 .4م،عدد األجزاء:1973لبنان، الطبعة األوىل  -عباس، ط دار صادر،بريوت

هـ، حتقيق إحسان 764فوات الوفيات، حممد بن شاكر امللقب بصالح الدين، املتوىف سنة  .81
 .4م،عدد األجزاء:1973لبنان، الطبعة األوىل سنة  -عباس، طبعة دار صادر،بريوت

القلم، أمحد الزعيب، طباعة دار  الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، حممد عبد احلي اللكنوي، حتقيق .82
 م. 1998بريوت، الطبعة األوىل، 

القاموس احمليط، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآابدي، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف  .83
 –مؤسسة الرسالة إبشراف حممد نعيم العرقُسوسي، طباعة مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

 .1 م، عدد األجزاء:2005لبنان، الطبعة الثامنة 
الكايف يف فقه أهل املدينة، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب القرطيب، حتقيق حممد ماديك  .84

م، عدد 1980املوريتاين، طباعة مكتبة الرايض احلديثة، الرايض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 
 .2األجزاء: 

طباعة: دار  ،عمرو بن أمحد الزخمشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جار هللا حممود بن .85
 .4هـ، عدد األجزاء:  1407 -بريوت، الطبعة: الثالثة  –الكتاب العريب 

كشف األسرار شرح أصول البزدوي، عالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري احلنفي، طباعة  .86
 .4دار الكتاب اإلسالمي، عدد األجزاء: 

طبعة مكتبة  ،مصطفى جليب املشهور حباجي خليفةكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،  .87
 .6م، عدد األجزاء: 1941املثىن ببغداد، اتريخ النشر 

الكىن واألمساء، مسلم بن احلجاج النيسابوري، حتقيق عبد الرحيم حممد أمحد القشقري، طباعة:  .88
ودية، الطبعة األوىل، عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السع

 . 2م، عدد األجزاء: 1984
حتقيق خليل املنصور، ط دار  الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة، جنم الدين حممد الغزي، .89

 .3م، عدد األجزاء:  1997لبنان، الطبعة األوىل  –الكتب العلمية، بريوت 
بريوت، الطبعة الثالثة سنة  –لسان العرب، مجال الدين حممد ابن منظور، طباعة دار صادر  .90

 .15هـ، عدد األجزاء 1414
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م، عدد 1993بريوت،  –املبسوط، مشس األئمة حممد بن أمحد السرخسي، طباعة دار املعرفة  .91
 .30األجزاء: 

 -اجملتمع املصري يف عصر سالطني املماليك، د سعيد عبد الفتاح عاشور، طبعة النهضة العربية .92
 .م، جملد واحد1992القاهرة سنة 

جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، داماد أفندي عبد الرمحن بن حممد بن سليمان شيخي زاده،  .93
 .2طباعة دار إحياء الرتاث العريب، عدد األجزاء:

 اجملموع شرح املهذب، حميي الدين حيىي بن شرف النووي، طباعة: دار الفكر. .94
احملصول، فخر الدين حممد بن عمر التيمي الرازي، حتقيق الدكتور طه جابر فياض العلواين، طباعة  .95

 هـ. 1418مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 
حتقيق عبد الكرمي سامي  ،احمليط الربهاين يف الفقه النعماين، برهان الدين حممود بن َماَزَة احلنفي .96

 .9م، عدد األجزاء:  2004لبنان، الطبعة األوىل سنة  –بريوت اجلندي، ط دار الكتب العلمية، 
 -خمتار الصحاح، زين الدين حممد الرازي احلنفي، حتقيق يوسف الشيخ حممد ط املكتبة العصرية  .97

 .1م، عدد األجزاء: 1999صيدا، الطبعة اخلامسة،  –الدار النموذجية، بريوت 
األم  ملزين، مطبوع ملحقا ابجلزء الثامن من كتابخمتصر املزين، أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي ا .98

 .1هـ، عدد األجزاء: 1410بريوت، –للشافعي، طباعة داراملعرفة 
اململكة العربية  –املذهب احلنفي مراحله وطبقاته...، أمحد النقيب، مكتبة الرشد، الرايض  .99

 .2001السعودية، الطبعة األوىل 
يعترب من حوادث الزمان، عبد هللا بن أسعد اليافعي، حتقيق  مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف اتريخ ما .100

 م.1997خليل املنصور، ط دار الكتب العلمية، بريوت الطبعة األوىل 
مسالك األبصار يف ممالك األمصار، شهاب الدين أمحد بن حيي القرشي، طبعة اجملمع الثقايف،  .101

 .27هـ، عدد األجزاء 1423أبو ظيب، الطبعة األوىل سنة 
ستصفى للغزايل، حتقيق حممد عبد السالم عبد الشايف، ط دار الكتب العلمية، الطبعة امل .102
 .1م، عدد األجزاء:1993األوىل
املستصفى، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، حتقيق حممد عبد السالم عبد الشايف، ط دار  .103

 .1م، عدد األجزاء:1993الكتب العلمية، الطبعة األوىل
رواية أبو نعيم األصبهاين، حتقيق حممد نظر الفراييب، مكتبة الكوثر،  17مسند أيب حنيفة ص  .104

 هـ. 1415الرايض، 
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هـ، حتقيق د حممد بن عبد 204 مسند أيب داود لسليمان بن داود الطيالسي البصرى املتوىف سنة .105
 .4م، عدد األجزاء  1999مصر، الطبعة األوىل،  –احملسن الرتكي، ط دار هجر 

عادل مرشد، وآخرون، ط مؤسسة  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق شعيب األرنؤوط  .106
 م. 2001 -هـ  1421الرسالة، الطبعة: األوىل، 

هـ، حتقيق 292مسند البزار املعروف ابلبحر الزخار أليب بكر العتكي املعروف ابلبزار املتوىف سنة  .107
م، عدد 2009دينة املنورة، الطبعة األوىل انتهت سنة امل -جمموعة من الباحثني، ط مكتبة العلوم واحلكم 

 .18األجزاء 
 –املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن حممد الفيومي احلموي، طباعة املكتبة العلمية  .108

 .2بريوت، عدد األجزاء: 
 -عربيةمصر والشام يف عهد األيوبيني واملماليك، د سعيد عبد الفتاح عاشور، طبعة دار النهضة ال .109

 ، جملد واحد.2008القاهرة، سنة 
معجم األدابء، شهاب الدين ايقوت بن عبد هللا احلموي، حتقيق إحسان عباس، طباعة دار  .110

 .7م، عدد األجزاء:  1993 الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل،
لثانية، معجم البلدان، ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي، طباعة دار صادر بريوت، الطبعة ا .111

 .7م، عدد األجزاء:  1995
طباعة  ،معجم الشعراء، أبو عبيد هللا حممد بن عمران املرزابين، حتقيق األستاذ الدكتور ف.كرنكو .112

 .1م، عدد األجزاء  1982لبنان الطبعة الثانية  –مكتبة القدسي ودار الكتب العلمية، بريوت 
هـ، حتقيق محدي بن عبد اجمليد السلفي، ط 360املعجم الكبري أليب القاسم الطرباين املتوىف سنة  .113

 . 25القاهرة، الطبعة الثانية، عدد األجزاء  –مكتبة ابن تيمية 
املعجم املختص ابحملدثني، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق: د. حممد احلبيب اهليلة،  .114

 .1م، عدد األجزاء: 1988طباعة مكتبة الصديق، الطائف، الطبعة: األوىل، 
جم املؤلفني، عمر رضا كحالة، اعتىن به ومجعه مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، ط مع .115

 م.1993 -هـ  1414مؤسسة الرسالة، بريوت، ط األوىل، 
املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وأمحد الزايت وحامد عبد القادر وحممد النجار، أعضاء جممع  .116

 .طباعة دار الدعوة ،اللغة العربية ابلقاهرة،
عامل الكتب، ، طباعة عبد هللا البكري األندلسي، معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع .117
 4عدد األجزاء: ، هـ 1403الطبعة الثالثة سنة ، بريوت
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 املغول يف التاريخ، فؤاد عبد املعطي الصياد، طبعة دار النهضة العربية، بريوت. .118
 وما بعدها. 76م مصطفى القامسي السندي، ص مقدمة املتانة يف مرمة اخلزانة، أليب سعيد غال .119
 طباعة مطبعة حممد مصطفى خان، ابكستان. ،مقدمة كتاب اهلداية، حممد عبد احلي اللكنوي .120
املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف، مجال الدين يوسف بن تغري بردي، حتقيق الدكتور حممد  .121

 .7زاء: حممد أمني، ط اهليئة املصرية العامة للكتاب عدد األج
املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي، طباعة دار الكتب  .122

 .3العلمية، عدد األجزاء: 
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