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 :ملخص البحث
دراسة فقهية  رضي اهلل عنه مسائل الفقه عند معاوية)يأتي هذا البحث 

مقارنة( وهو دراسة للجانب الفقهي عند شخصية شغلت العالم اإلسالمي 
حوالي عشرين عاما أميرا للشام، ومثلها خليفة للمسلمين، وقد أصدر 

المسلمين مما يعطي الجتهاداته جانبا مهما، ومن هنا تأتي اجتهاداته وهو إمام 
تمت دراسته من جوانب  -رضي اهلل عنه-أهمية هذا البحث، سيما أن معاوية

كثيرة ما عدا الجانب الفقهي عنده، وتكمن مشكلة البحث أن هذه 
االجتهادات الفقهية ليست مجموعة بل مبثوثة ومتناثرة في بطون الكتب 

ج إلى جمع وتثبت ودراسة، وهذا ما قام به البحث في بعض الفقهية، وتحتا
أبواب الفقه، وقد اعتمد الباحث على المنهج التحليلي المقارن لبيان رأي 

ثم المقارنة بين رأيه ورأي غيره من الصحابة،  معاوية في المسائل الفقهية،
وبيان الراجح منها، وقد جاء البحث في مبحثين تسبقهما مقدمة وتمهيد، 

تليهما خاتمة وفهارس، أما التمهيد فقد تحدثت فيه عن ترجمة موجزة و
ثم المبحث األول لمسائل الفقه في باب العبادات،   -رضي اهلل عنه-لمعاوية
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ثم المبحث الثاني لمسائل متفرقة من أبواب الفقه، ثم الخاتمة وقد دونت فيها 
رس التفصيلية أهم النتائج التي توصل اليها الباحث، وأخيرا جاءت الفها

 .للبحث

 : اجتهاد، فقه، معاوية، مسائل، مقارنة.الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

This study (Issues of Jurisprudence for Muawiyah - may God 
be pleased with him - a comparative jurisprudence study) comes 
as a study of the jurisprudential aspect of a figure who has 
occupied the Islamic world for about twenty years as the ruler of 
the Levant, and the like of whom is a caliph of the Muslims, and 
he issued his jurisprudence and he is the Imam of Muslims, which 
gives his jurisprudence an important aspect, hence The 
importance of this research comes, especially since Muawiyah - 
may God be pleased with him - has been studied from many 
aspects, except for the jurisprudential aspect of it, and the 
problem of the research is that these jurisprudential 
jurisprudence is not a group but is transmitted and scattered in 
the stomachs of jurisprudential books, and it needs to be 
collected, confirmed and studied, and this is what was 
established. The research in some chapters of jurisprudence, and 
the researcher relied on the analytical and comparative method 
to clarify Muawiya’s opinion on jurisprudential issues, then 
compare his opinion with the opinion of other companions, and 
indicate the most correct of them. The research came in two 
papers preceded by an introduction and preface, followed by a 
conclusion and indexes, while the introduction has been made. In 
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it I talked about a brief translation of Muawiyah - may God be 
pleased with him - then the first topic of matters of jurisprudence 
in the section of worship, then the second study of separate 
issues from the chapters of jurisprudence, then the conclusion 
and I recorded the most important results reached by the 
researcher, and finally came the detailed indexes for the 
research. 

Keywords: Ijtihad, Jurisprudence, Muawiyah, Issues, 

Comparison. 
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H 
والصالة والسالم على خاتم األنبياء ، الحمد هلل رب العالمين 

اللهم ، وحبيبنا محمد سيدنا ونبينا، والمبعوث رحمة للعالمين، والمرسلين
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم ، صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه

 . ثم أما بعد، الدين

هو الجيل العظيم الذي شهد ظهور   فإن جيل الصحابة 
 النبي يرؤية عليهم اهلل وهم الجيل الذي أنعم، اإلسالم ونموه وازدهاره
  وعاشوا اإلسالم ، والوقائعوشاهدوا التنزيل وعرفوا الحوادث

وتركوا لنا ثروة كبيرة من فقههم وآثارهم تستحق ، فهما وتطبيقا وإخالصا
 . الدراسة والتحقيق والتحليل

  أبي سفيانبن  ومن هذه الشخصيات الثرية شخصية معاوية 
وخصوصا الفتنة بينه وبين ، الذي حظي بالدراسة التاريخية بشكل كبير

مما جعل الدراسات تبتعد عن النواحي الفقهية   أبي طالببن  علي
ومنهجه السياسي وكلها دراسات مهمة ، وكذا جهوده في الفتوحات اإلسالمية

المسلمين حوالي عشرين عاما واليا من قبل عمر وعثمان  لرجل تولى إمرة
وهي مدة كبيرة صقتله ، ثم عشرين أخرى أميرا للمؤمنين، رضي هلل عنهما

وقد تناولنا في هذا البحث جانبا ، وأمور السياسة والحكمبالخبرة والدراية 
الذي لم ، وهو الجانب الفقهي  أبي سفيانبن  مما تميز به معاوية

ومن هنا تأتي أهمية هذا  -في حدود ما نعلم-يحظ بدراسة الباحثين من قبل 
 . البحث
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، أننا وجدنا الصحابة شهدوا لمعاوية بفقه وعلمه-كذلك-تأتي أهميته  
مما ، بأنه فقيه، وهو من هو في علمه  حتى يقول عنه ابن عباس

 . يجعل فتاواه أو حكمه على جانب كبير من األهمية

أيضا أهمية البحث من ناحية ثالثة أن معاوية أصدر هذه الفتاوى -تأتي  
بخالف -ينظر إلى الواقع ، وأدلى برأيه في المسائل الفقهية وهو أمير للمؤمنين

ومن هنا كانت ، تراعي مصالح المسلمين وظروفهم وواقعهمنظرة  -غيره
 . فتاواه على درجة كبيرة من األهمية

غير   وتكمن مشكلة البحث في أن مسائل الفقه عند معاوية 
ومن ثم أخذ البحث ، مجموعة إال من خالل بطون المراجع وكتب التراث

تحليلها على عاتقه جمع هذه المسائل والتثبت منها والتوقف عندها و
فهل كان الرجل ، والمقارنة بينها وبين غيرها من آراء الصحابة األخرى

أم كان ملتزما بها شأنه شأن جميع الصحابة في ، متعصبا لرأيه بعيدا عن السنة
وكيف كان يستدل لرأيه عندما يخالف الصحابة؟ وهل كان يعود  التزامهم بها؟

 للسنة إذا ذّكره الصحابة بها؟

ي هذا البحث المنهج التحليلي المقارن لكل مسألة فقهية وقد التزمت ف 
 حيث أتثبت أوال من نسبة القول لمعاوية، برأيه  أدلى فيها معاوية
 ثم أبدأ في ذكر من وافقه من الصحابة ، من المصادر المعتمدة

ثم أذكر الرأي ، مع ذكر أدلتهم فيما يذهبون إليه، والفقهاء من بعدهم
ثم المقارنة بين اآلراء في كل مسألة حتى نصل إلى ، لتهمالمخالف مع بيان أد

 . ترجيح أحد اآلراء على غيره
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وقد جاء هذا البحث في مبحثين يسبقهما مقدمة وتمهيد وتليهما 
 : وكانت خطة البحث هي، الخاتمة والفهارس

وفيها الحديث عن أهمية البحث ومشكلته وأهدافه ومنهج البحث : المقدمة -
 وخطته

   ترجمة موجزة عن معاوية: التمهيد -

  العبادات مسائل: األول المبحث -

 : اآلتية المطالب وفيه 

 بواحدة الوتر: األولى المسألة - 

 الزوال قبل الجمعة صالة: الثانية المسألة - 

 الجمعة خطبة أثناء اإلمام قيام: الثالثة المسألة - 

 صالحه ظهر بمن االستسقاء: الرابعة المسألة - 

 الشك يوم صيام: الخامسة المسألة - 

 الفطر زكاة في البر من صاع نصف إخراج: السادسة المسألة - 

 الطواف عند الركنين استالم: السابعة المسألة - 

 متفرقة مسائل: الثاني المبحث -

 : اآلتية المطالب وفيه 

  العنّة بسبب الزوجين بين التفريق: األولى المسألة - 

 السكران طالق: المسألة الثانية - 
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 القتيل ابن يبلغ حتى القاتل حبس: المسألة الثالثة - 

 بالكافر المسلم قتل: المسألة الرابعة - 

 مكة دور وشراء بيع: المسألة الخامسة - 

 إليها توّصل التي النتائج أهم فيها دونت حيث، الخاتمة جاءت وأخيرا 
، ومراجعه البحث مصادر على احتوت التي ةيالتفصيل الفهارس ثم، البحث

 . الموضوعات وفهارس

 في يجعله وأن، الكريم لوجهه خالصا البحث هذا يجعل أن أسأل واهلل 
 من فيه وماكان، وتوفيقه اهلل من فهو صواب من فيه كان فما، حسناتي ميزان
 على وسلم اهلل وصلى، منه بريئان ورسوله واهلل، الشيطان ومن فمني خطأ
 .وسلم وصحبه آله وعلى محمد سيدنا
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 التمهيد

 (1)أبي سفيانبن  ترمجة موجزة عن معاوية

بن  شمس عبدبن  أميةبن  حرببن  (صخر) سفيان أبيبن  هو معاوية 
 يجتمع، مناف عبدبن  شمس عبدبن  ربيعةبن  عتبة بنت هند وأمه. مناف عبد
أبوه وأمه في ويجتمع ، مناف عبد الرابع وهو الجد في  النبي مع

 . جده عبد شمس

 أنه والمشهور، عاما عشر خمسة بنحو الهجرة قبل  معاوية ولد 
 أنه عنه يروي ولكن، قريش وسائر يزيد وأخيه أبيه مع مكة فتح يوم أسلم
 عن إيمانه كتم ولكنه هـ7 سنة القضاء عمرة عام في أي، بعام ذلك قبل أسلم
 بي فرحب فجئته، إسالمي أظهرت " معاوية يقول مكة النبي دخل ولما أبيه

 " يديه بين وكتبت

: السير في  اإلمام الذهبي قال، الفتح مسلمة من معدود وهو 
 بالنبي اللحاق يخاف وبقي، القضاء عمرة وقت أبيه قبل أسلم إنه: "قيل

 -كان لو: وقيل، الفتح يوم إال إسالمه ظهر ما ولكن -أبيه من 
 . قلوبهم المؤلفة مع  النبي أعطاه ما اإلسالم قديم

 على ومسلم البخاري له واتفق  اهلل رسول عن حدث 
                                                             

، وسير 3/1416وما بعدها، واالستيعاب 5/201راجع ترجمته في: أسد الغابة األَِثير  (1)
، والبداية 180: 6، وتاريخ الطبري 6/120وما بعدها، واإلصابة  3/119أعالم النبالء 

 - 201: 2، ومنهاج السنة 5/363ومعجم الصحابة للبغوي وما بعدها، 8/23والنهاية 
 10/207، وتهذيب التهذيب 326، وخالصة تذهيب الكمال 226
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 عدد عن حدث كما، بخمسة ومسلم، بأربعة البخاري وانفرد، أحاديث أربعة
 بكر أبي وعن،  حبيبة أم المؤمنين أم أخته: منهم الصحابة من

 . "وعمر

 الخوالني إدريس وأبو المسيببن  وسعيد عباس ابن عنه ثوحدّ " 
 . "التابعين من سواهم وخلق الزبيربن  وعروة

 له كتب: قيل  اهلل لرسول يكتب ممن  وكان 
 وكان، الوحي كاتب ثابتبن  زيد كان": قال الذهبي ونقل، يسيرة مرات
 بكر أَبُو سير ولما، العرب وبين  اهلل رسول بين فيما كاتبا   معاوية
 فلما، سفيان أَِبيبن  يزيد أخيه مع معاوية سار الشام ِإَلى الجيوش 

ثم ، وأقره عثمان على عمله، عمل أخيه يزيد عمر على استخلفه يزيد مات
وحدث بينهما من الفتنة ما هو   حتى تولى علي، جمع له الشام كله

 . "معروف

 الشام وولي، العظام باألحداث حافلة حياة  معاوية عاش 
 بعد سنة عشرين الخالفة وتولى  وعثمان عمر بلقِ  من سنة عشرين

وتوسعت الدولة اإلسالمية في ، األمر له واستتب  علي المؤمنين أمير
 ستين ه60سنة توفي أن إلى، حتى وصلت إلى المحيط األطلنطي غربا، عهده
  . سنة وسبعين سبعا وعاش هجرية
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 املبحث األول

 مسائل العبادات 

 : وفيه المطالب اآلتية 

 بواحدة الوتر: األولى المسألة - 

 صالة الجمعة قبل الزوال: المسألة الثانية - 

 قيام اإلمام أثناء خطبة الجمعة: المسألة الثالثة - 

 االستسقاء بمن ظهر صالحه: المسألة الرابعة - 

 صيام يوم الشك: المسألة الخامسة - 

 إخراج نصف صاع من البر في زكاة الفطر: المسألة السادسة - 

 استالم الركنين عند الطواف: المسألة السابعة - 
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 املسألة األوىل

 الوتر بواحدة

، أن صالة الوتر تكون بركعة واحدة  أبي سفيانبن  يرى معاوية 
 عن"  معاوية ذكر باب -وقد ثبت رأيه هذا في صحيح البخاري

، بركعة العشاء بعد معاوية أوتر: قال، مليكة أبي ابن عن، األسودبن  عثمان
 رسول صحب قد فإنه دعه": فقال عباس ابن فأتى، عباس البن مولى وعنده

 .  "(1) اهلل

 ابن حدثني، عمربن  عن نافع  وفي الباب نفسه روى البخاري 
 أوتر ما فإنه، معاوية المؤمنين أمير في لك هل" : عباس البن قيل، مليكة أبي
  (2)"فقيه إنه، أصاب»: قال بواحدة؟ إال

وهل يوتر بركعة واحدة ، الصحابة والفقهاء في أقل الوتر وقد اختلف 
 : أم ثالث أم أكثر

وأخذ بهذا الرأي من   ذهب كثير من الصحابة إلى رأي معاوية-
: "مسألة  قال ابن قدامة بعدهم اإلمامان الشافعي وأحمد 

 الوتر في نذهب إنا: فقال . أحمد هذا على نص( ركعة والوتر): قال
، وقاص أبيبن  وسعد، عفانبن  عثمان: ذلك عنه روي وممن، ركعة إلى
، ومعاوية، موسى وأبو، الزبير وابن، عمر وابن، عباس وابن، ثابتبن  وزيد

 رسول أصحاب من رجال ومعه، القارئ معاذ ذلك وفعل،   ،وعائشة
                                                             

 3764برقم  5/28( صحيح البخاري، باب ذكر معاوية 1)
 3765برقم  5/28( صحيح البخاري، باب ذكر معاوية 2)
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 كان، ركعة الوتر: عمر ابن وقال، أحد منهم ذلك ينكر ال  اهلل
بن  سعيد قال وبهذا. وعمر، بكر وأبي  اهلل رسول وتر ذلك

 وقال. ثور وأبو، وإسحاق، والشافعي، واألوزاعي، ومالك، وعطاء، المسيب
 . (1)بركعة" يوتر ثم، يسلم ثم ركعتين يصلي: هؤالء

يصلي ، وذهب األحناف والمالكية إلى أن صالة الوتر ثالث ركعات-
يصليها ثالث ركعات أو ، ركعتين ويسلم ثم ركعة واحدة كما قال المالكية

 وممن". متصلة بتسليم واحد وتشهدين مثل صالة المغرب كما قال األحناف
 وابن، وأبي، وعلي، عمر  الصحابة من بثالث أوتر أنه عنه روي

 .  " (2) العزيز عبدبن  عمر وكذلك، أمامة وأبو، عباس وابن، مسعود

، وخمس، ثالث الوتر": إلى أن وإسحاق  وذهب الثوري-
، واحدة ِمن إلّي  أحّب  ثالث": موسى أبو وقال. "عشرة وإحدى، وتْسع، وسبع

 إلي أحّب  وِتسع، َخمس من إلّي  أحّب  وسْبع، ثالث من إلّي  أحّب  وَخمس
 أكثر أو، سْبع أو، خْمس أو، واحدة هي إنّما": عباس ابن وقال. "سْبعََ  من
 . (3)"شاء بما يوتر ...ذلك ِمن

حيث ، كثير من اآلثار التي تجعل في األمر سعةوالحق أن المسألة فيها  
ومن آثار الصحابة   استدل كل فريق بأدلته من سنة رسول اهلل

  . الذين بال شك كان فعلهم مستندا إلى فعل رسول اهلل

                                                             

 4/12، والمجموع للنووي 2/110( المغني 1)
 2/111وما بعدها، وراجع المغني  1/210، وبداية المجتهد 1/159( المبسوط 2)
 وما بعدها 1/210( بداية المجتهد 3)
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 حديث: استدل القائلون بأن الوتر ركعة بأحاديث كثيرة منها ومن ثم 
 (1)بواحدة" يوتر ركعة عشرة إحدى الليل من يصلي كان "أنه:  عائشة

: قال  اهلل رسول أن  عمر ابن عن وكذلك بما ثبت
 . (2)بواحدة" فأوتر يدركك الصبح أن رأيت فإذا، مثنى مثنى الليل "صالة

واستدل األحناف القائلون بأن الوتر ثالثة يفصل بينها بتشهد بما ورد  
 صالة وتر "المغرب:  قال أنه  عمر ابن في حديث

كان وتر الليل أيضا ثالثا ، ولما كان المغرب وتر النهار وكان ثالثا (3)النهار"
 . كصالة المغرب

واستدل المالكية القائلون بأنها ثالثا يصلي ثنتين ثم يسلم وبعدها ركعة  
 اهلل رسول كان بكم: لعائشة قلت»: قال قيسبن  واحدة بحديث عبد اهلل
 وثمان، وثالث وست، وثالث بأربع يوتر كان" : قالت يوتر؟ 

 ثالث من بأكثر وال، سبع من بأنقص يوتر يكن ولم، وثالث وعشر، وثالث
 . (4)«عشرة

                                                             

 ( صحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب صالة الليل، وعدد ركعات النبي1)
  736برقم 1/508في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صالة صحيحة ،

 1335برقم 2/38باب في صالة الليل وسنن أبي داود، كتاب الصالة، 
( صحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب صالة الليل مثنى مثنى، والوتر 2)

 1/519ركعة من آخر الليل
، ومسند احمد، مسند 22برقم 1/125( موطا مالك، كتاب صالة الليل، باب األمر بالوتر3)

 5548برقم 9/385بن عمر  عبد اهلل
 1362برقم2/46اود، كتاب الصالة، باب في صالة الليل ( سنن أبي د4)
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 2781 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

 تمسك فإنه مالك "وأما: في بداية المجتهد  قال اإلمام ابن رشد 
 أن فرأى، «شفع أثر في إال قط يوتر لم  بأنه» الباب هذا في

 أن إما الحقيقة على عنده فالوتر، ركعتان ذلك أقل وأن، الوتر سنة من ذلك
 الوتر أن يرى وإما أن، شفع يتقدمها أن شرطها من ولكن، واحدة ركعة يكون

 الكل صار وتر الشفع على زيد إذا فإنه، ووتر شفع على يشتمل هو به المأمور
 الوتر سمي فإنه، المتقدم قيسبن  اهلل عبد حديث المذهب لهذا ويشهد، وترا
 . (1)ووتر" شفع من المركب العدد فيه

: ذلك وبيان، ولالختالف لالختيار ومجال   فيه متّسع والحق أن األمر 
 . الوتر به يتحّقق ما أقّل  على أو الكمال أدنى على الخالف أنّ 

 ثالث في الكمال أدنى أنّ  رأيا"  ومالك حنيفة فاإلمامان أبو 
 قال كما- منفصلة أو -حنيفة أبو قال كما- متّصلة كانت َسواء، ركعات
 . "مالك

 ال ولكن، ركعة الوتر أقّل  أنّ : رأيا فقد، وأحمد اإلمامان الشافعي أّما 
 لم عشرة إحدى أو بتْسع أوتر من أو، يصحّ  لم بثالث أوتر َمن أنّ  ذلك يعني
 رأينا وقد. واسع التطّوع وباب، مفتوح الصدقة وباب، مفتوح فالَمجال يصّح؛
 هذه بكل أوتر  اهلل رسول أنّ :  عائشة السيدة روايات
، عشرة وإحدى، والتِّسع، والّسْبع، وبالخمس، وبالثالث، بالواحدة، الركعات
 . عشرة وثالث

  
                                                             

 210، 1/211( بداية المجتهد 1)
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 الثانية املسألة

 الزوال قبل اجلمعة صالة
 : فريقين إلى الزوال قبل الجمعة صالة جواز مسألة في الفقهاء اختلف 

 :األول -

 إلى  وسعيد وجابر عباس وابن مسعود وابن معاوية ذهب
 حيث، ذلك بعد الحنابلة أخذ الرأي وبهذا، الزوال قبل الجمعة صالة جواز
 أصحاب كان وإن- بساعة الزوال قبل أي، السادسة الساعة قبل جوازها يرون

 الحنابلة بعض ووسع -الزوال بعد صالتها األولى أن يرون الحنبلي المذهب
 . (1)العيد صالة وقت في صالتها بجواز وقالوا

 في الزوال قبل الجمعة صلوا وإن): قال: مسألة" : المغني في جاء 
 والصحيح. الخامسة الساعة في، النسخ بعض وفي( أجزأتهم، السادسة الساعة

 قبل فيما صالتها يجوز ال أنه الخرقي كالم وظاهر. السادسة الساعة في
 قبل صلوها أنهم، ومعاوية، وسعيد، وجابر، مسعود ابن عن وروي. السادسة
 وروى. العيد صالة وقت في فعلها يجوز: وأصحابه، القاضي وقال. الزوال
 ما: مجاهد وقال. العيد كصالة أنها إلى نذهب: قال، أبيه عن، اهلل عبد ذلك
 الضحى؛ يمتد حين عيد كل: عطاء وقال. النهار أول في إال عيد للناس كان

 عن وروي"  : قدامة ابن بعدها قال ثم. "والفطر، واألضحى، الجمعة
 خشية عجلنا إنما: وقاال، ضحى الجمعة صليا أنهما، ومعاوية، مسعود ابن

                                                             

، ورخص ابن عباس 4/511، والمجموع 2/26وكشاف القناع  2/428( راجع الحاوي 1)
 115/-رحمه اهلل-ومفرداته ألستاذنا الدكتور إسماعيل سالم 
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 . (1)"عليكم الحر

 من رأيهم رأى ومن معاويةو مسعود وابن عباس ابن استدل وقد 
 : منها، كثيرة بأحاديث الحنابلة

  اهلل رسول كان ": قال  اهلل عبدبن  جابر رواه ما -
 يعني الشمس تزول حين فنريحها جمالنا إلى نذهب ثم، الجمعة يصلي

 . (2)" النواضح

 من بكل متعلق(  الشمس تزول حين) : قوله بأن :هذا عن وأجيب 
 الحديث يكون أو، الزوال قبل كانت الصالة أن فيه وليس، والذهاب الصالة
 فيه جابر حديث"  : النووي اإلمام قال، الزوال قرب على محموال
، قبله الصالة أن ال الزوال حين كانا جمالهم إلى والرواح الصالة أن إخبار
 نفس المراد أن: فجوابه، الجملة هذه يسع ال الزوال حين: قوله قيل فإن

 كل كان حين العصر بي صلى": -  كقوله -، يدانيه وما، الزوال
  (3)" ظله مثل شيء

 ابن عن شيبة أبي وابن الدارقطني رواه بما-كذلك- استدلوا -
 أن قبل ينصرف فكان وصالته خطبته بكر أبي مع شهدت" : قال سيدان
 قد أقول أن إلى وصالته خطبته فكانت، عمر مع شهدت ثم، النهار ينتصف

                                                             

 2/264( المغني 1)
برقم  2/588صالة الجمعة حين تزول الشمس( صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب: 2)

 1390برقم 3/100، وسنن النسائي، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة 858
  512/  4( المجموع 3)
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 زال أقول أن إلى وصالته خطبته فكانت عثمان شهدت ثم، النهار انتصف
 . (1)" النهار

 النووي اإلمام ضعفه وقد، كما أخبر بذلك العلماء، ضعيف األثر لكن 
 اإلمام الزيلعي في وضعفه، (2)" باتفاقهم ضعيف" : قال بل، المجموع في

اإلمام  فيه قال سيدان ابن من الحديث وذكروا أن عّلة، (3)الراية نصب
 كما منه قوىأ هو ما عارضه وقد. (4)" حديثه على يتابع ال"  : البخاري
 . الجمهور أدلة عرض عند سنرى

 مع نصلّي كنا": قال األكوعبن  سلمة رواه بما-كذلك- واستدلوا - 
. (5)"فيه نستظل ظل للحيطان وليس ننصرف ثم الجمعة  النبي
 نجد وما فنرجع الجمعة  النبي مع نصلي كنا"مسلم رواية وفي

 . (6)"به نستظل فيئا للحيطان

 كونها في لنا حجة أنه"  : النووي اإلمام قاله بما :عنه وأجيب 
 معناه وإنما، الفيء من شيء للحيطان ليس أنه معناه ليس ألنه، الزوال بعد

                                                             

( ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب: الجمعة، باب: من كان يقيل بعد الجمعة ويقول هي أول 1)
الة الجمعة قبل ، وسنن الدارقطني، كتاب الجمعة، باب ص5132برقم 1/444النهار 

 1623برقم 2/330نصف النهار 
  512/  4( المجموع 2)
  234/  2( نصب الراية 3)
 2/387( فتح الباري 4)
 4168برقم  5/125( صحيح البخاري، كتاب: المغازي، باب غزوة الحديبية 5)
 860برقم  2/589( صحيح مسلم كتاب الجمعة، باب: صالة الجمعة حين تزول الشمس 6)
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 للحيطان وليس: قوله معنى وهذا، المار به يستظل بحيث كثير فيء لها ليس
 وأوضح، به يستظل الذي كثيره نفى وإنما الظل أصل ينف فلم، به يستظل ظل
، قليل لكنه الفيء بوجود تصريح فيه فهذا(  الفيء نتتبع) : األخرى الرواية منه

 هناك يظهر وال الشمس من متوسطة وبالدهم قصيرة حيطانهم أن ومعلوم
 . (1)" طويل بزمان الزوال بعد إال به يستظل بحيث الفيء

 وال نقيل كنا ما" : قال سعدبن  سهل بحديث-كذلك- واستدلوا-
 .  "(2) - اهلل رسول عهد في الجمعة بعد إال نتغدى

 ما"  سهل حديث( وأما"   النووي اإلمام قاله بما عنه وأجيب 
 القيلولة يؤخرون كانوا أنهم( فمعناه" ) الجمعة بعد إال نتغدى وال نقيل كنا

 إليها التكبير إلى ندبوا النهم الجمعة صالة بعد ما إلى اليوم هذا في والغداء
 . (3)"إليها التكبير فوت أو فوتها خافوا قبلها ذلك من بشئ اشتغلوا فلو

 وتعقب" : الحديث هذا على الرد في  حجر ابن الحافظ وقال 
 كانوا أنهم فيه بل، الزوال قبل الجمعة يصلون كانوا أنهم على فيه داللة ال بأنه

 ينصرفون ثم، بالصالة ثم للجمعة بالتهيؤ والقائلة الغداء عن يتشاغلون
 بعد تكون الجمعة أن منه يؤخذ أنه المنيربن  الزين ادعى بل، ذلك فيتداركون

 كانوا أنهم الصحابي فأخبر الزوال قبل تكون أن القائلة في العادة ألن الزوال
                                                             

  512/  4موع ( المج1)
( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب: قوله تعالى )فإذا قضيت الصالة فانتشروا في 2)

، وصحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب صالة الجمعة حين تزول 938برقم  2/12األرض(
 859برقم  2/588الشمس

 4/512( المجموع 3)
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 صالة بعد تكون حتى القائلة ويؤخرون القائلة عن للجمعة بالتهيؤ يشتغلون
 . (1)" الجمعة

 صالة وقت في تصلي ثم ومن، العيد على بقياسها كذلك واستدلوا-
 فعلها يجوز: وأصحابه، القاضي وقال" : المغني في جاء، النهار أول في العيد
 أنها إلى نذهب: قال، أبيه عن، اهلل عبد ذلك وروى. العيد صالة وقت في

: عطاء وقال. النهار أول في إال عيد للناس كان ما: مجاهد وقال. العيد كصالة
 ابن عن روي لما والفطر؛، واألضحى، الجمعة الضحى؛ يمتد حين عيد كل

 اهلل رسول كان ولقد، النهار أول في إال عيد كان ما»: قال أنه، مسعود
 في البختري ابن رواه ...«الحطيم ظل في الجمعة بنا يصلي 

 في فجازت عيد وألنها. مسعود ابن حديث األثرم وروى. بإسناده" أماليه"
 النبي قول عيد أنها على والدليل واألضحى كالفطر، العيد وقت

: «اجتمع قد»: وقوله. «للمسلمين عيدا اهلل جعله يوم هذا إن 
 . (2)«عيدان هذا يومكم في لكم

 عيد الجمعة أن ظاهر؛ ذلك نظر فيه هنا الدليل بأن ذلك عن وأجيب 
 الجمعة صالة قياس في ال، المتكرر ولقاءهم أسبوع كل الناس تجمع في
 وهذا، العيد كصالة الصالة بعد الجمعة خطبة لكانت وإال، العيد صالة على
، العيد صالة وقت في الجمعة أن أداء صالة إلينا لنقل وإال، أحد به يقل مالم
 . أحد به يقل لم ما- أيضا- وهذا

                                                             

 وما بعدها 2/387( فتح الباري 1)
 . وما بعدها 2/264( المغني 2)
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 : الثاني القول -

 من الجمهور وكذلك بعدهم من والتابعين الصحابة جمهور ذهب
 قبل تجوز ال الجمعة صالة أن إلى والظاهرية والشافعية والمالكية األحناف
، بعده وال قبله تجوز ال ثم ومن، الظهر صالة وقت هو وقتها حيث الزوال؛
. (1)الغروب قبل إلى الزوال من عندهم يمتد حيث وقتها في المالكية ووسع
 : منها، كثيرة بأحاديث الجمهور استدل

 النبي "كان: قال  مالكبن  أنس حديث في ثبت بما-
 تزول حين: أي. (2)" الشمس تميل حين الجمعة يصلي . 

 في كما األكوعبن  سلمة حديث من ثبت بما-كذلك-واستدلوا -
 وليس ننصرف ثم الجمعة  النبي مع نصلي "كنا: قال الصحيحين
 اهلل رسول مع نجمع كنا ": مسلم وفي، (3)" به نستظل ظل للحيطان
 (4)الفيء" نتتبع نرجع ثم، الشمس زالت إذا . 

 أنه" غفلةبن  سويد طريق من شيبة أبي ابن رواه بما-أيضا- واستدلوا-
: حجر ابن الحافظ قال. (5)"الشمس زالت حين وعمر بكر أبي مع صلى

                                                             

، 5/411، والمجموع 372، 1/373، وحاشية الدسوقي 55، 2/65( راجع فتح القدير 1)
 3/244والمحلى 

 904برقم  2/7( صحيح البخاري، كتاب الجمعة باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس 2)
، 4168برقم 5/125( صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب باب غزوة الحديبية 3)

 860برقم 2/589باب صالة الجمعة حين تزول الشمس  وصحيح مسلم كتاب الجمعة،
 860برقم 2/589( صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب صالة الجمعة حين تزول الشمس 4)
( مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، باب من كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس وال 5)

═ 
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 . (1)"قوي إسناده"

 عن الموطأ في  مالك اإلمام رواه بما-أيضا- واستدلوا -
 أبيبن  لعقيل بساط صغير(: )أي طنفسة أرى كنت": قال عامر أبيبن  مالك
 الجدار ظل غشيها فإذا الغربي المسجد جدار إلى الجمعة يوم تطرح طالب
 في ظاهر وهو صحيح إسناده"  : حجر ابن الحافظ قال. (2)"عمر خرج
 يتجه وال ذلك عكس بعضهم منه وفهم الشمس زوال بعد يخرج كان عمر أن
 والذي بعيد وهو المسجد خارج تفرش كانت الطنفسة أن على حمل إن إال

 بعد يتأخر عمر فكان هذا وعلى المسجد داخل له تفرش كانت أنها يظهر
 . (3)"قليال الزوال

بن  عمرو القيس أبي عن شيبة أبي ابن رواه بما-كذلك- استدلوا -
 أيضا وروي، الشمس" زالت إذا، علي مع نجمع "كنا: قال، أبيه عن، مروان
 فيئا نجد فأحيانا الجمعة علّي  مع نصلي كنا" : قال رزين أبي طريق من

 الثاني هذا األثر على  حجر ابن الحافظ علّق وقد. (4)"نجد ال وأحيانا
 . (5)"قليال التأخير أو الزوال عند المبادرة على محمول وهذا" : بقوله

                                                
═ 

 3271برقم  1/285يبرد بها 
 2/387( فتح الباري 1)
 13برقم  1/9تاب وقوت الصالة، باب وقت الجمعة ( الموطأ، ك2)
 . 387/  2( فتج الباري 3)
( مصنف ابن أبي شيبة، كتاب، باب من كان يقول: وقتها زوال الشمس وقت الظهر، 4)

 5144، 5139برقم 1/445
 2/387( فتح الباري 5)
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 وهو الحق هو الجمهور رأي أن الفريقين آراء عرض بعد والحق 
 أبي فعل من الثابت وهو، والخلف السلف فعل ألنه ذلك ؛ باالعتبار األولى
"  : النووي اإلمام قال، بعدهم من واألئمة وعلي وعثمان وعمر بكر
 النبي صلى الشافعي قال والخلف السلف فعل من المعروف هو وهذا

 بعد جمعة كل بعدهم واألئمة وعثمان وعمر بكر وأبو 
 . (1)"الزوال

 الجمعة صالة على واظبتهمب يشعر ما  النبي فعل وفي هذا 
 كان  النبي أن قوله"  : حجر ابن الحافظ قال، الزوال بعد

 على  بمواظبته إشعار فيه الشمس تميل حين الجمعة يصلي
 . (2)"الشمس زالت إذا الجمعة صالة

 ومن  عباس وابن معاوية بها استدل التي األحاديث أن كما 
 الجمعة صالة في التعجيل على تحمل  أحمد كاإلمام برأيهما أخذ
 على الدالة األحاديث بين يجمع وبهذا، الشمس زوال بمجرد وقتها أول

 ما وهذا، الزوال قبل صالتها على تدل التي واألخرى الزوال بعد صالتها
 بحديث احتجاجهم عن والجواب" : قال  النووي اإلمام به صرح
 الزوال بعد تعجيلها في المبالغة شدة على محمولة كلها أنها بعده وما جابر
 .(3)"غيره وال إبراد غير من

  
                                                             

 4/512( المجموع 1)
 2/388( فتح الباري 2)
 4/512( المجموع 3)
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 الثالثةاملسألة 

 قيام اإلمام أثناء خطبة اجلمعة 

إلى ثالثة آراء ، اختلف الفقهاء في مسألة قيام اإلمام أثناء خطبة الجمعة 
وكان تفصيل ، ما بين الوجوب أوالسنية أو أنه شرط مع القدرة فال تصح بغيره

 : هذه اآلراء كاآلتي

 : الرأي األول -

، جالسا عند العذرجواز الخطبة   يرى معاوية ابن أبي سفيان
، قائما    اهلل رسول "خطب: قال وثبت رأيه هذا بما رواه طاووس

 المنبر على جلس من وأول، قائما   وعثمان، قائما   وعمر، قائما   بكر وأبو
 . مرسل فالحديث تابعي وطاوس. (1)" سفيان أبيبن  معاوية

بن  محمد عن-أيضا-ووردت حكاية جلوسه على المنبر حال الخطبة  
 بكر وأبا  اهلل رسول أن موسىبن  سليمان "حدثنا: قال راشد
 بين الفصل في إال يقعدون ال قياما   الجمعة يوم يخطبون كانوا وعثمان وعمر

، قائما   خطب ملكال عبد كان فلما، معاوية جلس من وأول، الخطبتين
 جلس األمر عليه طال فلما، السنة هذه: وقال المنبر على برجله وضرب

  صحابيّا   ليس موسىبن  فسليمان، مرسل الحديث وهذا. (2)بعد"

ورأوا أن ، قال كثير من الفقهاء  أبي سفيانبن  وبرأي معاوية 

                                                             

 5180برقم: 1/448بي شيبة كتاب الجمعة، باب من كان يخطب قائما( مصنف ابن أ1)
 5259برقم 187/  3الرزاق، كتاب الجمعة، باب الخطبة قائما:  ( مصنف عبد2)
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 وهو، المالكية وبعض، األحناف قال وبهذا، سنة الخطبة حال الخطيب قيام
 من والصحيح، أحمد اإلمام عن المشهورة الرواية وهو، (1)الشافعية عند وجه

 . (2)جمهورهم وعليه، أصحابه عند المذهب

 وآثار، والسنة، الكتاب كثيرة من استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة 
 . الصحابة

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڇ ٱ: تعالى-بقوله  استدلوا: الكتاب من -1

 ڇ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 أطلق - تعالى - اهلل أن: الداللة ووجه. (3)

 فدل، بدونه يحصل والمقصود، القيام بحال يقيده ولم اآلية في الذكر
 . (4)الخطبة حال القيام اشتراط عدم على

 أن اآلية هذه بعد بّين - وتعالى سبحانه - اهلل ونوقش هذا الدليل بأن 
ڇ  ڇ ڇڇ : قوله في وذلك، القيام حال في الذكر هذا

 لما تقييد فكأنه، (5)
، ذلك على وواظب ،قائما الذكر بهذا أتى  النبي وبأن. قبله

 إلطالق بيان وذلك، األول القول أصحاب أدلة في تقدم كما الخلفاء وكذلك
 . اآلية

                                                             

 . 268/  4( ولكن قال عنه اإلمام النووي: " وهو شاذ ضعيف أو باطل ". يراجع المجموع 1)
، 166/  2، ومواهب الجليل 307/  1، والفواكه الدواني 42/  2( يراجع المبسوط 2)

 . 16/  3، والمغني 286/  4والمجموع 
  9( سورة الجمعة: آية/ 3)
 . 174/  2 الخرقي على الزركشي شرح (4)
  11( سورة الجمعة: آية/ 5)
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بأحاديث كثيرة تبين من وجهة نظرهم استحباب  السنة من واستدلوا -2
 : منها، القيام حال الخطبة

 امتروا وقد  الساعدي سعدبن  سهل أتوا رجاال   أن روي ما -
 ولقد، هو مما ألعرف إني واهلل ": فقال، ذلك عن فسألوه ؟ ُعوده ِمم   المنبر في

 أرسل ؛  اهلل رسول عليه جلس يوم وأول، وِضعَ  يوم أول رأيتُهُ 
 غالمك ُمِري - سهل سماها قد امرأة - فالنة إلى  اهلل رسول
 من فعملها، فأمرته، الناس كلمُت  إذا عليهن أجلس أعوادا لي يعمل أن النجار
 بها فأمر  اهلل رسول إلى فأرسلت بها جاء ثم، الغابة طرفاء

 وهو وكب ر، عليها صلى  اهلل رسول رأيُت  ثم، هاهنا فُوِضعْت 
، عاد ثم المنبر أصل في فسجد القهقرى نزل ثم، عليها وهو ركع ثم، عليها
، بي لتأتموا هذا صنعُت  إنما الناس أيها: فقال الناس على أقبل فرغ فلما

 أجلس " : قوله الحديث من الشاهد. (1)" صالتي ولتعلموا
 ونوقش. قولهم حسب الداللة واضح والحديث. الناس" كلمُت  إذا عليهن
 وبين، يصعد ما أول الجلوس إلى اإلشارة تكون أن يحتمل بأنه الدليل هذا

 . الخطبتين

 إن ": قال  الخدري سعيد أبو رواه بما -كذلك- اواستدلو-
. (2)" حوله وجلسنا المنبر على يوم   ذات جلس  اهلل رسول

 . قولهم حسب الداللة واضح والحديث
                                                             

 917قم بر 2/9( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر: 1)
( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب: يستقبل اإلمام القوم، واستقبال الناس اإلمام إذا 2)

 (921برقم )2/10خطب 
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 قال، فيه دليل فال، الجمعة خطبة غير في هذا الحديث بأن لكن نوقش 
 ابن وأكده ،(1)" الجمعة غير في كان أنه الشافعي عنه أجاب "فقد: الصنعاني

 كالمه لسماع حوله جلوسهم أن منه الداللة "ووجه: في قوله  حجر
 الخطبة في القيام من تقدم ما ذلك على يعكر وال، غالبا   إليه نظرهم يقتضي

 وهم عال مكان على جالس وهو يتحدث كان أنه على محمول هذا ألن
 أولى الخطبة حال كان الخطبة حال غير في ذلك كان إذا، منه أسفل جلوس
 . (2)" أعلم واهلل، عندها واإلنصات لها باالستماع األمر لورود

بن  سليمان حدثنا: قال راشدبن  محمد بما روي عن-أيضا- واستدلوا-
 يوم يخطبون كانوا وعثمان وعمر بكر وأبا  اهلل رسول "أن موسى
 جلس من وأول، الخطبتين بين الفصل في إال يقعدون ال قياما   الجمعة
: وقال المنبر على برجله وضرب ،قائما   خطب ملكال عبد كان فلما، معاوية
 الحديث هذا ونوقش بأن. (3)بعد" جلس األمر عليه طال فلما، السنة هذه

 . صحابّيا   ليس موسىبن  فسليمان، مرسل

 : كذلك بآثار كثيرة وردت عن الصحابة تؤيد رأيهم منها- واستدلوا -3

. (4)" قاعدا   يخطب كان "أنه : عفانبن  عن عثمان روي ما -
 وإنما، الخطبة حال القيام  عنه المشهور بأن ونوقشت هذه الرواية

                                                             

 2/121( سبل السالم 1)
  401/  2( فتح الباري 2)
 5259برقم  188/  3الرزاق، كتاب الجمعة، باب الخطبة قائما:  ( مصنف عبد3)
  5262برقم: 3/188الرزاق، كتاب الجمعة، باب الخطبة قائما ( مصنف عبد4)
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 أنه أيضا   عنه يثبت ولم، سنه لكبر رعدة تصيبه كانت حيث لعارض؛ ذلك فعل
 . اآلثار بعض في كما الرعدة هذه في جلوسه عند يخطب كان

 يخطب كان أنه  سفيان أبيبن  معاوية عن روي ما وكذلك-
 خطب أنه عنه روي فقد -أيضا-لعذر كان جلوسه بأن ونوقش. قاعد وهو

 لمن ذلك في حجة "وال: حجر ابن قال ولحمه بطنه شحم كثر لما جالسا
 . (1)" للضرورة ذلك أن تبين ألنه قاعدا   الخطبة أجاز

 "شهدت: قال طلحةبن  موسى عن -ما يؤيد ذلك- الهيثمي وذكر 
 إني أما: فقال، قاعدا   يخطب معاوية وشهدت، قائما   المنبر على يخطب عثمان

 فأردت، حوائجكم وكثرت، عظمي ورق   سني كبرت ولكن، السنة أجهل لم
وهو ما ، (2)السنة" من نصيبي فآخذ أقوم ثم، قاعدا   حوائجكم بعض أقضي أن

 في العذر مع فإنه ،للعذر إبانة "وهذا: الصنعاني قال. أيده الصنعاني أيضا
 . (3)" الخطبة في القعود جواز على المتفق حكم

 : الرأي الثاني -
 وهذا ،عليه القدرة مع شرط الخطبة حال الخطيب قيام يرى أصحابه أن

، أحمد اإلمام عن رواية وهو، الشافعية عند والمشهور الصحيح القول هو
 (4)وبه قال جمهور الفقهاء كما قال اإلمام القرطبي، أصحابه بعض واختارها

                                                             

  401/  2( فتح الباري 1)
وقد وثقه  ،بن الربيع ( مجمع الزوائد للهيثمي وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه قيس2)

فه غيرهما قال الهيثمي. :    187/  2شعبة والثوري، وضع 
 2/121( سبل السالم 3)
/  1، ومغني المحتاج 268/  4، وبراجع: المجموع 10/21مع ألحكام القرآن ( الجا4)

═ 
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 البر عبد ابن عن النووي ونقل اإلمام  فقال اإلجماع :
 لمن قائما إال تكون ال الخطبة أن على العلماء إجماع البر عبد ابن وحكى"

بها؛ لما رأينا من األراء المختلفة في  له يسلم ال اإلجماع دعوىو. (1)"أطاقه
 المسألة

 وآثار، والسنة، الكتاب من بأدلة كثيرة استدل أصحاب هذا الرأي 
 . أيضا الصحابة

ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڇ : تعالىقوله ، الكتاب فمن -1
(2) .

 كان  النبي أن أخبر - تعالى - اهلل أن الداللة ووجه
ڇېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئڇ : تعالى - قال وقد، قائما يخطب

(3) .
ڇ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻڇ : تعالى وقال

 ابن قال (4)
 ،قائما   يخطب إنما اإلمام أن على دليل اآلية هذه "في : العربي
 . (5)" وعمر وأبوبكر يفعل النبي كان كذلك

 على بل الوجوب على يدل ال وذلك، فعل حكاية بأنه ونوقش 

                                                
═ 

 . 163/  2، والمبدع 397/  2، واإلنصاف 16/  3، ينظر: المغني 287
  268/  4( المجموع 1)
 11( سورة الجمعة: آية/ 2)
 21( سورة األحزاب: آية / 3)
 7( سورة الحشر: آية / 4)
 4/223( أحكام القرآن 5)
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 من إال فيها دليل فال اآلية ظاهر "وأما: عياض القاضي وقال، (1)االستحباب
 أنه به المراد أن على ذلك ويحمل،   للنبي القيام إثبات جهة
 كونه على اتفاقهم مع، الوجوب على أفعاله وأن، يخطب قائما   كان

 . (2)مشروعا "

 : استدلو بأحاديث كثيرة منهافقد ، السنة أما من -2

  النبي كان »: قال  عمربن  اهلل عبد رواه بما-
 . (3)اآلن" تفعلون كما، يقوم ثم، يقعد ثم، قائما يخطب

 النبي "أن: قال  سمرةبن  جابر رواه بما-كذلك - واستدلوا -
 نبأك فمن، قائما فيخطب يقوم ثم، يجلس ثم، قائما يخطب كان 

 ألفي من أكثر معه صليت واهلل فقد، كذب فقد جالسا يخطب كان أنه
 الشافعي لمذهب دليل الرواية هذه وفي"  : النووي قال. (4)"«صالة

 في قائما   إال القيام على القادر من تصح ال الجمعة خطبة أن واألكثرين
 من المواظبة في أصرح "وهو: بقوله  حجر ابن وأيده. (5)" الخطبتين

                                                             

 174/  2الخرقي  ( شرح1)
  257/  3( إكمال المعلم: 2)
وصحيح مسلم،  ،920برقم: 2/10( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الخطبة قائما، 3)

صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصالة وما فيهما من الجلسة 
 (. 861ب: )2/589

الصالة وما فيهما من الجلسة ( صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل 4)
 (. 862برقم: )2/589

 6/126( شرح مسلم: 5)



 لفقه املقــــــــارنا

 

 2797 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

 . (1)البخاري" شرط على ليس إسناده أن إال عمر ابن حديث

 كان  النبي أن "  اهلل عبدبن  جابر رواه وما-
 يبق لم حتى ،إليها الناس فانفتل ،الشام عير فجاءت، الجمعة يوم قائما   يخطب

 إذ الجمعة يوم قائم  النبي بينا ": لفظ وفي، ". رجال   عشر اثنا إال
 . (2)" ...المدينة إلى عير قدمت

 يوجب الذي  هو فعل النبي الحديثين من الداللة ووجه 
 سمرةبن  جابر حديث عليها دلّ  التي الكاملة المواظبة ولعل، به االقتداء
 الحافظ ابن حجر قال. على ذلك قرينة  استدالله معرض في 

، القيام على  النبي وبمواظبة": -وتوجيهها األدلة بهذه
 ما الخطبتين في مشروعا   القعود كان فلو، الخطبتين بين الجلوس وبمشروعية

 . (3)"معذورا   كان القعود عنه نقل الذي وألن ،بالجلوس الفصل إلى احتيج

 : فمنها، الثاني الرأي بها أصحاب التي استدل الصحابة وأما آثار -3
 خطب: قال  وعثمان وعمر بكر أبي عن طاووس رواه ما-
، قائما   وعثمان، قائما   وعمر، قائما   بكر وأبو، قائما    اهلل رسول
 يكن لم" : بلفظ ورد وقد، " سفيان أبيبن  معاوية المنبر على جلس من وأول
 . (4)"معاوية قعد من وأول، الجمعة يوم المنبر على يقعدون عمر وال بكر أبو

                                                             

 2/401( فتح الباري: 1)
( صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب في قوله تعالى: )وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها 2)

 . 863برقم 2/590وتركوك قائما(
  444/  2( فتح الباري 3)
 5180برقم: 1/448الجمعة، باب من كان يخطب قائما( مصنف ابن أبي شيبة كتاب 4)
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 وعبد المسجد دخل أنه  عجرةبن  كعب عن جاء ما -
 يخطب الخبيث هذا إلى انظروا" : فقال، قاعدا يخطب الحكم أمبن  الرحمن
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڇ  :تعالى اهلل وقال، قاعدا

 قال. (2)"(1)
 والة على واإلنكار المنكر إنكار يتضمن الكالم " هذا  اإلمام النووي

 . (3)" السنة خالفوا إذا األمور

" : سبق ما بكل االستدالل عن  المالكي العربي ابن وقال 
 والعمدة، الوجوب في أصل القيام والصحابة  النبي ومالزمة

، به المختص الوجوب على دليل وذلك، فذمهم ٱڇ ڇ ڇڇ : تعالى اهلل قول
 فوجب العوض في واجب والقيام، الركعتين عن عوض إنه قلنا وقد سيما وال
 . نظر محل الركعتين عن بدل الخطبتين بأن القول لكن. (4)المعوض" في

 : الرأي الثالث -
 جالسا   خطب فإن"، واجب الخطبة حال الخطيب قيام أصحابه أنيرى 

 . (5)"المالكية أكثر قال وبهذا. وتجزئه، أساء فقد القيام على القدرة مع

دلة نفسها التي استعان بها أصحاب استدل أصحاب هذا الرأي باأل 
                                                             

 . 11( سورة الجمعة: آية / 1)
( صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب في قوله تعالى: )وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها 2)

 . 864برقم: 591/ 2وتركوك قائما( 
  6/152( شرح مسلم للنووي 3)
  296 - 295/  2( عارضة األحوذي 4)
، وحاشية 166/  2، ومواهب الجليل والتاج واإلكليل بهامشه 133/  1( راجع اإلشراف 5)

 . 379/  1الدسوقي 
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 بما عليه فقد استدلوا العذر عدم مع القيام عدم عند اإلجزاء وأما، الرأي الثاني
 :يأتي

 صحته من يكن فلم، ألجلها الصالة يتقدم ذكر الخطبة" بأن قالوا -
 . (1)"واإلقامة، كاألذان القيام

 على -التي وردت في الراي الثاني-األدلة من ورد قد بأنه هذا ونوقش 
 األذان في يرد لم ما تركه على واإلنكار، عليه والمواظبة ،الخطبة في القيام

 القياس يصح فالومن ثم ، واإلقامة

 الناس يشاهد أن القيام من الغرض" بقولهم أن -أيضا-استدلوا و-
 على كالصعود، به اإلخالل يؤثر فلم، الخطبة سماع من ويتمكنوا الخطيب
 . (2)"المنبر

 وليس سنة - المالكية أي - عندهم المنبر على الصعود" بأن ونوقش 
كما أن األدلة التي جاءت ، سنة على واجب وال يصح قياس أمر، (3)"بواجب

ومن ثم ال يصح القياس ، في القيام لم يأت مثلها في الصعود على المنبر
 . أيضا

والذي يترّجح لنا بعد استعراض هذه األقوال هو ما ذهب إليه : تعقيب
وال ، جمهور الفقهاء في الرأي الثاني أن القيام في الخطبة شرط للقادر عليه

وقوة األحاديث التي ، وذلك لقوة أدلتهم من القرآن، يسقط إال عند العجز عنه
                                                             

 . 133/  1( راجع اإلشراف 1)
 . 133/  1 المرجع السابق( 2)
 . 172/  2( مواهب الجليل 3)
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على القيام أثناء خطبة الجمعة وكذلك   ولمواظبة النبي، اعتمدوا
 . ومن بعدهم من السلف الصالح إلى يومنا هذا، خلفاءه الراشدون

وما استدل به أصحاب الرأي األول من آثار الصحابة وخصوصا عثمان  
وقد ، هما لم يجلسا إال بعد وجود العذراليؤيد رأيهم؛ فكال  ومعاوية

ولكنه تركه لعذر ألّم به في أواخر ، أن السنة هي القيام  بّين معاوية
 . وهذا هو الذي عليه الفقهاء وأئمة المسلمون سلفهم وخلفهم، حياته

 علماء من العلم أهل عمل عليه "والذي : المنذر اإلمام ابن قال 
 فخطب اإلمام قام األذان من المؤذن فرغ إذا األئمة يفعله ما، األمصار
 . (1)" ...خطبة

 القعود مع الخطبتين في "والقيام : الشوكاني اإلمام ويؤيده قول 
 . (2)" بدعة ذلك وخالف  اهلل رسول عن الثابت هو بينهما

 

h 
 

  

                                                             

  59/  4( األوسط البن المنذر: 1)
  1/183( السيل الجرار2)
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 املسألة الرابعة

 االستسقاء مبن ظهر صالحه 

 االستسقاء: أوال

 اإلمامان روى حيث  النبي بسنة االستسقاء صالة ثبتت 
 النبي "رأيت: قال عمه عن تميمبن  عباد عن  ومسلم البخاري
 واستقبل، ظهره الناس إلى لفحوّ : قال، يستسقي خرج يوم 

  (1)" بالقراءة فيهما جهر ركعتين لنا صلى ثم، رداءه حول ثم، يدعو القبلة

 اهلل رسول "خرج: قال  عباس ابن حديث من أيضا وثبتت 
  ّا ال  متبذ امتضرّ  متواضع   فلم المنبر فرِقَي ، ىالمصلّ  أتى حتى، ع 

 صلى ثم، والتكبير والتضرع الدعاء في يزل لم ولكن، هذه خطبتكم يخطب
 . (2)العيد" في يصلي كما ركعتين

 فالسنة، المطر واحتبس األرض وأجدبت الناس قحط إذا ثم ومن 
 -فقط الدعاء هي السنة يرون حيث األحناف عدا ما -الجمهور عند دةالمؤكّ 

، متضرعين خاشعين متبذلين المصلى إلى الناس ومعه اإلمام يخرج أن"

                                                             

  بواب االستسقاء، باب االستسقاء وخروج النبي( صحيح البخاري، كتاب أ1)
برقم 2/611وصحيح مسلم، كتاب صالة االستسقاء  1025برقم 2/31في االستسقاء 

894 . 
برقم  1/302( سنن أبو داود، كتاب الصالة باب جماع أبواب صالة االستسقاء وتفريعها 2)

وسنن الترمذي، كتاب أبواب السفر، باب ما جاء في صالة االستسقاءوقال: هذا  1165
 . 558برقم 2/445حديث حسن صحيح 
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فهذا  وتضرع؛ بخشوع تعالى اهلل ويدعو، بهم ويخطب، ركعتين بهم ويصلى
 .  "(1) - اهلل رسول عن الثابت هو

 على العلماء أجمع ": في بداية المجتهد  يقول اإلمام ابن رشد 
 - تعالى - اهلل إلى والدعاء، المصر عن والبروز، االستسقاء إلى الخروج أن

 واختلفوا،  اهلل رسول سنها سنة المطر نزول في إليه والتضرع
 إلى الخروج سنة من ذلك أن على فالجمهور، في االستسقاء الصالة في

 . (2)الصالة" سنته من ليس: قال فإنه حنيفة أبا إال االستسقاء

 صالحه ظهر مبن االستسقاء: ثانيا 

 الناس خروج: منها االستسقاء صالة في أمور عدة الفقهاء استحب 
، قبلها يتصدقوا وأن، صائمين يكونوا أن ويسن، متضرعين خاشعين متبذلين

 لقوله والصبيان بالشيوخ االستسقاء وكذلك، فهو أدعى إلى أجابة الدعاء
: " عليكم لصّب ، عرتّ  وبهائم، عرّض  وصبية، عركّ  اهلل عباد لوال 

ا  ثم، صبا العذاب  وقال البهائم بإخراج آمر وال األم في قال. (3)"َلَتْرُضن  ِرض 
 سليمان أن روى لما ؛يرحمها تعالي اهلل لعل البهائم اخراج استحب اسحق أبو

  "اهلل فإن ارجعوا فقال تستسقى نملة فرأى ليستسقى خرج 

                                                             

، ومغني المحتاج 1/405والشرح الكبير87القوانين الفقهية /2/91( راجع فتح القدير 1)
 74، 2/75، وكشاف القناع 1/323

 1/225( بداية المجتهد 2)
الكبرى، كتاب صالة االستسقاء، باب استحباب الخروج بالضعفاء  ( سنن البيهقي3)

 22/309، والمعجم الكبير للطبرني6391برقم3/481والصبيان والعبيد والعجائز 
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لعلماء وقد إلى غيرها من أمور كثيرة استحبها ا. (1)"بغيركم سقاكم تعالى
 . عهابسطها الفقهاء في موض

 وترجى، صالحه ظهر بمن االستسقاء -أيضا- الفقهاء عنه تحدث ومما 
 أقرباء من بالخيار االستسقاء ثبت فقد، الدعاء إجابة إلى أقرب ألنه بركته؛
 النبي عم بالعباس استسقى  عمر ن  أل  اهلل ِ  َرُسولِ 
 وإنا فتسقينا بنبينا اليك توسلنا قحطنا إذا كنا إنا اللهم"  وقال 

  قال ابن حجر العسقالني. (2)" فيسقون: قال. فاسقنا نبينا بعم نتوسل
" ويستفاد من قصة العباس استحباب االستشفاع : في تعليقه على هذا اآلثر

عمر وفيه فضل العباس وفضل ، بأهل الخير والصالح وأهل بيت النبوة
 . (3)لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه"

 باب تحت  عمر عن األثر هذا  البيهقي اإلمام وخّرج 
 أنسبن  اهلل عبدبن  ثمامة عن فيه جاء دعائه( بركة ترجى بمن )االستسقاء

 استسقى قحطوا إذا كان  الخطاببن  عمر أن، أنس عن يعني
 بنبينا إليك نتوسل كنا إنا اللهم": فقال  المطلب عبدبن  بالعباس
  نبينا بعم اليوم إليك نتوسل وإنا ،فتسقينا  محمد

                                                             

 وما بعدها 5/65( المجموع للنووي 1)
( صحيح البخاري، كتاب أبواب االستسقاء، باب سؤال الناس اإلمام االستسقاء إذا 2)

، والطحطاوي على الدر 65/  5، وراجع المجموع للنووي 1010برقم 2/27قحطوا 
 . 326/  2، والمغني 360/  1المختار 

 2/497( فتح الباري 3)
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 . (1)" فيسقون، فاسقنا

 توّسل بالعباس عم النبي  الخطاببن  وقد ظهر هنا أن عمر 
 ليس هذا وفقط وإنما أيضا ، لقرابته ونسبه من بيت النبوة

 . ومن ثم خرج به عمر يرجو بركة دعائه، لصالحه وتقواه

وقاس على هذه الحادثة   أبي سفيانبن  هذا معاويةفهم  
 ثبت ومن ثم، استسقائه بمن يكون صالحا وتقيا فترجى بركته وإجابة دعوته

فقد حدث أن ، األسودبن  في عهده مثل يزيد صالحه ظهر بمن أنه استسقى
 انا اللهم وأفضلنا بخيرنا نستسقي انا اللهم"  وقال، استسقى معاوية به

 ورفع يديه فرفع تعالي اهلل إلي يديك ارفع يزيد يا األسودبن  بيزيد نستسقي
 فسقوا ريح لها وهب ترس كأنها المغرب من سحابة فثارت أيديهم الناس
 . (2)" منازلهم يبلغوا ال أن الناس كاد حتي

الصحابة الفقهاء والعلماء  في وقت كان جّل   فعل هذا معاوية 
 عليبن  وعبد اهلل ابن الزبير والحسينكابن عمر وابن عباس ، موجودين
 ولم ينكر عليه أحد مما مثل فقها طيبا أخد به العلماء ، جميعا

                                                             

( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب صالة االستسقاء، باب االستسقاء بمن ترجى بركة دعائه، 1)
عفراني. بن محمد الز رواه البخاري في الصحيح، عن الحسن -رحمه اهلل-قال البيهقي

وكأن ذكر أنس سقط من كتاب شيخنا أبي محمد  ،بن مالك من غير شك وقال: عن أنس
 6427برقم 3/491بن سفيان وغيره عن األنصاري موصوال  وقد رواه يعقوب ،رحمه اهلل

بن األسود. . . " أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند  ( أثر: " استسقى معاوية بيزيد2)
ط شركة الطباعة الفنية(. وحديث استسقاء معاوية  - 101/  2الحبير صحيح، )التلخيص 

 (. 4/ 6، نيل األوطار: 5/ 68بيزيد مشهور )المجموع: 
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 . (1)بعدهم

 ينبغي "إنه: يقول، في االستسقاء بالصالحين والبن عثيمين كالم نفيس 
بن  عمر المؤمنين أمير لفعل إجابتهم ترجى الذين الصالح بأهل يستسقي أن

 اهلل رسول من العباس لقرابة لكن األمة أفضل عمر أن مع  الخطاب
  ّأن اإلمام أقامه للذي فتنة يخَش  لم إذا بما مشروط وهذا، مهقد 

 يفعل؛ ال فإنه عهدنا في الغالب هو كما فتنة بذلك خشي فإن، للناس يستسقي
 المطر ونزل دعائه اهلل أجاب يستسقي اإلمام أقامه الذي هذا أن قدر إذا ألنه
 فإننا الفتنة خيفت فإذا، حال كل في به يتوسلون الناس وصار للناس فتنة صار
 ال، مقامه اإلمام أقامه من فتنة أو الناس فتنة بها يحصل ألمور نتعرض ال

  معاوية استسقاء عن ذكره ما أما، الفتنة من خوفا   هذا نرتكب
 قبله مثله وقع وقد ظاهر هو ما -وجل عز- اهلل آيات من ففيه األسودبن  بيزيد
 إال منبره من نزل فما، الجمعة خطبة في استسقى حين  للنبي

 . "(2) لحيته من يتحادر والمطر

h 
 

  

                                                             

  5/65والمجموع  2/326( راجع المغني 1)
 2/281( راجع تعليقات ابن عثيمين على الكافي البن قدامة 2)
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 املسألة اخلامسة

 صيام يوم الشك 

 املقصود بيوم الشك
 من يوم الثالثين به يراد فقهي مصطلح اإلضافي بتركيبه الشك يوم 
 هالل رؤية فيه يثبت لم إذا شعبان من والعشرين التاسع بعد ما أو، شعبان
 النبي لحديث رمضان من األول فهو وإال، به معتدا شرعيا ثبوتا رمضان
 األول يكون قد ألنه الشك بيوم وسمي، " ...لرؤيته "صوموا 

 . رمضان من

، وسواء كان عدم ثبوت الرؤية لوجود غيم أو سحاب حال دون الرؤية 
 الحديث الذي رواه تعليقه على عند" السالم سبل" وهو ما أكده صاحب

 صام "من: قال  ياسربن  عمار عن الخمسة ووصله، تعليقا البخاري
 أن واعلم: قال.  "(1) القاسم أبا عصى فقد، فيه يشك الذي اليوم
 ساتر غيم ليلة في الهالل يُر لم إذا شعبان من الثالثين يوم هو الشك يوم

 . شعبان" من وكونه، رمضان من كونه فيجوز، ونحوه

 أو كان عدم ثبوت الرؤية لحديث الناس عن رؤية الهالل ولكن لم 
: أصحابنا "قال : النووي يقول اإلمام، تثبت رؤيته بعدل يوثق بكالمه

 ولم رؤي أنه الناس ألسنة في وقع إذا شعبان من الثالثين يوم هو الشك يوم
                                                             

 الهالل رأيتم إذا»-  - النبي صحيح البخاري: كتاب الصوم، باب قول( 1)
 صوم كراهية ، وسنن أبي داود، كتاب الصوم، باب2/27«فأفطروا رأيتموه فصوموا، وإذا

 2/300الشك  يوم
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 أو النساء من عدد قاله أو الواحد شهادة تقبل ال وقلنا قاله أو رآه أنه عدل يقل
 . (1)أصحابنا" عند فيه خالف ال الحد وهذا الفساق أو العبيد أو الصبيان

 صوم يوم الشكاختالف الصحابة يف 
ما بين ، في صوم يوم الشك -من بعدهم-اختلف الصحابة والفقهاء  

 وما بين كاره له لنهى النبي، مجيز له احتياطا أن يكون من رمضان
 اآلثار سببا قويا في اختالفهم األحاديث و وقد كانت، عنه

 : (2)وقد اختلفوا في صوم يوم الشك إلى رأيين، تالف الفقهاء من بعدهمواخ

 :الرأي األول -

ومن وافقه من الصحابة وهو الرواية األولى   ذهب معاوية
"ألن أصوم يوما من : وكان يقول، إلى وجوب صوم يوم الشك -لإلمام أحمد

 . من أفطر يوما في رمضان" شعبان أحّب إلي

"  : قال ابن قدامة، الصحابة والفقهاءوقال برأيه جّم غفير من  
أي اليوم الثالثين من -صيامه وجب قتر أو، غيم منظره دون حال وإن)

 أحمد عن الرواية اختلفت( رمضان شهر من كان إذا أجزأ وقد -شعبان
 شيوخ أكثر اختارها، الخرقي نقل ما مثل عنه فروي، المسألة هذه في 
، وأنس، هريرة وأبي، العاصبن  وعمرو، وابنه، عمر مذهب وهو، أصحابنا
 عثمان وأبو، اهلل عبدبن  بكر قال وبه، بكر أبي بنتي وأسماء، وعائشة، ومعاوية
. ومجاهد، وطاوس، مهرانبن  وميمون، ومطرف، مريم أبي وابن، النهدي

                                                             

 6/401( المجموع شرح المهذب 1)
  2/37زاد المعاد  (2)
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 . (1)أفطروا" أفطر وإن، صاموا صام فإن، لإلمام تبع الناس أن عنه وروي

 :الرأي الثاني -

وقال به جمهور ، أنه ال يجب صومه وال يجزئه من رمضان إن صامه
 . (2)العلماء من األحناف والمالكية والشافعية والرواية الثانية لإلمام أحمد

 وال، صومه يجب ثالثة ال رواية، أحمد وعن " : قال ابن قدامه 
، حنيفة أبو منهم العلم؛ أهل أكثر قول وهو. صامه إن رمضان عن يجزئه
 . (3)تبعهم" ومن، والشافعي، ومالك

 : استدل الفريق األول بأدلة منها

 "إنما : اهلل رسول قال: قال، عمر ابن عن، نافع روى ما-
، تروه حتى تفطروا وال. الهالل تروا حتى تصوموا فال، وعشرون تسع الشهر
 من مضى إذا عمربن  اهلل عبد كان: نافع قال. له" فاقدروا عليكم غم فإن

 لم وإن، فذاك رأى فإن، الهالل له ينظر من بعث، يوما وعشرون تسعة شعبان
 منظره دون حال وإن، مفطرا أصبح قتر وال سحاب منظره دون يحل ولم ير

 . (4)صائما" أصبح قتر أو سحاب

 اقدروا "ومعنى: ) فاقدروا له ( بقولهم  وفسروا قول النبي 
                                                             

 3/108( المغني 1)
 2/73، وبداية المجتهد 6/399، والمجموع 3/108المغني  2/78( بدائع الصنائع2)
عن اإلمام أحمد رواية ثانية ذكرها ابن قدامة قبل هذا الرأي وهي: أن الناس تبع ( روى 3)

 3/108لإلمام، فإن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا( المغني 
 2320برقم 2/297( سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعا وعشرين4)
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ڇ ڇ ڇ چ چڇ : تعالى قوله من العدد له ضيقوا أي: له
. عليه ضيق أي. (1)

ڇ ې ې ې ۉ ۉ ۅڇ : وقوله
 تسعة شعبان أن يجعل له والتضييق. (2)

 . (3)يوما" وعشرين

، المقّدر الحساب هو القدر ورّد الفريق الثاني هذا الفهم بقولهم )فإن 
 عدة إكمال باإلكمال والمراد، «العدة فأكملوا»: قال كما اإلكمال به والمراد
 فأكملوا»: البخاري رواه الذي الصحيح الحديث في قال كما، ُغمّ  الذي الشهر
 غم فإن، تروه حتى تفطروا وال، تروه حتى تصوموا ال» وقال. «شعبان عدة

وهو ، يغمّ  الذي الشهر هو عدته بإكمال أُمر والذي. «العدة فأكملوا عليكم
، وعشرون تسعة "الشهر: قوله هذا من وأصرح، منه الفطر وعند صيامه عند
 أول إلى راجع وهذا. العدة" فأكملوا عليكم ُغمّ  فإن، تروه حتى تصوموا فال

 ما واعتبار، لفظه عليه دل ما إلغاء يجوز فال، بمعناه آخره وإلى بلفظه الشهر
 . (4)المعنى" جهة من عليه دل

حيث   فعل ابن عمر -أيضا-من األدلة التي اعتمدوا عليها -
 ُرجع كما، ومن ثّم يجب الرجوع إلى تفسيره، هو راوي الحديث وفّسره بفعله

 . (5)المتبايعين خيار في التفرق تفسير في إليه

                                                             

 7ية / اآل( سورة الطالق: 1)
 26ية / اآل: رة الرعد( سو2)
 108، 3/109المغني  (3)
 . 32، 2/33( زاد المعاد 4)
 3/109( المغني 5)
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بن  وهي لعمر، كذلك بأقوال الصحابة الذين وافقوا معاوية واستدلوا-
ابن العاص مالك وأبوهريرة وعمرو بن  أبي طالب وأنسبن  الخطاب وعلى

جميعا فقد رويت عنهم آثارا تؤيد   وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر
وكلها روايات وردت عند ، صوم يوم الثالثين من شعبان إذا كان فيك شك

 . (1)ابن القيم وابن أبي شيبة وغيرهما

 : أما الفريق الثاني وهم جمهور الفقهاء فقد استدلوا بأدلة كثيرة أهمها

 عند كنا: قال، زفربن  من حديث صلة  الترمذيما رواه اإلمام -
، القوم بعض فتنحى، كلوا: فقال، مشوية(: )أيةصليّ مَ  بشاة فأُتي ياسربن  عمار
 عصى فقد الناس فيه يُشك الذي اليوم صام "من: عمار فقال، صائم إني: فقال
 .  »(2) القاسم أبا

 من العلم أهل أكثر عند هذا على والعمل  قال الترمذي 
 سفيان يقول وبه، التابعين من بعدهم ومن  النبي أصحاب
، وإسحاق، وأحمد، والشافعي، المباركبن  اهلل وعبد، أنسبن  ومالك، الثوري
 فكان صامه إن أكثرهم ورأى، فيه يشك الذي اليوم الرجل يصوم أن كرهوا
 . (3)" مكانه يوما يقضي أن رمضان شهر من

                                                             

، ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصيام، باب من كره أن يتقدم شهر 36، 2/37( زاد المعاد1)
 وما بعدها 2/284رمضان بصوم

( سنن الترمذي، كتاب أبواب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، وقال: وفي 2)
 686برقم 3/61«. حديث عمار حديث حسن صحيح»ن أبي هريرة، وأنس. : الباب ع

 3/61( سنن الترمذي، كتاب أبواب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك3)
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 ال» : اهلل رسول قال: قال عباس ابن عن، عكرمة وعن-
 غمامة دونه حالت فإن، لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا، رمضان قبل تصوموا
 . (1) «ثالثين يوما  فأكملوا

 من يتحفظ  اهلل رسول "كان:  عائشة وقالت-
 شعبان عد عليه غم فإن، لرؤيته يصوم ثم، غيره من يتحفظ ال ما شعبان هالل
 . (2)صام" ثم، يوما ثالثين

 عباس ابن حديث النهي هذا في داخل اإلغمام يوم أن على والدليل-
 حالت فإن، لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا، رمضان قبل تصوموا ال»: يرفعه
 صريح "فهذا  -قال اإلمام ابن القيم . (3)«ثالثين فأكملوا غمامة دونه
 قبل صوم ثالثين إكمال وال رؤية غير من اإلغمام يوم صوم أن في

                                                             

( سنن الترمذي، كتاب أبواب الصوم، باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهالل واإلفطار له 1)
وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي بكرة، - رحمه اهلل-، قال اإلمام الترمذي 688برقم 3/63

وابن عمر. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه. وسنن 
وصححه  2327برقم 2/298أبي داود، باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثالثين

 7354برقم 2/1228األلباني في صحيح الجامع
، وقال: هذا اسناد صحيح، 2149برقم 2/98( سنن الدارقطني، كتاب الصيام، وصححه، 2)

وصحيح ابن حبان، ذكر البيان بأن المرء عليه إحصاء شعبان ثالثين يوما ثم الصوم 
 3444برقم 8/228لرمضان بعده

( صحيح ابن حبان، كتاب في الصوم: باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهالل واإلفطار له 3)
ب الصوم، باب ما جاء أن الصوم لرؤية . وسنن الترمذي، كتاب أبوا3594برقم 8/360

  688برقم3/63الهالل واإلفطار له 



 مسائل الفقه عند معاوية 

 2812 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 . (1)رمضان"

 صوموا» : قال رسول اهلل: قال  وعن ابن عباس-
، ثالثين العدة فأكملوا سحاب وبينه بينكم حال فإن، لرؤيته وأفطروا لرؤيته
 . (2)«استقباال الشهر تستقبلوا وال

 عليكم غم فإن، لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا»: يرفعه عباس ابن عن-
 وبينه بينكم حال فإن، يوما قبله تصوموا وال، صوموا ثم يوما ثالثين فعدوا
 . (3)«شعبان عدة العدة فأكملوا سحاب

 فقال رمضان هالل رؤية في الناس تمارى» : عباس ابن وعن -
 فذكر  النبي إلى أعرابي فجاء. غدا: بعضهم وقال. اليوم: بعضهم

 رسول محمدا وأن اهلل إال إله ال أن أتشهد"  : النبي فقال، رآه أنه
 ثم. " صوموا: الناس في فنادى بالال  النبي فأمر. نعم: قال اهلل؟
 ثم يوما ثالثين فعدوا عليكم غم فإن، لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا" : قال

 . (4)«يوما قبله تصوموا وال، صوموا

حاديث بعد أن عرض لكل هذه األ  قال اإلمام ابن القيم 
                                                             

 . 2/34( زاد المعاد 1)
، وسنن النسائي، باب صيام يوم 1985برقم 3/445بن عباس ( مسند أحمد، مسند عبد اهلل2)

 2189برقم4/153الشك
 . 2005، وصححه األلباني 2189برقم4/153( سنن النسائي، باب صيام يوم الشك3)
برقم 3/65( سنن الترمذي، كتاب أبواب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك4)

، برقم 2/302وسنن أبي داود، باب في شهادة الواحد على رؤية هالل رمضان،  691
 403برقم 2/262وضعفه األلباني في ضعيف سنن أبي داود 2340



 لفقه املقــــــــارنا

 

 2813 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

 وبعضها، " الصحيحين"  في فبعضها، صحيحة األحاديث هذه " وكل: وغيرها
 ال بما بعضها أعّل  قد كان وإن، وغيرهما والحاكم"  حبان ابن صحيح"  في

 بعضها واعتبار، ببعض بعضها وتفسير، بمجموعها االستدالل صحة في يقدح
 . (1)عليه" متفق منها والمراد، بعضا بعضها يصدق وكلها، ببعض

والفقهاء في المسألة ولنا عليها هذه هي آراء الصحابة : تعقيب 
 : مالحظات مهمة

بي سفيان برأيه في صوم يوم الشك احتياطا أبن  لم يتفرد معاوية: أوال-
الخطاب وابن عبد اهلل بن  وإنما وافقه كثير من الصحابة على رأسهم عمر

مالك وأبو هريرة وأسماء وعائشة ابنتي أبي بن  أبي طالب وأنسبن  وعلي
 جميعا  بكر

وإنما غاية ، ال توجب صيام يوم الشك أن كل اآلثار المنقولة عنهم: ثانيا
ن يكون من هو صوم هذا اليوم احتياطا أ  ما كان يفعله الصحابة
الخطاب يقول حين سئل عن صومه لهذا بن  وهذا عمر، رمضان فيضيع منهم

 اليوم "ليس هذا بالتقدم ولكنه التحّري"

بعد أن عرض لآلثار الصحابة التي   وما أجمل ما قال ابن القيم
 صريح صالح أثر الصحابة عن ذكرتم فيما ليس ": رأوا فيها الصوم احتياطا

  اهلل رسول لهدي مخالفا فعلهم يكون حتى صومه وجوب في
 صامه إنما بأنه أنس صرح وقد، احتياطا صومه عنهم المنقول غاية وإنما
 تبع الناس: رواية في أحمد اإلمام قال ولهذا، األمراء على للخالف كراهة

                                                             

 . 2/35( زاد المعاد 1)
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 اهلل رسول عن حكيناها التي والنصوص، وإفطاره صومه في لإلمام
 اإلغمام يوم صوم يجب ال أنه على تدل إنما وقوله فعله من ،

 أخذ صامه ومن، بالجواز أخذ أفطره فمن، تحريمه على تدل وال
 . (1)باالحتياط"

)فاقدروا   فهم من قول النبي ن ابن عمر أ: ثالثا
له( جواز أن يقدر شعبان بتسعة وعشرين يوما ولو فهم منه وجوب فهم ذلك 

 مالك وقال " : يقول ابن القيم، ألمر أهل بيته بصيامه ولكنه لم يفعل
 من يفهم لم عمر ابن أن على فدل «له فاقدروا»: عنه نافع عن اهلل وعبيد

 فقد الثالثين يوم صام إذا فإنه، جوازه بل، الثالثين إكمال وجوب الحديث
 قوله من فهم لو  أنه ذلك على ويدل، احتياطا الجائزين بأحد أخذ

: «الموجبون  يقوله كما «صوموا ثم وعشرين تسعا له اقدروا
 في صومه على يقتصر يكن ولم، وغيرهم أهله بذلك يأمر لكان، لصومه
 . (2)الناس" على الواجب هو ذلك أن ولبين، به يأمر وال نفسه خاصة

ينبغي االلتفات إلى أنه برغم قوة رأي الجمهور في نهيهم عن : رابعا
 : حالتان هذا المنع من إال أنه يستثنى، صوم يوم الشك

 صوم اعتاد كرجل، بالصيام عادة له كان ذكر العلماء أنه من: األولى-
 الثالثين؛ يوم في ذلك كان ولو، يصومهما فإنه، والخميس مثال االثنين يومي
 يصومه وإنما رمضان من يوم أنه أجل من ذلك في هذه الحالة اليصوم ألنه

                                                             

 2/38( زاد المعاد1)
 39، 2/40لسابق المرجع ا 2)
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 ما ذلك ومصداق يصومهما؛ أنه عادته ومن الخميس أو االثنين يوم وافق ألنه
 كان رجل إال يومين وال يوم بصوم رمضان تقدموا " ال: الحديث في جاء

 . (1)فليصمه"، صوما يصوم

 يقضه ولم رمضان كفارة أو قضاء ونذر أ عليه كان كذلك من: الثانية-
 ال: أصحابنا قال" : النووي قال أن يصوم هذا اليوم ؛ له جاز ذلك قبل
 نذر أو قضاء عن صامه فإن ...خالف بال رمضان عن الشك يوم صوم يصح
 ..أولى فالفرض سبب له تطوعا   فيه يصوم أن جاز إذا ألنه أجزأه؛ كفارة أو

 قد قضائه وقت ألن؛ عليه تعين فقد ،رمضان من يوم قضاء عليه كان إذا وألنه
 . (2)"ضاق

 

 

 

h 
 

  
                                                             

 1914برقم 3/28( صحيح البخاري، باب: ال يتقدم رمضان بصوم يوم وال يومين 1)
 1082برقم 2/762وصحيح مسلم، باب ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومين. 

 . 6/400( المجموع 2)
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 املسألة السادسة

 إخراج نصف صاع من الرب يف زكاة الفطر 

وعلى أنها ، اتفق جمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر بخالف زكاة المال 
 عمر حر أو عبد ؛ لحديث ابن، صغير أو كبير، فرض على كل مسلم ومسلمة

: اهلل رسول "فرض  من صاعا   رمضان من الفطر زكاة 
 والكبير والصغير، واألنثى والذكر، والحر العبد على شعير من صاعا   أو، تمر
 . (1)"«الصالة إلى الناس خروج قبل تؤدى أن بها وأمر، المسلمين من

  اهلل رسول فرض": مرفوعا    عباس ولحديث ابن 
 قبل أداها من، للمساكين وطعمة، والرفث اللغو من للصائم طهرة الفطر زكاة

 . (2)"الصدقات من صدقة فهي الصالة بعد أداها ومن، مقبولة زكاة فهي الصالة

 أن على العلم أهل من عنه نحفظ من كل أجمع": المنذر ابن قال 
 . (3)"العلم أهل من كاإلجماع هو": إسحاق وقال. "فرض الفطر صدقة

إال ما كان من األحناف الذين رأوا أنها واجبة وليست فرضا بناء على  

                                                             

، وصحيح 1503برقم 2/130( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر1)
 984برقم  2/677لزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرمسلم، كتاب ا

، والمستدرك للحاكم، 1609برقم 2/111( سنن ابي داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر2)
برقم  568/ 1كتاب الزكاة، وقال حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه 

 5/317كاة الفطر ، وحسنه األلباني في صحيح أبي داود، باب ز1488
، والمغني 6/142، والمجموع 2/43، وراجع بداية المجتهد 1/47( االجماع البن المنذر3)

3/81 
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 . (1)ومن ثم فهي واجبة ، أصولهم أنها ثبتت بدليل ظني

 مقدار الواجب إخراجه يف زكاة الفطر
يرى الفقهاء أن المقدار الواجب في زكاة الفطر هو صاع من تمر أو  

 اهلل رسول "فرض: قال  عمر ابن شعير أو أقط أو زبيب ؛ لحديث
 شعير" من صاعا   أو، تمر من صاعا   رمضان من الفطر زكاة ،

 النبي عهد في الفطر يوم خرجنُ  كنا" : الخدري سعيد أبي ولحديث
   واألقط، والزبيب، الشعير طعامنا وكان، طعام من صاعا ،

 . (2)"والتمر

 الطعام من غيرها أو، األصناف هذه من أي من صاع الواجب والقدر 
 . (3)أو من قوت أهل البلد كما ذكر ذلك فقهاء المسلمين

إال البر أو القمح فإنهم اختلفوا فيه هل يخرج منه صاع مثل بقية  
 : بيانهما كاآلتي، األطعمة أم يكفي فيه نصف صاع؟ على رأيين

عفان وعبد اهلل ابن بن  أبي سفيان وكذلك عثمانبن  يرى معاوية: أوال
أن نصف صاع من البر أو القمح يكفي عن الواحد -جميعا  -الزبير 

                                                             

 1/114، والهداية 2/72، بدائع الصنائع 3/101( المبسوط 1)
، 1506برقم 3/131( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب: صدقة الفطر صاع من طعام 2)

الفطر، باب باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر وصحيح مسلم، كتاب زكاة 
 985برقم 2/678والشعير

 471/  1، كشاف القناع 6/143، المجموع 64/  1، بداية المجتهد 3/112( المبسوط 3)
 ، 3/81وما بعدها. المغني 
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، عبد العزيزبن  وبرأيهم قال طاووس والثوري ومجاهد وعمر، في زكاة الفطر
 . (1)وأخذ بهذا الرأي األحناف أيضا

 : من السنة وآثار الصحابة منها ةواستدل هؤالء بأدلة كثير

 كان إذ - نُخرج كنا": قال  الخدري سعيد أبي ما ورد عن -
 َمملوك أو حّر  ، وكبير صغير كل عن الِفطر زكاةَ   اهلل رسول فينا
ا - ا أو، طعام من صاع  ا أو، أَِقط   من صاع  ا أو، َشعير ِمن صاع  ، تمر من صاع 
ا أو  سفيان أبيبن  معاوية علينا قدم حتى نُخرجه نزل فلم، زبيب من صاع 

ا ا أو حاجًّ : قال أن الناس به كلم فيما فكان، المنبر على الناس فكل م، ُمعتِمر 
ين أن أرى إني ا َتعِدل الشام) القمح الشامي( سمراء من ُمد  ، تمر من صاع 

 كنُت  كما أخرجه أزال فال أنا فأما : سعيد أبو قال، بذلك الناس فأخذ
ا أُخرجه  . (2)"عشُت  ما أبد 

وهو أهم دليل لدى من قال بإخراج نصف صاع من البر لقوة الدليل  
ولن ذلك تم في محضر من الصحابة فلم يخالفوه من ناحية ، ناحية من

 . ولثبوته من ناحية ثالثة. أخرى

 النبي أَمر" :قال  عمر ابن بما رواه -أيضا- استدلوا-

                                                             

، 3/81وراجع أيضا المغني  2/72، وبدائع الصنائع 3/112، والمبسوط1/114( الهداية 1)
 2/19عاد وزاد الم

، وصحيح مسلم، 1508برقم 2/131( صحيح البخاري، كاب الزكاة، باب صاع من زبيب2)
، واللفظ 985 2/678كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، 

 لمسلم
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 ا الِفطر بزكاة ا أو، تمر من صاع   اهلل عبد قال، "شعير من صاع 
: "ين ِعدَله الناس فجعل  هذا الحديث في و)الناس(. (1)"ِحنطة من ُمد 

 وكبار التابعين بعدهم الذين أخذوا برأي معاوية  الصحابة هم
.  

 الصديق بكر أبي بنت أسماء عن بما روي -كذلك- واستدلوا-
 اهلل رسول عهد على الِفطر زكاة ينُؤدّ  ُكنا": قالت  

ين  . (2)"به تُقتاتون الذي بالمدِّ  قْمح ِمن ُمد 

بن  اهلل عبد إسناده "وفي: الحديث بقولهمورّد المحدثون عن هذا  
 في- هاديال عبد ابن قال، أحمد رواية في المبارك ابن عنه الراوي لكن، لهيعة
 وهو، لهيعة ابن عن إمام رواية من  أسماء حديث": -التحقيق تنقيح
 . (3)"للمتابعة يصلح لهيعة ابن وحديث المبارك ابن

 قال، أيوببن  يحيى: إسناده وفي، آخر طريق من الطحاوي ورواه 
 أخرى رواية في خالدبن  ُعَقيل وتابعه، "أخطأ ربما صدوق": الحافظ

ح، حسن الحديث فإسناد، ثقات رجاله وبقية، للطحاوي  إسناده وصح 
                                                             

، 1507برقم  3/131( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعا من تمر1)
الزكاة، باب باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير وصحيح مسلم، كتاب 

2/678 984 . 
، وشرح 26935برقم  44/501( مسند احمد، حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق 2)

في مقدار   مشكل اآلثار للطحاوي، باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهلل
 3409برقم  9/28صدقة الفطر من البر ومن ما سواه 

 3/120قيح التحقيق ( تن3)
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 ُمرَسلة آثار    النبي عن "وفيه  القيم ابن وقال، (1)األلباني
ي ومسَندة ا" بعُضها يُقّوِ  . (2)بعض 

 النبي عن، أبيه عن، صعيربن  ثعلبة روى بما -أيضا- واستدلوا-
 كبير أو صغير اثنين كل على قمح أو، بر من صاع ": قال أنه ،

 تعالى اهلل فيرد، فقيركم وأما، اهلل فيزكيه غنيكم أما، أنثى أو ذكر، عبد أو حر
 . (3)فقير أو غني: حديثه في سليمان زاد أعطى" مما أكثر عليه

 النبي "أن، جده عن، أبيه عن، شعيببن  عمرو وكذلك بحديث-
 كل على واجبة الفطر صدقة إن أال: مكة فجاج في مناديا بعث 

 صاعا سواها أو قمح من مدان، كبير أو صغير عبد أو حر، أنثى أو ذكر، مسلم
 . (4)طعام" من

 النبي عن تثبت ال وأحاديثهم": ورّد الجمهور ذلك بقولهم 
. قال. راشدبن  النعمان به تفرد ثعلبة وحديث المنذر ابن قاله 

 ألحمد ذكرت: مهنا وقال. األصل في صدوق وهو، كثيرا يهم هو: البخاري
 ليس: فقال. بر من صاع نصف الفطر صدقة في، صعير أبيبن  ثعلبة حديث

                                                             

 387( تمام المنة في التعليق على فقه السنة/1)
 . 2/19( زاد المعاد 2)
، 1619برقم 2/114( سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح 3)

  2/121وضعفه األلباني في ضعيف سنن أبي داود، باب من روى نصف صاع من قمح 
باب ما جاء في صدقة الفطر، وقال الترمذي: هذا حديث  ( سنن الترمذي، كتاب الزكاة،4)

، وضعفة االلباني في صحيح وضعيف سنن 674برقم  3/51صحيح حسن غريب. 
 2/174الترمذي، 
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 من قلت. مرسال الزهري عن، جريجبن  معمر يرويه، مرسل هو إنما، بصحيح
. الحديث في بقوي هو ليس، راشدبن  النعمان قبل من قال هذا؟ من لبَ قِ 

: قال هو؟ أمعروف، صعير أبي ابن عن وسألته صعير أبي ابن حديث وضعف
، المدينيبن  وعلي، أحمد وذكر بمعروف هو ليس صعير أبي ابن يعرف من
 . (1)جميعا" فضعفاه صعير أبي ابن

والحنابلة أن البر أو يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية : ثانيا
وأنه يخرج منه صاع لكل واحد من ، القمح مثله مثل بقية المطعومات

واستدل الجمهور بأحاديث صحيحة صريحة في إخراج الصاع  .،(2)المسلمين
 : ومنها، من البر

 زكاة نخرج "كنا: قال  الخدري سعيد أبي استدلوا بحديث-
، تمر من صاعا أو، طعام من صاعا  اهلل رسول فينا كان إذ الفطر

 أخرجه أزال فال، أقط من صاعا أو، زبيب من صاعا أو، شعير من صاعا أو
ورأوا أن الطعام المقصود في . (3)البخاري. عشت ما أخرجه كنت كما

 . الحديث إنما هو القمح ال غيره

بحديث أبي سعيد الذي سبق واستدل به الفريق -كذلك -واستدلوا  -
وفي ، بإخراج نصف صاع من البر  معاوية اآلخر على ثبوت رأي

                                                             

 3/82( المغني 1)
، المغني 6/143وما بعدها، المجموع  471/  1، كشاف القناع 64/  1( بداية المجتهد 2)

 ها. وما بعد 471/  1، كشاف القناع 3/81
 من المسلمين على الفطر زكاة باب، الزكاة ، كتابمسلمصحيح ، و372/  3 الباري ( فتح3)

 واللفظ لمسلم 678/  2 والشعير التمر
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بن  يقصد معاوية-قال أن الناس به كلم فيما " فكان: الحديث قول أبي سعيد
ين أن أرى إني: -أبي سفيان ا َتعِدل الشام سمراء من ُمد   فأخذ، تمر من صاع 

 كنُت  كما أخرجه أزال فال أنا فأما : سعيد أبو قال، بذلك الناس
ا أُخرجه  . (1)"عشُت  ما أبد 

ومن   والشاهد هنا أن أبا سعيد رأى أن ذلك اجتهاد من معاوية 
وهو ما ، وأن السنة تقتضي إخراج صاع من البر مثل بقية المطعومات، وافقه

 بدل منها صاع نصف جعله من " وأما : يؤيده قول الحافظ ابن حجر
 الحنطة عدا ما قيم أن على منه بناء باالجتهاد ذلك فعل فقد شعير من صاع

 تعتبر أن قولهم على يلزم لكن الثمن غالية ذاك إذ الحنطة وكانت متساوية
 األحيان بعض في لزم وربما ينضبط وال الحال فيختلف زمان كل في القيمة
 الفريابي جعفر روى ما ذلك لحظوا أنهم على ويدل حنطة من آصع إخراج

 زكاة بإخراج أمرهم البصرة أمير كان لما عباس بنا أن الفطر صدقة كتاب في
 فلما قال بر من صاع نصف أو قال أن إلى تمر من صاع أنها لهم وبين الفطر
 أنه على فدل كل من صاعا اجعلوها قال أسعارهم رخص ورأى علي جاء
 . (2)ذلك" في القيمة إلى ينظر كان

 النبي "أن  عمر بما روى ابن -كذلك-واستدلوا -
 قال، شعير من صاعا أو تمر من صاعا ،الفطر صدقة فرض 

                                                             

، وصحيح مسلم، 1508برقم 2/131( صحيح البخاري، كاب الزكاة، باب صاع من زبيب1)
، واللفظ 985 2/678كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، 

 لمسلم
 425، 3/426( فتح الباري 2)
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والمقصود بالناس هنا معاوية ومن ، (1)بر" من، صاع نصف إلى الناس فعدل
  . وافقه من الصحابة

 أبيه عن، ثعلبة عن، الزهري عن، بما رواه النعمان -أيضا- واستدلوا-
 قمح أو بر من صاعا الفطر صدقة "أدوا : اهلل رسول قال: قال
 ،اهلل فيزكيه غنيكم أما ،أنثى أو ذكر عبد أو حر كبير أو صغير رأس كل عن
 "وهذا  قال ابن قدامة. (2)أعطاه" مما أكثر عليه اهلل فيرد فقيركم وأما
 . (3)حسن" وإسناده، لنا حجة

  :تعقيب

وهو اجتهاد منه رأي فيه ، في هذه المسألة  ي معاويةهذا هو رأ 
وربما وصلته ، مسلمولم يقصر فيها كحاكم ، الرفق والمصلحة للمسلمين

لكن النصوص الثابتة عن ، التي تقوي رأيه-التي ذكرناها من قبل-بعض اآلثار 
، توجب إخراج صاع من القمح مثله مثل بقية المطعومات  النبي

 النصوص يعادل ال له اجتهاد معاوية وحديث " : يقول اإلمام النووي
 ذلك في والمروي برّ  من صاع نصف  النبي عن يثبت ولم

                                                             

( سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر، قال الترمذي: هذا حديث 1)
، وسنن النسائي، كتاب الزكاة، باب، فرض زكاة رمضان 675برقم  3/52حسن صحيح 
  2501برقم  5/47على المملوك 

، جاء في تنقيح التحقيق البن عبد 2107برقم  3/80الفطر ( سنن الدارقطني، كتاب زكاة 2)
)قال أحمد: النُّعمان مضطرب الحديث، روى أحاديث مناكير. وقال يحيى: ليس  الهادي
).  2/409، ونصب الراية 1/351، وتنقيح التحقيق للذهبي 1601برقم  3/110 بشيء 

 3/82( المغني 3)
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 . (1)"معاوية اجتهاد إال فيه يصحّ  ولم ضعيف

وهناك مالحظة أخرى ظهرت عند تخريج األحاديث التي استند إليها  
من قال بإخراج نصف صاع من القمح أن هذه األحاديث كلها لم تثبت عن 

وكما ، كما أشار إلى ذلك كالم اإلمام النووي السابق  النبي
  النبي عن ذكره، صاع "والنصف: يؤكده الجوزجاني في قوله

 . (2)للقياس" ومعاضدة، للفرض احتياطا ذكرناه فيما وألن، تثبت ليس وروايته

 

 

h 
 

  

                                                             

 6/143( المجموع 1)
 81، 3/82( المغني 2)
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 املسألة السابعة

 استالم الركنني عند الطواف 

اتفق الفقهاء من السلف والخلف على أن السنة عند الطواف هو  
 النبي أر "لم: قال  استالم الركنين اليمانيين لما ثبت عن ابن عمر

 (1)اليمانيين" الركنين إال البيت من يستلم . 

 يا عمربن  اهلل لعبد: قال أنه، جريجبن  ومن طريق آخر هو طريق عبيد 
: قال، يصنعها أصحابك من أحدا أر لم أربعا تصنع رأيتك الرحمن عبد أبا
 ورأيتك، اليمانيين إال األركان من تمس ال رأيتك: قال جريج ابن يا هي وما

 أهّل  بمكة كنت إذا ورأيتك، بالصفرة تصبغ ورأيتك، السبتية النعال تلبس
 أما": اهلل عبد قال. التروية يوم كان حتى أنت تهّل  ولم الهالل رأوا إذا الناس

 النعال وأما، "اليمانيين إال يمس  اهلل رسول أر لم فإني: األركان
 شعر فيها ليس التي النعل يلبس  اهلل رسول رأيت" فإني: السبتية
 اهلل رسول رأيت" فإني: الصفرة وأما، ألبسها أن أحب فأنا، "فيها ويتوضأ
 أر لم" فإني: اإلهالل وأما، "بها أصبغ أن أحب فأنا، بها يصبغ 

 . (2)"راحلته به تنبعث حتى يهّل   اهلل رسول

                                                             

برقم 2/151( صحيح البخاري، كتاب الحج باب من لم يستلم إال الركنين اليمانيين 1)
1609 

( صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين في النعلين، وال يمسح على 2)
، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب اإلهالل من حيث تنبعث 166برقم 1/44النعلين 
 1187برقم 2/844الراحلة 



 مسائل الفقه عند معاوية 

 2826 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 األركان من َتَمّس  ال رأيتك": قوله : البر عبد الحافظ ابن قال 
 أن باألمصار الفتوى وأئمة الفقهاء جمهور عليها التي فالسنة"  اليمانيين إالّ 

 . (1)غيرهما" دون يُستلمان الركنين ذينك

وقد بيّن العلماء أن السبب في ذلك أن الركنين اليمانين على قواعد  
ويزيد الحجر األسود باستحباب ، ومن ثّم يشرع استالمهما إبراهيم 

أما الركنان األخران فهما ليسا على القواعد األولى للكعبة؛ ، استالمه وتقبيله
حيث قصرت نفقة قريش عن البناء على القواعد األساسية للكعبة كما بناها 

 . إبراهيم 

 قال  اهلل رسول أن وهذا ما يؤكده حديث عائشة  
: فقلت إبراهيم؟ قواعد على اقتصروا الكعبة بنوا لما قومك أن تري ألم": لها
 بالكفر قومك حدثان لوال: قال إبراهيم؟ قواعد على تردها أال، اهلل رسول يا

 سمعت  عائشة كانت لئن : عمربن  اهلل عبد فقال، "لفعلت
 استالم ترك  اهلل رسول أرى ما  اهلل رسول من هذا

 . (2)إبراهيم" قواعد على يتمم لم البيت أن إال الحجر يليان اللذين الركنين
                                                             

دار إحياء التراث العربي،  169، 166/  2وراجع حاشية ابن عابدين  4/199ر( االستذكا1)
دار الفكر،  42، 40/  2دار الكتاب العربي، حاشية الدسوقي  146/  2بدائع الصنائع 
دار  469، 465/  1دار الفكر، حاشية العدوي على الرسالة  107/  3مواهب الجليل 

 1/480اء التراث العربي، شرح روض الطالب دار إحي 487/  1المعرفة، مغني المحتاج 
، 2/345عالم الكتب. والمغني  485، 479، 478/  2المكتبة اإلسالمية، كشاف القناع 

 8/34والمجموع 
، وصحيح 1583برقم 2/146( صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها 2)

═ 
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 اهلل رسول "ترك: قال أنه  حديث ابن عمر وكذلك يؤيده 
 . (1)" إبراهيم قواعد على َيتمّ  لم البيت أن اْلِحْجر يليان الذين الركنين استالم

 في استالم الركنين  رأي معاوية-

ومع استحباب تقبيل الحجر ، إذا السنة هي استالم الركنين اليمانيين 
 من والفقهاء الصحابة من الجمهور عليه ما هذا، استطاع ذلك األسود لمن

معّلال فعله ، من البيت كان يستلم األركان كلها  إال أن معاوية، بعدهم
 . بأنه ال يريد أن يكون شيء من البيت مهجورا

ورأي منه ابن عباس هذا   وقد ثبت أنه طاف مع ابن عباس 
 ومن": قال أنه الشعثاء عن أبي  فقد روى االمام البخاري. العمل

 عباس ابن له فقال، األركان يستلم معاوية وكان "البيت؟ من شيئا يتقي)يترك(
 من شيء ليس": فقال، )يقصد الشاميان( الركنان هذان يستلم ال إنه 

 . (2)"كلهن يستلمهن  الزبير ابن وكان "متروكا(: مهجورا)أي البيت

 وابن معاوية مع كنت: قال الطفيل أبي طريق من أحمد اإلمام وروى 
 وكان، الركنين يستلم عباس ابن فكان، البيت حول يطوفان وهما عباس
 ال  اهلل رسول كان: عباس ابن فقال، كلها األركان يستلم معاوية
 شيء منها ليس: معاوية فقال، واألسود اليماني: الركنين َهذين إالّ  َيستلم

                                                
═ 

 1333برقم 2/969مسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها
 4/52االستذكار، كتاب الحج، باب العمل في اإلهالل  (1)
( صحيح البخاري، كتاب الحج، باب من لم يستلم إال الركنين اليمانيين 2)

 1608برقم2/151



 مسائل الفقه عند معاوية 
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 َرُسولِ  ِفي َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ ): عباس ابن فقال: أحمد لإلمام رواية وفي. مهجور
 . (1)َصَدْقَت": معاوية فقال، (َحَسَنة   أُْسَوة   اهلل ِ 

بل ، والحق أنه ليس معاوية وحده الذي يرى استالم األركان جميعا 
 فقد جاء في الموطأ لإلمام مالك  الزبيربن  ورد ذلك عن عبد اهلل
 األركان يستلم بالبيت طاف إذا كان أباه أن"، عروةبن  هشام عن 
 أنه»وفي رواية ابن أبي شيبة " . "عليه يغلب أن إال اليماني يدع ال وكان، كلها
 . (2)«بالبيت وجنبيه وظهره بطنه ويلزق بها يختم، كلها األركان يستلم كان

بعد أن -قال الحافظ ابن عبد البر، بل وورد أيضا عن كثير من الصحابة 
 وابن، وجابر، معاوية عن " وروي: -ذكر السنة في استالم الركنين اليمانين

 ليس: معاوية وقال. استالمهما، وعروة، وأنس، والحسين، والحسن، الزبير
 . (3)مهجورا"  البيت من شيء

الزبير ومن رأى رأيهما في بن  وقد ذكر العلماء أن معاوية وعبد اهلل 
 بأنهم أمروا أن  استالم األركان استندوا لما رواه جابر ابن عبد اهلل

والرواية كما رواها الطبري والطحاوي ، يستلموا األركان كلها عند الطواف
 كنا" : يقول  اهلل عبدبن  جابر سمعت قال، الزبير أبي والفاكهي عن

 الزبير ابن ورأيت: الزبير أبو قال"  كلها األركان نستلم أن طفنا إذا نؤمر
                                                             

، والمستدرك للحاكم، ذكر 1877برقم 3/369بن عباس،  ( مسند احمد، مسند عبد اهلل1)
 . 6305برقم 3/624جاه بن عباس، وقال حديث صحيح االسناد ولم يخر عبد اهلل

. مصنف ابن أبي 114برقم  1/366( الموطأ، كتاب الحج، باب االستالم في الطواف 2)
 14977برقم 3/366شيبة، كتاب الحج، باب فيما يستلم من األركان 

 . 2/345، وراجع المغني4/52( االستذكار باب العمل في اإلهالل 3)
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 "(1)يفعله . 

 أبي "قول: بقوله على ذلك  وقد علق الحافظ ابن عبد البر 
 الصحابة من الجماعات يرى مكي وهو يفعله الزبيربن  اهلل عبد رأى أنه الزبير
 . (2)الزبير"بن  بذلك يخص لم ذلك يفعلون رآهم فلو يحجون التابعين وكبار

ومن ثّم ذهبا إلى استالم   هذا ما استدل به معاوية وابن الزبير 
إلى دليل عقلي آخر وهو أنه ليس في على أن معاوية ذهب ، األركان جميعها

مما يعني أنه حين غابت عنه ، كما في رواية البخاري االبيت شيء مهجور
 السنة ) استالم الركنين اليمانيين فقط( أدرك برأيه وبصحبته للنبي

 من البيت مهجورا أنه ينبغي أال يترك شيئا . 

 سنة رسول اهللوالحق أننا نستلم من األركان بسنة رسول اهلل ونترك ب 
 وهذا ما ، فالتقييد في االستالم والترك إنما يكون بالسنة، أيضا

كما ذكر اإلمام ابن حجر ، حين رّد هذا القول  وّضحه اإلمام الشافعي
 البيت من شيء ليس قال من قول عن الشافعي " وأجاب: قال، في فتح الباري

                                                             

ركان كلها وتقبيلها ومسحها، ومن لم يمسحها، ( أخبار مكة للفاكهي، باب ذكر استالم األ1)
، وشرح معاني اآلثار، باب ما يستلم من األركان في 195برقم 1/154وتفسير ذلك 

 3845برقم 2/183الطواف 
. وقد ذكر العلماء ان ابن 4/199( االستذكار، كتاب الحج، باب االستالم في الطواف 2)

بناء الكعبة على قواعد إبراهيم كما ثبت ذلك  الزبير ربما استلم األركان كلها ألنه أعاد
بن يوسف بالمنجنيق وأعيد بناؤها مرة ثانية كما  عنه، ثم هدمت لما ضربها الحجاج

بن مروان، ثم ثبت األمر  في عهد عبد الملك  بنيت على عهد رسول اهلل
 على ذلك. 
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 به يطوف وهو يهجره وكيف، للبيت هجرا استالمهما ندع لم بأنا مهجورا
 ترك لكان لهما هجرا استالمهما ترك كان ولو تركا أو فعال السنة نتبع ولكنا
 المراتب حفظ منه ويؤخذ، به قائل وال لها هجرا األركان بين ما استالم
 . (1)منزلته" أحد كل وتنزيل حقه حق ذي كل وإعطاء

 يروياه لم الزبير وابن معاوية مذهب فهذا"  : اإلمام النووي قال 
 لألحاديث مخالف وهو باجتهادهما أخذاه بل  النبي عن

 فالصواب الصحابة وجمهور عباس وابن عمر ابن فيه خالفهما وقد الصحيحة
 . (2)الشاميين" الركنين استالم يسن ال أنه

  تعقيب على املسألة

وللروايات التي أثبتت فعل معاوية ومن وافقه ، وبعد أن عرضنا المسألة 
 : لنا مالحظتان تبقي، الصحابةمن 

إال   ظن بأصحاب رسول اهللالحق هنا أنه اليُ : األولى-
ومن ثم في هذه الحالة ، لعدم وصولها إليهم، ةنسأنهم إما لم يعلموا بال

وفي هذه الحالة ، وإما أنهم علموا السنة، اجتهدوا رأيهم في حدود طاقتهم
 أروع النماذج في ذلك وكانوا بل ضربوا، ثبت عنهم جميعا التزامهم بالسنة

ومن ثم نقول بكل اطمئنان إنهم يستحيل عليهم ، قدوة لكل األجيال بعدهم
 . أن يعرفوا السنة ويخالفوها

في رسالته الرائعة )رفع   ذا ما وضحه شيخ اإلسالم ابن تيميةوه 
                                                             

 . 34، 8/35، وراجع المجموع 374، 3/375( فتح الباري 1)
 . 8/34( المجموع 2)
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 أو ث؛يحدّ   النبي كان وقد ": المالم عن األئمة األعالم( قال
 ويبلغه ،حاضرا يكون من يراه أو فيسمعه الشيء؛ يفعل أو يقضي؛ أو يفتي؛
 من تعالى اهلل شاء من إلى ذلك علم فينتهي ،يبلغونه لمن -بعضهم أو- أولئك
 ،ثيحدّ  قد: آخر مجلس في ثم. بعدهم ومن والتابعين الصحابة من ،العلماء

 ذلك عن غائبا كان من بعض ويشهده ،شيئا يفعل أو ،يقضي أو ،يفتي أو
 عند ليس ما العلم من هؤالء عند فيكون. أمكنهم لمن ويبلغونه ،المجلس
 الصحابة من العلماء يتفاضل وإنما. هؤالء عند ليس ما هؤالء وعند ،هؤالء
 رسول حديث بجميع واحد إحاطة وأما. جودته أو العلم بكثرة بعدهم ومن
 . (1)قط" ادعاؤه يمكن ال فهذا  اهلل

 أو األقوال تقديم  النبي بأصحاب ظنّ يمكن أن يُ  وال 
، َسعة األمر في رأوا أنهم بهم يُظنّ  وإنما  النبي قول على اآلراء

 اإلمام أحمد رواية وفي. نفسه ِقَبل ِمن قال بما أتى أنه بالراوي الظنّ  أو
 عباس البن معاوية تصديق وهو، االحتمال هذا يقطع ما .  

 أمر في غاية الدقة وهو رجوع معاويةينبغي االلتفات هنا إلى : الثانية
 حين أخبره ابن عباس، إلى السنة  ومن ثم عقب ، بها

بل انقاد ، معاوية بقوله ) صدقت( فلم يكابر ولم يخالف السنة حين علمها
إذ هذا هو   إليها شأنه في ذلك شأن صحابة رسول اهلل جميعا

الذي شاهد النبي واقتدى بسنته في ، ر من هذا الجيل الرباني العظيمالمتصوّ 
 . -كل أقواله وفعله 

                                                             

 11( رفع المالم عن األئمة األعالم /1)
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: الصالحين رياض شرح في  عثيمين ابن مةالعاّل  الشيخ قال 
  عباسبن  اهلل عبد معه وكان، سنة ذات  معاوية طاف "ولما
، اليماني والركن، األسود الحجر األربعة؛ األركان يمسح معاوية جعل

، الشماليين الركنين تمسح كيف: عباس ابن له فقال، والغربي، والشمالي
 فقال األسود؟ والحجر اليماني الركن إال يمسح لم - -والنبي
 يحترم كله، يهجر ال البيت يعني. مهجورا   البيت من شيء ليس إنه: معاوية
 ِفي لَُكمْ  َكانَ  َلَقدْ ): قال معاوية من أفقه وهو  عباس ابن فقال، مويعظّ 
 الركنين إال يمسح  النبي رأيت وما، (1)(َحَسَنة أُْسَوة   اهلل ِ  َرُسولِ 

 صدقت: معاوية له فقال ،اليماني والركن األسود الحجر ركن يعني، اليمانيين
 األبهة في كالملوك كانوا وإن -سبق فيما- الخلفاء ألن. قوله إلى ورجع

 إلى  معاوية رجع ولهذا، الحق إلى يرجعون كانوا لكنهم، والعظمة
 والشمالي الشرقي الشمالي الركنين مسح وترك، صدقت: له وقال، الحق

 . (2)الغربي"

 

h 
  

                                                             

 21( سورة األحزاب: آية /1)
 318/  2( شرح رياض الصالحين، باب األمر بالمحافظة على السنة وآدابها 2)
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 املبحث الثاني

 مسائل متفرقة

 : وفيه المطالب اآلتية 

  العنّة بسبب الزوجين بين التفريق - 

 طالق السكران - 

 حبس القاتل حتى يبلغ ابن القتيل - 

 قتل المسلم بالكافر - 

 دور مكةبيع وشراء  - 
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 املسألة األوىل

 التفريق بني الزوجني بسبب العّنة 

  العنة لغة واصطالحا 

والفقهاء من بعده   أبي سفيانبن  قبل أن ننظر في رأي معاوية 
ن ف العنّة ونبيّ يحسن بنا أن نعرّ -في مسألة التفريق بين الزوجين بسبب العنّة 

 . المقصود بها

 عن عنّ : يقال، الجماع على يقدر فال الرجل يصيب عجز: اللغة في العنّة -
 . بالسحر عنها منع أو، بذلك عليه القاضي حكم إذا: امرأته

 عن يحبسه ما اعترضه العنّين كأن، االعتراض معنى من مأخوذة والعنّة 
 فال وشماله يمينه عن المرأة لقبل ذكره يعنّ  ألنه عنّينا وسمي، النساء
 . (1)يقصده

 انتشار لعدم القبل في الوطء عن العجز هي العنّة: الفقهاء اصطالح وفي -
 . (3)الدابة عنان من مأخوذ، وانعطافه ذكره للين بذلك العنّين وسمي، (2) اآللة

   رأي الصحابة والفقهاء يف التفريق بني الزوجني بسبب العنة 

والذين ، اختلف الفقهاء في مسألة التفريق بين الزوجين بسبب العنة 

                                                             

 2/633، والمعجم الوسيط مادة عنن. 291/، 13( لسان العرب 1)
 . 176/  3( أسنى المطالب شرح روض الطالب 2)
، ومغني 314، 309/  6، ونهاية المحتاج للرملي 261/  3ا قليوبي وعميرة ( حاشيت3)

 . 606/  7، والمغني والشرح الكبير 202/  3المحتاج 
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ومن ، التفريق بين الزوجين اختلفوا هل يؤجل أم يفرق بينهما دون تأجيلرأوا 
 : كاآلتي، ثم فهنا مسألتان

 ةالتفريق بني الزوجني بسبب العّن -أ

 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى رأيين 

التفريق   أبي سفيان والصحابةبن  يرى معاوية :الرأي األول -
 التفريق وجاء " : قال اإلمام ابن القيم، بين الرجل وزوجته بسبب العنة

بن  ومعاوية جندببن  وسمرة مسعود ابن اهلل وعبد وعثمان عمر عن بالعنة
 عمر لكن، شعبةبن  والمغيرة ربيعة أبيبن  اهلل عبدبن  والحارث سفيان أبي
، يؤجلوه لم وسمرة ومعاوية وعثمان، سنة لوهأجّ  والمغيرة مسعود وابن

 . (1)أشهر" عشرة لهأجّ  اهلل عبدبن  والحارث

وعلى هذا الرأي جمهور الفقهاء من األحناف والمالكية والشافعية  
 الخيار يثبت عيب الرجل في "فالعنة : قال اإلمام النووي، والحنابلة
 . (2)العلم" أهل عامة قال وبه نبينه ما على ألجلها النكاح فسخ في لزوجته

 : باآلتيواستدل الجمهور القائلين بالتفريق 

ڇ ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہڇ :تعالى بقوله استدلوا -
قال (3)

 بمعروف النساء يمسكوا أن بين األزواج اهلل "فخّير : -اإلمام النووي 
                                                             

 7/199، والمغني 5/153( زاد المعاد 1)
وما بعدها،  2/322، وبدائع الصنائع 5/100، وراجع المبسوط 278/ 16( المجموع 2)

 . 8/187، واالنصاف 7/199، والمغنى 6/192واالستذكار 
 229( سورة البقرة/اآلية: 3)
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 هو ألنه، وطئ بغير يكون ال بمعروف واإلمساك، بإحسان يسرحوهن أو
 عليه تعين الوجه هذا من بمعروف اإلمساك عليه تعذر فإذا، بالنكاح المقصود
رَ  إذا شيئين بين خّير من ألن، بإحسان التسريح  عليهِ  تعي ن أحدهما عليه تعذ 
 . (1)اآلَخر"

 عبد "طلق : عباس ابن عن عكرمة بحديث -كذلك-استدلوا -
 النبي إلى فجاءت، مزينة من امرأة ونكح ركانة أم زوجته ركانة أبو يزيد

 أخذتها لشعرة - الشعرة هذه تغني كما إال عني يغني ما: فقالت 
 فذكر حمية  النبي فأخذت وبينه بيني ففرق - رأسها من

 راجع" : قال ثم، ففعل"  طلقها" : له قال  أنه وفيه. الحديث
، علمت قد" : قال. اهلل رسول يا ثالثا طلقتها إني: فقال"  ركانة أم امرأتك

ٱڇ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڇ : وتال"  رجعهاأ
(2) ."(3) . 

 لهذا علة "وال: على الحديث قائال  ابن القيموعلق اإلمام  
 ولكن، مجهول وهو، رافع أبي بني بعض عن له جريج ابن رواية إال الحديث

 غيره عن العدل ورواية، العدول الثقات األئمة من جريج وابن تابعي هو
 سيما وال، التابعين في ظاهرا الكذب يكن ولم، جرح فيه يعلم لم ما له تعديل
 سيما وال  اهلل رسول موالي سيما وال، المدينة أهل من التابعين

                                                             

 16/279( المجموع 1)
عبد لمصنف ال، و2/259أبي داود، في سنن ، والحديث مروي 1( سورة الطالق/آية: 2)

، والمستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة الطالق بسم اهلل الرحمن 6/390الرزاق، 
 2/533الرحيم 

 5/153( زاد المعاد 3)
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 عن حملها أنه جريج بابن يظن ال إليها الناس حاجة تشتد التي السنة هذه مثل
 . (1)حاله" يبين ولم عنده ثقة غير عن وال كذاب

، بأن الضرر واقع هنا على المرأة مثل االيالء تماما -كذلك-واستدلوا -
 قال اإلمام النووي: اإليالء يثبت هنا بطريق األولىوكما ثبت الفسخ في 
: يلحقها لما يطلق أو يقرّ  أن المؤلى على أوجب تعالى اهلل "وألن 
 المؤلى امرأة من أعظم العنين امرأة يلحق الذى والضرر، الوطئ من بامتناعه

 المرأة يثبت فألن، المؤلى المرأة الفسخ ثبت فإذا، وطئها ربما المؤلى ألن
 . (2)أولى" العنين

وذلك ، واعتبر الجمهور العنة عيب من العيوب التي توجب التفريق -
 . المرأة في والرتق، الرجل في كالجب، الخيار فأثبت، الوطء يمنع عيب ألنه

 :الرأي الثاني -

ومن وافقهما أن العنة ال يثبت  يرى داود الظاهري وابن حزم
قال اإلمام ، أن يفرق بين الزوجين بسببهاوليس للحاكم وال لغيره ، بها التفريق
 وطئها كان سواء - وطئها على يقدر فلم امرأة تزوج " ومن : ابن حزم

 بينهما يفرق أن لغيره وال للحاكم يجوز فال - قط يطأها لم أو مرارا أو مرة
 . (3)أمسك" شاء وإن طلق شاء إن - امرأته وهي، أجال له يؤجل أن وال، أصال

 عن  وأورد ابن حزم، عتيبةبن  مجاهد والحكموبرأيه قال  
                                                             

 5/153المعاد ( زاد 1)
 16/279( المجموع 2)
 9/202( المحلى 3)
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 هي: قال الداء؟ له يعرض ثم، المرأة يتزوج الرجل "في: قال أنه: مجاهد
 وال، له تؤجل ال، امرأته أنها: عتيبةبن  الحكم عن وروي، منه تنزع ال امرأته
 . (1)" بينهما يفرق وال، لها يؤجل

 : ومن وافقه باآلتي  واستدل ابن حزم الظاهري

 النبي زوج عائشة "أن: الزبيربن  عروة عن استدلوا بحديث الزهري-
 امرأته طلق القرظي رفاعة أخبرته)أي أخبرت عروة( أن ،

  النبي إلى فجاءت، الزبيربن  الرحمن عبد بعده فتزوجت
، تطليقات ثالث آخر فطلقها رفاعة تحت كانت إنها، اهلل رسول يا: فقالت

 -الهدبة هذه مثل إال معه ما واهلل وإنه، الزبيربن  الرحمن عبد بعده فتزوجت
: وقال، ضاحكا  اهلل رسول فتبسم -جلبابها من بهدبة وأخذت
 ويذوق عسيلته تذوقي حتى ال رفاعة؟ إلى ترجعي أن تريدين لعلك

 . (2)عسيلتك"

 وأن، يطأها لم زوجها أن: تذكر "فهذه : قال اإلمام ابن حزم
  اهلل رسول إلى ذلك وتشكو إليها ينتشر ال، كالهدبة إحليله
 هذا وفي - بينهما فّرق وال، شيئا لها أّجل وال، يشكها فلم مفارقته؟ وتريد
 . (3)عقل" لمن كفاية

                                                             

 9/203( المرجع السابق 1)
، وصحيح مسلم، 7/42( صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب من أجاز طالق الثالث 2)

كتاب النكاح، باب ال تحل المطلقة ثالثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم 
 2/1055يفارقها وتنقضي عدتها 

 9/202لمحلى ( ا3)
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 فيه؛ لهم حجة الخبر فال "فأما: ورّد الجمهور على هذا الحديث بقولهم 
 واحد يوجد ولم، ذلك المرأة وطلب، اعترافه مع له تضرب إنما المدة فإن

 . منهما

 وقال. األديم عرك ألعركها إني: وقال، ذلك أنكر الرجل أن روي وقد 
. المدة لضرب معنى فال، طالقه بعد كان ذلك أن صحّ  وقد: البر عبد ابن

 ولو. (رفاعة إلى ترجعي أن تريدين) : النبي قول ذلك وصّحح
 بهدبة وشبهته، ضعفه ذكرت إنها: وقيل. إليها ذلك كان لما طالقه قبل كان

 والعاجز( عسيلته تذوقي حتى) : النبي قال ولذلك، مبالغة الثوب
 . (1)ذلك" منه يحصل ال الوطء عن

 "أن: األنصاري سعيدبن  يحيى عن سلمةبن  حماد بما رواه واستدلوا-
 ووفر اهلل آجرك قد: عمر له فقال، عنينا وكان له أخ ابن من ابنته زوج رجال
 . (2)ابنتك" لك

بن  هانئ سمعت: قال، السبيعي إسحاق أبو بما رواه-كذلك-واستدلوا-
 في لك هل: فقالت طالب أبيبن  علي إلى جاءت امرأة "رأيت: قال هانئ
 إال عنها تسأل ال: فقال زوجها؟ وجاء: قال بعل؟ بذات وال بأيم ليست امرأة

 السحر من وال: قال، ال: قال شيئا؟ تصنع أن تستطيع أال: علي له فقال مبيتها؟
 اهلل اتقي بينكما؟ مفرقا فلست أنا َوأَْهَلَكْت أما َهَلَكْت : علي له قال، ال: قال

                                                             

  7/200( المغني 1)
 9/202( هذا األثر لم اجده إال في المحلي 2)
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 . (1)واصبري "

ثم ذكر ابن حزم أن األحاديث التي استدل بها الجمهور كلها ضعيفة أو  
حتى يقول في نهاية ، ومن ثم ال يصح االستدالل بها على التفريق، ال تصح

 تأجيل في، والشافعي، ومالك، حنيفة أبي قول وأما "-نظره في هذه اآلثار
 وال، قرآن من ال، صحته على دليل ال، فاسد فقول، بينهما التفريق ثم، السنة
 وال، الصحابة من أحد عن يصح شيء من وال، سقيمة وال صحيحة سنة من
 . (2)يعقل" وجه له رأي من وال، قياس من

هي التي ال   ابن حزموالحق أن األحاديث التي استند إليها  
، رد عليه الجمهور-حديث رفاعة القرظي-فالحديث األول، تسلم من مطعن

فهما ال يرقيان إلى -على فرض صحتهما-واألثران المرويان عن عمر وعلي 
، ومن ثم فالتفريق بين الزوجين بسبب العنة هو األرجح هنا، أدلة الجمهور

 . مرأةدرءا للضرر والفتنة التي يمكن أن تحصل لل

 تأجيل التفريق بسبب العنة -ب

-اختلف جمهور الصحابة والفقهاء الذين رأوا التفريق بسبب العنة 
هل هي على الفور أم يؤجل ، اختلفوا في المدة التي يفرقون فيها بين الزوجين

 : آلتياوكان اختالفهم ك، لمدة معينة

جندب بن  عفان وسمرةبن  أبي سفيان وعثمانبن  يرى معاوية: أوال-
                                                             

، والسنن 6/256( مصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب الذي يصيب امرأته ثم ينقطع 1)
 7/370الكبرى للبيهقي، كتاب جماع أبواب العيب في المنكوحة، باب أجل العنين 

 . 9/207( المحلى 2)
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 أنه أبيه عن الرحمن عبدبن  فقد روى عيينة، أن يتم التفريق فورا دون تأجيل
 فكتب: إليها يصل ال زوجها أن امرأة إليه شكت قد جندببن  سمرة حضر
 جمال ذات امرأة يزوجه أن: معاوية إليه فكتب، معاوية إلى سمرة ذلك في

 التي بفراق أمره يطؤها ال أنه ذكرت فإن يسألها؟ ثم، عليها ويدخله ودين
 . (1)بفراقها" فأمره، يجامع ال أنه: فحكت ففعل؟، به شكت

 من جماعة "واختار: المرداوي قال، وعلى هذا الرأي بعض العلماء 
 في والمجد التنبيه في بكر أبو منهم الحال في الفسخ لها أن األصحاب
 . (2)المحرر"

 الخاضع القضاء باب من إنه: قلنا وإذا ...  عثيمين ابن وقال 
 قوة إليه تعود لن أنه واألمانة الكفاءة ذوي من األطباء قرر إذا فإنه، لالجتهاد
 فهو، الزوجة ضرر إال التأجيل من نستفيد فال، التأجيل من فائدة فال الجماع

 في حاجة فال، إليه الجماع رجوع عدم في الذكر مقطوع يشبه الحقيقة في
 . (3)حينئذ" التأجيل

فقد أورد ، يرى إبراهيم النخعي أنه يؤجل لكن دون مدة محددة: ثانيا-
 العنين في قال، النخعي إبراهيم عن المغيرة عن عن شعبة  ابن حزم
 يزده لم يؤجل؟ كم: عليه كرر فكلما، يؤجل: قال يؤجل؟ كم: قلت، يؤجل

                                                             

 . 9/201والمحلى  5/153( زاد المعاد 1)
 8/187( اإلنصاف. 2)
 12/207( الشرح الممتع على زاد المستقنع. 3)
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 . (1)يؤجل": على

وقد ورد ، عبد اهلل ان العنين يؤجل عشرة أشهربن  ويرى الحارث: ثالثا-
 عن شعبة عن مهديبن  الرحمن عبد عن طريق-كما أورده ابن حزم-رأيه 

 رجال أجل ربيعة أبيبن  اهلل عبدبن  الحارث أن الشعبي عن مقسمبن  المغيرة
 . (2)أشهر" عشرة امرأته يأتي أن يستطع لم

 ال عنّين زوجها أن ادعت إذا المرأة أن الفقهاء جمهور يرى: رابعا-
 "ويؤجل: المغني في  قدامة ابن قال، سنة أُّجل وثبتت عنّته إليها يصل
 . (3)العلم" أهل عامة قول في سنة

 لم سكتت فإن. الزوجة طلبت إذا إال سنة يؤّجل ال: الشافعية وقال 
 . (4) بتنبيهها بأس فال، جهل أو غفلة أو لدهشة سكوتها كان فإن، المدة تضرب

 "وإذا: في مغني المحتاججاء   عمر بقضاء الجمهور واستدل 
 في وقال  عمر فعله سنةكما له القاضي ضرب الزوج عنة ثبتت
 . (5)الباب" قاعدة في  عمر قضاء اتباع على المسلمون أجمع: النهاية

 عذر السنة وتأجيل، العذر إلبالء التأجيل "بأن: وجاء في المبسوط 

                                                             

 9/202( المحلى 1)
 5/153وزاد المعاد  9/202( المحلي 2)
 7/199( المغني 3)
/ 3، ومغني المحتاج 198/ 7، والروضة 168/ 4، والبهجة 131، 130/ 4( فتح القدير 4)

 . 604/ 7ع الشرح الكبير ، والمغني م206
 4/345( مغني المحتاج 5)
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 السنة فضربت، لمرض يكون وقد لعنة يكون قد العجز وذكروا " أن، (1)كاف"
 آلفة أنه علم إليها يصل ولم السنة مضت فإذا، مرض ال عنة أنه ليتبين
 . (2)أصلية

 هي العجز علة تكون فقد، وقد بين الجمهور علة التأجيل لسنة كاملة 
 برودة من المرض كان إن أي، والعكس، الحر فصل في فيستطيع الرطوبة
 برد أزاله حرارة من أو، الخريف يبس أزاله رطوبة من أو، الصيف حر أزاله
 أثر ربما أو، (3) علم عادة ما على، الربيع رطوبة أزالته يبس من أو، الشتاء
 العجز تبين وعلة. السنة هذه في نفسه ويعالج، (4) فصل دون فصل في الدواء
 التخلف حالة في حتى بها فيعمل، ظنية علة هي العجز استمرار أو الخلقي
 . (5)أخرى دون زوجة أتى من كحالة، أحيانا

مصيبا في قولهم بالتأجيل سنة ؛ إذ قد يكون  والحق أن الجمهور كان 
أو تزول مع تقلب فصول السنة ، األمر ال يعدو كونه علة طارئة تزول بعد قليل

، لكن إذا قرر األطباء أن األمر اكبر من ذلك، أو عن طريق دواء معين، وأيامها
كما هو رأي من قال ، ا فال فائدة هنا من التأجيلوأنه علة دائمة لن تزول أبد

 . وحفظا لها من الفتنة، درءا للضرر الواقع على الزوجة، بالتفريق دون تأجيل
  

                                                             

 . 30/  1، والعقود الدرية 101، 100/  5( المبسوط 1)
 159/  3( االختيار 2)
 4/345، ومغني المحتاج 3/159( المرجع السابق 3)
 . 240/  3، والخرشي 102/  5( المبسوط 4)
 . 168/  4( شرح البهجة 5)
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 الثانية املسألة

 السكران طالق

 وقد، واإلجماع والسنة بالكتاب شربها ذنب وعظم الخمر حرمة ثبتت 
 من كبيرة فشربها، باجتنابها وأمر، الشيطان عمل من رجسا   الخمر اهلل سمى
 في ككثيرها الخمر قليل أن ومعروف التوبة؟ إال تكفرها ال التي الذنوب كبائر

  به؟ المقصود وما السكر حقيقة فما، الحرمة

 واصطالحًا لغًة السكر معنى . 

 على يدل واحد أصل( والراء والكاف السين): لغة   السكر معنى: أوالا  -
 ڇ ەئ ەئ ائ ائڇ : ٱ: تعالى قوله ومنه، التحير والتسكير، الحيرة

(1) .
 يطلق بالفتح )والسكر (2)الصاحي"  خالف والسكران، الصحو نقيض و"السكر

ڇ ڇ چ چ چ چڇ  ٱ: قول اهلل سبحانه ذلك ومن التمر( نبيذ على
(3) 

 . (4)الهبوب" بعد وهدأت سكنت إذا: الريح "سكرت: ويقال

ڇ  ڃ ڄ ڄ ڄڇ : ومنه، شدته" الموت أي )ويقصد "بسكرة 
(5) . 

 : اصطالحا   السكر معنى: ثانياا -

                                                             

 15( سورة الحجر/آية: 1)
 (. 6/305(، ولسان العرب )3/89( ينظر: معجم مقاييس اللغة )2)
 67( سورة النحل. /آية: 3)
 (. . 488( ينظر: الصحاح )4)
 (. 6/3005(، ولسان العرب )488، ينظر في ذلك ينظر: الصحاح )19( سورة ق / آية: 5)
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 : ذلك في عباراتهم واختلفت للسكر كثيرة تعريفات الفقهاء ذكر 

 تزيل نشوة السكر أن يريان الشافعية من والمزني حنيفة أبو فاإلمام-
 ابن اإلمام هونبّ ، المرأة من الرجل وال، األرض من السماء يعرف فال، العقل
، للحد الموجب السكر في هو إنما مر بما السكر تعريف أن الحنفي الهمام
 الكالم اختالط: كلهم الحنفية أئمة عند فهو الحد وجوب غير في تعريفه وأما

  (1)"والهذيان

 بأنه": للسكران هذا من قريبا تعريفا ذكر  الشافعي واإلمام-
  (2)" المكتوم سره وانكشف، المنظوم كالمه اختلط الذي

 فإذا، العادة إلى فيه الرجوع بأن عرفه حين سريج ابن اإلمام وذكر-
، بالسكران المراد فهو، السكران اسم عادة فيها عليه يقع حالة إلى تغيره انتهى
  (3) "األقرب وهو الرافعي قال

 األبخرة من دماغه امتالء من لإلنسان تعرض حالة السكر: وقيل 
 الحسنة األمور بين المميز العقل معه فيتعطل، ونحوه الخمر من المتصاعدة
  (4) والقبيحة

                                                             

ئمة ص ، ورحمة األمة في اختالف األ263/  4، وكشف األسرار 423/  2( ابن عابدين 1)
287 . 

 . 217، واألشباه والنظائر للسيوطي ص 8/62( روضة الطالبين2)
، 263/  4، وكشف األسرار 423/  2، وابن عابدين 217( األشباه والنظائر للسيوطي ص 3)

 . 63، 62/  8، وروضة الطالبين 333، 323/  3والقليوبي 
 . 333/  3، والقليوبي 97/  1( ابن عابدين 4)
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 يعرف وال كالمه في يخلط الذي هو إنه: وغيره أحمد اإلمام وقال -
 . (1)غيره فعل من وفعله، غيره رداء من رداءه

 نتيجة اإلنسان على تأتي غفلة أو حالة هو السكر إن القول ويمكن 
 أو، األمور بين التمييز من عقله تمنع -مقامها يقوم ما أو- الخمر تناوله

 . بالكلية العقل تزيل ال ذلك مع وهي، بها الكامل اإلحساس

 الصحيحة الصريحة ةوالسنّ " : القيم ابن اإلمام قاله ما هذا دويؤيّ  
 أنه مع، بالزنى أقر من يستنكه أن أمر  النبي فإن، عليه تدلّ 

 هذا ومع. الحركة صحيح، ومنتظم مفهوم بكالم يتكلم، والذهن العقل حاضر
 عقله كمال وبين بينه يحول سكر به يكون أن  النبي فجوز
 . (2)"باستنكاهه فأمر، وعلمه

 السكران طالق يف الفقهاء اختالف  

 اآلخر والبعض، يوقعه فبعضهم السكران طالق حول الفقهاء اختلف 
 في التضييق أو التوسع في رأيهم على بناء وهذا، يوقعه ال ثم ومن لغوا يراه
 : رأيين على اختالفهم وكان، الطالق إيقاع

، السكران طالق وقوع  سفيان أبيبن  معاوية يرى: األول-
 مذهب وهو  المسيببن  وسعيد عباس وابن على قال الرأي وبهذا
 . اهلل رحمهم وأحمد للشافعي القولين وأحد، ومالك حنيفة أبي

: السكران طالق مسألة عن متحدثا  قدامه البن المغني في جاء 
                                                             

 7/380( المغني 1)
 . 31( إغاثة اللهفان في حكم طالق الغضبان / 2)
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، الخالل بكر أبو اختارها. طالقه يقع، إحداهما: روايتان المسألة في ويبقى"
 وابن، والحسن، ومجاهد، وعطاء، المسيببن  سعيد مذهب وهو. والقاضي
، والثوري، ومالك، والحكم، مهرانبن  وميمون، والنخعي، والشعبي، سيرين

، وصاحبيه، حنيفة وأبي، شبرمة وابن قوليه أحد في والشافعي، واألوزاعي
 . (1)"حرببن  وسليمان

 : منها كثيرة بأدلة واستدلوا

ٱڇ  ہہ ہڇ ٱ::تعالى قوله بعموم استدلوا-
 بين تفريق غير من(2) 

 . بدليل خص من إال وغيره السكران

 كل"وحديث، (3)" الطالق في قيلولة ال": اآلثار من ورد بما واستدلوا-
 . (4) المعتوه" طالق إال جائز الطالق

 قائما فينزل معصية بسبب زال عقله إن بقولهم-كذلك- واستدلوا -
  تيميه ابن اإلمام ردّ  وقد. المعصية ارتكاب عن له وزجرا عليه وعقوبة
 يعلم ال فهو الشرب في عاصيا كان وإن - السكران وألن" : بقوله ذلك على

                                                             

 . 7/379( المغني 1)
 229( سورة البقرة/ اآلية: 2)
بن منصور، باب: ما جاء في  ، سنن سعيد3/222( نصب الراية، باب السنة في الطالق 3)

، والتلخيص الحبير، باب ذكر اآلثار في كتاب الطالق، وقال: ذكره 1/314طالق المكره 
، قال ابن حزم '' ال قيلولة 3/468ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة وأنه واه جدا. 

 . 257/ 1. المحلى في الطالق '' حديث موضوع
( صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب: باب الطالق في اإلغالق والكره، والسكران 4)

 7/45والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطالق والشرك وغيره 
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 األعمال وإنما»: صحيح قصد له يكن لم يقول ما يعلم لم وإذا، يقول ما
 وإن جنونه فإن. مجنونا جعله محرما شيئا تناول لو كما هذا وصار. «بالنيات
 . (1)"أقواله من ذلك غير وال طالقه يصح فال بمعصية حصل

 الذي النائم أو كالمجنون وليس، عليه جار التكليف حكم إن وقالوا -
 عنه يزل لم بفعله عاص بأنه بعضهم ذلك عن وعبر، القلم عنهما رفع

 عليه وجب مما وغيرها الصلوات بقضاء يؤمر ألنه، اإلثم وال بذلك الخطاب
 . فيه أو السكر في وقوعه قبل

 ال العقل فاقد أحكام "بأن الحنفية أئمة من الطحاوي ذلك عن وأجاب 
 ال إذ. غيره جهة من أو جهته من بسبب عقله ذهاب يكون أن بين يختلف
. نفسه قبل من أو اهلل قبل من بسبب الصالة في القيام عن عجز من بين فرق
 . (2)القيام" فرض عنه يسقط فإنه، نفسه رجل كسر كمن

  عفانبن  عثمان قول وهو، طالقه يقع ال: الثاني القول-
 سعيدبن  ويحيى وربيعة وعطاء وطاوس والقاسم العزيز عبدبن  وعمر

 من الكرخي الحسن أبي قول وهو والطحاوي والمزني والليث األنصاري
، القيم ابن وتلميذة تيمية ابن اإلسالم وشيخ الشافعية من والجويني اآلحناف

 اإلمام قول عليه واستقر، وأحمد للشافعي الثاني والقول الظاهرية مذهب وهو
 . (3أحمد)

                                                             

 3/304( الفتاوى الكبرى 1)
 9/321( فتح الباري، 2)
 . 17البن القيم، ص  -( إغاثة اللهفان في حكم طالق الغضبان 3)
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 : منها، بأدلة واستدلوا

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڇ تعالى بقوله استدلوا -

 ڇے  ھ
 . يقول ما يعلم ال ألنه، معتبر غير السكران قول سبحانه فجعل :،(1)

 وإنما بالنيات األعمال إنما"  : النبي بحديث استدلوا - 
 والسكران كالمجنون - المختار العاقل وغير. (2)مانوى" امريء لكل

 والذي، والناسي الغالط وكذلك. يفعل أو يقول فيما له نية ال - وأشباههما
 . (3)الشيء على يكره

 رجل أتاه أنه"  النبي عن صح بما- كذلك- واستدلوا -
 ريح منه يجد فلم فمه وشمّ  رجل فقام( ؟ خمرا أشرب): فقال، بالزنا يقر
 ال فكذلك، إقراره يقبل فال، خمرا شرب كان لو أنه على يدل وهذا. (4)" خمر
 . طالقه يقع

 - وقوله فعله على حمزة يؤاخذ لم  النبي بأن واستدلوا-
: قال  النبي المه فلما. علي أخيه ابن بعيري فعقر - سكر حينما
. الكفر إلى به ألفضت صاحي ا قالها لو كلمة وهي ؟ ألبي عبيد إال أنتم وهل

                                                             

 43( سورة النساء/ آية 1)
 ( صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب، كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهلل2)

  1/6؟ 
 . 9/318( فتح الباري 3)
 3/1321( صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى 4)
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 على هذا فدلّ . (1)شيئ ا" به يصنع فلم، ثمل أنه  النبي عرف ولكن
 . وغيره طالق من سكره حال في منه يقع بما يؤاخذ ال السكران أن

 حينئذ كانت الخمر بأن، االستدالل هذا على بعضهم وقد اعترض 
 لكن. الحالة تلك في به نطق ما حكم عنه سقط فبذلك: قال، مباحة
 من االحتجاج فإن، نظر قال "وفيما: -ردا على ذلك-حجر يقول بن  الحافظ

 بين الحال يفترق وال منه يصدر بما السكران مؤاخذة بعدم هو إنما القصة هذه
ا الشرب يكون أن  . (2)أوال   مباح 

 لهما وليس  عباس وابن عفانبن  عثمان قول بأنه واستدلوا -
 ليس»: عثمان وقال"  : البخاري اإلمام قال. الصحابة من مخالف
 والمستكره السكران طالق»: عباس ابن وقال «طالق لسكران وال لمجنون

 . (3)"«بجائز ليس

: العزيز عبدبن  لعمر رجل قال: قال الزهري عن شيبة أبي ابن ووصله 
 يجلده أن: رأينا مع العزيز عبدبن  عمر رأي فكان. سكران وأنا امرأتي طلقت
: قال أنه أبيه عن عفانبن  عثمانبن  أبان حدثه حتى. امرأته وبين بينه ويفرق
 وهذا تأمرونني: عمر فقال. طالق السكران على وال المجنون على ليس

 . امرأته إليه ورد فجلده ؟ عثمان عن يحدثني
                                                             

، وصحيح مسلم، كتاب 5/82 ( الحديث مروي في صحيح البخاري، كتاب المغازي1)
 3/1569األشربة، باب تحريم الخمر 

 9/320( فتح الباري 2)
( صحيح البخاري كتاب الطالق، باب: الطالق في اإلغالق والكره، والسكران والمجنون 3)

 . 7/45وأمرهما، والغلط والنسيان في الطالق والشرك وغيره 
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 الصحابة من أحدا نعلم وال، عثمان عن ثابت هذا: المنذر ابن قال
 . (1)أصح وهو، فيه شيء أرفع عثمان حديث: أحمد وقال. خالفه

 في أو الصالة في سواء أفعاله بكل يؤخذ ال السكران أن والحق 
 لتصرف نتيجة كاملة أسرة تتشتت وكيف، بطالقه يؤخذ فكيف، التصرفات

 الرأي أدلة وصراحة ولقوة ذلك كل، يقول ما يدرك وال لوعيه فاقد رجل
 . يقع ال للسكران طالق أن القلب إليه يطمئن الذي أن نجد الثاني

 زوال عند السكر في طلق أنه ُعلم فإذا"  : باز ابن الشيخ يقول 
 تصرف أو، السكر حال في عبيده أعتق لو وهكذا، يقع ال الطالق فإن، العقل
، اشترى أو باع إذا وكذلك، بذلك يؤخذ ال فإنه، السكر حال في بأمواله
 من ذلك ألن ؛ تثبت وال تقع ال بالعقل تتعلق التي التصرفات جميع وكذلك
 طالقه أن وهو، به نفتي الذي وهو المعتمد هو وهذا، بينا كما القولية تصرفاته

 . له عقل ال وأنه، الطالق حين سكره ثبت متى واقع غير

، عليه أجبر أو، مسكر أنه يعلم ال شرابا   ُسقي بأن آثم غير كان إذا وأما 
 هذه في طالقه يقع وال، آثم غير فإنه، واإلكراه بالجبر عمدا   الشرب وأسقي
، مظلوم هو بل، به يؤخذ فال، قصد عن ليس سكره ألن ؛ الجميع عند الحال

 . (2)" مغرور أو
h  

                                                             

 7/379( المغني 1)
 ط. المكتبة التوفيقية.  10/433. وانظر: "الشرح الممتع 29( فتاوى الطالق / 2)
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 املسألة الثالثة

 يبلغ ابن القتيلحبس القاتل حتى 

 شروط استيفاء القصاص 

القتيل ينبغي  ابن يبلغ حتى القاتل قبل الحديث عن مسألة حبس 
 : (1)وهى، القصاص استيفاء اإلشارة على أن العلماء اشترطوا شروطا ثالثة في

وإن ، انتظر حتى يبلغ، صغيرا   كان فإن، عاقال  ، بالغا   الدم ولي يكون أن -1
 عفا أو، الدية أخذ أو، اقتص شاء إن ثم، حتى يقدمكان غائبا  انتظر 

 وال، المطالبة في له حق وال، يُنتظر فال المجنون أما. األفضل وهو
 . ذلك يمكنه

 دون استيفاؤه لبعضهم فليس، استيفائه على الدم أولياء جميع اتفاق -2
 . مغلظة الدية وتعينت القصاص سقط األولياء أحد عفا وإذا، بعض

 القصاص وجب فإذا، القاتل غير إلى التعدي االستيفاء في يؤَمن أن -3
 فإن، الل بأ وتسقيه ولدها تضع حتى منها يقتص لم حامل امرأة على
 . تفطمه حتى أُمهلت وإال يرضعه من ُوِجد

 فال تتحقق لم فإن، القصاص استيفاء جاز الشروط هذه تحققت إذا -
 . قصاص

  تأخري القصاص حتى بلوغ الصغري إذا كان من أولياء الدم 
                                                             

وما بعدها، الشرح الممتع على زاد المستقنع  1/533( راجع العدة شرح العمدة 1)
 928، 929وما بعدها، ومختصر الفقه اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة/14/46
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إذا ، كما رأينا اشترط العلماء في الشرط األول أن يكون ولي الدم بالغا 
وكان أحد أولياء الدم صغيرا ضمن مكلفين ، وجب القصاص على الجاني

وأخذ رأيه في ، فهل يجب تأخيره حتى يبلغ الصغير، مطالبين بالقصاص
أم يجوز للمكلفين االستيفاء دون انتظاره؟ هذه هي ، دم من عدمهاالمطالبة بال
 . مسألتنا هنا

 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين

ألخذ  حتى بلوغ الصغير؛، يرى أصحابه وجوب تأخير القصاص: األول
  أبى سفيانبن  وهذا هو رأي معاوية، رأيه في المطالبة بالقصاص من عدمها

. والمذهب عند ، ورواية عن أحمد، قال الشافعية وبهذا الرأي
وبه قال ، وابن رشد الجد، الحسنبن  وهو قول أبي يوسف ومحمد، الحنابلة

 . (1)عبد العزيزبن  ابن شبرمة وابن أبي ليلى وعمر

 : واستدل أصحاب هذا الرأي باألدلة اآلتية

في  (2)خشرمبن  حبس هدبة  أبي سفيانبن  ما روي أن معاوية-
، فلم ينكر ذلك، وحدث هذا في عصر الصحابة، حتى بلغ ابن القتيل، قصاص

                                                             

ومواهب الجليل 243، 7/244لصنائع وبدائع ا458، 9/459والمغني  2/184( المهذب 1)
6/252 ،251 

بن ثعلبة، من سعد هذيم، من قضاعة: شاعر،  بن كرز، من بني عامر بن خشرم ( هدبة2)
فصيح، مرتجل، راوية، من أهل بادية الحجاز )بين تبوك والمدينة( كان راوية الحطيئة، 

يم، اسمه " وأكثر ما بقى من شعره بعد أن قتل رجال من بني رقاش، من سعد هذ
بن زيد " في خبر طويل، زبقي في السجن لذلك ثالث سنين، ثم أقيد به في المدينة  زيادة

 8/78هـ. االعالم للزركلي 50حوالي سنة 
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 . (1)ونوقش بأن القصة ينقصها الثبوت، ووجه الداللة ظاهر

واستدلوا بقولهم أن القصاص في هذه المسألة ثبت لجماعة معينين -
كما لو كان بين حاضر وغائب أو أحد ، فلم يجز ألحدهم استيفاؤه استقالال

 . النفس فلم ينفرد به بعضهم كالديةبدلّي 

"والدليل على أن للصغير حقا أنه لو  : يقول اإلمام ابن قدامة 
. ية النكاحولو نافاه الصغير مع غيره لنافاه منفردا كوال، كان منفردا الستحقه

قا عند الموت لم يكن مستحقا ولو لم يكن مستح، وكذلك لو بلغ الستحق
 . (2)موت أبيه" كالرقيق إذا عتق بعد، بعده

لكن لطول انتظار بلوغه ، وُرّد هذا الدليل بأنه ال يُنكر حق الصغير 
، كما أن العفو من الصغير غير محتمل، مفاسد تقضي على مصلحة االنتظار

 . (3)وفي طول انتظار بلوغه تفويت االستيفاء على سبيل االحتمال

الغيظ فحقه ي ودرك بأن القصد من القصاص التشفّ  -أيضا-واستدلوا -
فال يحصل باستيفاء غيره من ولّي أو حاكم أو ، التفويض إلى خيرة المستحق

 . (4) بقية الورثة

وُرّد هذا بأن التشفي ودرك الغيظ يحصل للصغير إذا كبر وعلم أن  
 . خاصة أن مباشر القصاص أحدهم ال جميعهم، الجاني اقتُص منه

                                                             

 . 7/276( قال األلبانى في اإلرواءعن هذا األثر: لم أره 1)
 458، 9/459( المغنى 2)
 5/28( االختيار 3)
 4/35والكافي  4/40( مغني المحتاج 4)
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وحظا ، ل بتأخير قتلهبأن في التأخير حظا للقات -أيضا-واستدلوا -
 . (1)للمستحق بإيصال حقه إليه

برى أصحاب هذا الرأي أن للورثة المكلفين استيفاء : الرأي الثاني-
ورواية ، وبهذا الرأي قال األحناف والمالكية، القصاص دون انتظار الصغير

وعزاه شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وبه قال الليث واألوزاعي، عن اإلمام أحمد
 القود وجب قتله في اشتركوا " إذا: قال في مجموع الفتاوى، العلماءألكثر 
 فإذا. يعفوا أن ولهم يقتلوا أن وللورثة األربعة األئمة باتفاق جميعهم على
 حنيفة كأبي: العلماء أكثر عند ذلك فلهم على قتلهم الورثة من الكبار اتفق

 أو الحاكم الصغار ولي وافق إذا وكذا. الروايتين إحدى في وأحمد ومالك
 . (2)فيقتلون الكبار مع القتل على غيره

 : واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة كثيرة منها

ملجم قاتل بن  قتل عبد الرحمن  عليبن  ما روى أن الحسن-
" : وروي أن عليا قال له قبل موته، وكان في أولياء الدم صغارا  عليا
 فلما. بالرجل لتمثّ  وال ضربة فاضربه هذه ضربته من مّت  أنا إن حسن يا انظر
وروي أنه قال . " ملجم ابن إلى الحسن بعث -عليه اهلل رضوان-على قبض

 أعفو ،دمي ولي فأنا عشت فإن ،إساره أحسنوا ،واسقوه ،"أطعموه: قبل موته

                                                             

 2/184، المهذب 4/35( الكافي 1)
، 12/120، والهداية 7/243، وراجع بدائع الصنائع 139، 34/140( مجموع الفتاوى 2)

 .10/483، والمحلى9/459، والمغني 6/250، ومواهب الجليل 490، 4/491والمدونة
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 . (1)لوا"تمثّ  فال فقتلتموه مت وإن ،استقدت شئت وإن شئت إن

ولم ، تخييره بين القصاص والعفوووجه االستدالل أن الحسن تم  
ولو كان االنتظار واجبا لما فوضه األمر ، يأمره أبوه بانتظار بلوغ بقية الورثة

فكان إجماعا منهم ، وقد كان ذلك بمشهد من الصحابة ولم ينكروا، دونهم
 . (2)لكن نوقش بأن األثر يعوزه الثبوت. على ذلك

ث قتل عليا مستحال لدمه حي، ولو ثبت النص فقد قيل إنه قتله بكفره 
 . (3)وقيل لسعيه في األرض فسادا، متقربا بذلك إلى اهلل، معتقدا كفره

وفي ، بقولهم أن العفو من الصغير غير محتمل -أيضا-واستدلوا -
انتظار بلوغه تفريت االستيفاء على سبيل االحتمال وتعريض الدماء 

 . (4)لإلبطال

، قصاص هي استحقاق استيفائهأن والية ال -أيضا-واستدلوا بقولهم -
 . (5)وليس للصغير هذه الوالية

                                                             

و سنن البيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب الرجل  77 - 76 ،( تهذيب اآلثار: مسند على1)
، الطبرانى فى المعجم 16759برقم 8/317يقتل واحدا من المسلمين على التأويل 

 58/ 1الكبير للطبراني فى خبر طويل
وإسناده حسن(  ،وهو مرسل ،(: )رواه الطبرانى9/145( قال الهيثمى فى "مجمع الزوائد")2)

أره  (: )إسناده منقطع( انتهى. وقال األلباني في اإلرواء: لم6/249انتهى. وقال فى )
7/276 

 9/459والمغني  8/58( راجع السنن الكبرى3)
 2/1102والكافي  5/28( االختيار 4)
 9/459( المغني 5)
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، هذه هي أدلة الفريقين في مسألة تأخير القصاص حتى يبلغ ابن القتيل 
لصغير الستيفاء القصاص والحق أن القول الثاني القائل بعدم انتظار بلوغ ا

ولعدم سالمة أدلة الفريق األول من ، لقوة أدلتهم من ناحية، أقرب للحق
هذا عالوة على أن القول بانتظار بلوغ الصغير ، الطعن من ناحية أخرى
 : يتضمن مفاسد كثيرة منها

الذي -ي ودرك الغيظ والزجر أن طول االنتظار يعرض حكمة التشفّ -
 . (1)وقد يموت القاتل محبوسا فيفوت القصاص، للفوات -تحصل به الحياة

إذ لو علم القاتل أنه  ،في القول باالنتظار منافاة لمشروعية القصاص-
 . (2)خير القصاص منهسنين فسيقدم على القتل لعلمه بتأ لن يقتص منه إال بعد

نه في هذه المدة اتل مدة طويلة تعذيب له؛ ذلك أأنه في حبس الق-
عقوبة الحبس ثم عقوبة : ومن ثم فهو هنا ينال عقوبتين، ينتظر القصاص

 .هذه المدةعالوة على انتظاره للقصاص طوال ، القصاص
 

h 
 

  

                                                             

 4/35والكافي البن قدامة 4/40( مغني المحتاج 1)
 835نقال عن بحث تأخير القصاص/ 118( القصاص في النفس/2)
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 املسألة الرابعة

 بالكافر املسلم قتل

 فهمهم حسب. بالكافر( المسلم )قتل القضية هذه في الفقهاء اختلف 
 أن نودّ  ذلك توضيح في نشرع أن قبل لكن، للنصوص الشرعية واألدلة الفقهية

  بالكافر؟ المقصود ما نبين

 أن إما والكافر المسلم؛ غير هو اإلسالم فقهاء لمنظومة طبقا   فالكافر 
 أهل إما لكفارا " : قال اإلمام ابن القيم، حربي غير أو حربيا   يكون
 وأهل. هدنة وأهل. ذمة أهل: أصناف ثالثة العهد وأهل، عهد أهل وإما حرب
 باب، األمان باب، الهدنة باب: فقالوا، بابا صنف لكل الفقهاء عقد وقد. أمان
 وكذلك. األصل في كلهم هؤالء يتناول"  والعهد الذمة"  ولفظ. الذمة عقد
 . (1)". والعقد، العهد لفظ جنس من الذمة فإن، " الصلح"  لفظ

 ال المسلم أن -عليهم اهلل رحمة- العلم أهل فقد أجمع حربيا   كان فإن 
 بل. أهله و اإلسالم لمناوئته لدمه عصمة الحربي ال ألن ذلك و بالحربي يقاد
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ: تعالىٱىقال تعا بقتله المطهر الشرع أمر قد

 ڇڌ 
 ڇۓ  ے ے ھ ھڇ : تعالي وقال. (2)

(3)
 من وألن ٱ

 صوره ومن. (4)الدم معصوم كونه القاتل على القصاص وجوب شروط
                                                             

 2/873( أحكام أهل الذمة 1)
 29/ آية:  ( التوبة2)
  5( التوبة/ آية: 3)
 4/402. اإلقناع للشربيني 8/425( بداية المجتهد 4)
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 يقتاد به أن يجوز فال لإلسالم العداوة أظهر يهوديا مسلم قتل لو المعاصرة
 . متكافئة غير الدماء ألن

 ومن ثم. معاهدا   أو ذميا   يكون أن إما يخلو فال حربيا   يكن لم وإذا 
. الحربي الكافر في ال والمعاهد الذمي الكافر حكم في الفقهاء بين فالخالف

 : كاآلتي، وقد اختلفوا في ذلك على ثالثة آراء

 . مستأمنا   أو كان ذميا   بكافر مسلم يقتل ال: األول الرأي-

الشافعية والحنابلة  يقولوبه   ال معاويةبهذا الرأي ق 
 على يوجبون ال العلم أهل "أكثر: جاء في المغني البن قدامة، والظاهرية

، وعلي، وعثمان، عمر عن ذلك روي. كان كافر أي، كافر بقتل قصاصا مسلم
، وعطاء، العزيز عبدبن  عمر قال وبه ، ،ومعاوية، ثابتبن  وزيد

، واألوزاعي، والثوري، ومالك، شبرمة وابن، والزهري، وعكرمة، والحسن
 . (1)المنذر" وابن، ثور وأبو، عبيد وأبو، وإسحاق، والشافعي

 : واستدل هؤالء على رأيهم بالقرآن والسنة والمعقول كاآلتي

ڇڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چڇ: استدلوا بقوله تعالى-
: وقوله، (2)

ڇ وئ ەئ ەئڇ
 بين و الكفار بين التساوي نفى أنه: الداللة وجه. (3)

 تكافؤ عدم و نفوسهما عدم استواء على يدل التساوي فنفي ،المسلمين

                                                             

 8/273( المغني 1)
 20( سورة الحشر /آية: 2)
 35( سورة القلم / آية: 3)
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 . (1)دمائهما

ڇ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڇ : تعالى بقوله-كذلك-واستدلوا -
(2) .

 يجوز فال سبيل كل فتعم ،النفي سياق في نكرة (سبيال) كلمة أن: الداللة وجه
 . ودمه نفسه إلى سبيل المسلم على للكافر يكون أن

 سمعت: قال مطرف عن  رواه البخارياستدلوا من السنة بما -
 عندكم هل  عليا   "سألت: قال ُجحيفة أبا سمعت: قال يحدث الشعبي

: فقال. الناس عند ليس ما مرة: عيينة ابن وقال القرآن؟ في ليس مما شئ
 يعطى فهما   إال، القرآن في ما إال عندنا ما، النسمة وبرأ الحبة فلق والذي
 وفكاك، العقُل : قال الصحيفة في وما: قلت. الصحيفة في وما، كتابه في رجل  
 . (3)بكافر" مسلم يقتل ال وأن األسير

 النهي سياق في نكره(  مسلم)  قوله: األول ،ناحيتين من الداللة ووجه 
 كافر كل فتعم النهي سياق في نكره(  كافر)  مثله: والثاني. مسلم كل فيعم
 أو ،معاهدا أو ،ذميا كان سواء كافر أي مسلم قتل أي تقتل ال: قال فكأنه

 . حربيا أو ،مستأمنا

 أنا انطلقت" : قال عبادبن  قيس بما رواه -كذلك-استدلوا من السنة -
 شيئا  اهلل رسول إليك عهد هل: فقلنا  علي إلى واألشتر

 من كتابا فأخرج. هذا كتابي في ما إال، ال: فقال عامة؟ الناس إلى يعهده لم
                                                             

 . 12/11(. الحاوي للماوردي 1)
  141( سورة النساء/ آية: 2)
 1/33( صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم 3)
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 سواهم من على يد وهم دماؤهم "المسلمون تتكافأ فيه فإذا سيفه قراب
 من، عهده في عهد ذو وال بكافر مسلم يقتل ال أال، أدناهم بذمتهم ويسعى
 لعنة اهلل فعليه محدثا آوى أو حدثا أحدث ومن. نفسه فعلى حدثا أحدث

 . (1)"أجمعين والناس والمالئكة

 مسلم يقتل أن النفي من قبله الذي الحديث في ذكر ما: الداللة ووجه 
 فدل، ( دماؤهم تتكافأ المسلمون) : قال أنه: أيضا آخر وجه وفيه بكافر

 عليه و المسلمين دماء دماؤهم ال تكافئ المسلمين غير أن المخالفة بمفهوم
 . المسلم من للكافر االقتياد يصح فال

 يقتل فال نقص الكفر و كافر الذمي إن: واستدلوا من المعقول فقالوا-
 الحربي يقاس على الذمي الكافر وقالوا بأن (2)كالمستأمن المسلم به

 النار في أنهم و مواالتهم جواز عدم في بينهما سوى ألن اهلل، والمستأمن
 بالحربي فإلحاقه العكس و أحد منهم من المسلم يرث ال أن وحكم

 . (3)أولى و أقرب والمستأمن

 أبو قال وبه. الذمي بالكافر يقتليرى أصحابه أن المسلم : الثاني الرأي-
ومن فقهاء وعلماء ، ليلى أبي وابن، والنخعي والشعبي، وأصحابه حنيفة

والدكتور محمد سليم العوا وعبد  العصر الحديث وافقهم الشيخ أبو زهرة

                                                             

، 3/80( سنن أبي داود من طريقه كتاب الجهاد باب في السرية ترد على أهل العسكر1)
 8/19وسنن النسائي كتاب القسامة، باب القود بين األحرار والمماليك في النفس 

 . 466/ 11( المغني للموفق 2)
 . 7/190حاشية الروض البن قاسم  (3)
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، الحديثة الوضعية القوانين مع يتفق حنيفة أبى "ورأى: القادر عودة الذي يقول
 بين يفرق ال المصرى والقانون، الدين الختالف العقوبة فى تفرق ال فهى
 . (1)باآلخر" يقتل فكالهما ومسلم ذمى

 : آلتياك، واستدلوا على رأيهم بالقرآن والسنة والقياس والمعقول

 گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڇ: تعالى استدلوا بقوله-

ڇ ڳ ڳ گ گ
ڇڭ ڭ ۓ ۓ ے ےڇ: تعالى قوله و. (2)

(3)
ٱ

 يقتص أن وجب قتل من فكل آخر و قتيل بين يفصل لم أنه: الداللة ووجه
 . (4)منه

 بحديث مخصوصة إنها: فقالوا: ورد الجمهور على ذلك بعدة أوجه 
 في قال وتعالى سبحانه ألنه المؤمنين حق في وأنها. (بكافر مسلم يقتل ال)

 في قال أنه كما، ( القتلى في القصاص عليكم آمنوا كتب الذين أيها يا) : أولها
. أخا للكافر ليس المسلم أن باتفاق و. ( شئ أخيه من له عفي فمن) : آخرها
 في ورد قد و قبلنا من شرع في المائدة آية وقالوا بأن. باآلية االستدالل فسقط
 . به يصح االستدالل فلم. يعارضه ما شرعنا

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڇ : تعالى بقوله-كذلك -استدلوا  -

                                                             

وراجع العقوبة البي  2/124، والتشريع الجنائي 7/237( بدائع الصانع للكاساني 1)
 248وفي أصول النظام الجنائي اإلسالمي/268زهرة/

 178سورة البقرة / آية:  (2)
 45( سورة المائدة / آية: 3)
 7/237( بدائع الصانع للكاساني 4)
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 ڇہ ہ ۀ
 في نكرة(  مظلوما)  أن: الداللة ووجه: الداللة ووجه ..(1)

 على سلطان فلوليه، غيره أو كان كافرا ظلما قتل من كل فتعم الشرط سياق
 . (2)قتله ممن يقتص بأن ذلك و قتله من

 أن بدليل غيرهم دون المؤمنين في الدليل بأن اآلية هذا على وأجيب 
 ڄ ڦ ڦڇ  ::تعالى و سبحانه قال المؤمن كما على سبيل له ليس الكافر

 ڇ ڃ ڄ ڄ ڄ
 على سلطانا للكافر يجعل لم تعالى إن اهلل بل. (3)

 ڳ ڳ گ گ گڇ  ٱ: تعالى قال، الصغار و الذلة لهم جعل بل المسلمين

ڇ ڳ ڳ
 مخصوص فهو لهم صح لو ذكروا ما "أن: كما قالوا. (4)

  (5)السابق" بالحديث

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڇ: بعموم قوله تعالي-أيضا -واستدلوا-

 ڇ ۈ ۆ
(6) 

 وهذا النفوس حفظ هو القصاص إيجاب من المعنى أن: الداللة ووجه
 وهو أكثر قتله مبررات ألن المسلم من القود للكافر أوجب إذا فيما أبلغ

 الحياة معنى فيه القصاص فكان شرع أكبر الزاجر إلى فالحاجة الدين اختالف

                                                             

  33( سورة اإلسراء / آية: 1)
 . 7/237( بدائع الصانع للكاساني 2)
  141ية: اآل( سورة النساء / 3)
  29ية: اآل( سورة التوبة / 4)
 . . 10/233( المحلى 5)
 . 179( سورة البقرة / آية: 6)
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 . أبلغ

 الكفار أن شك وال األلباب ألولي الخطاب بأن-: ذلك عن وأجيب 
 . اإلسالم في لدخلوا كذلك كانوا لو و األلباب أولي من ليسوا

 تقدم كما مخصوص فهو استداللهم صح بأنه لو -أيضا-وأجيب  
 يكون أن يجز فلم لهم قصاص وبأنه  طالب أبيبن  علي بحديث
 . (1)عليهم قصاص

 قتل المسلمين من رجال أن" البيلماني ابن رواه استدلوا من السنة بما-
 ىوفّ  من أحق أنا: فقال  النبي إلى فعفرُ ، الكتاب أهل من رجال
 المسلم قتل  النبي أن: الداللة ووجه. (2)تل"به فقُ  أمر ثم. بذمته

 . المسلم به يقتل الذمي أن على فدل بالذمة إيفاء بالكافر

 الحديث "هذا: ورّد الجمهور على االستدالل بهذا الحديث بقولهم 
 به االحتجاج ترك على مجمع هو و، منه فيه والبلية، البيلماني ابن على مداره
 في الصحاح المخرجة األئمة أحاديث الثقات على روايته تقديم عن فضال
 . (3)القيم ابن ذكر اإلمام كما تضعيفه على الحفاظ اتفق قد و. "كلها

 ليس وحديثهم ": معلقا على هذا الحديث  قال اإلمام ابن قدامه 
                                                             

 . 12/14( الحاوي للماوردي 1)
 في روي الذي الخبر ضعف بيان ، باب(الجنايات) الجراح للبيهقي، كتاب ( السنن الكبرى2)

، قال األلباني: منكر. سلسلة 8/56 ذلك في الصحابة عن جاء بالكافر، وما المؤمن قتل
 460برقم 1/669الحاديث الضعيفة 

 . 12/171( تهذيب السنن البن القيم، حاشية عون المعبود 3)
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 إذا ضعيف وهو، البيلماني ابن يرويه. الدارقطني وقال. أحمد قاله. إسناد له
 . (1)أرسل؟" إذا فكيف، أسند

 ليس هذا البيلماني ابن: وأجاب العلماء بطريق أخرى ؛ حيث قالوا 
قال اإلمام ، بحجة ليس الصحابي غير ومرسل، مرسل فحديثه بصحابي
  النبي أن البيلمانيبن  الرحمن عبد حديث " وأما: الماوردي

 مرسل؛ ثم، الحديث أصحاب يثبته ال ضعيف حديث فهو بكافر مسلما قتل
 . (2)بحجة" ليست عندنا والمراسيل، بصحابي ليس البيلماني ابن ألن

ي على حرمة مال واستدلوا بالقياس حيث قاسوا حرمة مال الذمّ -
 يقول اإلمام ابن رشد، ومن ثم فحرمة دمه كحرمة دم المسلم، المسلم
 إجماع على اعتمدوا فإنهم القياس طريق من وأما ": في بيان ذلك 

 كانت فإذا: قالوا، الذمي مال من سرق إذا تقطع المسلم يد أن في المسلمين
 الخالف فسبب، دمه كحرمة دمه فحرمة المسلم مال كحرمة ماله حرمة

 . (3)والقياس" اآلثار تعارض

. االعتبار فاسد فهو النص مقابل في قياس ورّد الجمهور على ذلك بأنه 
 على - تركه له و طلبه له يللذمّ  حق وأجابوا من ناحية أخرى بأن القود

 السرقة في أما. الكافرين على اهلل الذي منعه السبيل هو هذا و - التسليم
 ذلك شاء المسلم من فيأخذ الحق للمسروق ليست تعالى هلل حق أنها فالشأن

                                                             

 4/156، وراجع سنن الدراقطني، كتاب الحدود والديات وغيره 8/274( المغني 1)
 12/14( الحاوي للماوردي 2)
 . 4/182( بداية المجتهد 3)
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 . (1)أبى أم الذمي

 المسلم يد قطع جاز "لما: في الرد على هذا القياس -وقالوا أيضا  
 يقتاد أن الذمي دون بمال يقطع أن جاز به يقتل أن يجز ولم المستأمن بمال
 . (2)به

 كان إن بالكافر المسلم يرى أصحاب هذا الرأي أنه يقتل: الثالث الرأي
: اإلمام مالك قال. والليث وبه يقول اإلمامان مالك. غيلة القتل
 . (3)به" فيقتل غيلة قتل مسلم يقتله أن إال، بكافر مسلم يقتل ال أن عندنا "األمر

 ال: والليث مالك وقال  وجاء في بداية المجتهد البن رشد 
 على وبخاصة فيذبحه يضجعه أن الغيلة وقتل، غيلة يقتله أن إال به يقتل
 . (4)ماله"

 : واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چڇ  تعالى تعالى استدلوا بقوله-

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

ڇ  گ
 حدا المقاتل يقتل عليه و الحرابة من الغيلة قتل أن: الداللة ووجه. (5)

 بقتله األرض في أفسد قد القاتل أن إذ يشترط المماثلة فال ،قصاصا ال
                                                             

 . 10/233( المحلى البن حزم 1)
 . 12/15( الحاوي للماوردي 2)
 2/864( الموطأ، كتاب العقول، باب ما جاء في دية أهل الذمة 3)
 4/181( بداية المجتهد 4)
 33( سورة المائدة / آية: 5)
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 . (1)للمقتول

 كتب عامربن  اهلل عبد أن " : حزم ابن رواه بما-كذلك-استدلوا-
 فقتله دهقان على عدا المسلمين من رجال أن  عفانبن  عثمان إلى
 أن: الداللة ووجه. (2)" غيلة قتله هذا فإن اقتله أن له عثمان فكتب. ماله على

 أن ونّص  ماله على قتله ألنه الكافر الدهقان قتل الذي المسلم بقتل أمر عثمان
 . إجماعا فكان مخالف لعثمان يعلم وال الغيلة وهي المال على قتله هي العلة

 الرتجيح -

هو  الجمهور قول وبعد عرض اآلراء الثالثة بأدلتها يمكن القول إن 
 : أهمها، لوجوه كثيرة ذلك و للصواب األقرب

 األحناف وبعض العلماء المعاصرين قول وجاهة من الرغم على: أوال-
 رأي قبول من شيئا   النفس في فإن، األدلة القرآنيةخذ بعموم في قولهم باأل

الذي يخصص ذلك  (بكافر مسلم يقتل ال) حديث لصحة وذلك األحناف
 . العموم

 هي- سالمتها فرض على- األحناف؛ فاألقيسة أدلة ضعف: ثانيا-
 ابن بحديث وكذلك استشهادهم، النص في مقابل ألنها االعتبار فاسدة

 -وقد رأينا تضعيف العلماء للحديث-(بعهده ىوفّ  من أحق أنا) البيلماني
 ال، الذمي بالكافر المسلم بقتل يقولون الذي الوقت ففي األحناف؛ ولتناقض

 . يوسف أبي عند المشهور وهو المعاهد أو بالمستأمن المسلم قتل يرون
                                                             

 . 4/236( شرح الزرقاني على الموطأ 1)
 . 10/222( المحلى البن حزم 2)
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، وجيها   ردا   -في تناقضهم ذلك-األحناف على السمعاني ابن رد وقد 
 اللفظ بعموم العبرة ألن يصحّ  فال المستأمن على الحديث حملهم وأما": فقال
 في يبنى الذي الحكم أن المعنى حيث ومن، التخصيص على دليل يقوم حتى
 لهما أو الكفر لنقص أو اإلسالم لشرف هو إنما والكفر اإلسالم على الشرع
 دم إباحة وأيضا  ، الهوان ينبوع والكفر، الكرامة ينبوع اإلسالم فإن. جميعا  
 الكفر لوجود قائمة شبهة والذمة، للدم المبيح الكفر لوجود قائمة شبهة الذمي
 الوفاء فمن العلة بقاء مع القتل منع عارض عهد هي إنما والذمة، للدم المبيح
 ألن بالقود القول يتجه لم القتل اتفق فإن، ذميا   المسلم يقتل ال أن بالعهد
 . (1)"القود يتجه ال الشبهة قيام ومع موجودة لقتله المبيحة الشبهة

 اإلسناد صحيح-الذي اعتمد عليه الجمهور- الباب حديث أن: ثالثا
 اهلل عن صحيح بخبر أن يكون بد ال منه الصور بعض استثناء و، الداللة ظاهر

 . ال يجوز مالتحكّ  من ضربا لكان إال و  ورسوله

 إنه وقال حزم ابن رواه فاألثر  اإلمام مالك أدلة أما: رابعا
 . به يحتج ال المرسل و، مرسل

 -: فقد أجاب العلماء بجوابين محارب قولهم إنه وأما 

آية  في المذكورة األربعة بين الحد في رمخيّ  اإلمام إن يقولون أنهم-
  (2)تعيين القتل؟ فلمَ ، الحرابة

 في قتل من أن العلماء من بالترتيب قال من اتفاق حزم ابن نقل-
                                                             

 262/  12( راجع فتح الباري 1)
 . 4/552. و انظر المدونة 10/224( المحلى البن حزم 2)
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 .(1)قصاصا أو حدا بقتله يحكم ال فإنه الحرابة غير في به ال يقتل من الحرابة

 

 

 

 

 

 

h 
 

  

                                                             

 . 10/224( المحلى البن حزم 1)
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 اخلامسة املسألة

 مكة  دور وشراء بيع

ال بد ، واختالف الفقهاء فيها، قبل أن ننظر في هذه المسألة وتفصيالتها 
ذلك أن مكة فيها الحرم ، من تحريرها وتحديد موطن الخالف فيها

 . وفيها دور وبيوت للسكنى فيها، وفيها أراض زراعية، ومقداساته

الحرم والمناسك كالمسعى والمرمى وغيرهما فال نزاع  فأما ما يخّص -
 قال. بين الفقهاء على أن حكمها حكم المساجد ال يجوز بيعها وال تأجيرها

 المساجد حكم فحكمه والرمي السعي كموضع المناسك بقاع "أما: عقيل ابن
 . (1)خالف" بغير

األراضي الزراعية بمكة ال خالف بين الفقهاء في جواز بيعها وكذلك -
 مزارع أن: الثالث " : حتى يقول شيخ اإلسالم ابن تيميه، وتأجيرها

ا علمت ما مكة  وإنما، إجارتها أو، بيعها منع غيرهم وال أصحابنا من أحد 
 بيع من حنيفة أبو منع وقد. (2)المزارع" ال المساكن وهي الرباع في الكالم
 ، بحثنا محل هذا ليس حال كل على لكن، (3) مكة أراضي

فهذه هي التي ، وإنما محل الخالف هنا هو الدور التي تسكن بمكة-
حيث اختلف فيها ، وهي محل النقاش في هذه المسألة، اختلف فيها الفقهاء

                                                             

، 3/434، زاد المعاد: 29/212وراجع كذلك مجموع الفتاوى: 4/197( المغني 1)
 290، 4/289اإلنصاف: 

 29/211( مجموع الفتاوى: 2)
 . 6/29( تبيين الحقائق: 3)
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 : الفقهاء إلى رأيين

، وتأجيرهاأبي سفيان جواز بيع دور مكة بن  يرى معاوية: الرأي األول-
 رواية وهو، أصحابه بعض اختاره، حنيفة ألبي وقول، الشافعية مذهب وهو

 مذهب وهو،  أحمد اإلمام عن رواية وهو، مالك اإلمام عن أخرى
 . (1)القيم ابن وتلميذه، تيمية ابن اإلسالم شيخ ورجحه، الظاهرية

 : اآلتيةاستدل الجمهور الذين رأوا جواز بيع وتأجير دور مكة باألدلة  

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓڇ : تعالى استدلوا بقوله-

ڇۇ
 ولو، الملك تقتضي واإلضافة، لهم أضافها اهلل أن: الداللة ووجه(2)

  الديار كانت

 : منها، السنة بأحاديث كثيرة واستدلوا من -

 أين اهلل رسول يا": قال أنه  زيدبن  أسامة استدلوا بما ورد عن-
 عقيل وكان دور؟ أو رباع من عقيل لنا ترك وهل: فقال بمكة؟ دارك في، تنزل
، مسلمين كانا ألنهما علي وال جعفر يرثه ولم، وطالب هو طالب أبا ورث
 مكة دور كون في ظاهرة الحديث وداللة. (3)"كافرين وطالب عقيل وكان

                                                             

المقدمات الممهدات:  ،،5/146بدائع الصنائع:  ،،9/297، المجموع: 7/42( الوسيط: 1)
م  5/301، المحلى: 4/289، اإلنصاف: 2/9المقنع:  ،،5/423، مواهب الجليل: 2/218

 . 438-3/433، زاد المعاد: 900
  8( سورة الحشر/ اآلية: 2)
، صحيح مسلم، كتاب الحج، 3/450(، 44حج، باب رقم )(. صحيح البخاري، كتاب ال3)

 2/984باب نزول مكة وتوريث دورها 
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 . فيها والتصرف بيعها لهم ويصح، عنهم تورث ألهلها مملوكة

 الفتح عام قصة في  هريرة أبي بحديث -كذلك-استدلوا-
 ألقى ومن، آمن فهو سفيان أبي دار دخل من" : النبي قال حينما
 تقتضي الحديث في واإلضافة، (1)"آمن فهو بابه أغلق ومن، آمن فهو السالح
 . الملك

 دور لهم كانت  الصحابة باإلجماع وبأن-كذلك-استدلوا  -
 فَمنْ  الصحابة من مكة أهل يزل ولم، بينهم فيما يتبايعونها وكانوا، بمكة
ا فكان نكير غير من يتبايعونها بعدهم إجماع 

(2) . 

وهو رأي أبي ، أنه ال يجوز بيع دور مكة وال تأجيرها: الرأي الثاني-
عند الحنابلة وقول  والمشهور  ومذهب اإلمام مالك  جنيفة

 . (3)بعض السلف من التابعين وغيرهم

 : منها، والسنة والعقل من الكتاب استدل هذا الفريق بأدلة كثيرة

 : الكتاب من فمن-أ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿڇ : تعالى بقوله استدلوا-

                                                             

، شرح النووي على مسلم: 3/1405( صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة1)
 . 6/366، المغني: 12/127

 . 4/21، المبدع: 17/491، مجموع الفتاوى: 6/365، المغني: 9/299( المجموع: 2)
-4/288، اإلنصاف: 2/7، الكافي: 3/366، مواهب الجليل: 5/146دائع الصنائع: ( ب3)

 . 6/364، المغني: 4/49، شرح معاني اآلثار: 289
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ڇ ڤ
 أن ومعلوم-الحرم جميع هنا الحرام بالمسجد المراد إن: وقالوا. (1)
 عليه إطالقه يكثر أنه ذلك على والدليل-هو معروف كما بيعه يحرم الحرم
 ڇ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڇ : تعالى كقوله

(2) . 

 المسجد هو الحرام بالمسجد المراد بأن الجمهور على هذا الدليل ورد 
 أن ألحد جاز لما الحرم أرض جميع به المراد كان ولو، حوله وما، خاصة
 فيها يلقي وال، بدنة فيها ينحر وال، ضالة فجاجها في وال مكة دور في ينشد
 . (3)العلماء بين خالف بال، الحرام بالمسجد خاص معلوم هو كما وهذا، روث ا

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڇ: تعالى بقوله-أيضا-استدلوا  -

ڇڄ
(4)

 يجوز ال والمحرم، تحريمها على نصت اآلية أن الداللة ووجه. ٱ
 . بيعه

 وأن، اآلية معنى بيّنت واآلثار األحاديث ورد الجمهور على ذلك بأن 
 األحاديث ودلّت، فيها والقتال وخالها وشجرها صيدها تحريم بذلك المراد
 . (5)الصحابة عمل جرى وبذلك، بيعها جواز على

 : ومن السنة استدل أصحاب هذا الرأي بأحاديث كثيرة منها-ب

 : اهلل رسول قال: قال  عمروبن  اهلل عبد حديث -
                                                             

  25( سورة الحج/ اية: 1)
 1( سورة االسراء / أية 2)
 . 3/511، فتح الباري: 9/300( المجموع للنووي3)
 91( سورة النمل/ اآلية: 4)
 . 2/381، أضواء البيان: 300 - 9/299( المجموع: 5)
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 على ظاهرة الحديث وداللة. (1)"بيوتها تؤجر وال، رباعها تباع ال، مناخ مكة"
 . التحريم

ا رجال   سنده في ألن ضعيف؛ الحديث ورد الجمهور بأن   هو ضعيف 
، ضعفه على المحدثون اتفق وقد. أبيه عن مهاجربن  إبراهيمبن  إسماعيل
 . (2) مناكيره من الحديث هذا عد وقد، النووي قال كما، أبيه ضعف وعلى

 رسول قال: قال  عمروبن  اهلل عبد بحديث-كذلك-استدلوا -
 . (3)"بيوتها أجر وحرام، رباعها بيع وحرام، حرام مكة" : اهلل

 قرره كما، مرفوع ال، موقوف ورد الجمهور هذا الحديث بأن الحديث 
 الحديث إسناد عالوة على ضعف ،.وغيرهم والبيهقي كالدارقطني الحفاظ
 يحتج ومن ثم ال. الرواة بعض تسمية في ووهم، إسناده في اضطراب لوجود

 . (4)به

 مكة بيوت كانت": قال نضلةبن  علقمة بحديث-كذلك-واستدلوا-
 وال بكر أبي وال،   اهلل رسول زمان في تبع لم، السوائب تدعى

                                                             

، سنن 6/35( السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها 1)
 . 3/57الدارقطني، كتاب البيع 

 ، التاريخ الكبير:105، التقريب: 1/279، وتهذيب التهذيب: 9/301( راجع المجموع: 2)
 . 1/212، ميزان االعتدال: 7/176، لسان الميزان: 342/

، سنن الدار قطني، كتاب البيع. والحديث صريح في 2/53( المستدرك، كتاب البيوع 3)
 . 3/57تحريم البيع 

، بيع العقار 2/381، أضواء البيان: 6/29، تبيين الحقائق: 9/301( راجع المجموع: 4)
 . 169للشمراني: 
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 . (1)"أسكن استغنى ومن، سكن احتاج من، عمر

 ،.سننه في البيهقي قرره كما ورد الجمهور الحديث بقولهم أنه منقطع 
بن  علقمة في فالصحيح مرسل الحديث أن  بل قال الحافظ ابن حجر

 في نكارة المتن في أن كما. (2) الصحابة من عّده من وأخطأ تابعي أنه نضلة
 في دورهم بيع من الصحابة عليه كان الذي الواقع خالف حيث، المعنى
 . (3)مكة

 نبني أال: اهلل رسول يا" قلت: قالت  واستدلوا بحديث عائشة -
 سبق من مناخ هو إنما، ال: قال الشمس من يظلك بناء   أو بيت ا بمنى لك
 . (4)"إليه

 عن خارج وهذا، المناسك بقاع الحديث بهذا ورد الجمهور بأن المراد 
 خاص هذا بأن: وقالوا أيضا. النزاع محل تحرير في سبق كما النزاع دائرة
 . (5)مكة في السكن من بالمنع خصوا حيث والمهاجرين  بالنبي

  النبي عن  عباس ابن واستدلوا بما روي عن -
                                                             

، سنن البيهقي الكبرى، 2/1037، كتاب المناسك، باب أجر بيوت مكة، ( سنن ابن ماجه1)
الدار قطني، كتاب البيوع . سنن 6/35كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع دور مكة

3/57،58 . 
 . 397( التقريب / 2)
 6/364، المغني: 9/301( المجموع: 3)
نن الترمذي، أبواب ، س2/212( سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب تحريم حرم مكة 4)

 1/467، المستدرك، كتاب المناسك 3/228الحج رقم
  301/ 9، . وراجع المجموع: 192/ 2( معالم السنن للخطابي 5)
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 وال، قبلي ألحد تحل لم، خلقها يوم مكة حرم وتعالى تبارك اهلل إن": قال أنه
 وال، خالها يختلى ال، نهار من ساعة لي أحلت وإنما، بعدي ألحد تحل
، مكة تحريم على دل أنه الداللة ووجه. (1)"صيدها ينفر وال، شجرها يعضد
 . التملك من المنع يقتضي وهذا

 وخالها وشجرها صيدها تحريم به المراد ورد الجمهور الحديث بأن 
 وأقوال السنة بينته كما، التصرفات من ذلك سوى ما دون فقط فيها والقتال
 . (2)وعملهم الصحابة

 فصارت، الغانمين بين متقسّ  ولم، عنوة فتحت واستدلوا بالعقل بأن مكة-ج
ا  . العراق كسواد بيعها فحرم، المسلمين على وقف 

 فتحت أنها الجميع يسّلم هذا بأنه ال ورد الجمهور على استداللهم 
ا فتحت أنها العلماء بعض يرى إذ، عنوة  محل هي التي والمسائل، صلح 

 . (3)الخصم على حجة تكون وال، االستقالل وجه على دليال   تصلح ال خالف

-وأدلة كل فريق منهما، ظهر من خالل عرض هذه المسألة: تعقيب-
 : ثالث مالحظات

القائل - رض أدلة الفريقين أن الرأي األولبعد عيمكن القول : أوال-
                                                             

، وصحيح مسلم، 4/46( صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ال ينفر صيد الحرم1)
 2/986كتاب الحج، باب، 

 4/46، فتح الباري: 9/301( المجموع: 2)
(، 4/341، منهاج السنة: 29/209، مجموع الفتاوى: 12/120شرح النووي على مسلم: ( 3)

 2/414زاد المعاد: 
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التي هو الراجح ؛ وذلك لضعف األحاديث -بجواز بيع وشراء دور مكة
حيث لم يسلم حديث واحد من أحاديثهم ، استدل بها أصحاب الرأي الثاني

 . (الجمهور )أصحاب الرأي األولإال ورده 

، سلفهم وخلفهم هو الذي عليه المسلمون كما أن قول الجمهور: ثانيا-
 في قال، غيره الناس يسع وال بل، ولو ورد غيره عن الصحابة لنقل إلينا

 بمكة والقضاة الفتوى أئمة من العمل جرى وعليه: الفروق تهذيب
 . (1)المشرفة"

وعدم ، كما أن في منع بيع وتأجير دور مكة تضييق على الناس: ثالثا-
 من المنع وفي، كل عاموخصوصا في موسم الحج من ، مراعاة مصالحهم

 . (2)المرحومة األمة هذه عن الحرج رفع وقد، وضيق حرج ذلك

 

 

h 
 

  
                                                             

 . 4/10( تهذيب الفروق: 1)
، 1/47، األحكام الفقهية المتعلقة بالمكان/ 70( راجع المختارات الجلية للسعدي/ 2)

 . 1/160اختيارات ابن القيم الفقهية في المعامالت: 
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 اخلامتة

 : هي إليها توصل التي النتائج أهم أن أحسب البحث هذا نهاية في 

ظهر هذا من ، من الصحابة الذين لهم فقه وعلم  أن معاوية: أوال -
من عشرين سنة واليا على خالل قدرته على قيادة األمة اإلسالمية أكثر 

تميزت باالستقرار واتساع رقعة الخالفة ، للمؤمنين االشام ومثلها أمير
وظهر أيضا من خالل المسائل الفقهية التي أدلى فيها ، اإلسالمية

 . عنهما بالفقه والعلم-رضي اهلل -حتى شهد له ابن عباس، بدلوه

ذلك شأن الصحابة شأنه في ، كان متمسكا بالسنة  أن معاوية: ثانيا -
كما ، الة الجمعةصويظهر ذلك في تعجيله بإقامة ،  -جميعا

يظهر تمسكة بالسنة وعودته إليها بمجرد تذكيره كما في مسألة استالم 
 . األركان في الطواف

لم يترك السنة إال لعذر ظهر عنده؛ إما لم تصله   أن معاوية: ثالثا -
ظهر عنده كما في مسألة أو لعذر ، السنة كما في مسألة الطواف

جلوسه على المنبر وقت الخطبه بعد أن كبر وثقل جسمه عن القيام 
 . لها

أنه كان ذا فهم صحيح وعقل منير في فهمه واستيعابه للسنة : رابعا -
وظهر ذلك جليا في مسألة استسقائه بمن ظهر صالحه ، وتطبيقها

عهده قياسا ااألسود في بن  فقد استسقى بيزيد، وترجى بركة دعائه
فعالوة   على ما فعله عمر باستسقائه بالعباس عم النبي

فهم معاوية صالح العباس وبركة   قرابته من النبي على
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 . دعائه

لم ينفرد برأي معين يخالف فيه جميع   أن معاوية يالحظ: خامسا -
بل كان دائما يقول برأيه ونجد الكثير من الصحابة يوافقونه ، الصحابة
 . كما ظهر ذلك في أكثر من مسألة خالل البحث، على رأيه

كونه إماما  كان في رأيه ينظر إلى مصلحة أمته والرفق بها أنه: سادسا -
ويظهر هذا جليا في مسألة إخراج نصف صاع من البر في ، للمسلمين
 . وغيرها، وفي مسألة بيع وشراء دور مكة، زكاة الفطر

وتحليل ، السياسية  الباحث بدراسة شخصية معاوية يوصي: سابعا -
طوال مدة كبيرة ، وكيف قاد األمة في وجود كبار الصحابة، حوادثها

ومن ثم ، ونجح في قيادة أمته نجاحا ملحوظا، بلغت عشرين عاما
 . في غاية األهمية لالستفادة منها، فدراسة منهج السياسة الشرعية عنده

 

h 
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 الفهارس 

 الشريف وشروحهاحلديث 

. للشيخ ناصر الدين األلباني ط، إرواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل -
 اإلسالميالمكتب 

 القرطبي النمري البر عبدبن  محمدبن  اهلل عبدبن  يوسف عمر أبو، االستذكار -
 الكتب دار، معوض علي محمد، عطا محمد سالم: تحقيق، (هـ463: المتوفى)

 م2000-1421، بيروت، العلمية
، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لإلمام ابن حجر العسقالني -

 م1996/ـه1417نزار مصطفى . ط
 ثم الكحالني، الحسني محمدبن  صالحبن  إسماعيلبن  محمد: السالم سبل -

: المتوفى) باألمير كأسالفه لمعروف، الدين عز، إبراهيم أبو، الصنعاني
 تاريخ وبدون طبعة بدون، الحديث دار: ط، (هـ1182

. ط، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجة للحافظ ابن ماجة القزويني -
 المكتبة العلمية

تحقيق محمد محي ، األشعث السجستانيبن  سنن أبي داود للحافظ سليمان -
 دار الكتب العلمية. ط، الدين عبد الحميد

: تحقيق، (هـ385: المتوفى) الدارقطني عمربن  علي الحسن أبو، الدارقطني سنن -
 - هـ 1424 لبنان - بيروت، الرسالة مؤسسة. ط، وآخرون االرنؤوط شعيب
 م 2004

دار . ط، تحقيق أحمد شاكر، للحافظ أبي عيسى الترمذي، سنن الترمذي -
 الحديث

 النسائي، الخراساني عليبن  شعيببن  أحمد الرحمن عبد أبو: للنسائي سنن -
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 المطبوعات مكتب :.2ط، غدة أبو الفتاح عبد: تحقيق، (هـ303: المتوفى)
 1986 - 1406، حلب - اإلسالمية

بن  الباقي عبدبن  محمد، المحمدية بالمنح اللدنية المواهب على الزرقاني شرح -
: المتوفى) المالكي الزرقاني محمدبن  الدين شهاببن  أحمدبن  يوسف
 م1996-هـ1417، العلمية الكتب دار. ط، (هـ1122

 سلمةبن  الملك عبدبن  سالمةبن  محمدبن  أحمد جعفر أبو: اآلثار معاني شرح -
: تحقيق، (هـ321: المتوفى) بالطحاوي المعروف المصري الحجري األزدي

: ط، الشريف األزهر علماء من( الحق جاد سيد محمد - النجار زهري محمد)
 م 1994، هـ1414 -الكتب عالم

بن  نوح الحاجبن  ،الدين ناصر محمد الرحمن عبد أبو: األم - داود أبي صحيح -
 غراس مؤسسة: ط، (هـ1420: المتوفى) األلباني األشقودري، آدمبن  نجاتي
 م 2002 - هـ 1423، الكويت، والتوزيع للنشر

 دار الحديث. ط، اسماعيل البخاريبن  لإلمام محمد، صحيح البخاري -
، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الحجاج القشيريبن  مسلمصحيح مسلم لإلمام  -

 دار إحياء الكتب . ط
البن حجر العسقالني تحقيق محب الدين ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري -

 دار الريان للتراث. ط، الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقي
تحقيق يوسف عبد ، المستدرك على الصحيحين لإلمام الحاكم النيسابوري -

 دار المعرفة. ط. لرحمن المرعشليا
. تحقيق سعيد محمد اللحام ط، المصنف في األحاديث واآلثار البن أبي شيبة -

 دار الفكر
المجلس . ط، تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، المصنف لعبد الرزاق الصنعاني -

 العلمي
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بن  محمدبن  حمد سليمان أبو: داود أبي سنن شرح وهو، السنن معالم -
 المطبعة: ط، (هـ388: المتوفى) بالخطابي المعروف البستي الخطاببن  إبراهيم
 م 1932 - هـ 1351، حلب - العلمية

: المتوفى) اليمني الشوكاني اهلل عبدبن  محمدبن  عليبن  محمد، األوطار نيل -
 - هـ1413مصر، الحديث دار. ط، الصبابطي الدين عصام: تحقيق، (هـ1250
 م1993

 الزيلعي الحنفي محمد أبو يوسفبن  اهلل عبد: الهداية ألحاديث الراية نصب -
 1357. ط، مصر، الحديث دار، البنوري يوسف محمد: تحقيق، 762ت

 كتب الفقه
حنبل بن  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب االمام أحمد -

. ط، تحقيق محمد حسن اسماعيل الشافعي، سليمان المرداويبن  لإلمام على
 م 1998/ـه 1418دار الكتب العلمية 

، اإلشراف على نكت مسائل الخالف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي -
 م1999/ـه1420دار ابن حزم . ط

دار . ط، مسعود الكاسانيبن  ألبي بكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -
 الحديث

بن  محمدبن  أحمدبن  محمد الوليد أبو، المقتصد ونهاية المجتهد بداية -
 دار. ط، (هـ595: المتوفى) الحفيد رشد بابن الشهير القرطبي رشدبن  أحمد

 م 2004 - هـ1425، القاهرة - الحديث
ْلِبّيِ  وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين -  محجنبن  عليبن  عثمان، الّشِ

 الكبرى المطبعة. ط، (هـ 743: المتوفى) الحنفي الزيلعي الدين فخر، البارعي
 ـه 1313، القاهرة، بوالق - األميرية
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المكتبة . ط، تحقيق محمود مسطرجي، لإلمام الماوردي، الحاوي الكبير -
 التجارية

دار . ط، لإلمام شمس الدين الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -
 الفكر

 الحنفي عابدينبن  أمين محمد، عابدين ابن، المختار الدر على المحتار رد -
 م1992 - هـ1412، بيروت-الفكر دار. 2ط، (هـ1252 المتوفى)
 النووي شرفبن  يحيى الدين محيي زكريا أبو، المفتين وعمدة الطالبين روضة -

 -بيروت، اإلسالمي المكتب: ط، الشاويش زهير: تحقيق، (هـ676: المتوفى)
 م1991/  هـ1412، عمان -دمشق

 اهلل عبدبن  محمدبن  عليبن  محمد، األزهار حدائق على المتدفق الجرار السيل -
 حزم ابن دار. ط، (هـ1250: المتوفى) اليمني الشوكاني

 مصطفى بابي الحلبي. ط، الهمامبن  للكمال، فتح القدير على الهداية -
 الحنبلى البهوتى إدريسبن  يونسبن  منصور، اإلقناع متن عن القناع كشاف -

 . العلمية الكتب دار. ط (هـ1051: المتوفى)
: المتوفى) السرخسي األئمة شمس سهل أبيبن  أحمدبن  محمد، المبسوط -

 م1993-هـ1414. بيروت - المعرفة دار. ط، (هـ483
: المتوفى) الحراني تيميةبن  الحليم عبدبن  أحمد الدين تقي، الفتاوى مجموع -

 فهد الملك مجمع. ط، قاسمبن  محمدبن  الرحمن عبد: تحقيق، (هـ728
. السعودي العربية المملكة، النبوية المدينة، الشريف المصحف لطباعة
 . م1995/هـ1416

 النووي شرفبن  يحيى الدين محيي زكريا أبو، المهذب شرح المجموع -
 الفكر دار. ط، (هـ676: المتوفى)
 اآلفاق دار، 456ت الظاهري حزمبن  سعيدبن  أحمدبن  علي: المحلى -
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 التراث إحياء لجنة، بيروت، الجديدة
 دار الفكر. ط، سعيد التنوخيبن  المدونة لإلمام مالك برواية سحنون -
 دار هجر. ط، قدامةبن  لموفق الدين، المغني -
 دار الفكر. ط، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني -
 الكويت - اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة. 2ط، الكويتية الفقهية الموسوعة-

 . هـ 1427
 الفرغاني الجليل عبدبن  بكر أبيبن  علي، المبتدي بداية شرح في الهداية -

، يوسف طالل: تحقيق، (هـ593: المتوفى) الدين برهان الحسن أبو، المرغيناني
 لبنان - بيروت - العربي التراث احياء دار. ط

 مصطفى بابي الحلبي. ط، الرملينهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين  -

 رتاجمكتب اللغة وال
بن  الكريم عبدبن  محمدبن  محمد الكرم أبيبن  علي الحسن أبو، الغاية أسد -

 دار ط، (هـ630: المتوفى) األثير ابن الدين عز، الجزري الشيباني الواحد عبد
 م1989 - هـ1409، بيروت - الفكر

 عبدبن  محمدبن  اهلل عبدبن  يوسف عمر أبو، األصحاب معرفة في االستيعاب -
 محمد علي: تحقيق، (هـ463: المتوفى) القرطبي النمري عاصمبن  البر

 م 1992 - هـ 1412، بيروت، الجيل دار: ط، البجاوي
بن  أحمدبن  محمدبن  عليبن  أحمد الفضل أبو، الصحابة تمييز في اإلصابة -

 وعلى الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق (هـ852: المتوفى) العسقالني حجر
 هـ1415 -بيروت - العلمية الكتب دار: ط، معوض محمد

 ثم البصري القرشي كثيربن  عمربن  إسماعيل الفداء أبو، والنهاية البداية -
 دار: ط، التركي المحسن عبدبن  اهلل عبد: تحقيق (هـ774: المتوفى) الدمشقي
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 م 1997 - هـ 1418، هجر
بن  عثمانبن  أحمدبن  محمد اهلل عبد أبو الدين لشمس، النبالء أعالم سير -

 الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة تحقيق (هـ748: المتوفى) الذهبي َقاْيماز
 م 1985 ـه 1405، الرسالة مؤسسة: 3ط، األرناؤوط شعيب

دار . ط، حماد الجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطاربن  إلسماعيل، الصحاح -
 العلم لماليين

 دار الفكر. ط، منظوربن  مكرمبن  لجمال الدين محمد، لسان العرب -
 الطبعة الثالثة، لمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط -
دار  1. ط، د/حامد صادق قنيبي، د/محمد رواس فلعجي، معجم لغة الفقهاء -

 م1985/  ـه1405 النفائس
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