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  التقدير و الشكر
  
  

  
  

  .يف هذا املقام أن أتوجه بالشكر لكل من ساعدين على إجناز هذا العمل ينيفوتال 
  الدكتور عبد ايد بريم،  الذي االمتنان الشديد، أستاذي املشرفو و أخص بالشكر

 فكانت توجيهاته العلمية النفيسة. رعاية هذا البحثو مل يدخر جهدا يف توجيهي
  .إرشاداته القيمة اجلليلة املسعف يل خالل حبثي للموضوعو

  
 و ال أنسى امتناين إلدارة كلية العلوم اإلسالمية جبامعة اجلزائر، على ما وفّرته من

على ما ذلّلته من صعاب يف ، والباحثنيو توجيه للطلبةو إشرافو تنظيمو سائلو
  .طريقهم
  

أن ينفع بهو جل أن يتقبل منا هذا العملو وأخريا أسأل اهللا عز.  
  .آمني
  

  . براف دليلة
  

  



 
  

  

  

  

  

  

  

  

مةالمقد  
 



 
                     

العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد، سيد املرسلني، وعلى آله  احلمد هللا رب
  .ه إىل يوم الدينوصحبه ومن اهتدى دي

يعتـرب مـن    ،"االختيارات الفقهية لدى العلماء "وبعد، فإن البحث يف موضوع 
يظهر فقه اخلالف داخل املذهب الواحـد، واملـذاهب   إذ هو  املوضوعات البالغة األمهية،

  .األخرى

 دف إىل حتقيق الراجح من أفاالختيارات الفقهية مجيعها إن قـوال العلمـاء يف   ما
  .فيها، وإسقاط املرجوح منها،  قطعا لدابر اخلالف املختلفاملسائل 

وألجل قطع دابر اخلالف، تسعى دور البحث حاليا إىل تشجيع مثل هذا النوع من 
البحوث، ثقة منهم بأم إمنا يقومون بفرض من فروض الدين، ويهيئون للنـاس معرفـة   

  ...أحكام اهللا تعاىل يف عبادام ومعامالم وسائر تصرفام

ا، من مثل هذه الدراسات بـإبراز  ملذاهب الفقهية عموما قد نالت حظوإذا كانت ا
إذ  املذهب املالكي يبقى نائيـا عـن هـذا االهتمـام،     اختيارات فقهائها وتثمينها، فإنّ

 وحسـيب أنّ   .الكي قليلة جدا، إن مل نقل نادرةالدراسات يف اختيارات فقهاء املذهب امل
سد بعض هذا النقص من جهة، وتساهم من جهة أخـرى يف  هذه الدراسة ستساهم يف 

  .بعث املذهب املالكي

  :اهلدف من هذه الدراسة

 إبـراز و التعرف على شخص اإلمام ابن عبـد الـرب   اهلدف من هذه الدراسة هو
  . مينهاختياراته الفقهية وتثا

اإلمام ابن عبد الرب من مشاهري علماء األندلس البارزين الذين ظلـت وسـتظل   ف 
  .آثارهم العلمية شاهدة على نبوغهم



لتدليل على سبقه يف أحد جوانب العلم، وهـو جانـب    لوهذه الدراسة حماولة مين
حيث عمدت الدراسة مبختلف أبواا وفصوهلا إىل رصد آرائه الفقهية يف املسائل  ، الفقه

سـتدالله  اليت هي حمل خالف بني الفقهاء يف حماولة للكشف عن اختياراته فيها، وكيفية ا
  .هلا

مـن   ويهدف البحث مجلة إىل التدليل العملي على أن اإلمام ابن عبد الـرب كـان  
  . االجتهادو االتباع إىل رتبة االختيارو املترفعني عن رتبة التقليد

يف هذا البحث هو الـراجح واألصـح يف   " االختيار " وليس مقصودي من كلمة 
ابن عبد الـرب   اإلمامنه غري خاف أن ف، ألدته جلاوزت االختيارات اآلالاملذهب، ولو أر

يح املذهب، فترجيحاتـه  من شيوخ املالكية الكبار الذين يرجع هلم الفضل يف ذيب وتنق
  .هذا البحثحبق ال يستوعبها 

ما اختاره اإلمام ابن عبد الـرب   هو ـ  يف هذا البحث ـ  بل املقصود من االختيار
و املشهور كي خاصة، واملذاهب األخرى عامة، ألنفسه من حيث الدليل خمالفا مذهبه املال

  .فيها

هو  ،واالختيار ذا املعىن وهو الذي يقوم على الدليل وخيالف املشهور من املذهب 
فهو يكشف عن منهج الفقيه الـذي مجـع آلـة     ،الذي يفيد الدراسات الفقهية املقارنة

رع، فاختـار  قصود الشربط فيها مث نظر إىل مو االجتهاد، فجمع األدلة، وعرف العلل،
  .فقه الواقعة احلكم وفق

ري الدراسـات الفقهيـة   الترجيح الذي أدى إليه النظر الفقهي يث أوفهذا االختيار 
وينميها وجيدد املكتبةد الفقه ويزو...  

الفائدة اليت تسـتفاد مـن    فال يفيد الباحث وال املكتبة ،أما الترجيح داخل املذهب
فلك قواعد وأصول املذهب وال خيـرج   يدور يفألنه –نظري  يف – الترجيح مع املذاهب

  .عنها، هذا فضال عن كثرة مسائله وصعوبة مجعها يف حبث



ات ابن عبد الرب يف مجيع اجتهاد –ع هذا، وإنه ليس من اليسري على الباحث أن يتتب
القصد  ألنّو فيه، فقد ملك رمحه اهللا القدرة على التأليف، بل بلغ حد الرباعةمؤلفاته ـ  

لذا فقد اقتصرت على مؤلف واحـد    هو الوقوف على املنهج الذي اعتمده يف اختياراته،
هذه الذخرية الكـبرية   ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدالتمهيد من مؤلفاته وهو كتاب 

  .واملوسوعة العلمية اهلامة الفريدة من تراثنا اإلسالمي يف احلديث والفقه

  :وعأسباب اختيار املوض

د منهايرجع سبب اختيار املوضوع إىل مجلة من األسباب أعد:  

ابن عبد الرب عامل موسوعي من  اإلمام إذ.  التعرف على شخصية مالكية فريدة/ 1
مشاهري علماء األندلس، وعلم من أعالم األمة اإلسالمية املعطاة، ولقد اعتىن البـاحثون  

ابن عبد الرب جهوده يف اجلرح "  " حمدثالرب ابن عبد ا"  :بإبراز جوانب كثرية من ثقافته
 مجعـا إمجاعات ابن عبـد الرب، " "  2جهوده يف التاريخو ابن عبد الرب"  "  1والتعديل

مدرسة احلديث يف األنـدلس  " " 4ابن عبد الرب وأثره يف احلديث والفقه" "  3دراسةو
". 6وثيقـا ودراسـة  تو مجعاأصول الفقه عند ابن عبد الرب،"  " 5وإمامها ابن عبد الرب

مدرسـة  "  7"آثاره ومنهجه يف فقه السنة ،اإلمام أبو عمر يوسف ابن عبد الرب حياته"

                                                 
 .ية الدعوةكل. جامعة أم القرى. حممد عبد النيب، نال ا درجة الدكتوراه: رسالة قدمها 1
   .جامعة األزهر.ليث سعود جاسم، نال ا درجة املاجستري: رسالة قدمها 2
عبد اهللا بن مبارك بن عبد اهللا البوصي، نال ا درجة املاجستري بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممـد  : رسالة قدمها 3

  .بن سعود
سم احلديث بكلية أصول الدين جبامعة األزهر، سـنة  صاحل أمحد رضا، نال ا درجة الدكتوراه بق: رسالة قدمها  4

  .م 1970هـ ـ  1390
إمساعيل الندوي بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة، نال ا درجة املاجستري يف العلوم اإلسالمية، سنة : رسالة قدمها 5

 .م 1964هـ ـ  1384
  .كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعودالعريب بن حممد مفتوح، نال ا درجة املاجستري ب: رسالة قدمها 6
7 ا درجة املاجستري بدار احلديث احلسنية: مهارسالة قد حممد يعيش، نال. 



اإلمام احلافظ أيب عمر ابن عبد الرب يف احلديث والفقه وآثارها يف تـدعيم املـذهب   
  ...""2اإلميان و عقيدة ابن عبد الرب يف التوحيد" " 1املالكي باملغرب

الفقهيـة   اختياراتهو ابن عبد الرب شخص اإلمام آثرت دراسةا هلذه اجلهود، وتتميم
من خالل كتابه املذكور لنكشف عن جانب آخر من جوانب ثقافته، فتتجلى لنا شخصية 

  .الفقيه اتهدابن عبد الرب 

هلذا  وهو السبب الرئيس. أقوال الفقهاءوحتقيق الراجح من  إظهار فقه اخلالف/ 2 
قيـق  قته الوصول بالنظر الفقهي بني املذاهب املختلفـة إىل حت االختيار حقي إذ. املوضوع

  .رر من القواعد العامة واألصول العلميةالراجح من األقوال وفق ما تق

لمـي والنظـر   جماال خصبا للبحـث الع  اختيارات ابن عبد الرب الفقهية تعد إنّ /3
املكتبة اإلسـالمية   دسيزو ، مجع هذه االختيارات يف حبث واحد نّوالتأليف، فضال على أ

  .لعلوم الشرعيةببحث جديد يف ا

به االعتناء واالهتمـام، لـذلك    لّق -جه اخلصوصعلى و –الفقه املالكي  إنّ /4
 .بعث هذا املذهب وترسيخ جذوره يفن أشارك بسهمي ـ ولو بقسط ضئيل ـ   آثرت أ

عاملـا   كان وسيظلّ ،ابن عبد الرب اإلمام ن بأنّفبدراسة شخصية هذا العامل اجلليل، سيتبي
به املذهب املالكي خصوصا، والفقه اإلسالمي عموما شاخما يعتز.  

5 /ـ  احلاجة ماس المي ة إىل إعادة صياغة كتب املتقدمني، ومراجعة التـراث اإلس
الفقه إىل أعلى صور الكمال، مني وصلوا باملتقد ذلك أنّ .عامة، والفقه اإلسالمي خاصة

الـذي  لغة التخاطب والتعامل العلمي مغاير ملا عليه و لوبنا،أسلوم خيتلف عن أس نّغري أ
مهية صياغة مثل هذه املوضوعات الفقهية يف أسلوب جديـد،  نعرفه اليوم، ومن هنا تربز أ

  .فنستفيد من تراثنا خلدمة واقعناوبصياغة جديدة، 

                                                 
 .حممد يعيش، نال ا درجة الكتوراه بدار احلديث احلسنية: رسالة قدمها 1
املـذاهب  و من قسـم العقيـدة   سليمان بن صاحل بن عبد العزيز الغصن، نال ا درجة املاجستري: رسالة قدمها 2

 .املعاصرة بكلية أصول الدين جبامعة حممد بن سعود



  :واجلديد الذي أتى به هذا البحث" االختيارات " الدراسات السابقة ملوضوع 

  :دراسات عديدة حول موضوع االختيارات قدميا وحديثا، وفيما يلي تعداد هلامثة 

اختيـارات  "بن مشس الدين حممد ابن قيم اجلوزيـة   ، أمحددراسة برهان الدين/ 1
الشيخ العالمة اتهد املطلق حمي السنة، مفيت الفرق شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن 

  .ع العالمة برهان الدين ابن قيم اجلوزيةمج – "كيةس اهللا روحه الزقد –تيمية 

هذه الدراسة أوىل الدراسات اليت اهتمت وعنت جبمع االختيارات، وكما هو  تعد
ـ  ت هـذه  واضح من عنواا، فقد جاءت هذه احملاولة جلمع اختيارات ابن تيمية، وطبع

شـد  وطبعت مرة ثانية مبكتبـة الر  ، )هـ 1330( سنة الرسالة يف مطبعة روضة الشام 
  .بالسعودية

 دراسة عالء الدين أيب احلسن علي بن حممد بـن عبـاس البعلـي الدمشـقي    / 2
  "االختيارات العلمية يف اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية "

وعها أيضا شيخ اإلسالم ابن وموض" االختيارات " وهي الدراسة الثانية يف موضوع 
  1.قت االكربى وأحل الفتاوىوطبعت هذه الرسالة ضمن . تيمية

  " االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية" محد موايف دراسة أ/ 3

نال ا صاحبها درجة  ، العلوم جبامعة القاهرة دار وهي دراسة جامعية منجزة بكلية
  .املاجستري

هو مجع اختيارات ابن تيمية، مع ذكر مذاهب  :واجلديد الذي جاء به هذا البحث
ابن تيمية من هذه املذاهب موافقة أو خمالفة، كما ذكر األدلة الـيت  العلماء، ملعرفة موضع 

    .ابن القيم والبعلي كل من همهالوهذا ما أ بىن عليها ابن تيمية اختيارته،

                                                 
ج  حممد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطـا،  : حتقيق وتعليق وتقدمي نظر الفتاوى الكربى البن تيمية،ا 1
 .م1987هـ 1408:، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل586ـ295،ص 5



قدامة مـن أشـهر املسـائل     اختيارات ابن" دراسة الدكتور علي الغامدي / 4
  .هـ1418والكتاب طبع بالرياض يف أربعة جملدات عام   ."اخلالفية

خمالفـا  " املغـين  " ختاره ابن قدامة يف كتابه مؤلفه مل يقتصر فيه على ما ا غري أنّ
  .بل أورد كل مسألة انتصر فيها ابن قدامة ملذهب احلنابلة –وهو نادر جدا  –للمذهب 

  "االختيارات الفقهية لإلمام النووي " دراسة جالل عبد الرمحان أمحد عارف / 5

بكلية الدراسات العربية واإلسالمية، جبامعـة األزهـر    وهي دراسة جامعية منجزة
   .، نال ا الباحث القطري، درجة املاجستريباملنصورة

  " االختيارات الفقهية لتقي الدين السبكي" دراسة سيد زكريا سيد حممد / 6

 جبامعة القاهرة، نال ا صـاحبها وهي أيضا دراسة جامعية منجزة بكلية دار العلوم 
  .ستريدرجة املاج

ما اختيـارات  أ" االختيارات " يت تناولت موضوع هذا عن املؤلفات والدراسات ال
  .الفقهاء املثبوتة يف كتبهم فهي كثرية جدا

يقـدم  " اختياراته الفقهية و اإلمام أبو عمر ابن عبد الرب" هذا البحث  نّوحسيب أ
  : اجلديد من حيثيتني

فقـد   .ودراسة اختياراتهدراسة حوله الالعامل الذي تتم  شخصية من حيث :أوالمها
  .حبثت هذه الدراسة اختيارات اإلمام ابن عبد الرب من خالل كتابه املذكور

  .حيث املدرسة اليت ينتمي إليها من: ثانيهما

 ينتميـان إىل  مع دراسة اإلمام النووي يف أن العاملني تتفق دراسة اإلمام السبكي إذ
  .املدرسة الفقهية الشافعية

دراسة ابن قدامة ودراسة ابن تيمية يف أن العـاملني أيضـا ينتميـان إىل     كما تتفق
  .احلنبلية الفقهية املدرسة



  .األندلسية املالكية الفقهية املدرسةدراسة أحد أعالم  وتنفرد هذه الدراسة يف

فهـو  :  سلكت يف حترير املوضوع منـهجا مركبـا    :املنهجية املتبعة يف البحث
  .، نقدي، مقارنوصفي، حتليلي استقرائي،

حث لغة الببلها مث أحلّ ،لةمؤصو قةاملسائل من كتب أصحاا موثّو أعرض األقوال 
راء، مستثمرة ذلك كله فيما خيدم موضوع الرسالة اهلادفة إىل اآلو ألقارن بني هذه األقوال

  .تتبع اختيارات ابن عبد الرب الفقهية من خالل الكتاب املذكور

ميزا خبـط  فتكرميا هلا، و قرآنية مسلكا خاصا تشريفاو قد سلكت مع اآليات ال
مث بينت موضعها من كتـاب اهللا   ا،آياوضعت عالمات اإلعراب على أحرف و خاص،
  .جلو عز

اآلثار، فقد اعتمدت على منهج التحقيق العلمي يف خترجيها، و أما األحاديث النبوية
ورقم احلديث إن  ب مث الباب،لكتاالسنن، مع ذكر او ببيان مصادرها من كتب الصحاح

  .وجد

  .أما األعالم، فقد تباينت املنهجية اليت سلكتها اتجاههم

أضربت عن الترمجة هلم، مكتفية بإيراد أمسائهم فقط ـ لكثـرم ـ مـع     : فقسم
  .  اإلحالة إىل مصادر ترمجتهم

يوخ و كذا ش.تالميذ اإلمام ابن عبد الرب غري املشهورينو شيوخ: و مشل هذا القسم
  .املوطأاإلمام مالك بن أنس الذي روى عنهم يف 

ة خمتصرة ـ ال ختلّ بالغاية املسطّرة مـن إيـراد    أما غري هؤالء، فترمجت هلم ترمج
  .مراجع متعددةو أمسائهم ـ معتمدة يف ذلك على مصادر

املصنفات اليت جاء ذكرها يف منت البحث، فقد ميزا خبط مضـخم،  و أما الكتب
  .وع إليهالتيسري الرج



قد سلكت عند تناويل هذه الدراسة منهجية تعتمد على الثنائيـة،  و :خطة البحث
 قسمت كل واحد من الفصلني إىل مبحثني،و كل باب بفصلني،و فجاء البحث يف بابني،

قـد ال تفـوق   و ، د الفروع حتت املطالبقد تتعدو كل واحد من املبحثني إىل مطلبني،و
  .االثنني

  :على النحو التايل مةت اخلطة مرسوفجاء

كتابه التمهيد ملا يف املوطأ من و يف دراسة حياة اإلمام ابن عبد الرب: الباب األول
  .اشتملت هذه الدراسة على فصلنيو .األسانيدو املعاين

ذلك من خالل تصوير البيئة الـيت  و :يف حياة اإلمام ابن عبد الرب: الفصل األول
كذا و تالميذه،و أقرانهو العلمية من خالل شيوخهو تيةالتعرف على حياته الذاو عاش فيها،
  .خلّفها اليت مؤلفاته

هي دراسـة  و :األسانيدو يف كتاب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين: الفصل الثاين
منهج ابن عبد الرب يف االسـتدالل فيـه   و وصفية حتليلية لكتاب التمهيد، مع إبراز قيمته

  .ملسائل الفقه

 دراسة اختيارات ابن عبد الرب الفقهية مـن خـالل الكتـاب    يف: الباب الثاين
  :املذكور

و هي دراسة وصفية حتليلية نقدية مقارنة الختيارات ابن عبد الرب الفقهية ـ وفقـا   
ـ  قد متّت هذه الدراسة بعرض كل اختيار على حدة، و للتعريف الذي حدد يف الدراسة 

ئمة األربعة أساسا ـ مشفوعا بذكر سبب مصدرا بعرض مذاهب الفقهاء يف املسألة ـ األ
اخلالف، ملعرفة موقع اختيارات ابن عبد الرب منها، مث النظر فيما استند إليه ابن عبد الـرب  

  .من األدلة، للوصول إىل معايري الترجيح اليت اعتمدها يف اختياراته

من األول منهما حبث يف اختيارات ابن عبد الرب: م هذا الباب إىل فصلنيو قد قس 
  .تناول الثاين اختيارات ابن عبد الرب من خالل كتاب املعامالتو .خالل كتاب العبادات



  .تشمل على أهم نتائج البحثو :اخلامتة

  : الفهارس

  

  :و فيما يلي عرض تفصيلي خلطة البحث

ملا يف املوطـأ  التمهيد  كتابهو اإلمام أبو عمر ابن عبد الرب األندلسي: الباب األول
  .األسانيدو من املعاين

  .حياة اإلمام أيب عمر ابن عبد الرب األندلسي: الفصل األول  

  .حياته العامةو بيئة اإلمام أيب عمر ابن عبد الرب األندلسي: املبحث األول   

  .بيئة اإلمام أيب عمر ابن عبد الرب األندلسي: املطلب األول    

  .ألندلسي العامةحياة اإلمام أيب عمر ابن عبد الرب ا:املطلب الثاين    

  .حياة اإلمام أيب عمر ابن عبد الرب األندلسي العلمية: املبحث الثاين  

  .تالميذهو شيوخ اإلمام أيب عمر ابن عبد الرب، أقرانه: املطلب األول   

  .مؤلفات اإلمام أيب عمر ابن عبد الرب األندلسي: املطلب الثاين   

لإلمام أيب عمر ابن عبد الرب  األسانيدو ملا يف املوطأالتمهيد كتاب : الفصل الثاين 
  .األندلسي

بيان و األسانيدو ملا يف املوطأ من املعاينالتمهيد التعريف بكتاب : املبحث األول  
  .قيمته العلميةو حمتواه العام

  .األسانيدو ملا يف املوطأ من املعاينالتمهيد كتاب التعريف ب : املطلب األول   

 األسـانيد و يف املوطأ من املعاين ملاالتمهيد وى العام لكتاب احملت: املطلب الثاين   
  .بيان قيمته العلميةو



منهج االستدالل الفقهي عند اإلمام ابن عبد الرب من خالل كتاب : املبحث الثاين  
  .التمهيد

  .منهج اإلمام ابن عبد الرب يف االستدالل من األدلة األصلية: املطلب األول   

  .منهج اإلمام ابن عبد الرب يف االستدالل من األدلة التبعية: املطلب الثاين   

األندلسي من خالل كتـاب  ابن عبد الرب االختيارات الفقهية لإلمام : الباب الثاين
  .التمهيد

  .االختيارات الفقهية لإلمام ابن عبد الرب األندلسي يف العبادات: الفصل األول 

لرب األندلسي يف العبـادات  م ابن عبد ااالختيارات الفقهية لإلما: املبحث األول  
  .الصرفة

  .بن عبد الرب األندلسي يف الصالةاالختيارات الفقهية لإلمام ا: املطلب األول   

  .االختيارات الفقهية لإلمام ابن عبد الرب األندلسي يف الصيام: املطلب الثاين   

ندلسي يف العبادات غري االختيارات الفقهية لإلمام ابن عبد الرب األ: املبحث الثاين  
  .الصرفة

  .االختيارات الفقهية لإلمام ابن عبد الرب األندلسي يف الزكاة: املطلب األول   

  .االختيارات الفقهية لإلمام ابن عبد الرب األندلسي يف احلج: املطلب الثاين   

  .االختيارات الفقهية لإلمام ابن عبد الرب األندلسي يف املعامالت: الفصل الثاين 

االختيارات الفقهية لإلمام ابن عبد الرب األندلسـي يف املعـامالت   : املبحث األول
  .األحوال الشخصيةو املالية

 األندلسـي يف املعـامالت   االختيارات الفقهية لإلمام ابن عبد الرب: املطلب األول
  .املالية



حـوال  لـرب األندلسـي يف األ  االختيارات الفقهية لإلمام ابن عبد ا: املطلب الثاين
  .       الشخصية

 االختيارات الفقهية لإلمام ابن عبد الرب األندلسي يف اجلنايـات : املبحث الثاين    
  .غريهاو احلدودو

 االختيارات الفقهية لإلمام ابن عبد الرب األندلسـي يف اجلنايـات  :  املطلب األول
  .احلدودو

  .ندلسي يف أبواب متفرقةاالختيارات الفقهية لإلمام ابن عبد الرب األ: املطلب الثاين

  .اخلامتة

  .   الفهارس      

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

         

  الباب األولالباب األول
  

  

  

  

  

  يفيف  التمهيد ملاالتمهيد ملاوكتابه وكتابه   األندلسياألندلسي  عبد الربعبد الرب  ابنابن  اإلماماإلمام

  ..املوطأ من املعاين واألسانيداملوطأ من املعاين واألسانيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

اختياراته و إنّ الدراسة املسطّرة هلذا البحث ـ اإلمام أبو عمر ابن عبد الرب األندلسي 
تقتضي منا دراسة املعاين واألسانيد ـ   التمهيد ملا يف املوطأ منالفقهية   من خالل كتابه 

ف العامة وسط الظروف اليت عايشها واألحداث اليت مر ا، ملا للبيئة من من شخصية املؤِل
ف، ه املؤِلف إال وفيه بصمة من الواقع الذي عايشفما من مؤلَّ. فف واملؤلَّتأثري على املؤِل

  . وصورة من شخصيته، وأثرا من املدرسة اليت انتمى إليها

التعرف على شخصيته العلمية، وذلـك مـن   ف تقتضي منا كما أنّ معرفتنا للمؤِل
وآخـذين عنـه   لقيهم آخذا عنهم ومتعلما منـهم، أ خالل التعرف على األعالم الذين 

  .التعليم والتحصيل والتأليف ومتعلمني منه، أو صاحبا ورفيقا هلم متنافسا معهم يف

 فضال عن معرفة إنتاجه العلمي وخصائصه العلمية اليت ميزته وأهلتـه ألن يكـون  
  .موضوع وحمل الدراسات املتخصصة

ينبغـي أن  التمهيـد    لذلك، فإنّ اختيارات ابن عبد الرب الفقهية من خالل كتابه 
  :الباب يف فصلني مهاتدرس من خالل إبراز عنصرين أساسيني اشتمل عليهما هذا 

  .حياة اإلمام أيب عمر ابن عبد الرب األندلسي :الفصل األول 

البن عبد  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدكتاب  :الفصل الثاين 
  .الرب

  



  

  

  

  الفصل األولالفصل األول
  

  

  

  

  األندلسياألندلسي  بن عبد الرببن عبد الربااأيب عمر أيب عمر   حياة اإلمامحياة اإلمام
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

بن عبد الرب األندلسي العكوف على زاويتني م أيب عمر اماتقتضي منا دراسة حياة اإل
  . رئيستني من حياته

  . معرفة حياته العامة والظروف اليت أحاطت به: أوالمها

  . معرفة حياته العلمية:  ثانيهما

  

  . بن عبد الرب يف مبحثني مهاك،  انتظمت حياة اإلمام أيب عمر الذل

  

  .  وحياته العامةبيئة اإلمام ابن عبد الرب :املبحث األول 

  . حياة اإلمام ابن عبد الرب العلمية :املبحث الثاين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  املبحث األولاملبحث األول

  

  وحياته العامةوحياته العامة  بيئة اإلمام ابن عبد الرببيئة اإلمام ابن عبد الرب

  

  

  : ويشتمل على مطلبني                               

  

  

  

  .بيئة اإلمام ابن عبد الرب :املطلب األول 

  

  . م ابن عبد الرب العامةحياة اإلما :املطلب الثاين 

  

  

  

  



  

  

  املطلب األولاملطلب األول

  بيئة اإلمام ابن عبد الرببيئة اإلمام ابن عبد الرب
  

لعلّه من مسلمات القول أنّ اإلنسان ما هو إال نتاج بيئته، ودراستنا لبيئة اإلمام ابن 
العلمية والبواعـث الـيت    هعبد الرب ستمكّننا من فهم أسباب وطبيعة ميوال ته وختصصا ت

هذا الفن أو ذاك، فضال عن فهم وضبط خلفيـات آرائـه    فجرت فيه كوامن اإلبداع يف
  .ومواقفه املبثوثة يف ثنايا كتبه

  : الفروع التاليةو سأتناول ذلك يف 

  

  .احلياة السياسية:األولالفرع  

  

  . احلياة االجتماعية :الفرع الثاين 

  

       .                                                احلياة العلمية:الفرع الثالث 

  

  



  .1احلياة السياسية:الفرع األول

   

                                                 
  :                                                  فاصيل هذه املرحلة يفانظر ت  1

، ص 1الدكتور إحسـان عبـاس، ج  :  الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، أبو احلسن علي بن بسام الشنترييت، حتقيق
لدن فـتح  م،  املعجب يف تلخيص أخبار املغرب من 1979هـ 1399: الطبعة األوىل ،بريوت ،دار الثقافة  ،58

وما بعدها، دار  45الدكتور ممدوح حقي،  ص:  األندلس إىل آخر عصر املوحدين، عبد الواحد املراكشي، تقدمي
، ص 7حممد يوسف الدقاق، ج:  الكتاب، الدار البيضاء،  الكامل يف التاريخ، عز الدين بن األثري، راجعه وصححه

احللة السرياء، حممد بن عبد اهللا بـن أيب بكـر القضـاعي    ما بعدها،  دار الكتب العلمية، بريوت لبنان،  و 368
وما بعدها، مطبعة جلنة التأليف  300، ص1الدكتور حسني مؤنس، ج: املعروف بابن األبار، حققه وعلق حواشيه

 348، ص2م،  البيان املغرب يف أخبار املغرب،ابن عذارى املراكشـي، ج  1963والترمجة والنشر، الطبعة األوىل 
الدكتور   :، مكتبة صادر بريوت،  نفح الطيب عن غصن األندلس الرطيب، أمحد بن حممد املقري، حتقيقوما بعدها

وما بعدها دار صادر، بريوت،  تاريخ إسبانيا أو كتاب أعمال األعالم يف من بويع  382، ص1إحسان عباس، ج
ومـا   41، ص 2ليفي بروفتسال، ج  :قبل االحتالم من ملوك اإلسالم، لسان الدين بن اخلطيب السلماين، تعليق

كتاب العـرب وديـوان   : ،   تاريخ ابن خلدون املوسوم1956بعدها، دار املكشوف، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية 
، 8املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم الرببر، ومن عاصرهم  من ذوي السلطان األكرب، عبد الرمحن بن خلدون، ج

م،  دولة اإلسالم يف األندلس، حممد عبد اهللا عنان، 1995سلسلة العلوم اإلنسانية، ما بعدها، األنيس، و 312ص
وما بعدها، الناشر مؤسسة اخلاجني بالقاهرة، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر، الطبعـة الثانيـة   440، ص 2ج

ل وخليل أدهم، بارتو: ستانلي لني بول، مع إضافات وتصحيحات ،م،  الدول اإلسالمية 1960 –هـ  1380
ومـا   50حممد أحم دمهان، ص: حممد صبحي فرزات، أشرف على ترمجته وعلق عليه: نقله من التركية إىل العربية

درقـان    :بعدها، مكتب الدراسات اإلسالمية بدمشق، حضارة العرب يف األندلس، ليفـي بروفتسـال، ترمجـة   
سيديو، نقله إىل العربيـة  . أ.يخ العرب العام، ل، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت،  تار19 – 16قرقوط،ص 

م، دائـرة   1969 –هــ  1389وما بعدها، عيسى البايب احلليب وشركاه، الطبعة الثانية  256عادل زعيتر، ص
، دار املعرفة بريوت لبنان،  دائرة معارف القرن العشرين، حممد 475 – 474، ص4املعارف،  بطرس البستاين، ج

، دار املعرفة، بريوت لبنان، الطبعة الثالثة، تاريخ املغرب واألندلس، عصام الدين 659 – 658فريد وجدي،  ص
وما بعدها، مكتبة ضة الشرق، جامعة القاهرة،  تاريخ املغرب واألندلس، أمحـد   208عبد الرؤوف الفقي، ص

العـرب السياسـي يف    وما بعدها،  دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، تـاريخ  210خمتار العبادي، ص
،  الدولـة  1998ما بعدها، دار النهضة العربية، بريوت، الطبعـة األوىل  و 102األندلس، سعدون نصر اهللا، ص 

 –هــ   1406وما بعدها، دار النهضة العربية بريوت الطبعة الثالثة  302العربية يف إسبانيا، إبراهيم بيضون، ص 
 .م 1986



عاش اإلمام ابن عبد الرب مرحلتني سياسيتني متالحقتني ومتبـاينتني كـل التبـاين    
 .مرحلة حكم الدولة األموية مث مرحلة حكم دول طوائف: باألندلس مها

، ويبـدأ  1فقد تأسست على يد عبد الرمحان الداخل: دولة بين أمية باألندلسأما 
  .عاما 284 هـ بعد أن دامت422هـ لتنتهي سنة 138هلا سنة  التأريخ

فهي تلك الدول الصغرية املتنازعة املتخاصمة اليت قامـت  : دول الطوائفأما     
  .هـ، واليت دامت قرابة مثانني عاما422على أنقاض الدولة األندلسية الكربى سنة 

 2التقـديرات  هـ علـى أبعـد   463 - 362عاش اإلمام ابن عبد الرب بني سنيت 
  . فيكون ذا قد عايش مرحلة تارخيية هامة من حياة األندلس

كان على رأس األنـدلس اخلليفـة احلكـم    ) هـ 362(ففي سنة ميالده الدنيا 
هـ، وكانت األندلس قـد   366هـ إىل  350الذي دامت خالفته من سنة  1املستنصر

                                                 
شام بن عبد امللك بن مروان، امللقّب بصقر قريش، ويعرف بالداخل األمـوي،  هو عبد الرمحن بن معاوية بن ه  1

مؤسس الدولة األموية باألندلس، ولد بدمشق وترىب يف بيت اخلالفة، انتقل إىل األندلس بعد قيام الدولة العباسية يف 
هـ، واتخذ قرطبـة   138املشرق، وأسس ا الدولة األموية اجلديدة مبساندة من أشراف األمويني باألندلس سنة 

كان حازما سريع النهضة يف طلب اخلـارجني  : " وصفه ابن األثري بأنه. عاصمة له، وبىن ا القصر وعدة مساجد
تويف بقرطبة ودفن يف قصرها سـنة  ". عليه، وكان شاعرا، عاملا، بىن الرصافة بقرطبة تشبها جبده باين رصافة الشام

عبد اهللا أنيس الطباع، وعـين مبراجعـة   : تاح األندلس، ابن القوطية، حققهتاريخ افت: انظر ترمجته يف. هـ 172
 1415: ، مؤسسة املعارف، بريوت، لبنان، الطبعـة األوىل 92ـ   84الدكتور عمر فاروق الطباع، ص: التحقيق
، دار الكتـاب  119ـ   118إبراهيم األبيـاري ص  : م،  أخبار جمموعة يف فتح األندلس، حتقيق 1994هــ 

: املقتبس يف ذكر والة األندلس، أبو نصر احلميدي، حتقيق ةجذو صري، القاهرة ـ دار الكتاب اللبناين، بريوت، امل
منشورات حممد علي بيضون، الطبعة .، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان15روحية عبد الرمحن السويفي، ص . د

،  الكامـل يف  49/ 2:البيان املغـرب   ,29: م، املعجب يف تلخيص أخبار املغرب 1997هـ  1417: األوىل
تـاريخ ابـن     , 11_2/7: أعمال األعـالم  ، 334ـ   327/ 1:مابعدها،   نفح الطيبو 119/ 5:التاريخ
واملستشرقني، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني : ما بعدها،  األعالمو 8/263:خلدون

 .م1997فرباير  : لعلم للماليني، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية عشرة، دار ا338، ص3خري الدين الزركلي، ج 
 . يوجد خالف يف تاريخ والدته سنبينه يف حمله 2



،  وقـد سـار   2لرمحان الناصربلغت الذروة يف العز والقوة والسلطان يف عهد أبيه عبد ا
  .احلكم على ج أبيه يف السياسة واحلزم، فقويت  البالد سياسيا وعسكريا

 ،بعهد منه إليه 3هـ تويف املستنصر، مث توىل امللك بعده ابنه هشام 366و يف سنة 
وكان فيهم والد ابـن   مأشهد عليه كبار رجال الدولة وأعيان الناس ووجوههم وفقهائه

  .2عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري :1عبد الرب

                                                                                                                                           
 350هـ، ويل احلكم سـنة  302هو احلكم بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن، مولده سنة   1

شر عاما يف هدوء وعلو، وكان رفيقا بالرعية، حمبا يف العلم، مأل األندلس هـ، وتلقب باملستنصر، واتصلت واليته مخسة ع
اهللا بن حممد، املعروف بابن الفرضي،  دتاريخ علماء األندلس، عب: انظر ترمجته يف. هـ 366جبمبع كتب العلوم، تويف سنة 

 1410: لبناين، بريوت، الطبعة الثانية، دار الكتاب املصري، القاهرة، دار الكتاب ال31 ص، 1إبراهيم األبياري، ج: حتقيق
، دار املعـارف  100عبد السالم حممد هارون، ص : مجهرة أنساب العرب، ابن حزم، حتقيق وتعليق م،  1989هـ ـ  

 368/ 7:الكامل يف التـاريخ  .45: املعجب يف تلخيص أخبار املغرب م،   1971هـ ـ   1391: مبصر، الطبعة الثالثة
أعمـال   .396ـ   382/ 1:نفـح الطيـب    ،233/ 2:البيان املغرب ، 205ـ   200/ 1:ءاحللة السريا  ، 369ـ 

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العمـاد احلنبلـي،    ،317ـ8/312: ، تاريخ ابن خلدون43_41/ 2:األعالم
 . ، دار الفكر، املكتبة التجارية، مصطفى أمحد الباز56ـ  55، ص 3ج
بد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن احلكم بن هشام بن عبد الرمحن الـداخل، ويل  هو عبد الرمحن بن حممد بن ع 2

هـ، فكانت خالفته مخسني سنة وستة أشهر،   350هـ، وتلقب بالناصر لدين اهللا، وتويف سنة  300اخلالفة سنة 
ليته اخلالفة اعتز ركن استوىل على األندلس وكثري من بالد الرببر استيالء مل يستوله أحد من سلفه باألندلس،  وبتو

الدين، وقام اجلهاد على ساق ومخدت نار اخلالف، وطاعت له الربابر يف مجيع نواحيه واعتصـموا حببلـه والذوا   
، 31/ 1:تاريخ علماء األندلس: انظر ترمجته يف. بفضله وعدله، وقد كانت له غزوات مذكورة وفتوحات مشهورة

 234/  2:، البيان املغـرب 200ـ   197/ 1:احللة السرياء، 18: جذوة القتبس، 100:مجهرة أنساب العرب
 . 3/  3: ، شذرات الذهب312ـ8/297:تاريخ ابن خلدون, 30_28/  2: أعمال األعالم , وما بعدها

هـ وهو ابن أحد عشـر عامـا،    366هـ،  وويل األمر سنة  354هو هشام بن احلكم املستنصر، ولد سنة   3
: انظر ترمجتـه يف . هـ 403له وال ي، تلقب باملؤيد، وخلع مرة بعد املرة، تويف سنة وكان متغلّبا عليه، ال أمر 

، بغية امللتمس يف تاريخ رجال 21:،  جذوة املقتبس100: ، مجهرة أنساب العرب32/ 1:تاريخ علماء األندلس
دار الكتـب    ،24الدكتورة روحية عبد الـرمحن السـويفي، ص   : أهل األندلس، أمحد بن عمرية الضيب، حتقيق

الكامـل يف    ،م 1997هــ ـ    1417  :الطبعة األوىل  ،العلمية، بريوت، لبنان، منشورات حممد علي بيضون
خليل املنصور،ج : ،  ا ملغرب يف حلي املغرب، علي ابن سعيد األندلسي، وضع حواشيه379ـ377/ 7 :التاريخ

هــ   1417  :علي بيضون، الطبعـة األوىل دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، منشورات حممد ,  193، ص1



باألمر دونه وسيطر على مقاليد  أفضى امللك إىل هشام وهو صغري ضعيف، فاستبد
وقد ظلت األندلس حتت يديه يف عز وقوة  3احلكم يف الدولة حاجبه املنصور بن أيب عامر

حىت تويف سـنة  واستقرار يف الداخل، وغلبة وجهاد النصارى وافتتاح للبلدان يف اخلارج، 
  ).هـ 392(

وتوىلّ احلجابة بعده وتلقّب باملظفر، وقد اتبع ج والـده   4مث خلفه ابنه عبد امللك 
وسار سريه يف جهاد النصارى إىل أن استشهد وهو يف آخر غزواته  يف شهر صفر مـن  

  .هـ399سنة 

                                                                                                                                           
شـعيب األرنـؤط،   : الدين الذهيب، حققهسري أعالم النبالء، مشس ,  382_ 377/ 2: البيان املغرب  ،م 1997

 .2/43 :أعمال األعالم,  396/  1:نفح الطيب,  ، مؤسسة الرسالة123، ص17ج
  .ستأيت ترمجته عند احلديث عن عائلة ابن عبد الرب 1
 . 50ـ  48/ 2:األعالمأعمال   2
هو حممد بن عبد اهللا بن عامر بن حممد، أيب عامر املعافري القحطاين، أبو عامر، املعروف باملنصور بن أيب عامر،  3

أمري األندلس يف دولة املؤيد هشام بن احلكم املستنصر، والغالب عليه، وكان بطال شجاعا، حازما سائسا، غزاء 
فتوحات، وقد بلغت غزواته نيفا ومخسني غزوة، ومل زم له راية، له من احلزم والكيد عاملا، جم احملاسن، كثري ال

. هـ وقربه مبدينة سامل أقصى األندلس 393الدولة العامرية، تويف سنة :  واجللد ما أفرد له ابن حيان تأليفا مساه
الكامل ,  62-50: ار املغرباملعجب يف تلخيص أخب  ،24: ، بغية امللتمس59:جذوة املقتبس: انظر ترمجته يف

،   تاريخ اإلسالم  445ـ  382/ 2:، البيان املغرب269ـ  268/ 1:احللة السرياء ,  7/369: يف التاريخ
، دار 93، ص 4ج ،الدكتور عمر عبد السالم تدمري: ، مشس الدين الذهيب، حتقيق:ووفيات املشاهري واألعالم

,  123،124و ،16، 15/ 17: م، سري أعالم النبالء 1994 هـ ـ 1414  :الكتاب العريب، الطبعة األوىل
، دار 185، ص 2ج  ،أبو هاجر حممد السعيد بسيوين زغلول: مشس الدين الذهيب، حققه ،العرب يف خرب من غرب

،  94- 85/ 3و 597-595, 591/ 1و 423_403/  1: نفح الطيب  الكتب العلمية، بريوت، لبنان،
، 144ـ  143/  3: ، شذرات الذهب320ـ8/317:ابن خلدون تاريخ,  2/59 :أعمال األعالم

 .6/226:األعالم
امللك بن املنصور أيب عامر حممد بن أيب عامر املعافري، ويل احلجابة بعد موت أبيه  دهو أبو مروان املظفر باهللا، عب 4

يظهر العدل  هـ، ولقب باملظفر وسيف الدولة، دامت األندلس يف أيامه يف خري وخصب وعز، كان 392سنة 
هـ، فكانت  399وحيمي الشرع ويرفق بالرعية، جرى جمرى أبيه يف غزو النصارى، غزا سبع غزوات، تويف سنة 

البيان , 7/370 :الكامل يف التاريخ, 63-62املعجب : انظر ترمجته يف. مدة حجابته ست سنني وأربعة أشهر
  .8/320:، تاريخ ابن خلدون423/ 1:ب، نفح الطي124/ 17:،  سري أعالم النبالء37ـ  3/ 3:رباملغ



صـر  وتلقب باملـأمون نا  1مث توىل األمر بعده أخوه عبد الرمحان امللقب بشنجول
الدولة، ومل يكن نظري أبيه وأخيه حنكة، بل كان دوما  كفاية  وأكثر أطماعـا، وقـد   
عجل لسقوط الدولة العامرية، حني ابتغى اخلالفة، فحمل اخلليفة املستضعف  هشاما على 
العهد له باخلالفة من بعده،فنقم عليه أهل الدولة، وثارت ثائرة األمويني  وعامة الشـعب  

 399سنة  2هشام املؤيد ووقعت فتنة بقيادة حممد  بن هشام بن عبد اجلبارفثاروا  على  
واستقر األمر , هـ، خلع فيها هشام املؤيد وسجن وقتل عبد الرمحان بن منصور العامري 

وذا انتهى أمر الدولة العامرية باألندلس، . حملمد بن هشام بن عبد اجلبار وتلقب باملهدي
زدوجة ـالسلطة الصورية للخليفة الشرعي والسلطة الفعلية  وانقضى معها عهد السلطة امل

  .حلاجبه ـ

حىت أن كل من كان بينه وبني أحد عـداوة  (افتتح املهدي عهده بالنكول بالرببر، 
وسبب كراهة األندلسيني واألمويني للرببر، كـوم خاصـة    3)هذا بربري، فقتل: قال

                                                 
هو عبد الرمحن بن املنصور أيب عامر حممد بن أيب عامر املعافري، امللقب بشنجول، ويل احلجابة بعد وفاة أخيه  1

هـ، وتلقب بالناصر مث باملأمون، فكان يدعى باحلاجب األعلى املأمون ناصر الدولة، افتتح  399عبد امللك سنة 
ع إىل اخلالفة، فنقم عليه أهل الدولة انة، ومل مير على توليته احلجابة شهر ونصف حىت تطلّعهده باخلالعة وا

 , 63: املعجب  :انظر ترمجته يف.  هـ، ومل مير على واليته ثالثة أشهر 399قتل يف رجب سنة . وأكمنوا له
 1:، نفح الطيب125/ 17: سري أعالم النبالء ،50ـ  38/ 3: البيان املغرب ،7/370: الكامل يف التاريخ

  . 426ـ  424/
هو حممد بن هشام بن عبد اجلبار بن عبد الرمحن الناصر، تلقب باملهدي، ويل اخلالفة مرتني، األوىل يوم خلع  2

هـ، واخنلع لسليمان بن حكم يف النصف من  399هشام بن احلكم ثاين يوم قيامه يف شهر مجادى األوىل من سنة 
فكانت دولته األوىل بقرطبة تسعة أشهر، ودولته الثانية بعد سليمان تسعة وأربعون هـ،  400ربيع األول سنة 

يوما اجلميع عشرة أشهر وتسعة عشر يوما، أظهر فيها الفساد والنكول بالرببر، وقد استعان حىت بالنصارى يف 
 ،24: غية امللتمس،  ب22: جذوة املقتبس: انظر ترمجته يف.  هـ 400مواجهة قومه، قتل يف ذي احلجة من سنة 

، نفح 130ـ  128/  17: سري أعالم النبالء ،65ـ  50/ 3: ، البيان املغرب7/370: الكامل يف التاريخ
 . 428ـ  426/  1:الطيب

 .97/  3: البيان املغرب 3



من العصـبية   مالعيون، ولوال ماهل فسخطتهم القلوب وخرزم(املنصور وسنده وبطانته 
  .1)الستأصلهم الناس

أضمر الرببر احلقد واالنتقام، ومل يطل املقام باخلليفة اجلديد حىت ثار عليه هشام بن 
مبعية الرببر ومجوع العامرين، لكن املهدي أكمـن هلـم    2سليمان بن عبد الرمحان الناصر

  . وأوقع م وقتل هشاما بن سليمان

ولقّبـوه   3البيعة لسليمان بن هشام الرشيد رهـ جدد الربب 399نة و يف أواخر س
  .باملستعني واستعانوا يف تأييد سلطانه بالنصارى

املستعني يف جنود الربابرة والنصـارى مـن   :  هـ اشتبك الفريقان400و يف سنة 
جهة، واملهدي مع أهل قرطبة من جهة أخرى، ووقعت معركة عنيفة تغلّب فيها املستعني 

لنصارى، وقتل عدد جم من أهل قرطبة وأعياا وعلمائها، ومتّت البيعة لسليمان بـن  وا
للهروب إىل طليطلة حيـث   أما املهدي فقد اضطر باهللا،هشام الرشيد وتلقّب باملستعني 

فاستعان به، واستنجدا بالنصارى ووقعت معركة عنيفة بني الطرفني ازم  ،واضح احلكمي
، أما الرببر فقد اتجهوا حنو جنوب األندلس، واستقر ها إىل شاطبةفيها املستعني وفر متج

األمر للمهدي الذي دخل قرطبة جمددا البيعة لنفسه، منصبا واضحا حاجبا له، وملا مسـع  

                                                 
 . 427/ 1:نفح الطيب 1
ابن عمه املهدي يف شوال سـنة  هو هشام بن سليمان بن الناصر لدين اهللا، ابن عم املهدي، قام مبعية الربابرة على  2

: ،  الكامـل يف التـاريخ  102: مجهرة أنساب العرب: انظر ترمجته يف. هـ، لكن املهدي متكّن منه وقتله 399
 . 427/  1:، نفح  الطيب129/  17: سري أعالم النبالء ،35ـ 34/  3 :البيان املغرب ،371ـ7/370
الظافر حبول اهللا، ولد سنة و الرمحن الناصر، املتلقب باملستعني هو أبو أيوب، سليمان بن حكم بن سليمان بن عبد 3

اخنلـع يف  و هــ،  400يف شهر ربيع األول من سنة : األوىل:  هـ، كان أديبا شاعرا، ويل اخلالفة مرتني 354
من يوم خلعه هشام بن احلكم يف شوال مـن  : سبعة أشهر، والثانية: شوال من السنة نفسها، فكانت دولته األوىل

هـ ثالث سنني وثالثة أشهر، جال فيها بالرببر يفسد وينهب  407هـ إىل يوم قتله يف احملرم من سنة  403سنة 
، بغيـة  23ـ   22: ، جذوة املقتـبس 102: مجهرة أنساب العرب: انظر ترمجته يف... البالد، ويعمل كل قبيح

/  17: ، سري أعـالم النـبالء  119 ـ  117/  3: البيان املغرب ،371/ 7: الكامل يف التاريخ ،25 :امللتمس
 431ـ  428/  1:، نفح الطيب134ـ  133



بتجمع الرببر واملستعني خرج لقتاهلم، وكانت هذه املرة الدائرة عليه فازم وقتـل مـن   
  . 1حلفائه حنو ثالثني ألفا

ن قرطبة حول هشام املؤيد وأمجعوا على جتديد البيعة له، وأقام واضـحا  التف سكا
العامري على حجابته، وكتب إىل املستعني وحلفائه يأمرهم بالدخول يف طاعته، لكنـهم  

هم بعد ثالث سـنوات مـن   رفضوا واستمروا يف حصارهم لقرطبة حىت سقطت يف أيدي
شوال مـن   26مرة أخرى يف وبويع املستعني  .]هـ403هـ إىل 401[ احلصار من 

هـ، وتلقب بالظافر حبول اهللا، ومكافأة منه للربابرة الـذين نصـروه، قسـم    403سنة 
األندلس بينهم أقاليما، واستقلّ كل واحد منهم بإقليم، وعم االضطراب، وفقدت هيبـة  

طبة هـ، جاء بنو محود الرببر من سبتة إىل قر407ويف سنة  .اخلالفة واستأثر الرببر باألمر
حلكمها بعد أن متكّنوا من القضاء على سليمان املستعني، واستمر هلم األمر إىل غاية سنة 

  .ـ، مث تشتت أمرهم بعد أن انقسموا وتفرقوا414
 3هـ مث باملستظهر414سنة  2فاستعاد األمويون احلكم، فنادوا باملرتضى

  ،هـ 414سنة  4مث باملستكفي ، هـ414سنة

                                                 
  .82ـ 51/  3:البيان املغرب 1
هو سليمان بن عبد الرمحن بن حممد، اختاره أهل قرطبة إماما عليهم، ولقبوه باملرتضى، فبينما هم يريدون تقدميه   2

اجلبار يف شرذمة من الناس يدعو إىل نفسه، فرجعوا إذ هجم عليهم يف املسجد اجلامع عبد الرمحن بن هشام بن عبد 
 .135/  3:البيان املغرب: انظر ترمجته يف. إليه بني مكره وراض

هـ،  392هو أبو املطرف، عبد الرمحن بن هشام بن عبد اجلبار بن عبد الرمحن الناصر، أخو املهدي، ولد سنة  3
هــ، وتلقـب    414ثالث عشرة ليلة خلت لرمضان سـنة  كان أديبا شاعرا، فطنا ذكيا، لبيبا، بويع باخلالفة ل

باملستظهر باهللا، وبعد شهرين من توليته احلكم، قام عليه أبو عبد الرمحن حممد بن عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد 
 ،101:مجهرة أنساب العرب: انظر ترمجته يف. هـ 414الرمحن الناصر فقتله، وكان ذلك يف ذي القعدة من سنة 

، 140ـ   135/  3: ، البيان املغرب102/  8: ، الكامل يف التاريخ84_83: املعجب، 27:    قتبسجذوة امل
 .437ـ  435/  1:نفح الطيب

هـ، ويل اخلالفة يف  366هو أبو عبد الرمحن حممد بن عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن الناصر لدين اهللا، مولده سنة   4
رجع األمر إىل املعتلي حيي بن علي بن و عشر شهرا من بيعته، خلع بعد ستةو هـ، 414شهر ذي القعدة من سنة 

 ،101:مجهرة أنسـاب العـرب  : ترمجته يف انظر .يومامفره بعد خلعه بسبعة عشر  قتل يفهـ،  416محود سنة 



وتأزمت األوضاع، وعمـت   ،وكثرت األلقاب ،هـ 418 سنة 1اهللابمث باملعتد  
و نودي يف األسـواق  (، فنودي بإسقاط اخلالفة عنهم وفشلت سياسة األمويني ،الفوضى

  . 2).واألرباض ال يبقى بقرطبة أحد من بين أمية وال يكنفهم أحد

هـ بعد أن دامـت   422و بذلك انتهت الدولة األموية باألندلس يف أواخر سنة 
سنة، عهـد تفكـك واحنـالل     80ما، لتدخل األندلس عهدا جديدا دام قرابة عا284

سياسي، يعرف بعهد الطوائف، فقد متزقت الدولة الواحدة، وانقسـمت إىل دويـالت   
  . صغرية متخاصمة

انقطعت الدولـة األمويـة مـن    و( :وصف هذه املرحلة بقوله  3و قد أجاد املقري
وانتـزى   ،قام الطوائف بعد انقراض اخلالئـف األرض، وانتثر سلك اخلالفة باملغرب، و

                                                                                                                                           
، نفح 143ـ   140/ 3:البيان املغرب ,8/103 : يف التاريخ الكامل ,87_85 : املعجب، 28: املقتبسجذوة 
   438ـ  437/ 1:الطيب

هـ، بويع يف  364هو أبو بكر، هشام بن حممد بن عبد امللك بن عبد الرمحن الناصر، أخو املرتضى،  ولد سنة   1
انظر ترمجته . هـ 428تويف يف مفره سنة . هـ، وفر 422هـ، وتلقب باملعتد باهللا وخلع سنة 418ربيع األول سنة شهر 
، 148ـ   145/ 3:البيان املغرب , 89_87: املعجب. ،29ـ   28: بس، جذوة املقت101: مجهرة أنساب العرب :يف

 . 438/  1:نفح الطيب
 .152/  3:البيان املغرب 2
هو أبو عبد اهللا، أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب بكر، القرشي، التلمساين، من فقهاء املالكية البارزين، ولد ونشأ   3

، له مؤلفـات  )نظم الآليل يف سلوك األهايل(وا يف مؤلف أمساه وتويف بتلمسان، له رحالت عديدة طلبا للعلم، ود
،  )القواعـد (، وكتـاب  )عمل من طب ملن حب(، كتاب )نفح الطيب عن غصن األندلس الرطيب:  (قيمة منها
الديباج املذهب يف  :انظر ترمجته يف. هـ 756هـ، وقيل  758تويف سنة . ، وغريها)الكليات الفقهية (وكتاب 
حممد بـن  : ، وفيه382مأمون بن حمي الدين اجلنان، ص : يان علماء املذهب، ابن فرحون، دراسة وحتقيقمعرفة أع

شـذرات   ،م 1996هـ ـ   1417:  أمحد بن بكر بن حيي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل
شف الظنون، إمساعيـل باشـا   أمساء املؤلفني وآثار املصنفني من ك :هدية العارفني ،196ـ   193/  6 :الذهب
 1992هـ ـ   1413 :هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان708، وفيه وفاته سنة 160ص ،2ج،البغدادي

ـ  756 :، وفيه وفاته سنة232ص  ،يف طبقات املالكية، حممد بن حممد خملوف شجرة النور الزكية ،م دار  ،هـ
 ،لبنـان  .ر إحيـاء التـراث العـريب، بـريوت    ، دا78ص،2ج  ،عمر رضـا كحالـة   ،معجم املؤلفني ،الفكر
 . 1/237:األعالم



األمراء والرؤساء من الرببر والعرب واملوايل باجلهات، واقتسموا خطتها، وتغلب بعـض  
والذوا  وعظـم شـأم،   ملوك استفحل أمرهم، منهم واستقل أخريا بأمرها ،على بعض
  .)1للطاغية أن يظاهر عليهم أو يبتزهم ملكهم باجلزي

الرب يف هذا اجلو املتقلب املضطرب، عايش ملكا قويا واستقرارا  عاش اإلمام ابن عبد
  .                      وفتنا، فافتقاد النظام، وافتراقا وانقساما واحنالال تأوال،  مث فوضى واضطرا با

عايش اإلمام ابن عبد الرب نشوء عصر الطوائف وتوضح لنا تعليقاته نقمه على هذا 
من استبداد ملوكه بذويهم وصغارهم ألعداء اإلسالم فوصف لنا العصر واستياءه الشديد 

فصار كل من غلب منها ـ أي  ( :حال األندلس عقب الفتنة وقيام دول الطوائف بقوله
األندلس ـ على موضع ملكه واستعبد أهله وكثر فيها األمراء وضعفوا وصاروا خوال  

  .2)للنصارى

،  باب 3جة االسابن عبد الرب يف كتابه  واملتتبع هلذه األبواب اليت أوردها اإلمام 
، بـاب  7الغضب، باب 6باب البغي واحلسد  ،5، باب الظلم واجلور4السلطان والسياسة
يستشف مالمح الواقع السياسي هلذا العصر املتعفن، املـثخن بـالظلم   . 8الرجاء واخلوف

وذم فاعله من ملوك وأمراء واجلور، وقد نبه اإلمام ابن عبد الرب األمة إىل طبيعة االستبداد 
مذموم عند مجاعة احلكماء، واملشورة حممودة عند غاية العلماء، وال  االستبداد(  :بقوله

                                                 
  .438/ 1: نفح الطيب  1
إبراهيم : يف التعريف بأصول أنساب العرب والعجم، ابن عبد الرب، حققه وقدم له ووضع فهارسهالقصد واألمم  2

 م 1985 -هـ  1405دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل  ،55األبياري، ص
 .به يف مبحث مؤلفات اإلمام ابن عبد الرب سيأيت التعريف  3
 331، ص1حممد مرسي اخلويل، ج : أنس االس وشحد الذاهن واهلاجس، ابن عبد الرب، حتقيقجة االس و  4
  .م 1982 -هـ  1402: ، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية354 -
 . 369 – 361/ 1: نفس املصدر 5
 .417 – 406/  1:نفس املصدر 6
 . 377 – 375/ 1: نفس املصدر 7
 . 382 – 378/  1: نفس املصدر  8



أعلم أحدا رضي االستبداد ومحده إال رجال واحدا مفتونا خمادعا ملن يطلب عنده لذته 
سق فريقب غريته، أو رجل فاتك حياول حني الغفلة ويرتصد الفرصة وكال الرجلني فا

   .1)مائق

 

  .احلياة االجتماعية :الفرع الثاين

إنّ االضطرابات والفنت اليت مر ذكرها، وتشتت مشل األندلس، كان نتيجة حتميـة  
  .لعدة عوامل سياسية واجتماعية

فاألندلس كانت تتألّف من عناصر متباينة يف اجلنس واللغة والعقيدة والثقافـة،       
  . بسبب حسد بعضها لبعضأضعفت السياسة، وأكت األندلس 

  :وفيما يلي استعراض هلذه التشكيلة االجتماعية املكونة لسكان األندلس

  :2العرب: أوال

دخل العرب األندلس يف شكل موجات متوالية أو طوالع، فضال عمن هاجر إليهـا  
أول هذه الطوالـع،  و على القوط، 3من أهل    الشام وغريهم، إثر انتصار طارق بن زياد

                                                 
صفحة مشرقة من تاريخ املغرب يف العصـور الوسـطى،   : قيام دولة املرابطني: وانظر. 457/ 1: نفس املصدر  1

 -هــ   1416: ، دار الكتاب احلديث، الطبعة الثانيـة 227 – 226تأليف الدكتور حسن أمحد حممود، ص 
 .م 1996

 ،12ـ  11عنان، ص منذ قيامها حىت الفتح املرابطي، حممد عبد اهللا دول الطوائف  ,333/ 1:فح الطيبن  2
 .408/  2:دولة اإلسالم , م1960هـ 1380:الطبعة األوىل, مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر

ن نصري لفتح األندلس سنة هو طارق بن عمرو، ويقال ابن زياد، من القادة الفاحتني املشهورين، أرسله موسى ب  3
  .هـ، جاز املضيق املسمى بامسه، ودخل األندلس يف مقدمة جيش من العرب والرببر وافتححها، له مآثر عديدة92

 .233/ 1: ،  نفح الطيب284:بغية امللتمس ،217: جذوة املقتبس:  انظر ترمجته يف  



هـ، وكانت تضم مثانية عشر ألفا من قريش  93يف رجب سنة  1وسى بن نصريطالعة م
  .2والعرب ووجوه الناس

هـ وكانت تتألّف من أربعمائة رجل من  97مث الطالعة الثانية يف ذي احلجة سنة 
هـ وعدد جنود هذه الطالعة كان  123وجوه أهل إفريقية، مث تأيت الطالعة الثالثة يف سنة 

  .3فيقرب من عشرة آال

و هكذا توافد العرب على األندلس، وتكاثروا عدة وعددا، غري أنّ سياسة بين أمية 
باألندلس، عملت على سحق العصبية العربية وإقصاء مجيع زعمائها من مراكز السـلطة  

  .4والقوة واجلاه، واستبدلت م جند الصقالبة

ـ        د واالنتقـام،  توارت األطراف والعناصر البارزة من اتمع، مضـمرة احلق
ومتحينة فرص الظهور واالنتقام، فكان هذا السبب، من أكرب أسباب الفتنة اليت أشـعلها  

  .العرب واكتوت بنارها مجيع األندلس

  5الرببر: ثانيا

                                                 
ما ورأيا ومهة ونبال وشجاعة وإقداما، روى عن هو أبو عبد الرمحن، موسى بن نصري، كان من رجال العامل جز  1

متيم الداري، روى عنه يزيد بن مسروق اليحصيب، أرسله الوليد بن عبد امللك إىل إفريقيا، فأخضع قبائلها، وأمر 
:   انظر ترمجته يف. هـ 99هـ، وقيل سنة  97تويف سنة . مواله طارقا بغزو بالد األندلس، وكان النصر للمسلمني

 112/ 1  :، شذرات الذهب500ـ4/496:سري أعالم النبالء ،399: ، بغية امللتمس304  :قتبسجذوة امل
  .113ـ 

  .186: تاريخ افتتاح األندلس  2
هـ  1405: الدار السعودية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ،356ـ  355صحسني مؤنس،  فجر األندلس،  3

 .م1985
 .333/ 1: نفح الطيب 4
/ 2: ، البيان املغرب182، 128/ 2: ،  أعمال األعالم233/  1: ، نفح الطيب55: األممالقصد و: انظر  5

، 12: ، دول الطوائف603، 600/  2: ، دولة اإلسالم438، 417، 416، 409، 408، 369، 334
تاريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي، حسن إبراهيم حسن،  ،378: فجر األندلس ، 14، 13
 .8: م، تاريخ العرب السياسي 1967: ، دار إحياء التراث العريب، بريوت، الطبعة األوىل630ص  ،4ج



 توافد الرببر على األندلس، واستمرت هجرم عقب الفتح مباشرة، قال املقري يف
، وسـعة  باألندلس ة بالفتح على طارقوتسامع الناس من أهل بر العدو(   :نفح الطيب

ركب موخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه من  ،املغامن فيها، فأقبلوا حنوه من كل وجه
  .1)فلحقوا بطارق ،وقشر

و قد كانوا يشكّلون قوة رئيسة يف اجليش اإلسالمي الفاتح الذي عرب األنـدلس،  
، وكان من جـراء  معرب معاملتهوأساء ال هموأبلوا بالء حسنا يف الفتح، لكن أغمط حق

سوء هذه السياسة أن ثارت ثائرة الرببر، وعزموا على الثأر واالنتقام، فأخذوا يناصـبون  
لـه الرببـر يف مجيـع     تالعرب العداء، لكن الناصر استطاع أن يوحد الصفوف، وطاع

  .         نواحيها

لس بـالرببر، حـىت   و عظم شأم يف أيام املنصور، إذ استبدل املنصور جند األند
وبسقوط الدولة العامرية، دخلت األندلس عهد فوضـى  . صاروا أكثر من أجناد األندلس

  وفنت 

غدت األندلس مسرحا لفوضى القوى املتعادية املتنافسة ومن بينها الرببـر  ( حيث 
الذي اعتمد عليهم املنصور يف حتقيق سياسته حىت أصبحوا ميثلون خطرا يهـدد كيـان   

  .2)الدولة

  .3الصقالبة: لثاثا

كانت كلمة الصقالبة، تطلق يف األندلس على األسرى واخلصيان مـن األجنـاس   
احلقيقية، مث غدت تطلق مبضي الزمن على مجيع األجانـب الـذين   ] السالفية[الصقلبية 

                                                 
  .259/  1:نفح الطيب  1
  .194/  8:تاريخ ابن خلدون 2
، 339، 333/  1:، نفح الطيب388، 387، 386، 333، 269، 253/  2:البيان املغرب: انظر  3

الدكتور لطفي عبد  اإلسالم يف إسبانيا، ، 13:دول الطوائف، 409ـ  408/  2: دولة اإلسالم ،342، 341
 .الدكتور أمحد فرت عبد الكرمي، مكتبة النهضة املصرية:  ، املكتبة التارخيية، بإشراف38، 36البديع، ص



النصـارى  [ يعملون يف البطانة ويف القصر، وكان أولئك الصقالبة مزجيا من احللـيقني  
  . 1الفرنسيني واللونبارد واإليطالينيواألملان و] اإلسبان 

وجتار الرقيق، ] القراصنة [ و كان معظمهم يؤتى م أطفاال بواسطة خوارج البحر 
وكانوا خيتارون من اجلنسني، ويربون منذ احلداثة تربية عربية حسنة، ويلقـون مبـادىء   

ئة ومخسـني  قد أخذ عددهم يف االزدياد حىت بلغ حنو ثالثة عشر ألف وسبعماو ,اإلسالم
  .2فىت

سياسة الدولة األموية باألندلس على اصطناع املوايل والصقالبة، وقد وصلوا يف عهد قامت   
أكابر القادة،  عبد الرمحن الناصر إىل ذروة القوة والنفوذ، فقد كان منهم قائد اجليش األعلى ومعظم

ىل احلكم، حطّ من مراتبـهم  إواستكثر منهم احلكم الثاين، فكانوا سنده وبطانته، ومبجيء املنصور 
واسـتبدهلم جبنـد    3)أول عروة فصمها من عرى اململكة عروة الصقالبة اخلدم بالقصر  (فكانت 
  . الرببر

و بـدخول  ...أحفظ الصقالبة ما آل إليه أمرهم، وكانوا يظنون أن امللك يف أيديهم
ركـة، فقـد   األندلس عهد الفوضى والفنت، ظهر الصقالبة طرفا بارزا من أطـراف املع 

  .اشتركوا يف مجيع الفنت ينصرون فريقا على فريق

  .4املولدون: رابعا

و هم اإلسبان الذين اعتنقوا اإلسالم، فقد تزايد عددهم زيادة كبرية منذ عهد عبد 
الرمحن بن احلكم، وأضحوا قوة هامة يف اتمع، وأحرز الكثري منهم على الثراء والقـوة  

  .واجلاه والنفوذ
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ل أمراء بين أمية جند العرب جبند الصقالبة، غضب العرب وأشعلوا فتنة و ملا استبد
ن من أذى، قامـت  لعجم، وكرد فعل ملا أصاب املولدياكتوى بنارها كل من املولدين وا

وغريه ممن قادوا ثورات املولدين ومن انضم إليهم من نصـارى   1ثورة عمر بن حفصون
  .الذمة

  :2أهل الذمة :خامسا

فقد كفل هلم املسلمون حقوقهم وحريـام  , ذي بقوا على دينهموهم اإلسبان ال
  .وأدخلوهم يف ذمتهم مقابل اجلزية واخلراج

خيتار مـن طـرف األمـري أو    ) القومس(و كان حيكمهم حاكم من بينهم يسمى 
وفضال عـن ذاك  , يقوم جبمع اخلراج روآخ, كما كان هلم ممثل ميثلهم يف البالد, اخلليفة

  .قاض منهم يتوىل النظر يف شؤوم ومنازعام وذاك فقد كان هلم

هذه احلرية الـيت   ويف ظلولكن، رغم هذا التسامح الديين الذي متتع به أهل الذمة  
فكانوا صلة الوصل بني ثوار األندلس , إال أم أنكروا اجلميل وخانوا األمان, منحت هلم
ن املعارك وحاولوا عدة مرات بل إم كانوا أدالء مرشدين لإلسبان يف كثري م, واإلسبان

  . ضرب استقرار األندلس

  . 3اليهود :سادسا

متتع اليهود بثمرات التسامح الديين الذي عرفته األندلس،  وازدهرت أعماهلم وبرز 
فكان هلـم  , وأصبحوا عنصرا هاما يف اإلدارة والتجارة والثقافة, منهم مهرة يف فنون شىت

                                                 
هو عمر بن حفص، املعروف بابن حفصون، كان منن اخلوارج القائمني باألندلس بأعمال رية، كان جلدا   1

انظر ترمجته .  هـ275قتل سنة . شجاعا أتعب السالطني وطال أمره ألنه كان يتحصن عند الضرورة بقلعة ببشتر
 .45ـ5/44:، األعالم355: بغية امللتمس ،268:  جذوة املقتبس: يف
، 277: ، حضارة العرب يف األندلس8: يف األندلس، تاريخ العرب السياسي 447ـ  438:  فجر األندلس  2

 .630/ 4: تاريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي
، حضارة العرب 8: اسي يف األندلس، تاريخ العرب السي46 4/ 2: ، دولة اإلسالم527: فجر األندلس: انظر  3

  .630/  4: ، تاريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي277: يف األندلس



ووصلوا يف ظل اخلالفـة إىل  , قوانينهم وقضام نظام إداري خاص م، كما كانت هلم
من اختيار اخلليفة الناصـر  , يكفينا تدليال على ما بلغوا من مكانةو ,ذروة القوة والنفوذ

كما اختـاره املنصـور   , ليقوم خبدماته الدبلوماسية   1أليب الفضل بن حسادي اليهودي
  .لإلشراف على اخلزينة العامة

وملا بدأ الصراع بني املسلمني والنصارى علـى  , األندلسعند انتثار مشل و هذا،   
كفر اليهود بالنعمة ووقفوا إىل جانب النصارى، واضـعني أنفسـهم يف   , مصري األندلس
  .خدمة الغزاة

  .2احلياة العلمية ودعائمها :الفرع الثالث
وسنتكلم أوال على مالمح احلياة العلمية، مث نربز دعائم وعوامل االزدهار العلمـي  

  . نقطة ثانيةيف

  .مالمح احلياة العلمية  :أوال

إذا كان عصر اإلمام ابن عبد الرب سياسيا تراوح بني قوة وضعف، فإنّ نصيب هذا 
العصر من علم كان أحظّ، بل نكاد جنزم بأنه عصر العلم حقا يف األندلس، فقد وصـل  

يعـرف  مستوى الثقافة إىل حد جعل املستشرق دوزي يقرر أن كل شخص تقريبا كان 
وسنمسك عن ذكر الشعراء ( :، بل إن املقري أضاف قائال3القراءة والكتابة يف األندلس

   ).الذين ظهروا يف أيام هشام الثاين واملنصور ألن عددهم كان أكثر من رمال البحر

                                                 
 الشعرو أشراف األندلس، برع يف لغة العربو هو أبو الفضل بن حسادي، يهودي، من سكان سرقسطة 1
البيان  :انظر ترمجته يف  .تعني باهللا األمويكان له نظر يف الطب، استوزره املسو املوسيقى،و النجومو اهلندسةو

  .1/640: نفح الطيب ،641ـ 1/640 :املغرب
 19: ، حضارة العرب يف األندلس222ـ  220/ 1: نفح الطيب وما بعدها، 201/ 1:احللة السرياء: انظر  2

، 270: ب العام، تاريخ العر460ـ  455/ 2:وما بعدها، دولة اإلسالم 39:وما بعدها،  اإلسالم يف إسبانيا
 . 159، 157،158، 150: ، احلضارة العربية271
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و يعود الفضل يف تلك الروح العلمية اليت شهدا األندلس إىل اخلليفة عبد الرمحان 
هده عهد قوة واستقرار وازدهار، غري أن احلركة العلميـة مل تبلـغ   الناصر،  فقد كان ع

كان من أهل الدين والعلم، راغبا يف مجـع  (ذروا إال يف عهد ابنه احلكم املستنصر فقد 
العلوم الشرعية من الفقه واحلديث وفنون العلم، باحثا عن األنساب، حريصا على تأليف 

له بقبيلته اليت هو منها، مستجلبا للعلماء ورواة قبائل العرب وإحلاق من درس نسبه أو جه
 .1)احلديث من مجيع اآلفاق، يشاهد جمالس العلماء ويسمع منهم ويروي عنهم

يف ظل هذا اخلليفة العامل احملب للعلم والعلماء، ازدهرت احلياة العلمية،و نبغ مجهرة 
لعلم، فانتشرت االس عظيمة من العلماء، بل إن األمة على مجيع مستوياا أقبلت على ا

حىت بعد وفاة احلكم، استمر و ...العلمية وحلقات التدريس، وكثر عدد املعلمني واملؤدبني
هذا االزدهار العلمي والثقايف، فالنشاط العلمي مل يعد مقصورا على اهتمام خليفة أو أمري، 

لطوائـف  أو حىت حكرا على مجاعة العلماء، بل أضحى ظاهرة أندلسية، وحىت يف عصر ا
عصر االحنالل والتفكك السياسي واالجتماعي، فقد شهدت األندلس ازدهـارا فكريـا   

  .2يف أي عصر آخر شعر بلغ يف ذلك مدى مل يبلغه أحدوضة أدبية كبرية، بل إن ال

ورمبا كان سبب ذلك أن معظم ملوك ورؤساء الطوائف كانوا من أكابر الشـعراء  
ن يف إظهار إما رام مبظهر العلم والثقافة، فقربوا إليهم واألدباء والعلماء، وكانوا يتنافسو

الشعراء واألدباء، وأحاطوا أنفسهم بالعلماء والفقهاء، فكانت قصورهم جمـامع للعلـوم   
واآلداب، فازدهرت الثقافة، وض األدب والعلم واتسعت آفاق الفكر، ونبـغ مجهـرة   

  .كبرية من العلماء واألدباء واملؤرخني واملفكرين

املثقل بالشـعراء واألدبـاء والفقهـاء    ... بالعلوم واملعارف ففي هذا اجلو الزاخر
كانت قرطبة خاصة يف عهـد   دعاش اإلمام ابن عبد الرب، فق...واحملدثني وحىت املتكلمني

  .العلوم ومعدن العلماء زاألمويني وظلت بالرغم مما أصاا من هزات وحروب وفنت، مرك
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  زم بأن عصر ابن عبد الرب عصر العلم حقا يف األندلس ؟ أما حيق لنا أن جن. واآلن

  .دعائم االزدهار العلمي :اثاني

من أهم الدعائم اليت سامهت يف ازدهار احلياة العلمية يف األندلس خالل القـرنني  
  :الرابع واخلامس اهلجري

   :الرحلة العلمية ـ1

لس إىل املشـرق،  رحلة علماء األنـد و رحلة علماء املشرق إىل األندلس،: بشقيها
وكانت هلذه الرحالت الدور الفعال يف نقل خمتلف العلوم واملعارف واملصادر واملؤلفـات  

   .ماملعتمدة يف علوم الشريعة وغريها من العلو

  :حرية احلياة العلمية -2

فقد كان العلماء يؤدون دورهم من غري أن خيضعوا إىل نظام حكومي أو حـىت إىل  
 .وقت ما يشاء ءس ما شار وله أن يدرد عملهم،  بل العامل موقّدجمرد توجيه أو اقتراح حي

وهذه احلرية العلمية مكّنته من أن يؤدي دوره كامال، فأقبل الناس على العلم من خمتلـف  
،  ال فرق يف ذلك بني الرجال والنساء، بل لقد برع مـن  1األعمار واألجناس والديانات

راضية مـوالة عبـد     :كر منهن على سبيل املثالالنساء يف خمتلف العلوم الكثريات، نذ
وعائشة  1ووالدة بنت املستكفي باهللا ، 3لشليبا، ومرمي بنت أيب يعقوب 2الرمحان الناصر

                                                 
 .458/ 2:دولة اإلسالم: ، وانظر154، 151 :احلضارة العربية  1
عبد الرمحن بن حممد الناصر لدين اهللا، وتدعى بنجم، ممن أعتقها احلكم عن أبيه، هي راضية موالة اإلمام   2

روى عنها أبو حممد بن خزرج، وقال . هـ، وكانا يقرآن ويكتبان 353وتزوجها لبيب الفىت، وحجا معا سنة 
: ها يفانظر ترمجت. هـ، وقد نيفت على مائة عام بنحو سبعة أعوام 423عندي بعض كتبها، توفيت يف حدود 

، دار الكتاب املصري، القاهرة، دار الكتاب 994، ص 3إبراهيم األبياري، ج: الصلة البن بشكوال، حتقيق
 .م 1989هـ ـ  1410: اللبناين، بريوت، الطبعة األوىل

كانت تعلّم النساء األدب، . هي مرمي بنت أيب يعقوب الفيصويل الشليب احلاجة، أديبة شاعرة، جزلة مشهورة  3
: انظر ترمجتها يف. شهرت ا بعد األربعمائةو سكنت إشبيلية،. م لدينها وفضلها، وعمرت عمرا طويالوحتتش
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 ، وغريهن ممن ذكر ته كتب التراجم األندلسية، حىت قـال صـاحب  2بنت أمحد بن قادم
 يكـتنب  لـهن  ك ن امـرأة وقرطبة مائة وسبع من أنه كان يف الربض الشرقي( املعجب

  ).3املصاحف باخلط الكويف، هذا يف ناحية من نواحيها فكيف جبميع جهاا؟

  :اهتمام اخللفاء بالعلم والعلماء_ 3

اعتىن اخللفاء واألمراء ورجال السياسة باحلركة العلمية ودعموها، بل وتنافسـوا يف  
العلـم ونبـوغ    الرقي ا، فأضحى من مظاهر التنافس والتفاخر واستقرار امللك، انتشار

  .العلماء وعقد مناظرام وجمالسهم يف بالط اخلليفة وارتفاع عدد املؤلفات يف عهده

ومن األعمال اليت ساهم ا اخلليفة احلكم املستنصر يف دعم احلركة العلمية وإرساء  
   :قواعدها

ـ  بناء املدارس لألطفال الذين ال ميلكون نفقات تعليمهم وأوقف عليها األوقاف،  أ 
عدد هـذه املكاتـب سـبعة    بلغ اتخذ هلم مؤدبني يعلموم، وأجرى عليهم املرتبات، وكما 

  .  4مكتبا وعشرون

  . استجالب العلماء ورواة احلديث من مجيع اآلفاقـ  ب

ـ توجيه الباحثني والناسخني إىل خمتلف األقطار سعيا وراء املؤلفات واقتنـاءا    ج
  .5لغرائب التواليف منها

                                                                                                                                           
هي والدة بنت املستكفي باهللا حممد بن عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن الناصر عبد الرمحن بن حممد، أديبة، شاعرة،  1

 .3/996: الصلة: انظر ترمجتها يف. هـ 484ر، توفيت سنة جزلة القول، حسنة الشع
هي عائشة بنت أمحد بن حممد بن قادم، قرطبية، كانت متدح ملوك زماا، وختاطبهم فيما يعرض هلا من  2

ب املصاحف تحاجتها، فتبلغ ببياا حيث ال يبلغه كثري من أدباء وقتها، وال ترد شفاعتها، كانت حسنة اخلط، تك
: الصلة:  انظر نرمجتها يف. هـ 400توفيت سنة . ، وجتمع الكتب وتعتين بالعلم، وهلا خزانة علم كبريةوالدفاتر

3/992  _993.  
 520:يف تلخيص أخبار املغرباملعجب  3
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قامة للعلماء ـ على اختالف مللهم ـ وتكرميهم، فقـد وصـلت     ـ تيسري اإلد  
عطاياه وصالته إىل فقهاء األمصار النائية عنه، ومنهم أبو إسحاق حممد بن القاسـم بـن   

  مبصر،  1شعبان

  . 3ا، وغريمه2و أبو عمر حممد بن يوسف بن يعقوب الكندي

  : تعمري املكتباتـ  4

مراء شغوفون جبمع الكتـب وتعمـري   لقد كان من حظ األندلس أن يلي احلكم أ
املكتبات، وكانت هذه الرتعة منذ عهد عبد الرمحن الداخل، فقد كانت املكتبة األمويـة  
بالقصر من أعظم مكتبات قرطبة،  إذ تنافس أمراء بين أمية يف اقتناء أنفس الكتب، حـىت  

                                                 
عبان املصري، املعروف بابن القرطيب، شيخ الفتوى، وإليه انتهت رئاسة هو أبو إسحاق، حممد بن القاسم بن ش  1

من . املالكية مبصر، أخذ عن أيب بكر بن صدقة وغريه، وعنه أخذ أبو القاسم الغافقي وحسن اخلوالين، ومجاعة
الزاهي (، وكتاب )السنن(، وكتاب )خمتصر ما ليس يف املختصر(، وكتاب )أحكام القرآن(كتاب : مؤلفاته
طبقات الفقهاء، أبو إسحاق :  انظر ترمجته يف.  هـ 356هـ وقيل  355تويف سنة ).املناسك(وكتاب ) الشعباين

 1401: الطبعة الثانية. ، دار الرائد العريب، بريوت ـ لبنان155الدكتور إحسان عباس، ص : الشريازي، حتقيق
: الك،  القاضي عياض، حتقيق الدكتور، ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب م1981هـ ـ 

بريوت ـ لبنان ـ دار مكتبة الفكر ـ . ، منشورات دار مكتبة احلياة294ـ  293،ص2أمحد بكر حممود،ج
 . 335/ 6:األعالم  ،80 :، شجرة النور الزكية346ـ 345: الديباج املذهب  ليبيا،. طرابلس

هـ، تفقـه   243بن محاد بن زيد، مولده سنة اعيل بن يوسف بن يعقوب بن إمسهو القاضي أبو عمر، حممد   2
ريهم، روى عنه أبـو  بإمساعيل بن إسحاق القاضي، ومسع من أمحد بن منصور، وحممد بن أيب الوليد التستري، وغ

هـ وعمره  320قطين، وأبو بكر األري، كان ثقة، فاضال، يناظر بني يديه أئمة املذاهب، تويف سنة احلسن الدار
ابن كثري، ضبطت وصححت هذه الطبعة وذيلت بشروح قامت ـا   البداية والنهاية،  :ظر ترمجته يفان.  سنة 77

شجرة النـور    ،340ـ  339:الديباج املذهب بريوت،. ، مكتبة املعارف151، ص11هيئة بإشراف الناشر، ج
  . 148/ 7: األعالم  ،78:   الزكية

 . 458/ 2:، دولة اإلسالم201/ 1:احللة السرياء  3



كتابني مـن   إنّ قيصر القسطنطينية حني أرسل هديته إىل احلاكم الناصر، حرص أن يهديه
  2.3تاريخ أورسيوسعن األعشاب الطبية و 1كتاب ديسقوريدسذخائر األقدمني مها  

وملا تويف الناصر، خلفه ابنه احلكم، وكان عاملا، حمبا مكرما للعلماء، مجاعة للكتب، مـأل   
 كان يبعث يف شراء الكتب(األندلس جبميع كتب العلوم،  فقد حوت مكتبته أعظم الكتب فقد 

مامل  األقطار رجاال من التجار، ويرسل إليهم األموال لشرائها حىت جلب منها إىل األندلسإىل كل 
  .يعهدوه

وكان نسبه يف بـين أميـة    4إىل مصنفه أيب الفرج األصفهاين كتاب األغاينبعث يف و   
فبعث نسخة منه قبل أن خيرجه إىل العراق، وكذلك فعـل   ،بألف دينار من الذهب العني

، وأمثال ذلك، ومجـع  1شرحه ملختصر ابن عبد احلكميف   5ألري املالكيمع أيب بكر ا

                                                 
 )مخـس مقـاالت   ( كتاب احلشائش : يقال له السائح يف البالد، له من الكتبو هو ديسقوريدس العني زرىب،  1
إ براهيم : اعتىن ا وعلق عليهاالفهرست البن الندمي،  : انظر ترمجته يف. السمومو أضاف إليها مقالتني يف الدوابو

  .م 1997هـ ـ  1417بعة الثانية بريوت ـ لبنان، الط. ، دار املعرفة355ـ  354رمضان، ص 
وضع بالالتينية تارخيا للخليفة يف و مؤرخ إسباين، عاش يف القرن اخلامس امليالدي،و هو باولوس أورسيوس، حرب  2

أشار إليه و نقلوا عنه،و عرفه املؤرخون املسلمونو انتفع به كثري من املؤرخني الالحقني،و قد اشتهر تارخيهو .عصره
  . 2/412: دولة اإلسالم: انظر.  اضع عديدة من تارخيهابن خلدون يف مو

 .412ـ 2/411:دولة اإلسالم 3
هو علي بن احلسني بن حممد بن أمحد بن اهليثم بن عبد الرمحن بن مروان األموي البغدادي، املعروف بأيب الفرج   4

، )آداب الغربـاء (، و)غايناأل: (من تصانيفه. هـ 356هـ وتويف ببغداد سنة  284األصبهاين الشيعي، ولد سنة 
) جمموع اآلثار واألخبار(، و)املماليك الشعراء(، وكتاب )الفرق واملعيار بني األرقاء واألحرار(، و)أدب السماع(و
، سري 144: الفهرست البن الندمي:  انظر ترمجته يف .وله غري ذلك). التعديل واإلنصاف يف مآثر العرب وأمثاهلا(و

    1/681:هدية العارفني   ،20ـ 3/19:  شذرات الذهب، 16/201:أعالم النبالء
هـ، أخذ عن أيب الفرج، وأيب احلسن عبيد اهللا  287هو أبو بكر، حممد بن عبد اهللا بن صاحل األري، ولد سنة  5

لـه  . أبو بكر الباقالين، والقاضي عبد الوهاب، وغريمها: بن املنتاب، وابن بكري، وغريهم، حدث عنه مجاعة منهم
) األمـايل (، وكتـاب  )شرح املختصر الكبري  والصغري البن عبد احلكـم (،)إمجاع أهل املدينة: (ليف كثرية منهاتآ

: الفهرست البن الندمي: انظر ترمجته يف.  هـ 375تويف سنة  .)األصول (يف احلديث، وكتاب ) العوايل(وكتاب 
، 352ـ  351: الديباج املذهب  ،2/146: العرب يف خرب من غرب ،473ـ   2/466: ،  ترتيب املدارك249

هــ ـ    1414طبعـة  . ، دار الفكـر 41، ص6كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، ج



بداره احلذاق يف صناعة النسخ واملهرة يف الضبط، واإلجادة يف التجليد، فأوعى من ذلك 
  .)2كله، واجتمعت باألندلس خزائن من الكتب، مل تكن أل حد من قبله وال من بعده

كتب أربع وأربعني فهرسة يف كل فهرسة و بلغت عدد الفهارس اليت فيها تسمية ال
  .3مخسون ورقة ليس فيها إال ذكر أمساء الدواوين فقط

هذه اخلزانة اليت وصفت بأا مل تكن ألحد من قبله وال من بعده، وهذه اجلهـود  
سنة محيدة يف اتمع  البين يف إمنائها وتوسيعها أضحى اليت بذلت يف اقتنائها وهذا االهتمام

فقد أصبح االهتمام جبمع الكتب واقتناء نوادر املخطوطات من مظاهر التنافس األندلسي، 
كانت سوق الكتب يف قرطبـة، مـن   فوالتفاخر بني األسر، وعم مجيع طبقات اتمع،  

   .أشهر األسواق وأحفلها باحلركة

                                                                                                                                           
،   10/241 : ، معجـم املـؤلفني  91: شجرة النور الزكيـة   ،86ـ   85/ 3 : شذرات الذهب  م، 1994
  .6/22:األعالم

، وإليه كانت ءهـ، كان من العلماء الفقها 172حلكم، مولده سنة هو أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا بن عبد ا  1
ابن وهب، وابـن القاسـم، روى عنـه أبـو بكـر      : الرحلة مبصر، وانتهت إليه الرئاسة ا، مسع من أعالم منهم

اختصار كتـاب  (، )أحكام القرآن: (النيسابوري، وأبو حامت الرازي، وأبو جعفر الطربي، وغريهم، له تآليف منها
هــ،    268وفاته سنة ). الرد على الشافعي فيما خالف فيه الكتاب والسنة (، )الرد على أهل العراق(، )هبأش

ـ 62:/ 2: ،  ترتيب املـدارك 262ـ   261: ا لفهرست ابن الندمي: انظر ترمجته يف.  هـ 269وقيل  ، 70ـ
، منشـورات  99ـ  98، ص 2الشيخ زكريا عمـريات، ج  : تذكرة احلفاظ، مشس الدين الذهيب، وضع حواشيه

: العرب يف خرب من غـرب   ، 497/ 12: بريوت ـ لبنان، سري أعالم النبالء . حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية
مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، عبد اهللا اليـافعي، وضـع    ،386ـ   1/385

منشورات حممـد علـي   . بريوت ـ لبنان . كتب العلمية، دار ال135ـ134، ص 2خليل املنصور، ج: حواشيه
/ 2    :، شذرات الذهب331ـ   330:  الديباج املذهب  م،  1997هـ ـ   1417: األوىلالطبعة . بيضون
ـ 10/222: معجم املـؤلفني    68ـ   67: شجرة النور الزكية  ،2/18: هدية العارفني  ، 154  ،  223ـ
 , 6/223:األعالم

، 201/ 1:احللة السرياء ،8/316: تاريخ ابن خلدون : انظر. لناصر العباسي بن املستضييءإال ما يذكر عن ا  2
  . 386/ 1:، نفح الطيب202

  . 8/316: ،  تاريخ ابن خلدون1/394:  نفح الطيب  ،100:مجهرة أنساب العرب  3



وهي ـ يعين ا قرطبة ـ أكثر بـالد    (: وقد وصف لنا املقري هذه الظاهرة بقوله 
عندهم مـن آالت الـتعني   ذلك  كتبا وأشد الناس اعتناء خبزائن الكتب،  صار األندلس

والرياسة، حىت أنّ الرئيس منهم الذي ال تكون عنده معرفة حيتفل يف أن يكـون يف بيتـه   
خزانة كتب، وينتخب فيها ليس إال ألن يقال فالن عنده خزانة كتب، والكتاب الفـالين  

.                                )1ي هو خبط فالن قد حصله وظفر بهغريه، والكتاب الذ أحد عندهو  ليس

                                                 
 .463ـ 462/ 1: نفح الطيب  1



  الثاين طلبامل

  .1حياة اإلمام ابن عبد الرب العامة

                                                 
، مطمح األنفس ومسرح التأنس يف ملـح أهـل   332:قتبس، جدوة امل302: مجهرة أنساب العرب:   انظر ترمجته يف  1

، حتقيق 1981األندلس أليب النصر الفتح بن خاقان، القسم الثاين املنشور يف جملة املورد، العدد الثاين، الد العاشر، صيف 
، 420: ، بغيـة امللـتمس  974/ 3: ، الصلة810 – 808/ 4: ، ترتيب املدارك369 – 367هدى شوكة نام، ص 

، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، مشس الدين بن خلكان، حتقيـق الـدكتور   127، 23، 20  19/  1:احللة السرياء
تاريخ أيب الفدا  لعماد الدين إمساعيل بـن  : ،دار صادر بريوت، املختصر يف أخبار البشر71 -66،ص7إحسان عباس،  ج

، 329/ 2:والنشر، بريوت لبنان،  املغرب يف حلـي املغـرب   ، دار املعرفة للطباعة188 – 187، ص2، ج1الفدا، مج 
، دول اإلسالم، مشس الدين الدهيب، 219-217/ 3:،  تدكرة احلفاظ136/  4:تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم

دولـة  ، عىن بطبعه ونشره عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري، طبعت على نفقة إدارة إحياء التراث اإلسـالمي ب 273، ص1ج
، خمتصر العلو للعلي الغفـار،  2/316:، العرب يف خرب من غرب163 -  153/ 18: ، سري أعالم النبالء1988قطر، سنة 

، املكتب اإلسـالمي  269 – 267مشس الدين الدهيب، حتقيق حممد ناصر الدين األلباين، أشرف عليه زهري الشاوشي، ص
أمساءهم وأنسام، مشس الدين الذهيب،  حتقيـق علـي حممـد    : جالم، املشتبه يف الر 1991 –هـ 1412الطبعة الثانية 
، املعـني يف طبقـات   1962، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب وشركاه، الطبعـة األوىل  117البجاوي، ص

هــ   1404 ، دار الفرقان، الطبعة األوىل133احملدثني، مشس الدين الدهيب، حتقيق الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد، ص
، الوفيات، ألمحد بن حسن 442ـ 440:الديباج املذهب 12/104:، البداية والنهاية69ـ68/ 3:م مرآة اجلنان1984

معجم جغرايف مع مسـرد  : ، الروض املعطار يف خرب االقطار1912، طبعة كلكدة، 249بن علي املعروف بابن قنفد، ص 
، طبقات احلفـاظ، جـالل الـدين    1975تبة لبنان بريوت ، مك435عام  احلمريي، حققه الدكتور إحسان عباس، ص

م، التاج املكلل من جواهر مآثر الطـراز   1973هـ  1392. ، مكتبة وهبة القاهرة، مصر432ـ431السيوطي، ص 
 – 153اآلخر واألول،  للسيد أيب الطيب احلسيين البخاري القنوجي، تصحيح وتعليق عبد احلكـيم شـرف الـدين، ص   

 – 314/ 3:، شذرات الـذهب 428ـ  6/427:م، كشف الظنون 1983هـ  1404لطبعة الثانية ، دار إقرأ، ا155
، دار 266، ص 2،إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون  عن أسامي الكتب والفنون، إمساعيـل باشـا، ج  316

فة لبيان مشهور ، الرسالة الستطر551 – 550/ 2: م، هدية العارفني1992هـ   1413الكتب العلمية، بريوت لبنان 
، دار 12كتب السنة املشرفة،  لإلمام السيد حممد بن جعفر الكتاين، طبعت من نسخة صححها بنفسه وعليها خط يده، ص

، الفكر السـامي   119: ، شجرة النور الزكية1400هـ  الطبعة الثانية  1332الكتب العلمية بريوت لبنان الطبعة األوىل 
، دار الكتـب  249 – 248،ص3بن احلسن احلجوي، اعتىن به أمين صاحل شـعبان، ج  يف تاريخ الفقه اإلسالمي، حممد

، 240/ 8: ، األعـالم 316ـ13/315: م، معجم املؤلفني 1995 –هـ 1416العلمية بريوت لينان، الطبعة األوىل 
ة وحتقيق كامل مفتاح السعادة  ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم، أمحد يب مصطفى الشهري بطاش كربى زاده، مراجع

  . ، دار الكتب احلديثة141، ص 2كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور، ج



يعترب اإلمام ابن عبد الرب من العلماء األعالم الذين برزوا يف الفقه اإلسالمي علـى  
معرفتنـا لشخصـه   و وجه العموم، ويف الفقه اإلسالمي املالكي على وجه اخلصـوص،  

  ... ومنهجه يف االختيارستمكننا من حتديد واستشفاف فكره الفقهي، 

  :فيما يلي دراسة تارخيية وصفية مقتضبة ألهم جوانب شخصيته العامةو 

  :اسم اإلمام أيب عمر ابن عبد الرب ونسبه :أوال

  .هو يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم، كنيته أبو عمر، ولقبه مجال الدين

حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري  فهو مجال الدين أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن
  . القرطيب األندلسي

  .النمري، القرطيب، األندلسي: أما نسبته، فيقال له

النون وامليم نسبة إىل النمر بن قاسط ـ بفتح النون وكسر امليم   حفهو النمري، بفت
و دار بـين النمـر    .1ـ وإمنا تفتح امليم يف النسبة خاصة، وهي قبيلة كـبرية مشـهورة  

  .2ةندلس حصن وضاح من أعمال ريباأل

  .3نسبة إىل وطنه الذي نشأ به ـ قرطبة ـ: و هو القرطيب

  . 4فألنه ينتمي بوطنه إىل بالد األندلس: و هو األندلسي

  :وهذا النسب املذكور هو ما عليه مجهور املترمجني، وخالف آخرون منهم
                                                 

 .71/ 7:وفيات األعيان  1
: انظـر . كورة من كور األندلس وهي بقبلى قرطبة نزهلـا جنـد األردن  : ورية.  302:مجهرة أنساب العرب  2

بن عبد احلق البغدادي، حتقيق علـي حممـد    على أمساء األمكنة والبقاع، صفي الدين عبد املؤمنمراصد االطالع 
: الروض املعطـار   م،1955 -هـ  1374، مطبعة عيسى البايب احلليب الطبعة األوىل 650، ص2البجاوي، ج

279 – 280. 
بضم أوله وسكون ثانيه، وضم الطاء، وهي مدينة عظيمة باألندلس وسط بالدها وكانت سرير ملكهـا، وـا   : قرطبة  3

أمية، ومعدن الفضالء، ونبع النبالء من ذلك الصقع، وهي أعظم مدن األندلس يف كثـرة األهـل وسـعة    كانت ملوك بين 
 . ، دار إحياء التراث العريب، بريوت325 – 324، ص4معجم البلدان، ياقوت بن عبد اهللا احلموي، ج: انظر. الرقعة

 . هـ 92افتتحها املسلمون بقيادة موسى بن نصري وطارق بن زياد سنة   4



يوسف بن عبد الرب هو  :، فقد قدم اجلد األول على األب فقال1ـ ابن خلكان  1
  .2بن حممد بن عبد اهللا بن عاصم النمري القرطيب

يوسف بن عمر بن  :، فقد اتفقا على تسميته  بـ4واحلجوي 3ـ وابن فرحون  2
  .5عبد الرب بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري

و عليه، ففي نسبه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ثالثة أقوال أرجحها رأي اجلمهور، أمـا    
  :وايات املخالفة، فالتحريف بين فيها، ولندع أصحاا يردوا بأنفسهمالر

ـ فابن خلكان وهو يترجم حلياة اإلمام ابن عبد الرب وبصدد الكالم عن والـده    1
  .6وذكر أبو عمر املذكور أنّ والده أبا حممد عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب: يقول

                                                 
 608هو أمحد بن حممد بن إبراهيم اإلربلي القاضي مشس الدين، أبو العباس الشافعي املعروف بابن خلكان، ولد سـنة    1

  .يف التاريخ والتراجم، وغري ذلك) وفيات األعيان يف أنباء أبناء الزمان(صنف  . هـ681و تويف سنة .هـ
القاهرة، مجال الدين، يوسف بن و الزاهرة  يف ملوك مصرالنجوم ، 5/334: العرب يف خرب من غرب:  انظر ترمجته يف

، دار الكتب العلمية، بريوت، 353، ص 7حممد حسني مشس الدين، ج : علق عليهو ثغري بردي التابكي، قدم له
، 1/99: هديــة العــارفني ،5/371:م،  شــذرات الــذهب 1992هـــ  1413الطبعــة األوىل . لبنــان
 .1/220:األعالم

 .66/ 7 :وفيات األعيان 2
هو برهان الدين، إبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون اليعمري، مغريب األصل، ولد ونشأ وتويف باملدينة املنورة،   3

تبصرة (، و)الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب: (من مصنفاته. هـ 793ويل قضاء املدينة املنورة سنة 
تسهيل املهمات يف شرح جامع (، و)إرشاد السالك إىل أفعال املناسك(و، )احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام

: انظر ترمجته يف.  هـ 799تويف سنة . ،  وغريها)كشف النقاب احلاجب من مصطلح ابن احلاجب(، و)اتمامله
  ،222: شجرة النـور الزكيـة   ،1/18:، هدية العارفني5/18: ، كشف الظنون357/ 6: شذرات الذهب

 .1/52:األعالم
هـ، تتلمد على الفقيه حممد بن التهامي وزاين،  1291حممد بن احلسن احلجوي  الثعاليب الفاسي، ولد سنة هو   4

، )الفكر السامي يف تـاريخ الفقـه اإلسـالمي   : (من مؤلفاته  .غريهمو وعبد السالم اهلواري، وأمحد بن اجليالين،
الفكـر  : انظـر ترمجتـه يف  . وغريها من املؤلفـات ) ملغربيةاحملاضرة الرباطية يف إصالح تعليم الفتيات يف الديار ا(

 . وما بعدها 9/ 1:السامي
 .248/ 3:، الفكر السامي440: الدياج املذهب  5
 .71/ 7:وفيات األعيان  6



وكان والد : أيب عمر ابن عبد الرب قالـ وكذا ابن فرحون وهو يتكلّم عن والد   2
  .1أيب عمر أبو حممد عبد اهللا بن حممد

  :مولد اإلمام أيب عمر ابن عبد الرب :ثانيا

اختلف املؤرخون واملترمجون حلياة اإلمام ابن عبد الرب يف ضبط تاريخ مـيالده إىل  
  :أربعة أقوال

ربيع اآلخر من سـنة  إنه ولد زوال يوم اجلمعة خلمس بقني من شهر : القول األول
  .2هو ما عليه اجلمهورو هـ368

هـ،  هـذا مـا قطـع بـه     362إنه ولد يف شهر رجب من سنة : القول الثاين 
  . 8وفياتهيف  7، وابن قنفد6بغيته يف 5ووافقه الضيب 4جذوتهيف  3احلميدي

                                                 
 .441: الديباج املذهب 1
ات ، وفي154/ 18:، سري أعالم النبالء217/ 3:تذكرة احلفاظ ،4/136: تاريخ اإلسالم ،974/ 3:الصلة  2

 ابن الصالح،، أبو عمرو ، مقدمة يف علوم احلديث432:، طبقات احلفاظ442: ، الديباج املذهب71/ 7:األعيان
 .م 1966، نشر املكتبة العلمية باملدينة املنورة، مطبعة األصيل حبلب 349الدكتور نور الدين عتر، ص : قحتقي

 .ستأيت ترمجته يف مبحث تالميذ ابن عبد الرب  3
 .332: قتبسجذوة امل  4
هو أبو جعفر، أمحد بن حيي بن أمحد بن عمرية الضيب، املؤرخ، العامل املتفنن، أخذ عن أيب عبد اهللا  بن محيـد،    5

وصحب أبا القاسم بن حبيش، ومسع ابن الفخار،و أبا احلسن بن كوثر، وغريمها، أجاز له ابن بشـكوال وغـريه،   
: انظـر ترمجتـه يف   .هـ 599تويف سنة ). يف تاريخ رجال األندلسبغية امللتمس : (من تآليفه.  روى عنه مجاعة

 .161 :شجرة النور الزكية
  .427: بغية امللتمس  6
ي األديب املالكي املؤرخ، يعرف بابن اخلطيب، وأيضا بابن قنفد، ولـد  نطينيهو أمحد بن احلسن بن علي القس  7

أنس الفقري وعز احلقري : (ع إىل بلده، من تصانيفههـ رحل إىل املغرب األقصى وجال فيها سنني مث رج 740سنة 
شرح الرسالة البـن أيب  ) (شرح تلخيص ابن البناء) (شرح ألفية ابن مالك) (الفارض يف احلساب والفرائضبغية ) (يف التراجم
ـ  : انظر ترمجتـه يف . هـ 810تويف سنة . وغريها) الوفيات ) (شرح مقدمة ابن احلاجب( )زيد القريواين : ونكشـف الظن

 . 1/117: العارفني ،  هدية5/98
 .249: الوفيات البن قنفد  8



هـ، وهو مروي عن 368إنه ولد يف شهر مجادى األوىل من سنة : القول الثالث
  1.2الدين الذهيباحلافظ مشس 

هـ وهو ما ذهب إليـه  368إنه ولد يف شهر ربيع األول من سنة : القول الرابع
   .3.4صاعد بن أمحد الثغليب الطليطلي

  : والصحيح الراجح من هذه األقوال هو قول اجلمهور، جلملة من األسباب نوجزها فيما يلي

  .ـ ألنه قول أغلب من ترجم له 1

  صاحب ابن عبد الرب وأثبت الناس يف النقل  5زـ ما ورد عن طاهر بن مفو 2

مسعت أبا عمر يقول ولدت يوم اجلمعة واإلمام خيطب خلمس بقني من :(عنه أنه قال
  .   6)ربيع اآلخر سنة مثان وستني وثالمثائة

  .1أرانيه الشيخ خبط أبيه عبد اهللا بن حممد رمحه اهللا: قال طاهر
                                                 

أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد بن عثمان بن قيماز، املعروف بشمس الدين الذهيب، احملدث املشهور، ولد سـنة   هو  1
: ههـ، مسع من عمر بن القواس،و أمحد بن هبة اهللا بن عساكر، وابن دقيق العيد، وغريهم، مـن مصـنفات   673

تـويف سـنة    .، وغريها من املصنفات)طبقات القراء(، و)تذكرة احلفاظ(، و)سري أعالم النبالء(، و)التاريخ الكبري(
أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  ،ذيل طبقات احلفاظ للذهيب، جالل الدين:انظر ترمجته يف.هـ 748

ـ 231الشيخ زكريا عمريات، ص :وضع حواشيه ـ  232ـ ،  شـذرات  124ـ  6/123: ون، كشـف الظن
 .155ـ 2/154: ،  هدية العارفني157ـ6/153:الذهب

  .154/ 18:سري أعالم النبالء  2
هـ، كان من أهل املعرفة والـذكاء   420هو أبو القاسم، صاعد بن أمحد بن حممد بن صاعد الثغليب، ولد سنة   3

، وغريمها، استقضي بطليطلة إىل أن تويف ا سنة والرواية والدراية، روى عن أيب حممد بن حزم، والفتح بن القاسم
صـوان احلكمـة يف   (، )العجـم و جوامع أخبار األمم من العرب(، )التعريف بطبقات األمم(: صنف. هـ 462

 :، هدية العارفني5/344: كشف الظنون ،1/370: الصلة: انظر ترمجته يف.  )طبقات االمم(، )طبقات احلكماء
  .3/186:، األعالم1/421
حممـد  : يشرف على إصـدارها  ،5ص  ابن عبد الرب، حتقيق شوقي ضيف،  الدرر يف اختصار املغازي والسري،  4

  .م1966 -هـ  1386توفيق عويضة، القاهرة 
 .ستأيت ترمجته يف مبحث تالميذ ابن عبد الرب  5
 .71/ 7:، وفيات األعيان974/ 3:الصلة  6



  .تواريخ حياته  من غريهو مما ال شك فيه أن الشخص أعرف وأضبط ل

ـ إنّ يف اتفاق اجلمهور وضبطهم لتاريخ مولد اإلمام ابن عبـد الـرب بالسـنة      3
  . والشهر واليوم والساعة لدليل على قوة مستندهم، فهم حجة على غريهم

تقوى على املعارضة، فهي نفتقر إىل  ـ إنّ الروايات املخالفة روايات ضعيفة، ال  4
  .دليل يعضدها

ية احلميدي يردها أنه ألّف كتابه وهو بعيد عن األندلس، وقد اعتمد على أ ـ فروا 
فأعلمتـه  (حفظه لقلة املراجع عنده كما أشار إىل ذلك يف مقدمة كتابه معتذرا بقولـه  

ببعدي عن مكان هذا املطلوب، وقلة ما صحبين من الغرض املرغوب، وأين إن رمته على 
  2 )ي وبعديقلة ما عندي وتعاطيته على انقطاع مواد

أخربين غري واحد : (أما أبو عمرية الضيب ـ وهو يترجم أليب عمران الفاسي ـ قال  
ولدت مع أيب عمران موسـى بـن   : عن أيب موهب عن أيب عمر بن عبد الرب احلافظ قال

  .3) سنة واحدة سنة مثان وستني وثالمثائةعيسى يف

وقيـل يف  (ب ـ ورواية مشس الدين الذهيب مردودة لكونه رواها بصيغة التمريض  
  .5حها يف كتبه األخرىد على رواية اجلمهور واعتمدها ورج، بينما أك4ّ)مجادى األوىل

أخـص  ج ـ أما رواية صاعد بن أمحد التغليب الطليطلي فهي أيضا مردودة برواية  
تالميذ ابن عبد الرب ـ طاهربن مفوز ـ فضال على أنه مل يشر إىل املظان اليت نقل منـها    

  .روايته

                                                                                                                                           
 .974/ 3:الصلة  1
  .11: جذوة املقتبس 2
 .399: املرجع نفس  3
 .154/ 18:سري أعالم النبالء  4
 .217/ 3:تذكرة احلفاظ  5



و هكذا خنلص إىل أن اإلمام ابن عبد الرب ولد على الراجح من األقوال يف شهر ربيع 
  .....هـ.368اآلخر من سنة 

  .نشأة اإلمام أيب عمر ابن عبد الرب: ثالثا

بن عبد الرب مبدينة قرطبة، وكانت يومئذ دار اخلالفة األمويـة  نشأ اإلمام أبو عمر ا
كانت ... إذ قال.1باألندلس وسرير امللك ووطن أهل العلم، وقد أحسن وصفها ابن بسام

الفضل والتقى، ووطن أهل العلـم   ويلمنتهى الغاية، ومركز الراية، وأم القرى، وقرارة أ
، وقبة اإلسالم، وحضرة اإلمام، ودرء صوب والنهى، وقلب اإلقليم، وينبوع متفجر العلوم

العقول، وبستان مثر اخلواطر، وحبر درر القرائح، ومن أفقها طلعت جنوم األرض، وأعالم 
العصر، وفرسان النظم والنثر، وا أنشئت التأليفات الرائعة، وصنفت التصنيفات الفائقة، 

قهم القرطيب مل يشتمل قط إالّ من سواهم، أنّ أفعلى  قدمياحديثا ووتربيز القوم  والسبب
  .2...)على أهل البحث والطلب ألنواع العلم واألدب

ففي هذا األفق القرطيب نشأ اإلمام ابن عبد الرب مكونا بذلك هذه امللكـة العلميـة   
شيخ علماء األندلس، وكبري حمـدثيها،  (: القوية السامقة واليت استحق ا أن يوصف بأنه

  .4)ساد أهل الزمان يف احلفظ واإلتقان( ،3)مأثورة وأحفظ من كان فيها لسنة

  .صفات اإلمام أيب عمر ابن عبد الرب ومرتلته العلمية: رابعا

اإلمام أبو عمر ابن عبد الرب من العلماء األجالء الذين شهد هلم بالعلم والدين والثقة 
ومـن   والفضل، وقد أمجع املترمجون على وصفه بصفات تليق جبالل قدره وعظيم علمه،

  : ذلك الكثري ما يلي
                                                 

: من مصـنفاته  .هـ542هو أبو احلسن، علي بن حممد الشنتمري، املعروف بابن بسام الشاعر، املتويف يف سنة   1
  . وهي ثالثون مقامة) مقامات(يف تراجم أعيان أهل مصره يف عصره، ) الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة(

  .1/702: هدية العارفني: انظر ترمجته يف
  .1/461: نفح الطيب: انظر. هذا الوصف نسبه املقري إىل احلجاري  2
  .440 :الديباج املذهب ، 4/808: ترتيب املدارك  3
 .3/217: تذكرة احلفاظ 4



كان ثقة واألنفـس علـى   : وأمجع ما قيل فيه... كان إماما دينا، ثقة، ثبتا، نزيها
  .1له من الصفات واملزايا ما جيعله أحد األئمة األعالم... تفضيله متفقة

، بل ووصف بأنه إمـام  2وكان متني الديانة، سلفي االعتقاد، صاحب سنة واتباع
  .3السنة يف زمانه

  :و ألجل هذه املكانة والعمق يف الدين والعلم، تسابق األمراء إىل كسب وده

أمري دانية، كان يسمع عليه يف جمالسه، وينال ابن عبد الـرب   4ـ فمجاهد العامري
  .5منه كل تقدير واحترام

يوجه إليه رسالة خبط ابنه عبد اهللا الذي كـان يشـغل    6ـ وهذا املعتضد بن عباد
إن كنا مل نتعارف ترائيا، ومل نتالق تدانيا، ففضلك يف كـل   :ال له فيهامنصب الوزارة ق

قطر كاملشاهد، وشخصك يف كل نفس غري متباعد، فأنت واحد عصرك، وقريع دهـرك  
علما بيدك لواؤه، وكنت كذلك والناس موفورون والشيوخ أحياء يرزقون، فكيف وقـد  

                                                 
 .367: مطمح األنفس  1
   3/218: ، تذكرة احلفاظ157/ 18:سري أعالم النبالء  2
اجلوزية، شرح وحتقيق رشوان جامع رضـوان،  البن قيم على غزو املعطلة واجلهمية اجليوش اإلسالمية اجتماع   3

  .م1995هـ 1415، دار الفكر،  115ص 
، غلب على دانية ومـا  )هـ478 –هـ  412(هو أبو اجليش، جماهد بن عبد اهللا العامري، مؤسس الدولة،   4

ألدب والشجاعة واحملبة للعلوم وأهلها، ومن أعظم فضائله تقدميه للـوزير  كان من أهل ا. يليها، واستقر بإقامته فيها
: هـ  انظر ترمجتـه يف  436تويف سنة . الكاتب أيب العباس أمحد بن رشيق، وبسط يده يف العدل وحسن السياسة

 .321 – 320: جذوة املقتبس
 .2/218: أعمال األعالم 5
حممد بن إمساعيل بن عباد اللخمي صاحب إشبيلية، ويل بعد أبيه سنة هو املعتضد باهللا أبو عمرو عباد بن القاضي  6

هـ، تسمى أوال بفخر الدولة مث باملعتضد قطب، كان شهما مهيبا صارما ذا هيبة مقداما ودانـت لـه    433سنة 
، 318– 3/316:، شذرات الذهب18/256: سري أعالم النبالء:انظر ترمجته يف. هـ 464وفاته سنة . امللوك

  .218ـ2/217:المأعمال األع



ومل تزل نفسي إليك جاحنة، وعـيين  درس األعالم والكدى، وانتزع العلم بقبض العلماء، 
  .1حنوك طاحمة، اجنذابا إىل العلم ورغبة فيه

أمري بطليوس القدرة على تويل القضـاء، فولّـاه    2و قد رأى فيه املظفر بن األفطس
  .5أيام ملكه  4شنترينو 3قضاء أشبونة

غرب أما عن مكانته العلمية، فيشهد له مترمجوه بعلمه الغزير، حىت قيل فيه حافظ امل
  . 6يف زمانه

فقد كان حافظا حمدثا بارعا يف تقييد احلديث وضبط رجاله تعديال وجترحيا، فقيها، 
أصوليا، عاملا بالقراءات، مؤرخا، له بصر باألدب، وكان مع كل هذا فصيح العبارة، جييد 
قول الشعر وقد جد يف حتصيل هذه العلوم وبرع فيها حىت أصبح كما وصفه مؤرخـوه  

، بل إنّ احلافظ مشس الدين الذهيب اعتـربه مـن العلمـاء    7)، وواحد دهرهإمام عصره(
  . 8فإنه ممن بلغ رتبة األئمة اتهدين...:اتهدين، فقال

                                                 
  .1/134 :الذخرية 1
هو حممد بن عبد اهللا بن مسلمة أبو بكر التجييب، امللقب باملظفر، املعروف باألفطس، من ملوك طليطلة، كان من   2

تـويف  . البن قتيبة، وله تفسري للقرآن) عيون األخبار(أهل العلم واألدب والشجاعة، له تأليف يف اآلداب على هيئة 
 3/220 :البيـان املغـرب   ،1/364: املغرب يف حلي املغرب ، 111:املعجب: نظر ترمجته يفا. هـ460سنة 
 .2/72:، هدية العارفني6/58  :كشف الظنون ،595ـ  18/594: سري أعالم النبالء  ،236و
:  بلـدان معجم ال :انظر. مدينة باألندلس ويقال هلا لشبونة، وهي متصلة بشنترين قريبة من البحر احمليط:  أشبونة  3
1/195 . 
ورين بكسر الراء مدينة غريب قرطبة، وهي حصينة وقد  –أي بلدة أو ناحية  –كلمة مركبة من شنت : شنترين  4

 .367 – 2/366: معجم البلدان :انظر. هـ543استوىل عليها اإلفرنج سنة 
: ر يف أخبار البشـر ، املختص3/218احلفاظ : ، تذكرة7/67:، وفيات األعيان156/ 18:سري أعالم النبالء  5
 . 3/249:  ، الفكر السامي2/188
  . 18/159:  سري أعالم النبالء  6
 . 973/ 3:الصلة  7
  . 157/ 18:سري أعالم النبالء  8



  .2).احلفظ واإلتقان ساد أهل الزمان يف(  بأنه 1ووصفه السيوطي

وممن أدركنا من أهل العلـم  ( :بذلك فقال 3و قد شهد له قرينه وتلميذه ابن حزم
ويوسف بن عبد اهللا بن حممد بـن  ... الصفة اليت بلغها واستحق االعتداد به يف االختالفلى ع
  .4)الرب عبد

واألمر كما قيل، فإنّ اإلمام أبا عمر ابن عبد الرب من العلماء اتهدين، وستتجلّى لنا 
شخصية اإلمام ابن عبد الرب اتهد، من خالل هذا البحث الذي جاء أساسا للكشف عن 

  .هذا اجلانب من شخصيته الفذة

وفضال عن براعة اإلمام أيب عمر ابن عبد الرب يف العلوم الشرعية واللغـة وآداـا   
وبسطته الكبرية يف علم التاريخ، فقد كان له اطّالعات على علوم أخرى، فهو حيثّ على 

ما ذكـروا  والعلم عند غري أهل اللسان العريب في: (تعلم مجيع العلوم وجبميع اللغات فقال
  .5)جيوز أن يترجم باللسان العريب ويترجم معرفة، ويترجم فهما

                                                 
هو جالل الدين، عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السيوطي، الفقيه األصـويل    1

رأ على أكثر شيوخ عصره، واشتغل بالتأليف والتـدريس، فبلغـت مؤلفاتـه    هـ، ق 849النحوي، مولده سنة 
االبتـهاج يف شـرح   (، و)اإلتقان يف علوم القرآن(، و)األشباه والنظائر يف القواعد الفقهية: (مخسمائة كتاب منها

 :شذرات الـذهب  ،441ـ   5/434: كشف الظنون: انظر ترمجته يف. هـ 911تويف سنة . ، وغريها)املنهاج
 . هـ 809وفيه مولده سنة . 544ـ  2/534:هدية العارفني ، 55ـ  51/ 8
 .432: طبقات احلفاظ  2
 .ستأيت ترمجته يف مبحث تالميذ ابن عبد الرب  3
، .674ـ   673، ص2ج أمحد شاكر،:  ، أبو حممد علي بن أمحد بن حزم، حتقيقاإلحكام يف أصول األحكام  4

 . هـ1400 :ة األوىل، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت،  الطبع.674
حممود عبد : قدم له وعلّق عليه فضله وما ينبغي يف روايته ومحله، أبو عمر يوسف بن عبد الرب،جامع بيان العلم و 5

 .م1995هـ 1415:مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة األوىل ،253،ص 1القادر أمحد عطا، ج 



كتابه جامع بيـان  و مما يؤكد أن ابن عبد الرب كان يعرف اللغة الالتينية ما ورد يف 
قرانك بالطـب ؟  أمب كنت أعلم  1سئل جالينوس: رأيت يف بعض كتب العجمو :العلم
  . 2)ب مثل ما أنفقوا يف شرب اخلمرألين أنفقت يف زيت املصباح لدرس الكت: قال

يدل على أنه كان يقـرأ ويكتـب باللغـة    : ورأيت يف بعض كتب العجم :فقوله
   .األجنبية

وأما الطب فلفهم نبات :(أما عن علم الطبيعة واحلياة، أو كما مساه علم الطب فقال
ناصـر  األرض وشجرها، ومياهها، ومعادا، وجواهرها وطعومها وروائحها، ومعرفة الع

واألركان وخواص احليوان، وطبائع األبدان والغرائز واألعضاء، واآلفات العارضة وطبائع 
  .3)األزمان والبلدان، ومنافع احلركة والسكون، وضروب املداواة والرفق والسياسة

ومن الضرورة أيضا علم الناس :(و قد اعترب علم اجلغرافيا من العلوم الضرورية فقال
  .4)واهلند ومصر والصنيأنّ يف الدنيا مكة 

و عن علل األبدان وأدويتها، فأحيانا تراه يقدم أوصافا ألمراض، ففي وصفه لـداء  
الطاعون غدة خترج يف املراق واآلباط وقد خترج يف األيـدي واألصـابع   : الطاعون قال

  .5)وحيث شاء اهللا

بيلية قـائال  قاضي اش 1و أحيانا أخرى يساهم بنصائح طبية كما فعل مع امساعيل بن عباد
  .2له

                                                 
هو الثامن مـن  و انتهت إليه الرياسة يف عصره،و ط،ستني سنة من وفاة بقراو مخسو ظهر جالينوس بعد ستمائة 1

 350: الفهرست البن النـدمي : انظر ترمجته يف.  ألف عدة مصنفات يف الطب. الذين أوهلم أسقلبيادس خمترع الطبالرؤساء 
  .352ـ
  .124/ 1: جامع بيان العلم 2
 .1/256: جامع بيان العلم3
 .1/254:نفس املرجع  4
هــ  1408:، دار الوفاء للطباعة والنشر، الطبعة الثانيـة 184يف التاريخ، ليث سعود جاسم، ص عبد الرب وجهوده ابن   5

 .م1988



  ل فإين أحكي عن احلكماء            قبل النصح سيدي واستمع القواف

  الباقالءو باألمراق ال  ال و حتساء           سهال   باالال يداوى اإل

كما كان لإلمام ابن عبد الرب اطّالعات على العلوم الرياضية كاحلساب واهلندسـة  
  .وعلم الفلك

لصحيح عندهم منه، معرفة العدد والضـرب والقسـمة   فا: فعن علم احلساب قال
واحلساب ال يكاد يستغين عنه ذو علم ... والتسمية وإخراج اجلذور ومعرفة محل األعداد

  .3من العلوم

واهلندسة ختتص مبعرفة معىن اخلط والدائرة، والنقطـة،  : و عرف علم اهلندسة بقوله
  .4وإخراج األشكال بعضها من بعض وما شاكل ذلك

 :5ين أمهية علم الفلك وحثّ على تعلمه مستدال بقول عمـر رضـي اهللا عنـه   وب
  . 6)تعلّموا من النجوم ما تدون به يف ظلمات الرب والبحر مث أمسكوا(

                                                                                                                                           
  .سيأيت التعريف به يف مبحث أقران ابن عبد الرب  1
  .:1 /391جة االس  2
 .1/255:جامع بيان العلم  3
 .1/256:نفس املرجع 4
 ، أمـري املـؤمنني   ، القرشي العـدوي ي غر بن عبد العزبن اخلطاب بن نفيل بنون وفاء مص هو أبو حفص، عمر 5

ـ 13ويل اخلالفة يف رجب سنة  ،سلم باجلنةو شهد له النيب صلى اهللا عليهو ، شهد بدرامشهور جم املناقب ، هـ
اإلصابة يف معرفة الصحابة، أمحد بن علي بن حجر :  انظر ترمجته يف .استشهد يف ذي احلجة سنة ثالث وعشرينو

هــ  1412: وىلبريوت، لبنان، الطبعة األ ،، دار اجليل588، ص 4علي حممد البجاوي، ج  :قيقالعسقالين، حت
، دار الرشيد، سـوريا،  412، ص1حممد عوانة، ج : م،  تقريب التهذيب، أمحد بن علي بن حجر، حتقيق1992

، دار إحياء 105، ص 6م،  اجلرح والتعديل، عبد الرمحن  بن أيب حامت، ج 1986هــ 1406:الطبعة األوىل
  .م1952هـ 1271 :الطبعة األوىل ،بريوت ،التراث العريب

السيد عبد اهللا هاشم : انظر تلخيص احلبري، أمحد بن علي بن حجر، حتقيق. رواه حرب الكرماين: قال ابن حجر 6
   .م1964هـ 1384، املدينة املنورة، 187، ص 2اليماين املدين، ج



وأما التنجيم فثمرته وفائدته عند مجيـع  : وفرق بينه وبني التنجيم املنهي عنه فقال  
لع الربوج، ومعرفة ساعات الليل والنهار، أهل األديان جربة الفلك ومسري الدرارى، ومطا

  .وقوس الليل من قوس النهار يف كل بلد ويف كل يوم، وبعد كل بلد عن خط االستواء

و من ار الشمايل، واألفق الشرقي والغريب، ومولد اهلالل وظهـوره، واطـالع   
ف الكواكب لألنواء وغريها، ومشيها واستقامتها، وأخذها يف الطول والعرض، وكسـو 

الشمس والقمر ووقته ومقداره يف كل بلد، ومعـىن سـين الشـمس والقمـر وسـين      
  .1الكواكب

واملتخرصون بالنجامة كاملتخرصني بالعيافة والزجـر،  : و لكن بعض أهل العلم قال
وخطوط الكف، والنظر يف الكف، ويف مواضع قرض الفـأر، ويف اخلـيالن، والعـالج    

ال تقبله العقول، وال يقوم عليه برهان، وال يصح من  وملك اجلن، وما شاكل ذلك مابالفكر، 
                                                                       .شيء ذلك كله

و قد أفرد ملنازل القمر رسالة سيأيت احلديث عنها يف الدراسة التحليلية موع مـا  
  .           ألّف

مر ابن عبد الرب ومسـو مكانتـه، فقـد اصـطلح     هذا، ولرقي مرتبة احلافظ أيب ع
وخلّدوا ذكره بروضـة   "ابن عبد الرب عصر : "األندلسيون على تسمية الفترة اليت عاشها

، مث إنّ يوسف بن عبد اهللا بن أيب 2من رياض شاطبة الغناء، وكان يدفن فيها كبار العلماء
  .1ن عصر ابن عبد الربمن املرية صنف كتابا مساه طبقات الفقهاء م 3زيد بن عباد

                                                 
  .1/255:  جامع بيان العلم 1
منشورات دار مكتبة احليـاة،   ،218، ص3يف األخبار واآلثار األندلسية، شكيب أرسالن، ج ل السندسيةاحلل  2

 .بريوت،  لبنان
هـ، روى عن  505هو أبو احملاسن، يوسف بن عبد اهللا بن سعيد، املعروف بابن عباد األندلسي، مولده سنة   3

برنامج (، و)ذيل على صلة ابن بشكوال(وابن عسلون، له القاضي ابن العريب، والتجييب، وغريمها، حدث عنه ابناه، 
، )جة الكتاب يف شـرح الشـهاب  (، و)املنهج الرائق يف املدخل لعلم الوثائق(، و)وشرح على منتقى ابن اجلارود



  .رحالت اإلمام أيب عمر ابن عبد الرب :خامسا

إنّ الرحلة يف طلب العلوم مزيد كمال يف التعلّم، يسعى العلماء هلا اسـتزادا مـن   
إنّ الرحلـة  (:مقدمتهيف  2و عن أغراضها حيدثنا ابن خلدون...العلوم وتكثريا من الشيوخ

يف التعلم، والسبب يف ذلك أنّ البشر يأخذون يف طلب العلوم ولقاء املشيخة مزيد كمال 
معارفهم وأخالقهم وما ينتحلون به من املذاهب والفضائل تارة علما وتعليمـا وإلقـاء،   
     وتارة حماكاة وتلقينا باملباشرة، إال أنّ حصول امللكات عـن املباشـرة والـتلقني أشـد

  .كات ورسوخهااستحكاما وأقوى رسوخا، فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول املل

فالرحلة ال بد منها يف طلب العلم الكتساب الفوائد والكمال بلقاء املشايخ ومباشرة 
   .3الرجال

و إذا كانت هذه أغراض الرحلة وفوائدها، فإنّ اإلمام ابن عبد الرب مل يستفد منها، 
ـ  كن ألنه مل تكن له رحلة ومل خيرج من بالد األندلس، لكنه جال يف شرقها وغرا، وس

  . 1.2شاطبةو 5وبلنسية  4دانية

                                                                                                                                           
: كشـف الظنـون  : انظر ترمجتـه يف . هـ 575تويف سنة ). طبقات الفقهاء من عصر ابن عبد الرب إىل وقته(و
  .3/218: ، احللل السندسية153 :النور الزكيةشجرة  ،  6/429
  .289/ 3:احللل السندسية 1
هو أبو زيد، ويل الدين، عبد الرمحن بن حممد بن خلدون التونسي مولدا، واإلشبيلي تأصـال، كـان فيلسـوفا     2

ن املبتدأ العرب وديوا(من آثاره كتاب . ومؤرخا، وعامل اجتماع، رحل إىل فاس وغرناطة وتلمسان واألندلس ومصر
هـ، وقيل سـنة   807وفاته بالقاهرة سنة . ، وما حواه من مقدمة نفيسة)واخلرب يف تاريخ العرب والعجم والرببر

 227:شجرة النور الزكية ،1/529:، هدية العارفني77ـ7/76:  شذرات الذهب:  انظر ترمجته يف. هـ 808
  .3/330:، األعالم191ـ6/188:، معجم املؤلفني228ـ
  .م 1993 - هـ  1413: ،  دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل463ة، عبد الرمحن بن خلدون، ص املقدم  3
بكسر النون، وبفتح الياء، مدينة باألندلس من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقا، كان أهلها أقرأ أهـل  : دانية 4

  2/434: نمعجم البلدا:انظر. األندلس لكثرة املقرئني القادمني إليهم
بكسر السني، وياء خفيفة، مدينة مشهورة باألندلس، وهي شرقي قرطبة، وهي برية حبرية ذات أشـجار  : بلنسية 5

وأار، وتعرف مبدينة التراب، وتتصل ا مدن تعد من مجلتها، وأهلها من خري أهل األنـدلس ويسـمون عـرب    
 491 – 1/490: معجم البلدان: انظر. األندلس



ولعلّه يف هذا التنقل يكون قد استدرك بعض ما فاته من أغـراض الرحلـة، مث إنّ   
  : أمران فتح املغيثاملقصود حتقيقه من الرحلة كما يقول صاحب 

  .حتصيل علو اإلسناد وقدم السماع :أحدمها
ا كان األمران موجـودين  لقاء احلفاظ واملذاكرة هلم واالستفادة عنهم، فإذ: والثاين

  .3يف بلد الطالب، ومعدومني يف غريه فال فائدة يف الرحلة، فاالقتصار على ما يف البلد أوىل
فيكون اإلمام قد اقتصرعلى ما يف بلده، على أنه مل يفته األخذ عن الغرباء القادمني، 

  .4)يهامسع من أكابر أهل احلديث بقرطبة وغريها، ومن الغرباء القادمني إل(فقد 
كما أنّ بعض فوائد الرحلة ميكن أن تستدرك باملكاتبة واملراسلة، وهذا مـا فعلـه   

وكتب : (الذي قال  5اإلمام ابن عبد الرب، كما يشهد بذلك مترمجوه أمثال ابن بشكوال
وأبو . 6وعبد الغين بن سعيد احلافظ  ،إليه من أهل الشرق منهم أبو القاسم السقطي املكي

                                                                                                                                           
:  انظر معجم البلـدان . ينة يف شرقي األندلس وشرقي قرطبة وهي مدينة كبرية قدمية، وقد خرج منها خلق من الفضالءمد: شاطبة  1
3/309 
، الديباج 18/156: ، سري أعالم النبالء7/67:  ، وفيات األعيان3/974: ، الصلة4/808: ترتيب املدارك  2

 .3/249: ، الفكر السامي440: املذهب
دار الكتب العلمية، بـريوت، الطبعـة األوىل    يث، حممد بن عبد الرمحن السخاوي،ألفية احلد شرحفتح املغيث  3

  .هـ1403
 .333: جذوة املقتبس 4
هو أبو القاسم، خلف بن عبد امللك بن مسعود بن موسى بن بشكوال اخلزرجي األنصاري األندلسي، ولد سنة   5

494  ا، مسع من أبيه، وأيب حممد بن عتاب، وأيب الوليد بن رشد، هـ، كان مؤرخا، متسع الرواية، شديد العناية
الفوائـد  (، و:)الصـلة (: من مؤلفاته.  وأما من مسع منه، فال حيصون كثرة.  وابن املكوي، وابن مغيث، وغريهم

سـري    ،1/169:الصلة: انظر ترمجته يف. هـ 578تويف سنة ). املوطأ رواة(و) الغوامض واملبهمات(و ،)املنتخبة
ـ 3/312:مـرآة اجلنـان   ،3/75:يف خـرب مـن غـرب   ، العـرب  13/32: عالم النبالءأ الـديباج    ،313ـ

شـجرة   ،1/349:هدية العارفني ،4/261: شذرات الذهب ،5/286:، كشف الظنون185ـ184:املذهب
  .2/311:األعالم  ،155ـ  154:النور الزكية

 333ن عبد العزيز، األزدي، املصري، مولده سنة هو أبو حممد، عبد الغين بن سعيد بن علي بن بشر بن مروان ب 6
هـ، روى عن عثمان بن حممد السمرقندي، وإمساعيل بن اجلراب، رحل إىل الشام، فسمع من املياجني وطبقته، من 

املختلف واملؤتلف من مشتبه أمسـاء  (، وكتاب )املتوازين(، وكتاب )الغوامض(، وكتاب )آداب احملدثني(تصانيفه 



وأبو حممد بن النحاس .  3أبو ذر اهلرويو ،2، وأمحد بن نصر الداودي1الفتح بن سيبخت
  .5...)، وغريهم4املصري

فلئن كانت الرحلة يف طلب العلوم حممدة لدى العلماء، فإنّ عـدمها يف شـخص   
 .اإلمام ابن عبد الرب مل يكن حبال من األحوال منقصة باعتبار كل ما ذكر

  .عائلة اإلمام ابن عبد الرب :سادسا

                                                                                                                                           
العرب يف خرب   ،17/268: سري أعالم النبالء , 3/18: مرآة اجلنان: انظر ترمجته يف.هـ 409سنة تويف . الرجال
  :شـذرات الـذهب   ،4/243 :النجـوم الزاهـرة    8ـ  12/7 :البداية والنهاية ،217ـ2/216:من غرب

  .4/33:، األعالم274ـ6/273:معجم املؤلفني ،1/589 :هدية العارفني  ،189ـ3/188
تح، إبراهيم بن علي بن سيبخت البغدادي، نزل مصر،و حدث عن البغوي،و أيب بكر بـن أيب داود،  هو أبو الف  1

العـرب يف خـرب مـن      :انظر ترمجته يف. هـ 394تويف مبصر سنة ). كان سيء احلال يف الرواية:( قال اخلطيب
  .3/144 :شذرات الذهب، 2/186:غرب

، كان بطرابلس مث انتقل إىل تلمسـان،  بمن أئمة املالكية باملغرهو أبو جعفر، أمحد بن نصر الداودي األسدي،   2
فقيه، له حظ من اللسان واحلديث والنظر، مل يتفقه يف أكثر علمه على إمام مشهور، أخذ عنه أبو عبد امللك البوين، 

النصيحة يف ( ،)قه الواعي يف الف( ،)النامي يف شرح املوطأ : ( من مصنفاته. وأبو بكر بن حممد بن أيب زيد القريواين
 411هـ وقيل  سـنة  402تويف بتلمسان على األصح سنة ). يف الرد على القدرية  حاإليضا( ،)شرح البخاري 

ـ   110 :شجرة النور الزكية, 94: الديباج املذهب ،624ـ  2/623: ترتيب املدارك:   انظر ترمجته يف .هـ
 1/264: األعالم , 1/319: معجم املؤلفني ,  3/147: الفكر السامي. هـ 440وذكر أن وفاته سنة  111

 ،كان أبو ذر مالكيا خيـرا .قيل عبد اهللا بن حممد، وعبيد اهللا بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن عفري ،هو أبو ذر 3
مسع البخـاري  .أيب  عمر بن حيوية، والباقالين، وأخذ عن القاضي ابن قصار ،متييز رجاله، وعللهو بصريا باحلديث

من .أبو  عمران الفاسي، واألصيلي، ومسع منه أبو احلسن القابسي ،أيب اهليثم السرخسي، واحلموي، وستمليمن امل
( ، و)الصـفات  و السنة ( كتاب و )اجلامع ( كتاب ، و)مسلم و املسند الصحيح املخرج على البخاري( مؤلفاته 

 434وقيل سـنة   ،هـ 435تويف سنة  .)املناسك ( و )فضل مالك بن أنس ( و )مسانيد املوطأ ( و )الدعوات 
 311 :الـديباج املـذهب   12/50 :النهايـة و البدايـة   ،698ـ2/696:ترتيب املدارك:  تهانظر ترمج  .هـ
 .105ـ 104 :شجرة النور الزكية ،3/254:شذرات الذهب  ،5/359:كشف الظنون ،312ـ
هــ، كـان   323بن النحاس، مولده سنة عبد الرمحن بن عمر بن حممد بن سعيد البزاز املصري املعروف باهو 4

ـ 416مسند الديار املصرية وحمدثها، مسع مبكة من ابن األعرايب ومبصر من أيب الطاهر املديين وغريه تويف سنة  . هـ
 .3/204:  ، شذرات الذهب17/319: سري أعالم النبالء:  انظر ترمجته يف

  . 119:  ، شجرة النور الزكية3/217: تذكرة احلفاظ ، 3/973: الصلة ، 4/808: ترتيب املدارك  5



هو حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري، كان من أهل الـورع والتقـوى،    :دهج
منقطع العبادة، كثري التهجد، مربزا فيه،  مع الزهد واالنقباض عن أهل الدنيا، صـحب  

هـ قبل ابنه  379، تويف يف قرطبة سنة 1الزاهد اإللبريي حيي بن جماهد بن عوانة الفزاري
  . 2عبد اهللا بسبعة أشهر

هـ، تتلمـذ   330عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب، ولد سنة  ،هو أبو حممد :والده
  .4وأمحد بن سعيد بن حزم  3على أمحد بن دحيم

   5وأمحد بن مطرف   

                                                 
هو أبو بكر، حيي بن جماهد بن عوانة الفرازي الزاهد األلبريي، مسع مبصر من األسيوطي، وابن الورد، وحممد بن   1

تاريخ علمـاء  : انظر ترمجته يف.     هـ 366تويف سنة . القاسم بن شعبان ويونس بن عبد اهللا القاضي، وغريهم
 .442: ،  بغية امللتمس343:  ذوة املقتبسج  ،2/918 : األندلس

    4/556:  ترتيب املدارك .190/ 2:لماء األندلستاريخ ع  2
هـ، فقيه، حافظ ملذهب مالـك، حمـدث، جـامع     278هو أبو عمر، أمحد بن دحيم بن خليل، مولده سنة   3

املعيطي، وابـن السـليم القاضـي،    للسنن، من أهل احلفظ والرواية، مسع من ابن لبابة، وابن األعرايب، والبغوي، و
ويل الشورى، مث قضاء طليطلة، مث قضـاء  . وغريهم، روى عنه سعيدبن نصر، وسعيد بن عثمان النحوي، وغريمها

،  جذوة 84ـ1/83:تاريخ علماء األندلس: انظر ترمجته يف. هـ 337هـ، وقيل سنة  338تويف سنة . البرية
 .98:الديباج املذهب   ،152: بغية امللتمس   ،420ـ4/419:، ترتيب املدارك109: املقتبس

أبو عثمان سـعيد بـن   : هو أبو عمر، أمحد بن سعيد بن حزم الصديف، املنتجيلي، مسع باألندلس مجاعة، منهم  4
عثمان بن سعيد األعناقي، وحممد بن قاسم، رحل فسمع من إسحاق بن إبراهيم بن النعمان، وأيب جعفر حممد بـن  

يلي وغريمها، ومسع منه خلف بن أمحد املعروف بابن أيب جعفر، وأمحد بن حممـد اإلشـبيلي،   عمرو بن موسى العق
تـويف  . مجع فيه ما أمكنه من أقوال الناس يف أهل العدالة والتجريح) التاريخ الكبري(له كتاب . املعروف بابن احلرار

: ، بغيـة امللـتمس  112ـ  111:، جذوة املقتبس1/97: تاريخ علماء األندلس:انظر ترمجته يف. هـ350سنة 
 هديـة  ،2/201:، العرب يف خرب من غـرب 16/104:سري أعالم النبالء ،189:إعتاب الكتاب  ،156ـ155
  .1/130:األعالم   ،1/63:العارفني

هو أبو عمر، أمحد بن مطرف بن عبد الرمحن بن قاسم بن علقمة بن جابر بن بـدر األزدي، املعـروف بـابن      5
عا، معتنيا باآلثار، مسع من سعيد بن عثمان األعناقي، وسعيد بن مخري، وحممد بن عمر بـن  املشاط، كان زاهدا ور

لبابة، وغريهم، روى عنه أبو عبد اهللا، حممد بن إبراهيم بن سعيد املعروف بابن القراميد، وأبو عمر، أمحد بن حممد 
هـ، وقيل سـنة   352أن تويف ا سنة  بن أمحد بن سعيد املعروف بابن اجلسور، وغريمها، ويل الصالة بقرطبة إىل



، وحممد بن أمحد بـن  2وإسحاق بن إبراهيم بن مسرة 1وحممد بن معاوية القرشي 
  . ، وغريهم3قاسم بن هالل

الشيوخ ويسمع الناس لقراءتـه، فصـيح    كان أبو حممد فقيها، حافظا، يقرأ على
  .العبارة، له معرفة باألدب والبالغة والشعر

باإلضافة إىل ذلك، فقد كان جليل القدر، نافذ البصرية والقول، األمر الذي جعـل  
اخلليفة احلكم املستنصر خيتاره يف أهل احلل والعقد، الذين شهدوا على العهد الذي كتبـه  

  .عدهالبنه هشام باخلالفة من ب

، مل يسمع منه ابنه أبو عمر لصغر سنه، لكنه كثريا ما حيدث 4هـ 380تويف سنة 
 .1وجدت يف مساع أيب خبطه :من كتاب أبيه فيقول

                                                                                                                                           
ــه يف.هـــ 353 ــدلس:انظــر ترمجت ــاريخ علمــاء األن ــبس ،1/98: ت ،  ترتيــب 129: جــذوة املقت
 . 176: ، بغية امللتمس433ـ4/429:املدارك

هو أبو بكر، حممد بن معاوية بن عبد الرمحن بن معاوية بن إسحاق بن عبد اهللا بن معاوية بن هشام بـن عبـد     1
مروان، أمري املؤمنني، املعروف بابن األمحر، مسع باألندلس من عبيد اهللا بن حيي، وسعيد بن مخري، وأصبغ  امللك بن

بن مالك، وحممد بن عمر بن لبابة، رحل إىل املشرق، ومسع مبصر ومكة وبغداد واألبلة، كان شيخا حليما، ثقـة  
انظر ترمجته .هـ 356قيل سنة و هـ، 358ة تويف سن. فيما روى صدوقا، مسع منه مجاعة، وكثر أخذ الناس عنه

، شـذرات  404: الديباج املـذهب  ،80ـ79:  ، جذوة املقتبس735ـ  2/733: تاريخ علماء األندلس: يف
 .7/105: ، األعالم3/27:  الذهب

هو أبو إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم بن مسرة التجييب القرطيب، مسع من عثمان بن يونس، ووهب بن عيسـى،    2
من مؤلفاتـه   .األصيليو ة، وأخذ الفقه عن قاسم بن أصبغ، وأيب لبابة وعنه أخذ ابن  أيب زمنني، وابن بقيومجاع

جـذوة  : انظر ترمجته يف.هـ 354هـ، وقيل سنة  352وفاته سنة ) معامل الطهارة والصالة(و) كتاب النصائح(
ــبس ــدارك148:املقت ــب امل ــذهب429ـ  424/ 4:، ترتي ــديباج امل ــف , 158ـ  157: ،  ال كش
 .2/229:معجم املؤلفني  ،90:،شجرة النورالزكية5/164:الظنون

هو أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد بن قاسم بن هالل، روى عن عبيد اهللا بن حيي بن حيي الليثي، روى عنه أمحد بن   3
 . 42:، بغية امللتمس37:جذوة املقتبس: انظر ترمجته يف.فتح بن عبد اهللا التاجر

،  100: شجرة النورالزكيـة   ،442ـ 441: الديباج املذهب   ،4/379 : الصلة  ،291: بساملقت ذوة ج  4
 . 316/ 3: ،  شذرات الذهب7/71:  وفيات األعيان،  556/ 4: ترتيب املدارك



لقد سكتت املصادر التارخيية عن احلديث عن زوجة اإلمام ابن عبد الـرب،   :زوجته
  :هاومل جند هلا ذكرا إالّ يف أبيات نظّمها اإلمام نفسه قال هلا في

  .صه وامسعي القول جممال: و قائلة ما يل أراك مرحال           فقلت هلا

  .وعاد زعافا  بعد  أن  كان  سلسال  تنكّر من كنا  نسر  بقربه          

  .مته   الدار   أن   يتحوال يوافقه جاره          وال   ألو حق جلار مل

  . 2م  كان  أعمى  وأجهالهان حر عند قوم أتاهم         ومل ينأ عنه اإذ

ويبدو أا شاركته رحالته داخل األندلس، وأنها اعترضت على هذه الرحلة، فبين   
  .هلا السبب الذي دفعه للخروج

ابنه عبد اهللا، : تذكر املصادر التارخيية من عقب احلافظ أيب عمر ابن عبد الرب :عقبه
ن أمحد بن علـي اللخمـي، وحفيـد    عبد اهللا بن علي ب :وابنته زينب، وحفيده من ابنته

  .عمر بن عبد اهللا بن عمر السلمي األغمايت :حفيده

عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد  ،فهو أبو حممد :3أما ابنه عبد اهللا
وأيب العباس  1الرب، أخذ العلم عن والده احلافظ أيب عمر ابن عبد الرب وأيب سعيد اجلعفري

  .وغريهم 2املهدوي

                                                                                                                                           
: صـححه و علق حواشـيه و األسانيد، ابن عبد الرب، حققو ،   التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين4/379: الصلة  1

، 4/299، 4/229و 171، ص 3ستاذ حممد عبد الكـبري البكـري، ج   األو صطفى بن أمحد العلوياألستاذ م
. :الشؤون اإلسالمية، الطبعة الثالثـة و وزارة األوقاف. ، وغريها، اململكة املغربية228/  10، 245/ 8، 5/65

  .م 1988هـ  1408
  .30/ 4: نفح الطيب  ،:1 / - 243 – 244جة االس  2
، شذرات 326 – 325ص: ، املغرب يف حلي املغرب2/425: ، الصلة236:جذوة املقتبس: ترمجته يفانظر   3

الدكتور صاحل :  ، إعتاب الكتاب، أبو عبد اهللا بن أيب بكر القضاعي، املعروف بابن األبار، حتقيق3/316: الذهب
، 1976 -هـ 1406:  ثانية ، دار األوزاع للطباعة والنشر والتوزيع، النويري، طبعة219 – 218األشري، ص

 . 90ـ3/89:احللل السندسية



ن أبو حممد من أهل العلم والذكاء، بارعا يف األدب والبالغة وإنشاء الرسـائل  كا
  .3)حبر البيان الزاخر، وفخر األوائل واألواخر، وواحد األندلس(وكتابتها حىت صار 

لينتهي أمره  4وقد قلّده املعتضد بن عباد وزارة القلم والسيف فلقّب بذي الوزارتني
، وقد 5بن زيدونات بينه وبني وزيره  أيب الوليد يف سجن من سجونه بسبب وحشة حصل

عمر ابن عبد الرب إىل التوجه إىل املعتضد ـ وكانت له مكانة   ادفعت هذه احلادثة الوالد أب
  .6دابين يا معتضد، ابين يا معتض :عنده ـ وعند دخوله عليه نادى رافعا صوته

  :و خاطبه يستميل قلبه

  .بصر مقليت ما  حلّ  مسعيقصدت إليك من شرق لغرب          لت

  .و تعطفك املكارم حنو  أصل           دعاكم راغبا  يف خري  فرع

  .فإن جدمت من   بعد     عفو           فليس الفضل عندكم  ببدع

                                                                                                                                           
هو أبو سعيد، خلف موىل جعفر الفىت املقريء، يعرف بابن اجلعفري، روى بقرطبة عن أيب جعفر أمحد بن عون   1

 425وفاته سـنة  . حدث عنه أبو عبد اهللا بن عتاب. القريوانو مصرو مسع مبكةو رحل إىل املشرق،. غريهو اهللا،
 .267ـ  1/266: الصلة: انظر ترمجته يف. هـ 429سنة  قيلو هـ،

هو أبو العباس، أمحد بن حممد املهدوي املغريب، أصله من املهدية من بالد القريوان، دخل األنـدلس يف حـدود     2
 ،100:، جذوة املقتـبس :انظر ترمجته يف.هـ، كان عاملا بالقراءات واألدب، ألف يف التفسري كتابا حسنا 340
 .140:لتمسبغية امل

 .245/ 3:،  البيان املغرب326/ 2:يف حلي املغرب املغرب   3
 .3/334: دائرة املعارف البستانية  4
هو أبو الوليد، أمحد بن أيب بكر عبد اهللا بن أمحد بن غالب املخزومي، القرطيب، الوزير أبو الوليد ابن زيـدون    5

انظر .هـ 463تويف سنة . تبيني يف خلفاء بين أمية باألندلساألندلسي، له ديوان شعره، رسالته املشهورة، كتاب ال
   2/315: العرب يف خرب من غـرب  ، 2/187: ، املختصر يف أخبار البشر8/111: الكامل يف التاريخ: ترمجته يف

 :هدية العارفني    ،313ـ  3/312 ::شذرات الذهب ، 5/68: ، كشف الظنون104/ 12  :البداية والنهاية
1/79. 
  .218: ب الكتابإعتا 6



  .1فوعدك كي يسكن خفق قليب         ويرقا من جفوين سكب دمعي

  .ر االبن إكراما ألبيهرق قلب املعتضد هلذه األبيات، وما كان إال أ ن أطلق أس

ونصح احلافظ أبو عمر ابن عبد الرب ولده أن يترك حمافل األمراء، فاستجاب االبـن  
لنصيحة والده، واتجه إىل كتابة الرسائل اليت حتثّ على توحيد الكلمة، فكتب رسـالته  

هـ على لسان أهل  456ـ يف يد النصارى سنة   2املشهورة ـ إثر سقوط مدينة بربشتر 
يستميل ا أمراء دول الطوائف، وكان هلذه الرسالة الدور الكبري يف حتريك اهلمم  بربشتر

و استعادة بربشتر إىل حياض اإلسالم، فهنأ عبد اهللا ذا النصر الـذي  ...واستثارة العزائم
  .كان له فيه دور كبري

 458و بعد هذه الرحلة اإلصالحية اجلهادية، تدرك أبا حممد منيته وذلك يف سـنة  
  .ـ يف حياة والدهه

سكنت شاطبة مع أبيها، ومسعت فكانت من أهل العلم والصالح، : 3أما ابنته زينب
  . منه كثريا، وروت عنه، وهي أم سبطه عبد اهللا

  فهو أبو حممد عبد اهللا بن علي بن أمحد بن علي اللخمي   :4أما حفيده

ن جده ابـن  هـ، كان فقيها، حمدثا، مسع م 443ـ ابن ابنته زينب ـ ولد سنة  
مـن أيب العبـاس بـن دهلـاث     ]  الصحيحني[ عبد الرب وأجاز له مجيع مروياته، ومسع 

   .2من أيب الوليد الباجي 1وصحيح البخاري ،5العذري

                                                 
 .329: املغرب يف حلي املغرب 1
  .1/176: انظر مراصد اإلطالع. هـ  456مدينة يف شرق األندلس، احتلّها النصارى سنة   2
،  الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة، حممـد  2/405): خمطوط( التكملة لكتاب الصلة : انظر ترمجتها يف  3

،  486الدكتور حممد بن شريفة، القسم الثاين، ص : األوسي املراكشي، قدمي وحتقيق وتعليقبن عبد امللك األنصاري بن حممد 
 .م 1984 سنة

 . 3/271:احللل السندسية ،20/92: سري أعالم النبالء ،303ـ302: بغية امللتمس: انظر ترمجته يف  4
ظا، حمدثا، متقنا، صحب أبـا ذر  هو أبو العباس، أمحد بن عمر بن أنس بن دهلاث األندلسي الدالئي، كان حاف  5

). دالئل النبوة(وخترج به، وروى عن أيب احلسن بن جهضم، وطائفة، روى عنه ابن عبد الرب، وابن حزم، له كتاب 



 ،3عبد اهللا بن حممد بن سهل الضريرعنه رحل إىل املغرب واستوطن أغمات، روى 
هــ   532صفر سنة  تويف يف .4وخلف بن عبد امللك ابن بشكوال، وعيسى بن ملجوم

  .هـ 533قيل سنة و وهو على قضاء مدينة أغمات،

  :5أما حفيد حفيده

اسـي  عمر بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن عمر السـلمي، ف  ،هو أبو حفص 
ألم أيب حممد سبط احلافظ أيب عمر بن عبد الـرب، وأيب  األصل، حدث باإلجازة عن جده 

كان حسن اخللق يج .1هللا بن أمحد بن عمر السلمي، روى عنه أبو عبد ا6الطاهر السلفي
                                                                                                                                           

ـتمس  117ـ   1/115: ، الصلة122ـ  120:جذوة املقتبس: انظر ترمجته يف. هـ 478تويف سنة   167:، بغيـة املل
ـ 3/357:  ، شـذرات الـذهب  5/68: شف الظنـون ، ك18/567: ،سري أعالم النبالء168ـ هديـة   ،  358ـ

 .121:  الزكية شجرة النور   ،1/80:العارفني
جبل احلفظ وإمـام الـدنيا يف فقـه     ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري  ،هو أبو عبد اهللا 1

طبقـات  : انظـر ترمجتـه يف  . ستون سنةاحلديث من احلادية عشرة مات سنة ست ومخسني يف شوال وله اثنتان و
 . 1/468: ،  تقريب التهذيب1/252: احلفاظ

  .ستأيت ترمجته يف مبحث أقران ابن عبد الرب  2
من أهل غرناطة، أخد القراءات عن أيب قاسم بـن دري وأيب   ،هو أبو حممد، عبد اهللا بن حممد بن سهل الضرير  3

، وكتب إليه ابن العريب وغريه، كان من أهـل املعرفـة بـاآلداب    القاسم بن الفرس، ومن أيب بكر غالب بن عطية
 .229 – 228ص: يف املعجم:  انظر ترمجته. هـ571والعربية واملشاركة يف العلوم الرياضية، تويف سنة 

هو أبو حممد، عيسى بن يوسف بن عيسى بن علي بن يوسف بن عيسى بن قاسم بن عيسى بـن حممـد بـن      4
،  روى عن أيب القاسم عبد الرمحان بن عبد امللـك  )األزدي مث الزهراين(ري بن مصعب فنتروس بن مصعب بن عم

املعافري، وأيب عمران القشريي، رحل إىل األندلس يف طلب العلم، لقي بقرطبة أبا احلسن بن سراج، وأبا عبـد اهللا  
اهللا بن عيسى، وبأغمات على  أبا حممد بن عتاب،  ومسع بسبتة على قاضيها أيب عبدو بن مفرج وأبا علي الغساين،

قاضيها أيب حممد سبط ابن عبد الرب، روى عنه ابنه أبو القاسم عبد الرحيم، وأبو احلسن بن خليفة، كـان حمـدثا   
 446هـ ومولده سنة  543بالنوازل مقدما يف علم الفرائض، تويف سنة حافظا راوية مكثرا عدال، داكرا للمسائل، عارفا 

 . 259 – 258/ 1: لذيل والتكملةا: انظر ترمجته يف. هـ
 .232 -222/ 1:الذيل والتكملة:  انظر ترمجته يف 5
هو أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم األصبهاين، حافظ ثقة متقن، تفقه فأتقن مدهب الشافعي وبـرع   6

احلرمني حج ومسع ب. وغريمها وأيب بكر الشاشي،  الثقفييف األدب،  وجود القرآن بالقراءات، مسع من أيب عبد اهللا 
والبصرة ومهذان وقزوين وأدربيجان، ومصر والشام وغريها، استوطن اإلسكندرية بضعا وستني سنة، مكبا  والكوفة



املنظر، متقنا حافظا للفقه، راوية مسندا، رئيسا من رؤساء النحاة، وكان أديبا شـاعرا،  
كاتبا  بارعا، استقضي بفاس وهو ابن حنو عشرين سنة، مث بتلمسني، مث أعيد قاضـيا إىل  

مشهور  ةسريالوكان مشكور لك، بأغمات وريكة مرتني، وبإشبيلية كذفاس،  واستقضي 
هــ وتـويف سـنة     530ت يف حـدود  مولده بأغما .الرتاهة والعدالة، كرمي الطباع

  .هـ603

  :وفاة اإلمام أيب عمر ابن عبد الرب:سابعا

اتفق جلّ من ترجم لإلمام ابن عبد الرب على أن وفاته كانت مبدينة شاطبة من بالد 
  .األندلس

  :إىل ثالثة أقوالو اختلفوا يف حتديد تاريخ وفاته 

هـ ودفن يوم اجلمعة لصالة  463إنه تويف يف آخر ربيع اآلخر سنة : القول األول
  . 2العصر، وهو قول اجلمهور

  .  4ووافقه الضيب 3هـ وهو ما ذهب إليه احلميدي 460إنه تويف سنة  :القول الثاين

  1.2ه وهو قول حاجي خليفة 462إنه تويف سنة  :القول الثالث

                                                                                                                                           
مـن  .هـ576وفاته سنة . على االشتغال واملطالعة والنسخ وحتصيل الكتب، ومكث نيفا ومثانني سنة يسمع عليه

ديث، سداسيات يف احلديث، شرط القراءة على الشيوخ، الفضائل الباهرة يف حماسن أربعني البلدانية يف احل: تصانيفه
: ، كشـف الظنـون  1/307: ، البدايـة والنهايـة  5/  21: سري أعالم النبالء: ترمجته يفانظر  .غريهاو القاهرة،و مصر

 .4/255 :، شذرات الذهب74ـ5/73
بن عمر السلمي،، فاسي، روى عن عمه القاضي أيب حفص هوأبو عبد اهللا، حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد   1

بن عمر، والزمه، كان فقيها عاقدا للشروط بصريا مبعانيها، بارع اخلط، حافظا للتواريخ واآلداب، نبيال يف مجيـع   
 .261/ 1:الديل والتكملة: انظر ترمجته يف. حماوالته

، سري أعـالم  3/218: ، تذكرة احلفاظ7/71: ، وفيات األعيان3/974: ، الصلة4/810: ترتيب املدارك  2
: ،  الرسالة املستطرفة2/550: ، هدية العارفني442: ، الديباج املذهب3/68: ، مرآة اجلنان18/159: النبالء
 2/141: ، مفتاح السعادة119: ، شجرة النور الزكية12

 . 333: جذوة املقتبس  3
 .428:بغية امللتمس  4



  :ذي تطمئن إليه النفس هو ما عليه اجلمهور، لالعتبارات التاليةوالقول ال

  .ـ ألنه قول جل املترمجني الذين أرخوا حلياة اإلمام أيب عمر ابن عبد الرب 1

ـ إنّ ضبط اجلمهور لتاريخ وفاة اإلمام ابن عبد الرب بالسنة والشـهر واليـوم     2 
سعني عاما ومخسة أيام، ويف تعيني والساعة، بل ويف حتديد عدد أيامه اليت بلغت مخسة وت

من صلّى على جنازته وهو صاحبه طاهر بن مفوز، فهذا اإلحكام يف ضبط تاريخ احلافظ 
  .مولدا ووفاة ال يكون إال عن حجة ودليل

  

  :ـ أما الروايات املخالفة فالوهن بين فيها 3

م أيب عمر ابن ـ فرواية احلميدي يردها أنه ترك بالد األندلس قبل وفاة اإلما1*    
تركته حيا  :يقول عن وفاته عبد الرب، وألّف كتابه بعد وفاته لذا جنده وهو بصدد الكالم

  .     3مث بلغين وفاته ـه 448وقت خروجي من األندلس سنة 

  . ـه 460وخيرب أن مبلّغه أخربه أنه تويف سنة 

  .فهي بالغ ال ترقى إىل مرتبة السماع والشهود

فيحتمل أنه أخطأ يف نقل التاريخ  :كشف الظنونليفة  يف ب ـ أما حاجي خ *   
  )هـ 463(و)هـ 462( ،  )3و 2(  لالشتباه احلاصل بني الرقمني 

                                                                                                                                           
تويف . حممد القسطنطيين الرومي األديب، الشهري بكاتب حليب، وأيضا حباجي خليفةهو مصطفى بن عبد اهللا بن   1

، )اإلهلام املقدس من الفيض األقدس(، )كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: (من مصنفاته. هـ 1067سنة 
دستور العمل (، )عارحتفة األخبار يف احلكم واألمثال واألش(، )سلم الوصول إىل طبقات الفحول(، )تقومي التواريخ(

، 6/342: كشف الظنون: انظر ترمجته يف. ، وغريها من املصنفات)ميزان احلق يف اختيار األحق(، )إلصالح اخللل
  .441ـ  2/440: هدية العارفني

 .2/530:  كشف الظنون  2
 . 333:جذوة املقتبس  3



                                    : فضال على أن هذا التاريخ مل يقل به أحد غريه
  .هـ 463سنة أي أنّ اإلمام ابن عبد الرب يكون قد تويف يف آخر ربيع اآلخر         



  

  

  

  الثاينالثاينبحث بحث املامل

  حياة اإلمام ابن عبد الرب العلميةحياة اإلمام ابن عبد الرب العلمية
  

  

إن اهتمامنا باجلانب العلمي من شخصية اإلمام ابن عبد الرب، جيعلنا نعكف علـى  
تأثر م، وتالميذه الذين تتلمذوا عليه واسـتقوا مـن   و دراسة شيوخه الذين تلقى عنهم،

  . البحث والتحصيل والتأليفيفمعهم  علمه، فضال عن معرفة أقرانه الذين تنافس

على أن هذا اجلانب من شخصيته يبقى جمهوال، ما مل نتعرف على إنتاجه العلمـي  
  . وآثاره اليت خلّفها

  

  :التالينيطلبني و سأتناول كل ذلك يف امل

  

  .شيوخ اإلمام ابن عبد الرب، أقرانه وتالميذه: األولاملطلب  

  

  .ن عبد الربمؤلفات اإلمام اب: الثاينطلب امل 

  

  



  

  

  األول طلب امل

  .شيوخ اإلمام ابن عبد الرب، أقرانه، وتالميذه

  

  

بالدراسة، حياة الشيوخ الذين أخذ عنهم اإلمام ابن عبد الـرب،   طلبيتناول هذا امل
  .وتأثر م تلميذا، كما يبحث يف حياة أقرانه وتالميذه الذين تأثروا به شيخا

  

  

  :فروع التاليةو قد انتظمت هذه الدراسة يف ال

  

  .شيوخ اإلمام ابن عبد الرب: الفرع األول 

 .أقران اإلمام ابن عبد الرب: الفرع الثاين 

  .تالميذ اإلمام ابن عبد الرب: الفرع الثالث 

  

  

  

  



  

  



    .شيوخ اإلمام ابن عبد الرب: األولالفرع 

قدمي تلقى اإلمام ابن عبد الرب العلم عن أبرز علماء عصره، فقد كان كثري الشيوخ، 
ـ ركز يف نقطة أوىل على السماع، وسأ روا يف حياتـه  كبار شيوخه الذين تلقى عنهم وأثّ

  . نقطة ثانيةالعلمية، مث أسرد أمساء بقية شيوخه يف 

  .أشهر  شيوخ اإلمام ابن عبد الرب  :أوال

  .1)هـ 396ت (ـ أبو عمر، أمحد ابن الباجي اإلشبيلي  1

د بن علي بن شريعة اللخمـي اإلشـبيلي،   هو أبو عمر، أمحد بن عبد اهللا بن حمم
هـ، مسع من أبيه ومن غريه، رحل إىل املشرق،و  332املعروف بابن الباجي، ولد سنة 
أبو بكر أمحد بن حممد بن إمساعيـل املعـروف بـابن     :مسع من شيوخ جلة هناك منهم

بـن  ، وأبو العالء عبد الوهـاب  3، وأبو حممد، احلسن بن إمساعيل بن الضراب2املهندس
  .أبو حممد، عبد الغين بن سعيد احلافظ، وغريهمو 4عيسى بن ماهان

                                                 
: هرسة ابن خري األشـبيلي، حتقيـق  ، ف4/684: ترتيب املدارك ،115ـ114:جذوة املقتبس: انظر ترمجته يف  1

دار الكتاب اللبناين، بريوت، الطبعـة  . ، دار الكتاب املصري، القاهرة158ـ   157، ص 1إبراهيم األبياري، ج 
، اللباب يف ذيب األنسـاب،  159ـ158:، بغية امللتمس39ـ1/38:الصلة م،   1989هـ  1410األوىل 

  : تـاريخ اإلسـالم   م،  1980هـــ   1400بـريوت،   ، در،103، ص1عز الدين بن األثري اجلزري، ج
 ،ا2/188  :العرب يف خرب من غـرب  ،75ـ  74/ 17 :سري أعالم النبالء  ،3/174: ، تذكرة احلفاظ4/100

  .3/147  :شذرات الذهب  ، 128ـ  127  :لديباج املذهب
غوي، وأبا بشر الـدواليب وداود بـن   هو أبو بكرأمحد بن حممد إمساعيل البناء، ابن املهندس، مسع أبا القاسم الب  2

ه انظر  385إبراهيم، روى عنه عبد الغين احلافظ، وعبد اهللا بن مسكني، وعدد كثري، كان ثقة خريا تقيا تويف سنة 
 . 3/113: ، شذرات الذهب462/ 16: سري أعالم النبالء: ترمجته يف

 392عن الدينوري، تـويف سـنة    االسةهو أبو حممد، احلسن بن إمساعيل املصري الضراب، احملدث، راوي  3
 3/140   :، شذرات الذهب2/183: العرب يف خرب من غرب ،16/541: سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف.هـ

عن أيب بكر أمحد بن  صحيح مسلمهو أبو العالء بن ماهان، عبد الوهاب بن عيسى البغدادي مث املصري، روى   4
العـرب يف  : انظر ترمجته يف.هـ 388تويف سنة . ء من أجزاء الكتاب عن اجللوديحممد األشقر، سوى ثالثة أجزا

  .129ـ 3/128 :شذرات الذهب  ،2/174 : خرب من غرب



كان أبو عمر من أهل العلم والفضل والرأي والبيت احلسن، فقيها حمدثا، عارفـا  
بطرق احلديث ورجاله، باإلضافة إىل الورع والسمت والوقار، حدث عنه  أبو عمر بـن  

   :عدة مصنفات منها، وروى عنه احلافظ أبو عمر بن عبد الرب 1احلذاء

الضـعفاء  (، و)اآلحـاد يف الصـحابة  (، وكتـاب  2البن مـزين ) رجال املوطأ(
جامع سـفيان  (، و4البن اجلارود )3أيب حنيفة( وكتاب ،)املنتقى(وكتاب ، )واملتروكني
يف  )العتبيـة (عليه أ، وقر1)مصنف ابن أيب شيبة(الختالف، واالكبري يف الفقه و 5)الثوري

  ا روى كمالفقه املالكي، 

                                                 
هو أبو عمر، أمحد بن حممد بن حيي القرطيب، موىل بين أمية، كتب عن عبد اهللا بن أسد، وعبـد الـوارث بـن     1

ـ  467تويف يف ربيع اآلخر سنة . و اإلسناد يف قطرهسفيان، وسعيد بن نصر، وغريهم، انتهى إليه عل انظـر  . هـ
شـذرات    ،345ـ  18/344: سري أعـالم النـبالء   ،459:، بغية امللتمس62ـ  1/61: الصلة: ترمجته يف
 . 3/326:الذهب

هو القاضي، أبو زكريا، حيي بن زكريا بن إبراهيم بن مزين، كان مشاورا موصوفا بالفضل والرتاهـة والـدين     2
، وأصـبغ فظ، وله معرفة مبداهب أهل املدينة وحظ يف علم العربية، روى عن عيسى بن دينار، وحيي بن حيي واحل

) فضـائل القـرآن  (وكتـاب  ) تسمية رجـال املوطـأ  (وكتاب ) تفسري املوطأ(له تآليف حسان منها  ،والقعنيب
: الديباج املـدهب : مجته يفانظر تر.  هـ 260هـ وقيل  259يف علل حديث املوطأ، تويف سنة ) املستقصية(و

 .75:  ، شجرة النور الزكية6/402: ، كشف الظنون436
هـ، 80هو اإلمام، أبو احلنيفة، النعمان بن ثابت، التيمي، الكويف، إمام احلنيفة، وأحد األئمة األربعة، ولد سنة   3

أخد خلق كـثري مـن مشـاهري     مجع بني الفقه والعبادة والورع والتقوى أخد الفقه عن محاد بن أيب سليمان وعنه
، سري أعـالم  1/168: تدكرة احلفاظ ، 251: الفهرست البن الندمي: يف انظرترمجته. هـ150الفقهاءتويف سنة 

  .8/36: ، األعالم229 – 1/227:، شذرات الذهب6/390: النبالء
، )املنتقى يف األحكـام ( بكتا: هو أبو حممد، عبد اهللا بن علي بن اجلارود النيسابوري، إمام حمدث، من مؤلفاته 4

  ،341ـ  14/339:سري أعالم النبالء ، 13ـ12/ 3  :تذكرة احلفاظ  :انظر ترمجته يف. هـ 307تويف سنة 
  .20: ، الرسالة املستطرفة1/444   :هدية العارفني

هــ، أحـد األئمـة     97هو أبو عبد اهللا، سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الكويف الثوري، مولده يف  5
، تويف بالبصرة سنة )اجلامع الصغري(، )اجلامع الكبري(، )الفرائض: (، وأمري املؤمنني يف احلديث، من مصنفاته:ألعالما

، 223ـ   222 ص، 1ذيب األمساء واللغات، حمي الدين بن شرف النـووي، ج  : انظر ترمجته يف. هـ 161
: العـارفني  هدية 5/318 : كشف الظنون  ،1/181 : العرب يف خرب من غرب دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

 .105ـ  3/104: األعالم 1/387



  

  .هـ 397تويف رمحه اهللا سنة . 2)مسند بقي بن خملد( عنه

  .3)هـ 401ت (ـ أبو عمر، أمحد ابن املكوي اإلشبيلي 2

هو أبو عمر، أمحد بن عبد امللك بن هاشم اإلشبيلي، املعروف بابن املكوي، ولـد  
هـ، صحب وتفقه على أيب إبراهيم، إسحاق بن إبـراهيم الفقيـه،    324بقرطبة سنة 

  .وعلى غريه من فقهاء وقته  4للؤلؤيوا

كان أبو عمر فقيها، حافظا، مكثرا، عاملا باخلالف يف الفقه على مـذهب اإلمـام   
مالك، كبري املفتني بقرطبة، بل انتهت إليه رئاسة العلم ا، ذا دين مـتني، مـع الـورع    

                                                                                                                                           
له . ةهو احلافظ أبو بكر، عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكويف، املعروف بابن أيب شيب  1

الرد على (وكتاب ) فتوحال(كتاب ) املسند يف احلديث(، )كتاب األحكام(، )تفسري القرآن: (تصانيف كثرية منها
تذكرة  :  انظر ترمجته يف. هـ 235تويف سنة ). التاريخ(وكتاب ) ثواب القرآن(وكتاب ) من رد على أيب حنيفة

 .1/440   :، هدية العارفني2/85:  ، شذرات الذهب11/122: سري أعالم النبالء   ، 17ـ2/16  :احلفاظ
هـ، روى عن أيب بكر  201قرطيب، احلافظ، األندلسي، مولده سنة هو أبو عبد الرمحن، بقي بن خملد بن يزيد ال 2

عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة، وأمحد بن إبراهيم الدورقي، ومجاعة أعالم يزيدون عن املائتني، روى عنـه مجاعـة   
 يـونس  أسلم بن عبد العزيز بن هاشم القاضي، وأمحد بن يزيد، وعلي بن عبد القادر بن أيب شيبة، وعبد اهللا: منهم

مرتـب علـى   ) مسند يف احلديث(، )فتاوي الصحابة والتابعني(، )تفسري القرآن: (من مصنفاته. املرادي، ومجاعة
جـذوة   ،171ـ  1/169: تـاريخ علمـاء األنـدلس   :   انظر ترمجتـه يف . هـ 276تويف سنة .أبواب الفقه
: النهايـة و البدايـة ، 152ـ  2/151: ، تذكرة احلفـاظ 198ـ  1/195: الصلة   ،158ـ  156:املقتبس

  .1/233   :هدية العارفني    520ـ 2/518 :نفح الطيب  ،2/169: ، شذرات الذهب57ـ11/56
سري أعـالم  ،54ـ  1/53: ، الصلة642ـ  635/ 4: ، ترتيب املدارك117:جذوة املقتبس:  انظر ترمجته يف 3

  :، هديـة العـارفني  101ـ  100:الديباج املـذهب    ،2/198: العرب يف خرب من غرب   ،17/206: النبالء
 .102:  شجرة النور الزكية  ، 1/71
هو أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد القرطيب، املعروف باللؤلؤي، صناعة أبيه، كان إماما يف الفقه على مدهب مالـك   4

م بـن  مقدما يف الفتيا على أصحابه، برع يف علم السنن، وكانت له مشاركة يف علوم أخرى مسع من ابن لبابة، أسل
هــ،  وقيـل    350عبد العزيز ومجاعة، تفقه به القاضي حمد بن زرب، وعنه أخذ ابن املكوي وغريه، تويف سنة 

، شجرة النـور  350 – 349: ، الديباج املذهب418ـ4/414: ترتيب املدارك:  انظر ترمجته يف. هـ351
 .90 – 89:  الزكية



ـ   اس بـه  والصيانة والعفة والصالبة يف الرأي، رفض القضاء وتقدم للشورى، فـانتفع الن
  .ووثقوه يف أمورهم

  .احلافظ أبو عمر بن عبد الرب: تفقه به أعالم منهم

  .هـ 401وفاته سنة 1يف مذهب اإلمام مالك) االستيعاب(ف كتاب ألّ

  .2)هـ 395ت(ـ أبو الفضل البزاز  3

هو أبو الفضل، أمحد بن قاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بـن حممـد التميمـي،    
هـ، انتقل صغريا مع والده إىل األندلس، فنشأ ا  309بتاهرت سنة التاهريت البزاز، ولد 

  : ، وأخذ عن3، عارفا باحلديث، اختص بالقاضي منذر بن سعيداوكان ثقة فاضال، فقيه
                                                 

احلارث األصبحي، عرف بإمام دار اهلجرة، مولده سـنة  هو مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن   1
يف  املوطأ(هـ، أخد العلم عن ربيعة، وخترج عليه علماء أعالم منهم اإلمام حممد بن إدريس الشافعي، صنف  93

،  253 – 1/102:   ترتيـب املـدارك  :  انظر ترمجته يف. هـ 179، وفاته سنة )يف الفقه املدونة(، و)احلديث
،  157ـ  154/ 1: ، تدكرة احلفاظ139ـ4/135: ، وفيات األعيان79 – 2/75: ء واللغاتديب األمسا

 – 1/289: ، شذرات الذهب6/3:  ، كشف الظنون79 – 56:  ،  الديباج املدهب8/43: سري أعالم النبالء
 .52: ، شجرة النور الزكية292

،  2/9: ، معجم البلـدان 171: مللتمس، بغية ا1/140: الصلة ،125ـ124: جذوة املقتبس: انظر ترمجته يف 2
العرب يف خـرب مـن    ،17/79 : ، سري أعالم النبالء4/97: ، تاريخ اإلسالم1/205: اللباب يف ذيب األنساب

  .3/145: شذرات الذهب ،187ـ2/186:  غرب
، مولـده  ر بن سعيد بن عبد اهللا بن عبد الرمحان بن قاسم بن عبـد اهللا البلـوطي، الكـزين   هو أبو احلكم منذ  3

هـ، مسع من عبيد اهللا بن حيي الليثي وغريه، متفننا يف ضروب العلم، غلب عليه التفقـه مبـذهب داود    273سنة
الظاهري واألخذ به، فإذا جلس للخصومة قضى مبدهب مالك وأصحابه،  روى عنه عبد اهللا بن أسد وأمحد بـن  

 355ة ملدينة الزهراء،  فلم يزل قاضيا إىل أن تويف سنة قاسم التاهرين، قدم إىل قضاء اجلماعة بقرطبة،  وويل الصال
) أحكام القرآن) (ستنباط األحكام من كتاب اهللاإلنباه على ا) (ق أصول الديانةحقائإلبانة عن ا(من مؤلفاته . هـ

 ،847 – 2/845:  تاريخ علماء األندلس:  انظر ترمجته يف). ناسخ القرآن ومنسوخه(، )الرد على أهل املذاهب(
: ، البداية والنهايـة 2/96:  ، العرب يف خرب من غرب16/173: ، سري أعالم النبالء316 – 315: جذوة املقتبس

، تاريخ قضاة األندلس، أو املرقبة العليا فيمن سيتحق القضاء والفتيا، ابـن احلسـن النبـاهي، حتقيـق     11/288
 –هــ   1415: وت لبنان الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بري101 – 89مرمي قاسم طويل،  ص: الدكتورة
 .90:  م،  شجرة النور الزكية 1995



  .1ابن أيب دليم 

  .2وقاسم بن أصبغ

  .3ووهب بن مسرة 

  .4وعنه أخذ أبو عمر بن عبد الرب، وأبو عمران الفاسي 

صـريح  (، و)فضـائل اجلهـاد  (مدة طويلة، وقرأ عليه كتاب الزمه ابن عبد الرب 
  .5البن جرير الطربي )التبصرة(، و)السنة

                                                 
هـ، حدث عن حممـد بـن   288ليم القرطيب، مولده سنة دهو أبو عبد اهللا، حممد بن حممد بن عبد اهللا بن أيب  1

روى عنه أبو الوليـدبن   وأمحد بن خالد بن يزيد، وعبد اهللا بن يونس املرادي، وحممد بن حممد بن عبد السالم اخلشين،وضاح، 
 ، شـجرة النـور  65:بغية امللتمس ،35:جذوة املقتبس: انظر ترمجته يفهـ 372تويف سنة . الفرضي وعبد الوارث بن سفيان

    .99:الزكية
هـ،  مسع من أخيه ومن بقي بن خملد، وحممـد   227هو أبو حممد، قاسم بن أصبغ القرطيب، املعروف بالبياين، ولد سنة  2

عبد الوارث بـن سـفيان، وابـن    : روى عنه مجاعة منهم.ابن مسرة، وابن وضاح، وأصبغ بن خليل،  وغريهماخلشين، و
غرائب (، )بر الوالدين(، )األنساب(، )أحكام القرآن: (اجلسور، وسعيد بن نصر، وأبو الفضل البزاز، وغريهم،  من مصنفاته

املنتقـى يف  (، )اتىب يف اختصـار سـننه  (يح مسلم، على هيئة صح) كتاب الصحيح(، )حديث مالك مما ليس يف املوطأ
، جذوة 2/608: تاريخ علماء األندلس:  انظر ترمجته يف.  هـ 340تويف سنة ).الناسخ واملنسوخ من القرآن(، )احلديث
  ،2/357  :شذرات الـذهب  ،2/60: العرب يف خرب من غرب ، 50ـ  3/49: ،  تذكرة احلفاظ298ـ297: املقتبس

 .88:  شجرة النور الزكية  ،1/826  :نيهدية العارف
هو أبو احلزم، وهب بن مسرة بن مفرج بن حكم التميمي، احملدث، اللغوي، اإلمام الثقة، مسع من حممـد بـن     3

وضاح،  وأمحد بن خالد، وحممد بن عمر بن لبابة، وحممد بن قاسم، وقاسم بن أصبغ، وغريهم،  حدث عنه غـري  
تـاريخ  : انظر ترمجته يف. هـ 346تويف يف شعبان سنة . يعي، وعبد الرحيم بن العجوزأبو حممد القل: واحد منهم

العرب يف خرب من   ،15/556  :، سري أعالم النبالء453ـ452/ 4: ، ترتيب املدارك2/877 : علماء األندلس
  89 :، شجرة النور الزكية2/374  :شذرات الذهب ،2/75:  غرب

  .بن عبد الربستأيت ترمجته يف مبحث أقران ا 4
هـ،  تفقه علـى  348مولده يف . الطربي الشافعي. طاهر بن عبد اهللا بن طاهر بن عمر القاضي. هو أبو الطيب 5

وعليه اشتغل أبو إسحاق . رحل فسمع الشيخ أبا حامد اإلسفرايين. وعلى أيب سعيد اإلمساعيلي. أيب علي الزجاجي
. غريهـا و }شرح خمتصر املزين { . }املخرج يف الفروع } {روع التعليقة الكربى يف الف{من تصانيفه . الشريازي

 ، 285ـ284/ 3  :، شذرات الذهب2/296: العرب يف خرب من غرب:  انظر ترمجته يف.  هـ 378وفاته سنة 
 .1/429  :هدية العارفني



  . هـ 395تويف رمحه اهللا سنة 

  .1)هـ 410ت (ـ  أبو العباس اإلقليشي 4
اإلقليشي، املعروف بـأيب  هو أمحد بن قاسم بن عيسى بن فرج بن عيسى اللخمي 

  .هـ 363إلقليشي، ولد سنة العباس ا
للقرآن، رحل إىل املشرق ودخل بغداد ومصر وروى عـن   ان ثقة فاضال، جمودكا

  ،3يوسف بن عبد الرمحنو ،2أشياخها، وعنه أخذ عتيق بن علي
  
  .4)كتب عين وكتبت عنه منثورا كثريا(:وأبو عمر بن عبد الرب الذي قال 

  . هـ 410تويف رمحه اهللا سنة 

  

  

  .5)هـ 401ت (ـ أبو عمر ابن اجلسور  5
أبو عمر، أمحد بن حممد بن سعيد بن احلباب بن اجلسور األموي، مولده سـنة  هو 

هـ، أخذ عن قاسم بن أصبغ، وحممد بن معاوية القرشي، ووهب بـن مسـرة،     319
  .وغريهم

                                                 
  .1/197:،األعالم172:،  بغية امللتمس66ـ 1/65: ، الصلة125 :جذوة املقتبس: انظر ترمجته يف 1
هو عتيق بن علي بن عبد اهللا بن حممد التجييب، من أهل شقورة، يكىن أبا بكر، ويعرف باألزدي، لقي أبا العباس   2

 2):خمطـوط ( التكملـة  : انظر ترمجته يف. اإلقليشي ومسع منه، حدث عنه ابنه أبو عبد اهللا حممد بن عتيق األديب
/252. 
كىن أبا احلجاج، له رحلة حج فيها، مسع أبا العباس اإلقليشي، هو يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف األنصاري، ي 3

 .2/383:)خمطوط( التكملة : انظر ترمجته يف. وأبا حفص امليانشي، وغريمها
 . 125:جذوة املقتبس 4
 17/148: سري أعالم النبالء ،133:، بغية امللتمس1/55: ،  الصلة95ـ94:جذوة املقتبس: انظر ترمجته يف 5
 .3/161 :شذرات الذهب     ،2/198: يف خرب من غرب العرب  ، 149ـ



،و 2، وأبو حممد بـن حـزم  1أبو عبد اهللا اخلوالين:   و أخذ العلم عنه مجاعة منهم
ذيل (نه كثريا من رواياته، ودرس عليه كتاب احلافظ أبو عمر ابن عبد الرب الذي روى ع

  . البن جرير الطربي) الذيل

كان أبو عمر من أهل احلديث والرأي والفهم واحلفظ، عارفا بأمساء الرجال، قدمي 
 السماع، من أهل األدب والشعر 

 .هـ 401تويف بقرطبة يف ذي القعدة سنة 

  . 3)هـ 429ت (ـ أبو عمر الطلمنكي املقريء  6

عمر، أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن أيب عيسى بن لب بن حيي بن حممد بن  هو أبو
هـ، أخذ عن أيب جعفر أمحد بن  340مولده سنة . قزملان املعافري، املقريء، الطلمنكي

، وأيب القاسم خلف 1، وعن أيب حممد الباجي5، وأيب عبد اهللا بن مفرج القاضي4عون اهللا

                                                 
هو أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عثمان بن سعيد بن عبد اهللا بن غلبون اخلوالين، روى عـن   1

 أيب الوليد الفرضـي، و أيب سعيد اجلعفري،و أيب عمر الطلمنكي،و أيب عمر الباجي،و أيب عمر بن اجلسور،و أبيه،
  . 2/787: الصلة: انظر ترمجته يف. هـ 448تويف سنة . همغريو
  .ستأيت ترمجته يف مبحث تالميذ ابن عبد الرب 2
، بغيـة  85ـ  1/83: ، الصـلة 750ـ  4/749: ، ترتيب املـدارك 100:جذوة املقتبس:    انظر ترمجته يف 3

:  عرب يف خرب مـن غـرب  ال  ،17/148: سري أعالم النبالء  ،199ـ  3/198: ،  تذكرة احلفاظ139:امللتمس
شــذرات   ، 102ـ  101 :الــديباج املــذهب ، 264: خمتصــر العلــو للعلــي الغفــار ، 2/260

  .113:  شجرة النور الزكية  ،244ـ3/243:الذهب
هـ، مسع من قاسـم بـن    300هو أبو جعفر، أمحد بن عون اهللا القرطيب، الراوية الفقيه، احملدث، مولده سنة  4

ابن األعرايب، وابن فراس، وابن السكن، : وغريمها، رحل إىل املشرق وأخذ عن أعالم منهمأصبغ، وحممد بن دليم، 
 – 1/114:  تاريخ علماء األندلس: انظر ترمجته يف.  هـ 388وفاته سنة . روى عنه أبو عمر الطلمنكي وغريه

 . 100: ، شجرة النور الزكية169: ،  بغية امللتمس368: ، جذوة املقتبس115
هــ،  فقيـه،    315عبد اهللا، حممد بن أمحد بن مفرج القرطيب، املعروف والده بالقبطوري، ولد سنة هو أبو  5

حافظ، حمدث، مسع من قاسم بن أصبغ كثريا، وابن دليم، واخلشين،و ابن األعرايب والزمـه،و أمحـد السـريايف،    
فقه : (تبا يف احلديث والفقه منهاوغريهم، روى عنه أبو عمر الطلمنكي، وأبو الوليد بن الفرضي،و غريمها، صنف ك

: جـذوة املقتـبس  : انظر ترمجته يف. هـ 380هـ وقيل سنة  347تويف سنة ).فقه الزهري(، و)احلسن البصري



رحل إىل املشرق، وأخذ العلم عن ، غ، وغريهم، وعباس بن أصب2خلف بن حممد اخلوالين
  .كبار مشايخ مكة واملدينة والقريوان ومصر ودمياط

  . أبو عمر بن عبد الرب، وأبو حممد بن حزم، ومجاعة: و من تالميذه الذين رووا عنه

كان أبو عمر إماما يف علم القرآن ومن الراسخني فيه، عارفا بأصـول الـديانات،   
يف نقل احلديث وروايته وضبطه، ومعرفة رجاله، قدمي السماع، كثري  حافظا، حمدثا، بارعا

الشيوخ، دينا فاضال، على هدي واستقامة، شديدا يف ذات اهللا، مجع كتبا حسانا كـثرية  
  .النفع على مذاهب أهل السنة

  .هـ 429تويف يف ذي احلجة سنة 

  

  .3)هـ 393ت(ـ أبو القاسم ابن الدباغ األزدي   7

                                                                                                                                           
ـ 405: الديباج املذهب ،  2/156 : العرب يف خرب من غرب  ، 143ـ142/ 3: ، تذكرة احلفاظ37  ،404ـ

: األعالم  ،89:شجرة النور الزكية  هـ، 380تويف سنة  وفيه 2/51  :هدية العارفني  ،3/97:شذرات الذهب
5 /312.  
. فقيه.  هـ 291مولده سنة . املعروف بابن الباجي. عبد اهللا بن حممد بن علي اللخمي اإلشبيلي. هو أبو حممد 1

وحفيده . مسع منه ابنه حممد. وغريهم. وابن أصبغ. مسع من عمر بن لبابة وأسلم بن عبد العزيز. حجة. ثقة. حمدث
 2/151: العرب يف خرب من غـرب : انظر ترمجته يف. هـ378تويف سنة . وغريهم. وابن الفرضي. واألصيلي. حممد

  . 100:شجرة النورالزكية ، 3/92 :الذهب شذرات
هو أبو القاسم، خلف بن حممد بن خلف اخلوالين املكتب، مسع من أسلم بن عبد العزيز، وحممد بـن مسـرور،    2

، مسع منه ابن الفرضي .ة، وقاسم بن أصبغ، وغريهم، رحل، فسمع مبكة واملدينة ومبصر وبالقريوانوأمحد بن الشام
 . 1/249  : تاريخ علماء األندلس: انظر ترمجته يف.هـ 374تويف يف ربيع األول سنة . والطلمنكي   وغريمها

،، 246:، بغية امللتمس186ـ  184: ، جذوة املقتبس251ـ1/250:تاريخ علماء األندلس: اظر ترمجته يف 3
 :سـري أعـالم النـبالء     ،154ـ3/153 :، تذكرة احلفاظ4/92 :،  تاريخ اإلسالم4/325: معجم البلدان

وفيه وفاته  ،4/212 :النجوم الزاهرة  ،185 :الديباج املذهب ، 2/105  :نفح الطيب   ، 114ـ  17/113
  .2/311: األعالم  ،1/348  :هدية العارفني  ،3/144:شذرات الذهب  هـ،  395سنة 



م، خلف بن القاسم بن سهل، ويقال سهلون بن حممد بن يونس بـن  هو أبو القاس
هـ، كانـت   325األسود األزدي، املعروف بابن الدباغ، األزدي القرطيب، مولده سنة 

، وحممد بن 1دراسته على مشاهري شيوخ األندلس، مسع بقرطبة من أمحد بن حيي بن شامة
، واحلسن بـن  2بن حممد الكناينمعاوية القرشي، رحل إىل املشرق ومسع مبصر من محزة 

  ،3رشيق

  .، وغريهم، ومسع بدمشق ومبكة وبالرملة4وأيب إسحاق بن شعبان، وأيب السكن 

  ، 5احلافظ أبو عمر بن عبد الرب، وعبد اهللا بن حممد بن الفرضي:روى عنه وأكثر

  .وغريهم 6وأبو عمرو الداين

                                                 
هو أبو عمر، أمحد بن حيىي بن زكريا، املعروف بابن الشامة، حافظ، زاهد، له حظ من الفقه مسع من ابن وضاح  1

صغريا، ومل حيدث عنه، ومسع من ابن لبابة، واألعناقي، وأمحد بن بن خالد، وأبيه، وغريهم، روى عنه أبو القاسـم  
،    422/ 4: ، ترتيب املدارك131: جذوة املقتبس:  انظر ترمجته يف  .هـ343خلف بن القاسم بن سهل، تويف 

 .131:بغية امللتمس
هو أبو القاسم، محزة بن حممد بن علي بن عباس الكناين، احلافظ، احملدث، املصري، روى عن النسائي وطبقته، من مصنفاته  2
العرب يف خرب من   ،179/ 16: سري أعالم النبالء : يفهـ انظر ترمجته  357تويف سنة ). جملس البطاقة يف ختريج األحاديث(
  1/336: هدية العارفني  ،24ـ 23/ 3 :شذرات الذهب ،4/21: النجوم الزاهرة ،100/ 2:  غرب

 456هـ، ووفاته يف  390هو أبو علي، احلسن بن رشيق األزدي، املعروف بالقريواين، نزيل صقلية، مولده يف  3
، )العمدة يف صناعة الشعر(، )رفع اإلشكال ودفع احملال(، )تاريخ قريوان(، )الشعراء منوذج يف: (هـ، من تصانيفه

 :وفيات األعيـان :  انظر ترمجته يف. ، وغريها)الشذرة يف اللغة(، )العمل يف التاريخ نميزا(، )شرح املوطأ ملالك(
  ، 298ـ  3/297 :شذرات الذهب  ،61ـ3/60   : مرآة اجلنان  ،18/324: ، سري أعالم النبالء2/85

  .110 :شجرة النورالزكية هـ،  463فيها تويف سنة  1/276 : هدية العارفني ،1/77: إيضاح املكنون
هو أبو علي، سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن املصري البزاز، أحد األئمة األعالم، كان ثقة، حجـة، مسـع    4

 353تويف سنة . ى عنه ابن منده وعبد الغين بن سعيدبالعراق والشام وخراسان من أيب القاسم البغوي وطبقته، رو
:  ، العـرب يف خـرب مـن غـرب    117/ 18: ،  سري أعالم النبالء3/100: تذكرة احلفاظ: انظر ترمجته يف. هـ
 . 23: ، الرسالة املستطرفة3/12: ،  شذرات الذهب382ـ3/387: ،  النجوم الزاهرة2/297
 .ستأيت ترمجته 5
 .ث أقران ابن عبد الربستأيت ترمجته يف مبح 6



اءات وجتويد القرآن،  حمـدثا  بالقر اكان أبو القاسم إماما متقنا حافظا، مقرئا، عامل
مكثرا، عارفا باحلديث، حافظا ألمساء رجاله، كثري الشيوخ، مؤرخا، فصيح العبارة، راويا 

نا يف الزهد، ف كتبا حساللشعر، ولكن مل يكن له بصر بالفقه وال باستنباط األحكام، ألّ
وأمسـاء   ،1ومسند حديث شعبة بـن احلجـاج  ، مالك بن أنس مسند حديثوخرج 

، وأقضـية  )اخلـائفني (عروفني بالكىن من الصحابة والتابعني وسائر احملدثني، وكتاب امل
  .3، وزهد بشر احلايف2شريح

ا خلف بن القاسم بن سهل احلافظ، فشيخ أم: أثىن عليه أبو عمر ابن عبد الرب قائال
، لنا، وشيخ لشيوخنا أيب الوليد بن الفرضي، وغريه، كتب باملشرق عن حنو ثالمثائة رجل

  .هـ 393تويف رمحه اهللا سنة . 4وكان من أعلم الناس برجال احلديث

  .5)هـ 402ت(ـ القاضي أبو مطرف بن فطيس 8

                                                 
تويف . شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي األزدي الواسطي مث البصري، احملدث، من تابعي التابعني ،هو أبو بسطام 1

 ، 10/132: ، البدايـة والنهايـة  7/202:  سري أعالم النبالء :انظر ترمجته يف.له تفسري القرآن. هـ 160سنة 
 .3/164:  ، األعالم1/247: لذهبشذرات ا  ،1/417:  هدية العارفني

هو أبو احلسن، شريح بن حممد بن شريح الرعيين املالكي، القاضي، املقريء اخلطيب بإشبيلية، وشيخ القراء، ولد  2
:  سـري أعـالم النـبالء   : انظر ترمجتـه يف . له تصانيف بديعة يف القرآن. هـ 539هـ، وتويف سنة  451سنة 
 .1/416: هدية العارفني، 4/122:  ، شذرات الذهب20/142

هو أبو نصر، بشر بن احلرث بن عبد الرمحن بن عطاء بن هالل بن ماهان الرازي، املعروف باحلـايف الصـويف،    3
:  سري أعالم النـبالء : انظر ترمجته يف). الزهد(كتاب : هـ، من مؤلفاته 227هـ، ووفاته سنة  150مولده سنة 

 .1/232  :هدية العارفني  ، 62ـ  2/60: شذرات الذهب ،185: ، خمتصر العلو للعلي الغفار10/469
  .185: جذوة املقتبس 4
، املغرب يف حلي 309:  ، بغية امللتمس467ـ  466/ 2: ، الصلة4/671: ترتيب املدارك:  انظر ترمجته يف 5

: غربالعرب يف خرب من    ،17/210: سري أعالم النبالء  ، 176ـ  3/175: تذكرة احلفاظ  ،1/211: املغرب
النجـوم   ، 246ـ  245   :الـديباج املـذهب   ، 116 :تاريخ قضاة األندلس ،3/5: مرآة اجلنان  ،2/201

  ، 1/515: هديـة العـارفني    ،3/163   :شذرات الذهب  ،419/ 5:  ، كشف الظنون4/231 :الزاهرة
 .3/325: ألعالما  ،195ـ6/194: معجم املؤلفني  ،102: شجرة النور الزكية  ، 58: الرسالة املستطرفة



هـ، أخذ  348هو أبو مطرف، عبد الرمحن بن حممد بن عيسى بن فطيس، ولد سنة 
  عن

  

، وأيب 1أيب جعفر أمحد بن عون اهللا، وأيب عبد اهللا بن مفرج، وأيب زكريا بن عائذ 
   حممد

  . وغريهم ،، وأيب القاسم، خلف بن القاسم، وأيب حممد الباجي2األصيلي

كان ابن فطيس حمدثا بارعا يف ضبط احلديث وتقييده ومعرفة رجاله، حىت صار من 
جهابذة احملدثني، ومن كبار العلماء املسندين، وكان أوحد عصره يف مجع احلديث وكتابته 

ار مشهورا بالزهد والفقه والصالبة يف األحكام، توىل واألخب السريو وروايته، عارفا باآلثار
  . املظامل البن أيب عامر املنصور، فوثق الناس به، وانتفعوا به

1أبو عمر ابن عبد الرب،  وسراج القاضي: ث عنه جلة من العلماء الكبار منهمحد ،
  .والطلمنكي، وأبو عمر ابن احلذاء

                                                 
هو أبو زكريا، حيي بن مالك بن عائذ بن كيسان بن معن بن عبد الرمحن بن صاحل، موىل هشام بن عبد امللك بن  1

مروان، أمري املؤمنني، مسع من أمحد بن سعيد بن ميسرة، وأمحد بن خالد، وعبد اهللا بن يونس، وحممد بن قاسـم،  
 369ل إىل املشرق فسمع مبصر وبغداد والبصرة، قدم األندلس سنة وأمحد بن زياد، وحممد بن حيي، وغريهم، رح

: تـاريخ علمـاء األنـدلس   : هـ انظر ترمجته يف 395تويف يف رجب  سنة . هـ، ومسع منه ضروب من الناس
 .443ـ  442:، بغية امللتمس344ـ 343: ، جذوة املقتبس923ـ 2/921
ضي، تفقه باللؤلؤي، وأيب إبراهيم بن مسرة، ومسع من القاضـي  هو أبو حممد، عبد اهللا بن إبراهيم األصيلي القا  2

عبد الرحيم بن العجوز، وابن احلذاء، : وممن أخذ عنه. ابن السليم، رحل إىل املشرق فسمع مبصر، واحلجاز والعراق
) تجـزة املواعـد املن ( ،)رسـالة (،)االنتصار(،)الدالئل إىل أمهات املسائل(أّلف كتاب .  والزمه، وابن أيب صفرة

 4/642:  ، ترتيـب املـدارك  1/426: تاريخ علماء األنـدلس :  انظر ترمجته يف .هـ 392تويف سنة .وغريها
 224 : الـديباج املـذهب      ، 2/183: العرب يف خرب من غرب ، 153ـ 152/ 3  :تذكرة احلفاظ ،648ـ
معجم    ،101ـ  100:شجرة النور الزكية   ،1/448: هدية العارفني ،3/140 :شذرات الذهب  ، 225ـ

 .4/63: األعالم ، 19ـ6/18    :املؤلفني



فضـائل  ( كتـاب ، و)ئل الصحابةاملصابيح يف فضا( كتاب :منهاألف عدة كتب 
، )أعالم النبوة ودالالت الرسالة(و) الناسخ واملنسوخ (وكتاب ، )التابعني هلم بإحسان

كرامـات  (،و  )األسباب اليت نزل من أجلـها القـرآن  (، و)مسند قاسم بن أصبغ(و
  هـ   402ويف يف ذي القعدة سنة ت .، وغريها من املؤلفات)الصاحلني ومعجزام

.  

  .2)هـ 395ت (حممد اجلهين الطليطلي ـ أبو 9

  .هو أبو حممد، عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن أسد اجلهين الطليطلي

هـ، صحب أبا جعفر بن عون اهللا، وأبا عبد اهللا بـن مفـرج،    310مولده سنة 
رحل فسمع مبصر والشام ومكة .أخذ وأكثر عن قاسم بن أصبغ .والقاضي منذر بن سعيد

  .لة من العلماءواملدينة من ج

مصنف قرأ عليه  ياحلافظ أبو عمر ابن عبد الرب، الذ: ث عنه كبار العلماء أمثالحد
وأبو الوليد بن الفرضي، وأبو املطرف بن فطيس، وأبو عمـر بـن احلـذاء،       3النسائي
  .وغريهم

                                                                                                                                           
، ويل الشورى بقرطبـة وخططهـا   رهو أبو القاسم، سراج بن حممد بن عبد اهللا بن سراج القاضي، فقيه، مشاو 1

تويف سنة . ابن فطيس، وغريهم، حدث عنه ابنه مروان،و اجلياينو ابن بطال،و األصيلي، عبالوزارة، مث استقضي، مس
 . 118: شجرة النورالزكية   ،354ـ 1/353: الصلة: انظر ترمجته يف.هـ456

، 688ـ  4/687: ، ترتيـب املـدارك  220:، جذوة املقتبس1/424: تاريخ علماء األندلس:انظر ترمجته يف 2
  ، 84ـ  17/83: ، سري أعالم النبالء98/ 4: ،  تاريخ اإلسالم287: ، بغية امللتمس385ـ 1/383: الصلة
  .13ـ 2/12: ، احللل السندسية2/186:  خرب من غرب العرب يف

هـ، مسـع   225هو أبو عبد الرمحن، أمحد بن شعيب بن علي بن سنان بن حبر اخلراساين النسائي، مولده سنة   3
 غريهم،  كان من حبور العلم مع الفهـم و احلارث بن مسكني،و عيسى بن محاد،و إسحاق بن راهويه،و من قتيبة

 محزة بن حممـد الكنـاين،  و أبو علي النيسابوري،و حلفاظ إليه، حدث عنه أبو جعفر الطحاوي،اإلتقان، رحل او
انظر ترمجته  .هـ 303تويف سنة  .مسند مالكو خصائص علي، ،الصغرىو السنن الكربى: غريهم، من مصنفاتهو
: ات الـذهب ، شذر445 – 1/444: ، العرب14/125: ، سري أعالم النبالء78 – 1/77: وفيات األعيان: يف
2/239 – 241   .  



دب ومعاين كان اجلهين من أهل الفقه والفهم، حافظا ضابطا لكتبه، عاملا باللغة واأل
عر، فصيح اللسان، حسن احلديث، جهوري الصوت، حاضر البديهة مع قوة البيـان،  الش

  .وكان إىل جانب ذلك شيخا فاضال عفيفا وقورا، جليل القدر، كثري النفع

  . هـ 395تويف رمحه اهللا يف ذي احلجة سنة 

  

  

  

  

  

  .1)هـ 403ت(ـ القاضي أبو الوليد ابن الفرضي  10

مد بن يوسف بن نصـر األزدي، املعـروف بـابن    هو أبو الوليد، عبد اهللا بن حم
هـ، أخذ بقرطبة عن أيب جعفر أمحد بن عـون اهللا،   351الفرضي، القرطيب، ولد سنة 

والقاضي أيب عبد اهللا بن مفرج، وأيب حممد بن أسد، وخلف بن القاسـم، وأيب أيـوب   

                                                 
، 393ـ  1/391: ،  الصلة359ـ  358: ،  مطمح األنفس224ـ223:جذوة املقتبس:  انظر ترمجته يف  1

سري أعالم   ،186ـ  3/185: تذكرة احلفاظ  ،103 :املغرب يف حلي املغرب  ؟،291ـ  290:بغية امللتمس
  :البدايـة والنهايـة   ، 131ـ  2/129: لطيب، نفح ا2/206  :العرب يف خرب من غرب   ، 17/177: النبالء
شجرة النـور   ،1/449  :هدية العارفني   ،3/168 :  ،  شذرات الذهب233  :،  الديباج املذهب11/351
  .4/121: األعالم   ،146ـ145/ 6: معجم املؤلفني  ،102:الزكية



بـن   ، وأيب زكريا، حيي بن مالك بن عائذ، وأيب بكر عبـاس 1سليمان بن حسن الطويل
  .، وغريهم2أصبغ

أبو حممد بن و أبو الفتح بن سيبخت،:    أخذ عن   أعالم منهمو رحل إىل املشرق،
  . ، وغريهم4،  وأبو احلسن القابسي3أيب زيد القريواين

                                                 
بن قاسم بن حممد، وغريمهـا،   هو أبو أيوب، سليمان بن حسن الطويل، روى عن أسلم بن عبد العزيز، وحممد  1

، بغيـة  197  :جذوة املقتـبس : انظر ترمجته يف.  روى عنه أبو الوليد، عبد اهللا بن حممد بن يوسف ابن الفرضي
 .258:امللتمس

هو أبو بكر، عباس بن أصبغ بن عبد العزيز بن اهلمذاين، من أهل قرطبة،  روى عن حممد بن عبد امللك بن أمين،  2
انظر .  هـ386ابن الفرضي، وغريمها، تويف سنة و بغ، روى عنه احلافظ أبو عمر بن عبد الرب، وعن قاسم بن أص

 . 285: ، جذوة املقتبس298/ 1:  تاريخ علماء األندلس: ترمجته يف
هـ، إمام املالكية يف وقتـه، وجـامع   310هو أبو حممد، عبد هللا بن أيب زيد، النفزي، القريواين، مولده سنة    3

 بكر بن اللباد،و أيب الفضل املمسي، وحممد بن مسرور بن ك،و شارح أقواله، ذابا عن مذهبه، تفقه بأيبمذهب مال
سال، وعبد اهللا بن مسرور بن احلجام،و غريهم، تفقه عنه جلة منهم، أبو القاسم الربادعي، واللبيدي، وأبو حممد الع

النوادر والزيادات على : (، وغريهم كثري،من مؤلفاتهمكي املقرئ، وأبو مروان القنازعي وأبو بكر بن موهب املقربي
، )البيان عن إعجاز القـرآن (، )الذب عن مذهب مالك(، )الرسالة(، )ذيب العتبية (، )خمتصر املدونة(، )املدونة

: الفهرست البـن النـدمي  :  انظر ترمجته يف  .هـ386تويف سنة . وغريها من املؤلفات) الثقة باهللا والتوكل عليه(
العرب   ،11/3: سري أعالم النبالء  ،304ـ  300: ، فهرسة ابن خري497ـ  4/492: ،  ترتيب املدارك250

النجـوم     ، 223ـ  222  :الديباج املـذهب    ،332ـ2/331: مرآة اجلنان  ، 2/177  :يف خرب من غرب
    .1/447  :هدية العارفني  ،3/131:  ، شذرات الذهب4/200  :الزاهرة

هـ، مسع مـن   324علي بن حممد بن خلف املعافري، املعروف بأيب احلسن القابسي، مولده يف  هو أبو احلسن، 4
رحل فحج فسمع من . أيب العباس األبياين، وأيب احلسن بن مسرور احلجام، وأيب ميمونة دراس بن إمساعيل، وغريهم

هم، تفقه عليه أبو عمران الفاسـي،  أيب أمحد حممد بن أمحد اجلرجاين، وغريو القاضي التستري، وأيب زيد املروزي،
املمهد يف :  (له تآليف منها. وأبوعمرو الداين وأبو عبد اهللا املالكي، وأبو حفص العطار، وحامت الطرابسي، ومجاعة

وفاته بـالقريوان سـنة   . ، وغريها)الورع  ( ،  ورسالة يف)أحكام الديانة ( ، )املنقذ من شبهة التأويل  ( ،)الفقه 
سري أعـالم    ،322ـ3/320: ، وفيات األعيان621ـ  4/616: ترتيب املدارك:  ترمجته يف انظرهـ  403
 :كشـف الظنـون   ، 297ـ  296  :الديباج املـذهب  ،2/206 : العرب يف خرب من غرب ،17/158: النبالء

: معجم املـؤلفني   ،97ا: شجرة النور الزكية ،1/685   :هدية العارفني،3/168 : ، شذرات الذهب5/549
  .195ـ7/194



  .وعنه أخذ احلافظ أبو عمر ابن عبد الرب، وأبو عبد اهللا اخلوالين، وغريمها

عاملا يف مجيع فنون العلم يف احلـديث  كان ابن الفرضي عاملا متقنا، حافظا فقيها، 
وعلم الرجال، فصيحا، أديبا ماهرا، وكان إىل جانب جاللته ومرتلته يف العلم والفضـل  

  .حسن العشرة واألنس، كرمي النفس، نبيال مشهورا

الذي ذيله ابن بشكوال بتارخيه املعروف ) تاريخ علماء األندلس: (له مؤلفات منها
، وكتاب يف )مشتبه النسبة(وكتاب يف  ،)املؤتلف واملختلف( ، وله كتاب يف) الصلة(با 
  ).أخبار شعراء األندلس(

املؤتلـف  ، وكتـاب  يف التـاريخ  قرأ ابن عبد الرب على شيخه ابن الفرضي كتابه
املنبـه   يف الفقه، وكتـاب  رورسالة ابن أيب زيد القريواين، يف أمساء الرجال واملختلف

تويف رمحه اهللا بقرطبـة يف شـهر   . يب احلسن القابسيأل لذوي الفطن على غوائل الفنت
  . هـ 403شوال سنة 

  .1)هـ 395ت (ـ   أبو القاسم احلبيب القرطيب 11

هو أبو القاسم، عبد الوارث بن سفيان بن جربون بن سليمان القرطيب، املعـروف  
وهب بن مسرة، : هـ، تتلمذ على شيوخ عصره أمثال 317باحلبيب، ولد بقرطبة سنة 

بن مد بن أيب دليم، وحممد بن معاوية القرشي، وأمحد بن سعيد بن حزم، والزم قاسم وحم
  .وثق الناس فيهأصبغ، فسمع منه، وأكثر، وكان أ

أبو عمر ابن عبد الرب، وأبو حممد األصيلي، وأبو : روى عنه مجاعة من العلماء منهم
فضـائل  (، و)سـاب األن: (من مؤلفاتـه .عمران الفاسي، وأبو عمر ابن احلذاء، وغريهم

                                                 
: تـاريخ اإلسـالم    ،349:، بغية امللـتمس 2/558: ،  الصلة263ـ 262:جذوة املقتبس:  انظر ترمجته يف 1
 ،2/337:، مرآة اجلنـان 2/187: العرب يف خرب من غرب  ،85ـ  17/84: سري أعالم النبالء  ، 99ـ  4/98

 .146ـ3/145  :شذرات الذهب



غرائب حديث مالـك  (و ،) 1حديث مسدد بن مسرهد(و ،)أحكام القرآن(، و)قريش
هـ، وصلى عليه  395تويف يف ذي احلجة سنة ). اتىب يف الفقه(و، )مما ليس يف املوطأ

  .القاضي عبد الرمحن بن حممد بن فطيس

  

  .2)هـ 429ت (ـ القاضي أبو الوليد ابن الصفار  11

ولـد  . د، يونس بن عبد اهللا بن حممد بن مغيث، املعروف بابن الصفارهو أبو الولي
هـ،   نشأ يف طلب العلم، أخذ عن حممد بن معاوية القرشـي، وابـن ايب    338سنة 
  . ، ومجاعة4، وتفقه على أيب بكر بن زرب3زمنني

                                                 
افظ احلجة األسدي البصري،  أحد أعالم احلديث،  وأحد األئمـة  اإلمام احل  ،مسدد بن مسرهد،هو أبو احلسن 1

هـ،  حدث عن محاد بن زيد،  وأيب عوانة وعبد اهللا بن حيي بن أيب كـثري وابـن    150األثبات،  ولد يف حدود 
: انظر ترمجته يف. هـ 228وفاته سنة . عيينة، حدث عنه البخاري وأبو داود وأبو زرعة وإمساعيل القاضي وغريهم

 . 2/66:  ، شذرات الذهب10/591:  ،  سري أعالم النبالء9ـ 2/8: تذكرة احلفاظ
 741 – 4/739:  ، ترتيب املـدارك 363 – 362: ، مطمح األنفس347: جذوة املقتبس: انظر ترمجته يف 2

، العـرب  17/569:  ، سري أعالم النبالء321 – 319: ، املعجم429: ، بغية امللتمس982 – 3/981: الصلة
: ، الـديباج املـذهب  127 – 126: ، تاريخ قضاة األندلس40/ 3: ، مرآة اجلنان2/261:   خرب من غربيف

: ، شجرة النور الزكيـة 2/572: ، هدية العارفني3/244: ،  شذرات الذهب6/443:  ، كشف الظنون444
 .8/262: ، األعالم113

علماء الراسخني، الملري البريي، من كبار احملدثني، و، اهو أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا بن عيسى بن أيب زمنني 3
له معرفة باختالف العلماء،مسع من وهب بن مسرة، وأمحد بن مطرف، وأبان بن عيسى، وغريهم، روى عنه أبـو  

املغرب يف (و ،)تفسري القرآن(فاته صنمن م. عثمان بن سعيد األموي، وغريمها ،والفقيه، وأبو عمر نعبد هللا بن عو
:  انظر ترمجته يف.   هـ 399تويف سنة  .وغريه مما يطول ذكره) املهذب( ،)املنتخب يف األحكام(،)املدونةاختصار 

سري أعـالم    ،76ـ  75:، بغية امللتمس2/484: ،  الصلة51: ، جذوة املقتبس2/80:  تاريخ علماء األندلس
 ،2/98  :هدية العـارفني ،  3/156   : شذرات الذهب ،366ـ  365:الديباج املذهب ، 11/42: النبالء

 .6/227: األعالم    ،101:  شجرة النور الزكية
هـ مسع من قاسم بن أصـبغ   317هو أبو بكر، حممد بن بقي بن زرب القرطيب، قاضي اجلماعة ا، مولده يف  4

يث، وأبـو  وحممد بن دليم، وتفقه عند اللؤلوي وأيب إبراهيم بن مسرة، وتفقه به مجاعة منهم ابن احلذاء، وابن مغ
مشهور على مذهب مالك، ويل القضـاء سـنة   ) صال يف الفقهكتاب اخل( :ليفهآبكر عبد الرمحن بن حوبيل، من ت



أبو عمر ابن عبد الرب، وأبو حممد ابن حزم، وأبـو  : روى عنه مجاعة من اجللة منهم
  .، وغريهم1يد الباجي، وأبو مروان الطبينالول

كان ابن الصفار مييل إىل التحقيق يف التصوف، حمدثا فقيها، عاملا باللغة والعربيـة  
والشعر، فصيحا، قدمي السماع، صاحلا، زاهدا، عدال، كثري احملاسن، ويل القضـاء مـع   

  .اخلطابة والوزارة

 وكتاب، )مجع مسائل ابن زرب(، و)املوعب يف تفسري املوطأ( كتاب: من مؤلفاته
املنقطعني إىل اهللا ( ، وكتاب)االبتهاج حملبة اهللا عزوجل( وكتاب ،)التسبيب والتقريب(

  .يف التصوف والرقائق والزهد، وله شعر )عزوجل

  . هـ 429وفاته يف رجب سنة 

  :بقية شيوخ ابن عبد الرب: انياث

ائي   اللجام القرطيب للحشاكر بن خطاب بن شاكر بن خطاب   اإبراهيم بن _   .1
  .2يكىن أبا إسحاق

  .3ـ إبراهيم بن قاسم بن عيسى .2

   1)هـ 394ت (ابراهيم بن علي بن سيبخت البغدادي، يكىن أبا الفتح   .3

                                                                                                                                           
شـجرة النـور      ،2/52   :هدية العـارفني   :انظر ترمجته يف.   هـ 381تويف وهو يتواله سنة و هـ، 367
  .100: الزكية

هـ  396بن علي السعدي التميمي احلماين الطبين، مولده سنة  هو أبو مروان، عبد امللك بن زيادة اهللا أيب مضر 1
كتب عن مجاعة منهم أبو مطرف القنازعي، والقاضي يونس بن عبد اهللا، وأبو عبد اهللا بن نبات، وغريهم، مسـع  

 251:جذوة املقتبس: انظر ترمجته يف.    هـ 456تويف سنة .  مبصر واحلجاز، حدث عنه أبو علي الغساين وغريه
 .331ـ 330: ، بغية امللتمس252ـ
 .186:، بغية امللتمس1/149:  ، الصلة137ـ  136:جذوة املقتبس 2
اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار وشرح ذلك االستذكار  3

، مؤسسة الرسالة، 214ص ،6ني قلعجي،ج كله باإلجياز واالختصار، ابن عبد الرب، حتقيق الدكتور عبد املعطي أم
 .م 1993هـ  1414: الطبعة األوىل



ت (  2ـ إبراهيم بن حممد بن زكريا الزهري القاضي املعروف بـابن األفليلـي   .4
 . )هـ441

  

   .3ـ أمحد بن إبراهيم .5

  . )هـ 392ت ( 4بابن احلصار يكىن أبا العباس أمحد بن سعيد بن بشر املعروف  .6

 338( 5ـ أمحد بن عمر بن عبد اهللا بن منظور بن عصفور احلضرمي األشـبيلي  .7
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ذا   ،كان أبو الوليد معتنيا بالعلم، صاحل النظريف الفقه، عاملا، كاتبا، دينا، حليمـا 
، بعيد النظر، فطنا، ذكيا، وكان إىل جانب ذلـك موسـرا،   جاه عند السلطان، حكيما

تويف يف . ويل القضاء مرتني، وانتفع الناس به ووثقوه يف أمورهم. ثلث كورتهذكروا أن أمواله تعد 
.                                                                                      هـ410 ربيع اآلخر سنة

                                                           ).هـ 470ت (  1أبو الوليد الباجيـ  2

هو أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجـييب البـاجي،   
، وأيب 2بهـ، أخذ عن القاضي يونس بن عبد اهللا، وأيب حممد مكي بن أيب طال 403مولده سنة 

  . اجلعفري سعيد

أبو ذر اهلـروي،  : هـ، ولقي جلة من العلماء منهم 426رحل من األندلس سنة 
، وأبـو  3وأبو الطيب طاهر بن عبد اهللا الطربي، وأبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي

                                                 
:  ، بغيـة امللـتمس  2/6:  ، دول اإلسالم1/317: ، الصلة808ـ4/802: ترتيب املدارك: انظر ترمجته يف 1

 .409ـ2/408:  ، وفيات األعيان250
 355و حممد، مكي بن أيب طالب محوش بن حممد بن خمتار األندلسي، القيسي القريواين، املقريء، ولد سنة هو أب 2

ابن أيب زيد القريواين، أخـذ  و كان من الراسخني فيه، أخذ عن أيب احلسن القابسي،و هـ، غلب عليه علم القرآن،
له .غريهمو القاضي أبو الوليد الباجي،و ب القرطيب،أبو عبد اهللا بن عتاو عنه أبو القاسم، حامت بن حممد الطرابلسي،

التبصرة يف القـراءات  ( و ،)املنسوخ و اإلجياز يف الناسخ( ، و)عللها و الكشف عن وجوه القراءات: ( تآليف منها
 قيـل و هـ، 437تويف بقرطبة سنة . غريهاو ،) اهلداية إىل بلوغ النهاية( و ،)الرعاية لتجويد التالوة ( ، و)السبع 
  :سري أعالم النبالء  ،912ـ  3/910:، الصلة738ـ 4/737: ترتيب املدارك:انظر ترمجته يف.هـ 439سنة 

 كشـف  425ـ  424:الـديباج املـذهب    ،3/45:اجلنان ة، مرآ273/ 2: خرب من غرب العربيف 17/591 
شـجرة    ،471ـ  2/470:هدية العارفني  ،261ـ3/260 :شذرات الذهب ،365ـ  6/364    :الظنون

  .7/286األعالم ،108ـ 107:النور الزكية
قدم و ،زهو أبو إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز أبادي الشريازي الشافعي، أحد األعالم، تفقه بشريا 3

الربقاين، رحل إليه الفقهاء مـن  و لزم القاضي أبا الطيب الباقالين، روى عن أيب علي بن شاذانو بغداد فاستوطنها
مـن  . شـعر حسـن  . انتهت إليه رئاسة املذهب يف الدنيا لهو ج به أئمة كبار كاد انظر أهل زمانه،خترو األقطار،
 ،)طبقات الفقهاء( شرحه، و يف أصول الفقه)اللمع (يف األصول، ) التبصرة(،  )التنبيه(  ،)املهذب يف الفقه(:مؤلفاته

،  اللبـاب يف  2/172:اللغاتو ذيب األمساء: انظر ترمجته يف. هـ 476تويف ببغداد سنة . يف اجلدل) املعونة( 



وغريهم، وعنه أخذ أبو بكر اخلطيب وأبو علي بن  2،  وأبو بكر اخلطيب1جعفر السمناين
   3سكرة

  . 6وأبو حبر سفيان بن العاصي 5وأبو احلسن بن مفوز 4أبو علي الغساينو

                                                                                                                                           
ـبالء  سري، 31ـ  1/29 ،  وفيات األعيان:2/451ذيب األنساب العـربيف خـرب مـن     ، 18/452   :أعالم الن

   :شـذرات الـذهب   ،5/10: كشف الظنـون  ،  5/116النجوم الزاهرة ، 91ـ3/85:مرآة اجلنان  ،2/334:غرب
 .1/51:األعالم  ،69ـ1/68:معجم املؤلفني   ،351ـ 3/349
ـ  361مولده سنة . حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد السمناين العراقي احلنفي. هو أبو جعفر 1 ويل قضـاء  . هـ

  ، 17/651:سري أعالم النـبالء  :انظر ترمجته يف. غريهو له مؤلفات يف الفقه. هـ 444تويف ا سنة و املوصل
    . 5/414:، األعالم70ـ  2/69   :هدية العارفني

من احلفـاظ  . هـ 392املعروف بأيب بكر اخلطيب مولده يف . هو أبو بكر، أمحد بن علي بن ثابت البغدادي  2
 رحل إىل البصرة. طبقتهماو ابن الصلت األهوازيو روى عن أيب عمر بن مهدي،. البارزين، تفقه مبذهب الشافعي

، )الرحلة يف طلب احلـديث  ( ، )املتفقه و الفقيه(،)تاريخ بغداد : (من مؤلفاته .الريو الكونةو دمشقو نيسا بورو
،  453/ 1: اللباب يف ذيب األنسـاب :  انظر ترمجته يف.  هـ463تويف ببغداد سنة ). الكفاية يف علم الرواية (

سـري   ،227ـ   3/221  :تذكرة احلفاظ ،93ـ92/ 1 :األعيان، وفيات 187/ 2: املختصر يف أخبار البشر
  ، 68ـ  67/ 3: مرآة اجلنـان  ، 315ـ2/314  :العربيف خرب من غرب ، 296ـ  18/270:أعالم النبالء

ـ 89/ 5:النجـوم الزاهـرة    ، 12/101:النهايةو البداية هديـة    ، 80، 1/30 :إيضـاح املكنـون   ،90ـ
  143/ 2  :، مفتاح السعادة130: شجرة النور الزكية ،1/97العارفني

 452الصديف، املعروف بابن سكرة السرقسطي، مولده سـنة   هو أبو علي، احلسني بن حممد بن فرية بن حيون 3
غريهم، له رحلـة إىل املشـرق،   و أيب عمر بن عبد الرب،و أيب عبد اهللا احلميدي،و هـ، أخذ عن يب الوليد الباجي،

خلّـف كتبـا   . أبو علي بن سهلو غريها، روى عنه القاضي عياض،و بغداد،و مصرو أخذ عن كبار مشايخ مكة
ـاظ  4/214: ، تاريخ اإلسالم1/235: الصلة: انظر ترمجته يفهـ  541د سنة استشه. نفيسة  34/ 4: ، تـذكرة احلف
: ، شذرات الذهب174ـ   173:،  الديباج املذهب4/403: ، العرب يف خرب من غرب19/376: ، سري أعالم النبالء36ـ
  .128:، شجرة النور الزكية1/311: ، هدية العارفني4/43
  .حث تالميذ ابن عبد الربستأيت ترمجته يف مب 4
  .ستأيت ترمجته يف مبحث تالميذ ابن عبد الرب 5
  .ستأيت ترمجته يف مبحث تالميذ ابن عبد الرب 6



كان أبو الوليد فقيها نظارا، حمدثا عارفا بطرق احلديث ورجاله، متكلما أصـوليا،  
ضال عن املناظرة، جيد العبارة، شاعرا، وفمع اإلتقان اجليد واملعرفة الواسعة بطرق اجلدل و

  .   قورا، جيد القرحية،  ويل قضاء مواضع من األندلسو ذلك فقد كان جليال، رفيع القدر،

( ،  كتـاب  ) املنتقـى يف شـرح املوطـأ   ( كتاب : صنف عدة مصنفات منها
  ،) السراج يف عمل احلجاج يف مسائل اخلالف( ،  كتاب )اإلمياء(  ،  كتاب)االستيفاء

ونـة،  تصـار املد املهذب يف اخ( كتاب ، و)القبس يف علم مالك بن أنس (  كتابو
التعديل والتجريح ملـن  ( كتاب و،  ) اختالف املوطآت( كتاب ، و) وشرح  املدونة

( كتاب ) التسديد إىل معرفة طرق التوحيد( ، كتاب ) خرج عنه البخاري يف الصحيح
 كتاب احلدود(،  ) اإلشارة يف األصول( ، كتاب ) أحكام الفصول يف أحكام األصول

تويف يف رجـب  . تواليفهوغري ذلك من ) تيب طرق احلجاج هاج يف ترتفسري املن(  ،  كتاب)
  . هـ 470سنة 

  

   :)هـ  444ت (  1ـأبو عمرو الداين 3

بابن الصرييف، مـن أهـل    فهو عثمان بن سعيد بن عثمان األموي املقرئ، املعرو
. هـ، مسع من أيب احلسن القابسي وابن أيب زمنني وخلق كـثري  372قرطبة، ولد سنة 
 له معرفة تامة باحلديثو إعرابه،و روايته وتفسريه ومعانيه: ة يف علم القرآنكان أحد األئم

  .  علومه، وكان دينا فاضال ورعا جماب الدعوةو

( ، ) االقتصاد يف رسم املصـحف (،) التيسري يف القراءت السبع(  :من مصنفاته
، )  كتـاب الفـنت واملالحـم   (  ،)طبقات القراء ( ، )التحديد يف اإلتقان والتجويد 

                                                 
 3/211: ، تـذكرة احلفـاظ  593ـ   2/592:  ، الصـلة 273ـ   272: جذوة املقتبس: انظر ترمجته يف 1
:  ، الديباج املذهب3/49: ، مرآة اجلنان2/286:  ، العرب يف خرب من غرب18/77:  ، سري أعالم النبالء212ـ

 : شجرة النور الزكيـة   ،1/653: ، هدية العارفني3/272:   ، شذرات الذهب5/56:  ، النجوم الزاهرة288
  .333ـ3/332: ، احللل السندسية4/206:األعالم ،115



تـويف سـنة   . وغريهـا ) املكتفى يف الوقف واالبتداء ( ،)احملتوى يف قراءات الشواذ(
  . هـ444

   :) 430ت ( 1ـ أبو عمران الفاسي 4

هو أبو عمران، موسى بن عيسى بن أيب احلاج، وامسه حيج الغفجومي، أصله مـن  
يب احلسن تتلمذ على أ . هـ 368فاس من بيت مشهور يعرفون ببين أيب حاج، ولد سنة 

القابسي، قدم األندلس وصحب أبا عمر ابن عبد الرب، وأخذ عن أيب حممد األصيلي، وأيب 
، وعبد الوارث بن سفيان، وأيب الفضل أمحد بن قاسـم البـزاز،   2عثمان سعيد بن نصر

  .وغريهم

   3).وكان صاحيب عندهم، وأنا دللته عليهم : ( قال أبو عمر بن عبد الرب

مبكة واملدينة ومصر والقريوان وبغداد، وعنه أخذ جلة مـن   رحل إىل املشرق ومسع
  .5، وأبو القاسم السيوري4عتيق السوسي: العلماء منهم

                                                 
، 882-3/881:  ، الصلة706ـ4/702:  ، ترتيب املدارك304ـ  303: جذوة املقتبس: انظر ترمجته يف 1

، الـديباج  5/33: ،  النجوم الزاهـرة 264ـ263/ 2:  ،  العرب يف خرب من غرب17/545:  سري أعالم النبالء
:  ، شجرة النور الزكيـة 248ـ3/247:   ، شذرات الذهب6/371: ، كشف الظنون423ـ  422: املذهب
 .936ـ3/935: ، معجم املؤلفني106

تح املعروف بابن أيب الفتح موىل أمري املؤمنني عبد الرمحن بن حممد رمحه هو أبو عثمان، سعيد بن نصر بن أيب الف 2
. أمحد بن مطرف، وغريهمو ابن األمحر،و أمحد بن دحيم،و هـ روى عن قاسم بن أصبغ، 315اهللا، مولده سنة 

 . غريهمو أبو بكر أمحد بن حممد بن عيسى البلوي،و أبو عمر بن عبد الرب،و روى عنه أبو عمران الفاسي،
 .     272:، بغية امللتمس1/330الصلة  ،206: انظر ترمجته يف جذوة املقتبس.  هـ 395تويف سنة 

 .881/  3:الصلة 3
غريه، كان و عن أيب احلسن القابسي ذهو أبو بكر، عتيق السوسي، فقيه حافظ احلديث، عامل بعلمه، زاهد، أخ 4

 /107ـ 106: شجرة النور الزكية: انظر ترمجته يف.فاسيفقد صلى فيها إماما على أيب عمران ال ،430حيا سنة 
    
آخر شيوخ القريوان، ذو البيـان البـديع، يف   و هو أبو القاسم، عبد اخلالق بن عبد الوارث، خامتة علماء إفريقية، 5

. ملدونـة له تعاليق على او كان فاضال نظارا، زاهدا، أديبا،و املعرفة خبالف العلماء،و القيام على املذهب،و احلفظ
 . 75: ، شجرة النور الزكية259: الديباج املذهب: انظر ترمجته يف. هـ بالقريوان 460تويف سنة 



كان أبو عمران واسع العلم، كثري الرواية، من أحفظ الناس، مجع بني حفظ املذهب 
يال املالكي وحفظ حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم، حمدثا له معرفة بالرجال جترحيا وتعد

يقرئ القرآن بالسبعة وجيوده، عارفا بالنوازل، ذا هيبة عند العامة واخلاصة، ثقة دينا، نافذا 
  . يف علم األصول، إماما يف كل علم

لو اجتمع يف مدرسيت أبو عمران الفاسي وعبـد  : ( قال فيه شيخه أبو بكر الباقالين
).   التعليـق ( له كتاب . )رهالوهاب ينص جتمع علم مالك، أبو عمران حيفظه و عبدالالوهاب 
  . هـ430 تويف سنة

  تالميذ ابن عبد الرب: الفرع الثالث 

و سأركز أوال على أشهر تالميذ اإلمام ابن عبد الرباملتحققني به، مث أسرد أمساء بقية 
  .تالميذه يف نقطة ثانية

  التعريف بأشهر تالميذه: أوال

جعفر، أمحد بن حممد  هو أبو).هـ 477ت ( 1أبو جعفر ابن رزق األمويـ 1
، وأيب عبد اهللا بـن  2هـ، تفقه بأيب عمرو بن القطان 427بن رزق األموي، ولد سنة 

  . رحل إىل أيب عمر ابن عبد الرب، فسمع منه .، وروى عن أيب العباس العذري3عتاب

                                                 
، شـجرة النـور   103: الديباج املذهب    ؟، 18/563 :،سري أعالم النبالء115ـ  1/114: الصلة:  انظر ترمجته يف 1

  .121:الزكية
على حممد و القطان، قرطيب، بعيد الصيت يف فقهائها، وعليهبن حممد بن عيسى بن هالل بن  دهو أبو عمر، أمح  2

أحفظ النـاس   نوابن الشقاق، ومسع القاضي يونس، وكا ،بن عتاب دارت الفتوى ا، تفقه بأيب حممد بن دحون
  .هـ460وفاته سنة . للمدونة واملستخرجة، وأبصر أصحابه بطرق الفتيا والرأي، تفقه به القرطبيون

: ، شجرة النور الزكية3/308:، شذرات الذهب103-102: ، الديباج املذهب1/24: الصلة:  انظر ترمجته يف
119.  

هـ، كان من جلة الفقهاء، وأحد العلماء األثبات، تفقه بـابن  383هو أبو عبد اهللا، حممد بن عتاب مولده سنة  3
قاضي يونس، وحممد بن عمر الفخار، وابن األصبغ القرشي، روى عن القنازعي، والطلمنكي، وأيب حممد مكي، وال



كان فقيها مشهورا، عارفا باألحكام والنوازل، مفتيا جليال، كثري اإلفادة والنفـع،  
  .هـ 477تويف رمحه اهللا يف سنة . ةوالورع والتواضع واحللم واألنامع الدين 

  

  ).هـ  498ت( 1أبو علي اجلياينـ  2

هــ،   427هو حسني بن حممد بن أمحد الغساين، املعروف باجلياين، ولد سـنة  
، وأخذ عن أيب عمر ابن عبد الرب، وأيب عمر ابن احلذاء، وأيب 2صحب أبا مروان بن سراج

، وأيب الوليد الباجي، وأيب عبد اهللا بن عتـاب،  3ئي، وأيب القاسم الطرابلسيالعباس الدال
  .وغريهم

                                                                                                                                           
: ترتيب املـدارك : انظر ترمجته يف. هـ462بن عبد الوارث، وغريهم، تفقه به األندلسيون ومسعوا منه، وفاته سنة 

 .119: ، شجرة النور الزكية370: ، الديباج املذهب2/515: ،، الصلة813ـ4/810
حممد الزاهي، و حممد أبو األجفان: األندلسي، حتقيقفهرس ابن عطية، عبد احلق بن عطية احملاريب : انظر ترمجته يف 1
، وفيـات  227:، بغية امللـتمس 235ـ  1/233:م، الصلة1983:، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية89ص

 :العرب يف خرب من غرب  ، 151ـ 19/148:سري أعالم النبالء ، 23ـ4/22 :تذكرة احلفاظ  ،2/180:األعيان
  :النجـوم الزاهـرة   ،174/ :الديباج املذهب  ، 12/165:البداية والنهاية ، 3/123:مرآة اجلنان ، 2/377
  122:شجرة النور الزكية ، 1/311 :هدية العارفني  ،409ـ 3/408   :شذرات الذهب ، 5/189
هـ، إمام األندلس يف وقته، مسـع   400هو أبو مروان، عبد امللك بن سراج بن عبد اهللا بن سراج، مولده سنة  2

، واألفليلي، والصفاقسي، ومكي، وابن حيان،  أخذ عنه ابنه احلافظ، أ بو احلسن سراج وغريه، وحدث عنه من أبيه
 2/530:الصـلة :   انظر ترمجتـه يف . هـ 489تويف سنة . أبو علي اجلياين، والصديف،   وابن احلاج، وغريهم

شجرة  ،393ـ3/392  : هب، شذرات الذ257: الديباج املذهب   ،2/360:العرب يف خرب من غرب ،532ـ
  .4/159:األعالم  ،122: النور الزكية

هــ،   378هو أبو القاسم، حامت بن حممد بن عبد الرمحن، الطرابلسي، أصله من طرابلس الشام، مولده سنة   3
هـ، روى عن أيب بكر التجييب، والقاضي أيب مطرف بن فطيس، وأيب عمر الطلمنكي، وصحب  398وقيل سنة 
  .هـ 469تويف سنة . احلسن القابسي، وأبا عمران الفاسي، أخذ عنه أبو حممد بن عتاب، وغريهالقاضي أبا 

 ا ،2/326:العرب يف خرب مـن غـرب   ،18/336: ، سري أعالم النبالء255ـ1/253:الصلة:    انظر ترمجته يف
هديـة       3/333::شـذرات الـذهب   5/215:،كشـف الظنـون  180ـ   179: لـديباج املـذهب  

 .120:شجرة النور الزكية  ،1/259:العارفني



كان اجلياين إماما حافظا متقنا حمدثا، عاملا بطرق احلديث ورجاله، معتنيـا بكتبـه   
وروايته وضبطه، حىت صار رئيس احملدثني بقرطبة، كثري السماع، وكان له معرفة باللغـة  

اب، وكان مع كل هذا، دينا ورعا، جليل القدر، عايل الذكر، واإلعراب والشعر واألنس
منه أعالم قرطبة وكبارها  عذكيا متواضعا، عامال بعلمه، وكانت الرحلة إليه للسماع، مس

    : وفقهاؤها، منهم

  .الذي حدث عنه وأجازه 1القاضي عياض -

  . 2وأبو عبد اهللا بن خصلة -   

  .وآخرون  -   

املهمل ومتييز املشكل من األمساء والكىن واألنساب مما ذكر  تقييد(  :من مؤلفاته
، ) الكىن واأللقاب( ، وكتاب )خمتصر تاريخ ابن الفرضي ( ، وكتاب ) يف الصحيحني

                                                 
هو أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن حممد بن عبد اهللا بن موسى بـن   1

هـ، فقيه، حمدث، عامل بكالم العرب وأيامهم وأنسام، أخذ عـن أيب   496عياض اليحصيب السبيت، مولده يف 
واحلسن بن حممد بن سكرة، وابن النحاس، وغريهم، وأجاز له أبـو   احلسني بن سراج، وعن أيب حممد بن عتاب،

ترتيب املدارك وتقريب املسالك يف معرفة أعالم مذهب مالك : ( من تآليفه. علي الغساين، ويل قضاء سبتة وغرناطة
األعـالم حبـدود   ( ، و)الشفا بتعريف حقوق املصطفى ( ، وكتاب )إكمال املعلم يف شرح صحيح مسلم ( ، و)
ـذيب األمسـاء   : انظر ترمجته يف .هـ 544تويف مبراكش سنة ). الغنية يف شيوخه( ، وكتاب )واعد اإلسالم ق

 ، ا12/192: ، سري أعالم النبالء485ـ 3/483  :، وفيات األعيان2/429:،   الصلة44ـ 2/43: واللغات
النجـوم    ، 273ـ2 70   :هبالديباج املذ  ، 101  :تاريخ قضاة األندلس ، 2/467  :لعرب يف خرب من غرب

شـجرة النـور   ،1/508   :هديـة العـارفني    ،139ـ   4/138 :شذرات الـذهب    ،5/276   :الزاهرة
  .5/99:األعالم   ،،2/19: مفتاح السعادة ،141ـ 140:الزكية

 465ة هو ذو الوزارتني، أبو عبد اهللا  حممد بن مسعود بن خصلة، الغافقي، اإلمام الفقيه احملدث، مولـده سـن   2
. هـ، روى عن أبوي علي الغساين والصديف، وابن تليد، وغريهم، روى عنه ابن بشكوال، وابن حبيش، وغريمهـا 

 .134: شجرة النور الزكية: انظر ترمجته يف. هـ 540تويف سنة . له تآليف أدبية مشهورة



االستدراك على االستيعاب البن عبـد  ( ، وكتاب ) 1تسمية شيوخ أيب داود( وكتاب 
   .) الرب

  .هـ 496نة هـ، وقيل س 498تويف رمحه اهللا يف شعبان سنة 

  ). هـ 495ت( 2أبو القاسم ابن مدير األزديـ  3

هو أبو القاسم، خلف بن عبد اهللا بن سعيد بن عباس بن مدير األزدي، مولده سنة 
هـ، أخذ عن أيب عمر ابن عبد الرب وأكثر عنه، وعن أيب العباس أمحد العـذري،   427

  .،  وغريهم3وأيب الوليد الباجي، وأيب شاكر القربي

بو القاسم معتنيا باجلمع والتقييد، حسن اخلط، كتب علما كثريا خبطه ورواه، كان أ
  . هـ 495تويف رمحه اهللا يف شهر رمضان سنة . ثقة فيما روى، ضابطا ملا كتب

  

  ).هـ  513ت( 4أبو احلسن العبدريـ  4

                                                 
وى عن سـفيان التـوري،   هـ، ر133هو أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود الطياليسي، ولد بالبصرة سنة 1

تـويف سـنة   ) املسـند ( :مـن مصـنفاته  .وشعبة، وغريمها روى عنه أمحد بن حنبل، وعلي بن املديين وغريمهـا 
ـــ204 ــه يف.ه ــر ترمجت ــبالء : انظ ــالم الن ــري أع ــان9/378:س ــرآة اجلن ــذرات 2/23: ، م ، ش
  .1/142: ،  تاريخ التراث العريب3/125:،األعالم2/12:الذهب

  .1/275: الصلة : انظر ترمجته يف 2
هــ، عـامل،    377هو أبو شاكر، عبد الواحد بن حممد بن موهب التجييب، املعروف بابن القربي، مولده سنة  3

حمدث، فقيه، نظّارة، توىل املظامل بشاطبة، والصالة واحلكم ببلنسية، مسع من أبيه، وأيب حممد األصيلي، وأيب حفص 
زيد، وأبو احلسن القابسي، مسع منه ابن أخته أبو الوليد الباجي، وأبـو   بن نابل وغريمها، وأجازه أبو حممد بن أيب

ـ  456تويف يف رجب سـنة  . له خطب مؤلفة حسان. علي الباجي اجلياين جـذوة  :  انظـر ترمجتـه يف  . هـ
، 180ـ  18/179:سري أعالم النـبالء   ،342:،، بغية امللتمس819ـ4/818:، ترتيب املدارك258:املقتبس

 .3/88 :احللل السندسية
  .251:، بغية امللتمس287ـ 1/286:،  الصلة150:الغنية:   انظر ترمجته يف 4



هو أبو احلسن، خليص بن عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا العبدري، مجع بني الفقـه   
ديث، أخذ عن أيب عمر ابن عبد الرب وأكثر عنه، وكان من املختصني به، وعـن أيب  واحل

  . ، وغريه1العباس العذري، والباجي، وغريهم، وعنه أخذ أبو احلسن بن النعمة

  .هـ 513تويف رمحه اهللا سنة 

  ). هـ 520ت( 2أبو حبر ابن العاصي األسديـ  5

اصي بن سفيان األسدي، مولده يف هو أبو حبر، سفيان بن العاصي بن أمحد بن الع
كتابه و املوطأ،هـ، روى عن أيب عمر ابن عبد الرب، مسع منه  440هـ، وقيل يف  439

أكثر عنـه، وأيب الوليـد   و روى عن أيب العباس العذري،و. جة االسو الفرائضيف 
ـ 4والقاضي أيب الوليد، هشام بن أمحد الكناين ،3الباجي، وطاهر بن مفوز ه، ، واختص ب

ابن بشكوال الذي مسع كثريا مـن روايتـه،    :وعنه أخذ جلة من العلماء منهم .وغريهم
  .وأجازها له خبطه غري مرة

 كان أبو حبر حمدد واخلط احلسن، ثا ضابطا لكتبه، صدوقا يف روايته، مع التقييد اجلي
  . واحلظ الوافر من األدب

  .هـ 520تويف رمحه اهللا يف مجادى اآلخرة سنة 

                                                 
. هـ 567هو أبو احلسن، علي بن عبد اهللا بن خلف بن نعمة األنصاري األندلسي، الفقيه املالكي، املتويف سنة  1

( التكملـة  :مجتـه يف انظـر تر ). لباب يف األصـول  ( ، )شرح سنن النسائي ( ، )تفسري القرآن : ( من تصانيفه
 .1/700: هدية العارفني ، 2/463:)خمطوط

، بغيـة  361ـ  1/360:، الصـلة 207ـ  205:، الغنية109ـ  108:فهرست ابن عطية:  انظر ترمجته يف 2
، 516ـ  19/515  :سري أعـالم النـبالء    ، 4/241 :تاريخ اإلسالم  ،5/99:، معجم البلدان263:امللتمس

: احللـل السندسـية     ،4/61:شذرات الـذهب  ،  3/171   :مرآة اجلنان    ،2/413: العرب يف خرب من غرب
  .40ـ3/39
  .ستأيت ترمجته  3
هو أبو الوليد، هشام بن أمحد بن هشام بن خالد بن سيد بن الوليد الطليطلي األندلسي احلافظ، املعروف بـابن   4

، )عكس الرتبة يف ذيب الكىن ملسـلم  (  ،)الرسالة املرشدة : ( من تصانيفه. هـ 488الوقشي، تويف بدانية سنة 
 .2/509: هدية العارفني: انظر ترمجته يف. القدر والقرآن كتاب يف



  ).هـ 484ت (  1و احلسن املعافريأبـ 6

هو أبو احلسن، طاهر بن مفوز بن أمحد بن مفوز بن عبد اهللا املعافري، مولده سنة 
من أهل العلم، غلب عليه احلديث، مشهورا يف حفظه وإتقانـه، ضـابطا،    .هـ 427

  .حسن اخلط، جييد قول الشعر، مع الفضل والصالح، والورع والتواضع والزهد يف اهللا

أثبت النـاس  ، وكان تلميذه وخصيصهوأكثر عنه،  عن أيب عمر ابن عبد الرب،أخذ 
، 2وأيب بكر بن صاحب األحبـاس  ،مسع من أيب العباس العذري، وأيب الوليد الباجي .فيه

  .وأيب القاسم، حامت بن حممد وأيب مروان بن حيان، وعنه أخذ أبو حبر سفيان بن العاصي

  .هـ 484تويف رمحه اهللا يف شعبان سنة 

  

  ).هـ 506ت( 3طونة بنت عبد العزيزـ  7

هي طونة بنت عبد العزيز بن موسى بن طاهر بن مناع، وتكىن حبيبة، ولدت سنة 
هـ، كانت من أهل الفضل والدين، حسنة اخلط، أخذت عن أيب عمر ابن عبـد   437

ع منها الرب كثريا من كتبه وتواليفه، وعن أيب العباس، أمحد بن عمر العذري الدالئي، ومس
  .هـ 506توفيت سنة .زوجها أبو القاسم بن مدير اخلطيب املقريء

  

  4)هـ  475ت (  أبو املطرف بن أيب تليدـ 8

                                                 
يف :العرب يف خرب من غرب ،16ـ4/15: تذكرة احلفاظ   ،283:، بغية امللتمس1/376:الصلة: انظر ترمجته يف 1

  .258ـ257/ 3:احللل السندسية  ،448:طبقات احلفاظ ، 2/347خرب من غرب
هو أبو بكر، عيسى بن حممد بن عيسى، املعروف بابن صاحب األحباس، فقيه أهل املرية، مسع املهلب بـن أيب   2

:   انظـر ترمجتـه يف  .صفرة، وأبا الوليد بن ميقل، وأباه أبا عبد اهللا، وأبا حممد، قاسم بن املأموين، أخذ عنه مجاعـة 
 .2/762:الصلة ،824ـ 4/823:  ترتيب املدارك

 .997ـ 3/996: الصلة: ر ترمجتها يفانظ 3
  .3/259: احللل السندسية: انظر ترمجته يف 4



هو أبو املطرف، عبد الرمحن بن خلف بن موسى بن أيب تليد، روى عن أيب عبد اهللا 
    ..هـ 474قيل و هـ، 475تويف سنة  .مسع كثريا من ابن عبد الرب، و1بن الفخار

  ).هـ 507ت(  2أبو حممد ابن الطوج ـ9

هو أبو حممد، عبد الرمحن بن حممد العبسي، املعروف بابن الطوج، من أهل الفضل 
 507تويف رمحه اهللا سـنة  .والصالح، ومن أصحاب أيب عمر ابن عبد الرب املتحققني به

  .هـ

  3.)هـ 520ت ( .أبو حممد بن عتابـ  10

هـ، هو  433عتاب بن حمسن، مولده سنة  هو أبو حممد، عبد الرمحن بن حممد بن
سعة الرواية، حافظا للقرآن، عاملا و آخر الشيوخ اجللة األكابر باألندلس يف علو اإلسناد،

معانيه، مع حظ وافر من اللغـة،  و غريبهو بالقراءات السبع، واقفا على كثري من تفسريه
  . ى اجللوس للسماعكان فاضال متواضعا، صبورا علو عارفا بالنوازل مقدما يف ذلك،

أبو عمـر ابـن   : أجاز له من الشيوخ خلق كثري منهمو أكثر عنه،و روى عن أبيه،
  .غريهمو أبو حممد مكي املقريء،و أبو عمر ابن عبد الرب،و احلذاء،

. كثر انتفاع الناس بهو األبناء،و و إليه كانت الرحلة للسماع بقرطبة، مسع منه اآلباء
  .  هـ 520وفاته سنة  .شفاء الصدور: هله كتاب كبري يف الزهد مسا

  ).هـ 487ت( 4بن حيان األروشياـ   أبو حممد  11      

                                                 
أمحد و هو أبو عبد اهللا، حممد بن عمر بن يوسف املالكي احلافظ، يعرف بابن الفخار، روى عن أيب عيسى الليثي، 1

 2/746: الصـلة : انظر ترمجتـه يف .  هـ 419وفاته سنة . غريهمو أيب حممد الباجي،و بن جعفر بن عون اهللا،
   749ـ
    .3/275: احللل السندسية ،2/509:الصلة: انظر ترمجته يف 2
،  246: الـديباج املـذهب   ،164ـ  162: ، الغنيـة 107ـ  106: فهرست ابن عطيـة : انظر ترمجته يف 3

  .3/323:األعالم
   .3/88: ،  احللل السندسية298: ،  بغية امللتمس438ـ 2/437: الصلة:  انظر ترمجته يف 4



هو أبو حممد، عبد اهللا بن حيان بن فرحون بن علم بن عبيد اهللا بن موسى بن مالك 
هـ، كان فقيها حمدثا عارفـا، مجاعـة    409بن محدون بن حيون األروشي، ولد سنة 

ئا عظيما، أخذ عن أيب عمر ابن عبد الرب، وأكثر عنه، وعن أيب للكتب، وقد مجع منها شي
  . ، وغريهم2، وأيب القاسم بن اإلفليلي1عمرو عثمان بن أيب بكر السفاقسي

  .هـ 487تويف رمحه اهللا سنة 

  )هـ 460ت( 3ـ عبيد السوسي12

هو عبيد بن علي بن عبيد األزدي السوسي،رحل مـن القـريوان إىل األنـدلس،    
لقاسم السيوري وغريه، وسكن املرية زمنا، مت رحل إىل أيب عمر ابن عبـد  وصحب أبا ا

  . هـ460تويف سنة . الرب، فسمع منه كثريا

  

  ).هـ 456ت (  4أبو حممد ابن حزمـ 13

                                                 
هو أبو عمرو، عثمان بن أيب بكر بن محود بن أمحد الصديف، ويعرف بالسفاقسي، ويعـرف أيضـا بالضـابط،     1

حمدث، قدم األندلس، وأمسع ا الناس، بعد أن جتول باملشرق، روى عن أيب نعيم، أمحد بـن عبـد اهللا احلـافظ    
: جذوة املقتـبس : انظر ترمجته يف. هـ 440ة تويف سن. األصبهاين، وعن غريه، أخذ عنه احلميدي وقرأ عليه كثريا

 .4/204:األعالم   ،289ـ 288 :،  الديباج املذهب360ـ 359:، بغية امللتمس271
هــ، ويل الـوزارة    352سنة  دهو أبو القاسم، إبراهيم بن حممد بن زكريا الزهري، يعرف بابن اإلفليلي، ول 2

كر حممد بن احلسن الزبيدي، وأيب عيسى الليثي، حدث عنه أبو للمستكفي باهللا، كان أديبا حنويا،  حدث عن أيب ب
مروان، عبد امللك بن زيادة اهللا بن علي التميمي، الطبين اللغوي، وأبو اخلطاب العالء بن املغرية عبد الوهاب بـن  

   : انظـر ترمجتـه يف  . هـ 441تويف يف . وهو مشهور ،أمحد بن حزم األندلسي، شرح ديوان املتنيب شرحا جيدا
 .1/8 :العارفني هدية 3/266:شذرات الذهب ، 181: بغية امللتمس ،133:جذوة املقتبس

  .2/646:الصلة  3
، 606ـ  2/605:، الصـلة 457ـ    354:، مطمح األنفس279ـ  277: جذوة املقتبس: انظر ترمجته يف 4

/ 3:كرة احلفـاظ تذ ،1/354:، املغرب يف حلي املغرب330ـ  3/325  :،  وفيات األعيان355:بغية امللتمس
 2/77:نفـح الطيـب    ،  212ـ  18/184   :سري أعالم النبالء ،1/268:دول اإلسالم ،  231ـ  227
ـ 5/76  :، النجوم الزاهـرة 92ـ  12/91  :البداية والنهاية   ،84ـ  3/299 :، شـذرات الـذهب  77ـ
  .691ـ 1/690 :هدية العارفني  ،1/319:إيضاح املكنون ، 300ـ



هو أبو حممد، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالـب الفارسـي األصـل، مث    
يب عمر ابن عبـد الـرب، وأيب   هـ، أخذ عن أ 384ولد بقرطبة سنة  .األندلسي القرطيب

عمر أمحد بن حممد بن اجلسور، ويونس بن عبد اهللا بن مغيث، وحيي بن مسعود بن وجه 
  . ، وأيب عمر، أمحد بن حممد الطلمنكي، وغريهم2،و أيب بكر محام بن أمحد القاضي1اجلنة

 ، وأبو احلسن شريح بـن 3أبو عبد اهللا احلميدي:  و أخذ عنه جلة من العلماء منهم
  .، وغريمها4حممد الرعيين

إىل مذهب أهل الظاهر، وكان  ، مث عدل عنه5تفقه ابن حزم أوال باملذهب الشافعي
رمحه اهللا رأسا يف علوم اإلسالم، وينهض بعلوم مجة، جييد النقل، متبحر فيه، فقد كـان  

كـان  حمدثا، فقيها، جمتهدا، أصوليا، مفسرا، مؤرخا، شاعرا، أديبا، حيسن النظم والنثر، و
على حفظه جيد النظر، له بصر بعلم الكالم واملنطق والفلسفة والطب، عـامال بعلمـه،   

  .زاهدا يف الدنيا

ا عرف على ابن حزم من شدة اللسان، وتشنيعه بالعلماء، إال أنه كـان  ممو بالرغم 
  .يثين على ابن عبد الرب ويضفي عليه صفة اإلمامة

                                                 
عبد الرمحن بن مسعود القرطيب، روى عن قاسم بن أصبغ، وأمحد بن سـعيد بـن حـزم    هو أبو بكر، حيي بن  1

  .هـ 401تويف سنة . روى عنه أبو عمر ابن عبد الرب، وأبو حممد بن حزم. الصديف، وحممد بن أيب دليم
 3/165: ، شذرات الذهب440:، بغية امللتمس3/953:، الصلة341: جذوة املقتبس:   انظر ترمجته يف

بو بكر، محام بن أمحد القاضي، فقيه قرطيب، روى عن عبد اهللا بن حممد الباجي، حدث عنه أبو حممد، علي هو أ 2
 .236: بغية امللتمس: انظر ترمجته يف. بن أمحد

 .ستأيت ترمجته 3
هو أبو احلسن، شريح بن حممد بن شريح الرعيين، اإلشبيلي، خطيب إشبيلية ومقرئها ومسندها، روى عن أبيـه   4

 عبد اهللا بن منظور، وأجاز له ابن حزم، وقرأ القراءات على أبيه وبرع فيها، ورحل النـاس إليـه للحـديث    وأيب
 4/122:، شذرات الذهب142/ 20: سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف.  هـ 539تويف سنة . والقراءات

مشي القرشي املطلـيب، أحـد األئمـة    هو اإلمام أبو عبد اهللا، حممد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع اهلا 5
( : من مؤلفاته. وا دفن،هـ 204هـ، وتويف سنة  150األربعة، وإليه تنسب الشافعية، ولد بغزة بفلسطني سنة 

،  شـذرات  99 – 10/54: سري أعالم النـبالء :  انظر ترمجته يف).  إبطال االستحسان ( ، )الرسالة (  ،)األم 
 .6/26: ، األعالم6/9 :، كشف الظنون12 – 2/9:الذهب



اإليصال (، وكتاب )احمللى باآلثار(  كتاب:خلف ابن حزم ثروة علمية نفيسة منها
الفصل ( ، وكتاب ) اإلحكام يف أصول األحكام( ، وكتاب ) فهم كتاب اخلصالإىل 

التقريب حلد ( ، وكتاب ) اإلمجاع ومسائله( ، وكتاب يف ) يف امللل واألهواء والنحل
  .هـ 456رمحه اهللا سنة  تويف, ، وغريها من املؤلفات)املنطق واملدخل إليه 

  ).هـ 488ت (  1أبو عبداهللا احلميديـ 14

هو أبو عبد اهللا، حممد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهللا األزدي احلميدي، مولده سنة 
أيب عمر و هـ، صاحب أبا حممد ابن حزم، وأخذ عنه، وعن أيب العباس العذري، 420

  .ابن عبد الرب، واخلطيب البغدادي، وغريهم

 مبكة ومصر والشام وإفريقية والعراق، واسـتوطن  هـ، ومسع 448رحل إىل املشرق سنة
  .بغداد

  .، وغريمها2وابن ماكوال حسني بن حممد بن فرية الصديف،  ،أخذ عنه أبو علي

كان احلميدي إماما حافظا، حمدثا فقيها، متقدما يف احلفظ واإلتقان، مؤرخا، حمققا 
ل الشعر، متبحرا يف علم األصول على مذهب أصحاب احلديث، فصيح العبارة، حيسن قو
  .يف علم اللغة واألدب، معتنيا بالعلم، دينا ورعا نزيها، مع التيقظ والنباهة

                                                 
، وفيـات  1/392:، اللباب يف ذيب األنساب106:، بغية امللتمس819ـ  3/818:الصلة: انظر ترمجته يف 1

ـ 2/359: العرب يف خرب من غـرب  ، 15ـ4/13  :تذكرة احلفاظ ،284ـ4/282:األعيان نفـح   ، 360ـ
، 5/155:النجوم الزاهرة ، 12/152البداية والنهاية ،114ـ3/113:مرآة اجلنان ، 114ـ  2/113:الطيب

  ، 2/76:هدية العارفني ، 1/124:إيضاح املكنون ،  3/392   :شذرات الذهب   ،6/61: كشف الظنون
  .2/140: مفتاح السعادة ،122:، شجرة النور الزكية173/   :الرسالة املستطرفة

دلف بن أيب دلف القاسم العجلـي   هو علي أيب القاسم الوزير هبة اهللا بن علي بن جعفر بن علكان بن حممد بن 2
 487هـ، وتويف سـنة   429العبكربي األمري سعد امللك، أبو النصر البغدادي، املعروف بابن ماكوال، ولد سنة 

مسـتمر  ( و ،)األنسـاب  و املؤتلف ألمساء الكـىن و اإلكمال يف رفع االرتياب عن املختلف: ( من تصانيفه. هـ
. كتاب يف علم احلديثو ) الدينارو القلمو مفاخرة السيف( و ،)أمساء األعالم املختلف من و األوهام على املؤتلف

 .2/201:، األعالم1/693: هدية العارفني: انظر ترمجته يف



( ، وكتـاب  1البخاري ومسـلم  )اجلمع بني الصحيحني: ( ألف عدة كتب منها
الذهب املسـبوك  ( و) مجل تاريخ األندلس( ، و)جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس 

  .ني يف املواعظ واألمثالرص شعر، وله )يف وعظ امللوك 

  .هـ 488تويف ببغداد يف ذي احلجة سنة 

  ).هـ 517ت (  2بن أيب تليد الشاطيباأبو عمران ـ 15

هـ،  444هو أبو عمران، موسى بن عبد الرمحن بن أيب تليد الشاطيب، مولده سنة 
العاليـة  من شيوخ شاطبة وكبري املفتني ا، كان فقيها حافظا، حمدثا مشهورا، مع الرواية 

واألدب اجلم، مسع من أيب عمر ابن عبد الرب، وأكثر عنه، وعن غريه، وكانت الرحلة إليه 
ث عنه أبو الوليد بن الدباغ، وأبو القاسم، عبـد  حد .لسماع كتب ابن عبد الرب ورواياته

  .هـ 517تويف يف ربيع اآلخر سنة .   ، وغريمها3الرحيم بن حممد

  

  ).هـ  505ت (  4طليطليأبو احلجاج ابن عديس الـ 16

                                                 
هـ، ورحـل إىل   204هو أبو احلسن، مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي، النيسابوري، ولد بنيسابور سنة  1

األمساء ( وكتاب ،)أوهام احملدثني(، وكتاب )صحيح مسلم : ( صنفاتهاحلجاز ومصر والشام والعراق، من أشهر م
تويف بنيسـابور سـنة   ). أوالد الصحابة ( وكتاب  ،) املسند الكبري على الرجال( ، و)طبقات الرواة( و ،) والكىن
، سـري أعـالم   126ـ  2/125: ،  تذكرة احلفـاظ 282: الفهرست البن الندمي:  انظر ترمجته يف. هـ 261
    :هديـة العـارفني    145ـ   2/144   :،شذرات الـذهب 6/335: كشف الظنون ،  12/557:الءالنب
 222ـ 7/221:األعالم   ،432ـ2/431
،، بغية 881ـ  3/880:،      الصلة197ـ  195:،  الغنية810ـ  4/809: ترتيب املدارك: انظر ترمجته يف 2

، احللـل  196ـ  194:، املعجـم 17/545:، سري أعـالم النـبالء  4/232  :تاريخ اإلسالم ، 398:امللتمس
  .3/261: السندسية

هـ، حمدث مشـهور،   472هو أبو القاسم، عبد الرحيم بن حممد اخلزرجي، املعروف بابن الفرس، مولده سنة  3
روى عن أيب عمران، عيسى بن سليمان، وعن علي بن عياش، وعن ابن جماهد، وأيب داود، سليمان بن جناح، روى 

 325::بغية امللتمس:  انظر ترمجته يف. هـ 542تويف سنة . عنه ابنه، وغريه
  .3/243:احللل السندسية. 429:، بغية امللتمس3/977:،  الصلة227:الغنية:   انظر ترمجته يف 4



هو أبو احلجاج، يوسف بن عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عديس األنصاري، كان 
من جلة العلماء، وأحد املتفننني، مع احلظ الوافر من املعرفة واحلفظ، روى عن مجاعة من 

  .أبو عمر ابن عبد الرب: العلماء منهم

  .له كالم على معان من احلديث

  . هـ 505شوال سنة تويف رمحه اهللا يف 

  

  

   

  الربتالميذ ابن عبد بقية  :ثانيا
إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن حممد بن عمر بن أسود الغساين يكىن أبا  .1

  . 1إسحاق من أهل املّرية مات حنو اخلمسمائة

غيث بن أمحد بن مغيث الصويف إبراهيم بن أمحد بن حممد بن مغيث بن أمحد بن م .2
  . 2 أبا احلسن يكىن

  .3يكىن أبا إسحاق. إبراهيم بن أيب الفضل بن صواب احلجري .3

  .4إبراهيم بن خملد .4

   .5)هـ464ت ( أمحد بن إمساعيل بن إبراهيم، يكىن أبا جعفر  .5

                                                 
، دار الكتاب املصري، القـاهرة، دار  180، ص 1إبراهيم األبياري،ج: التكملة لكتاب الصلة، ابن األبار، حتقيق 1

  .م1989هـ 1410:ين، بريوت، الطبعة األوىلالكتاب اللبنا
  .1/178:نفس املرجع2
  .1/182:نفس املرجع3
  .1/161:الصلة 4
 .1/39:التكملة 5



أجازه ابـن عبـد   . يكىن أبا جعفر. أمحد بن سعيد بن خالد بن بشتغري اللخمي .6
  ). هـ  516ت .(1الرب

  ). هـ 516ت( 2ميكىن أبا القاس. أمحد بن سعيد الكاتب .7

أجاز له ابن عبد  .وليدالأبا  يكىن . بن أمحد بن طريف بن سعيد أمحد بن عبد اهللا .8
 ). هـ  520هـ  432(  3الرب

  

  

هلاث بن أنس بن فلذان بن عمران بن منـدب بـن   د  أمحد بن عمر بن أنس بن .9
  .يعرف بابن الدالئى. املرى )هـ 478هـ  393(.4العذرى ةزغبة بن قرطب

  . 5عمر بن الفضل بن عمريةأمحد بن  .10

أمحد بن مروان بن حممد بن مروان بن عبد العزيز بن حممد بن حامد بـن   .11
أجاز .ويكىن أبا بكر. بن شاكر بن خطاب بن نافع  بن عبد العزيز التجييبارجاء 

  ) هـ  511هـ  459(  6له ابن عبد الرب

  .7أمحد بن عبد امللك بن موسى بن أيب مجرة .12

  . 1جربون أبا القاسم إمساعيل بن أمحد بن .13

                                                 
  .3/380: ، احللل السندسية157:، بغية امللتمس130ـ 1/129:الصلة 1
 .1/145:التكملة 2
  .160:بغية امللتمس 3
 ، 167:، بغيـة امللـتمس  117ـ   1/115: لة،  الص4/684: ، ترتيب املدارك122ـ120:جذوة املقتبس 4

 .121: شجرة النور الزكية، 567/ 18:  سري أعالم النبالء
  . نفس املصدر  5
  .188ـ 3/187: ، احللل السندسية52ـ1/51:التكملة 6
  .2/545): خمطوط( التكملة  7



 505هــ   445(  2صبغ بن حممد بن أصبغ األزدي يكىن أبا القاسم أ .14
  .)هـ

جعفر بن عبد اهللا بن جعفر بن عبد الرمحن بن جحاف املعافري يكىن أبا  .15
  . 3أمحد

 4أجازه ابن عبد الـرب .يكىن أبا القاسم. احلسن بن عمر بن احلسن اهلوزين .16
  .)هـ 512هـ  435(

املعروف بابن سكرة  ،ن فرية بن حيون الصديف أبا عليحسني بن حممد ب .17
  ).  هـ 514هـ  425(  5السرقسطي

 ،خلف  بن إبراهيم بن خلف بن سعيد املقرئ بـن احلصـار اخلطيـب    .18
 )هـ 511هـ  427. ( 6أجاز له ابن عبد الرب.املعروف بابن النحاس

  ). هـ  486ت(  7أبا القاسم ، يكىن خلف بن أمحد بن داود الصديف .19

 ،خلف بن خلف بن حممد بن سعيد بن إمساعيل بن يوسـف األنصـاري   .20
  )هـ  519ت . ( 8يعرف بابن األنقر العريب. يكىن أبا القاسم

  .9زينب بنت يوسف ابن عبد الرب .21

  ).هـ  496هـ  413(  1)ابن جناح ( سليمان بن أيب القاسم جناح  .22
                                                                                                                                           

  .1/234:التكملة 1
  .183ـ 1/182:الصلة 2
  . 219:بغية امللتمس 3
  .227ـ 1/226:الصلة 4
  .173:، الديباج املذهب230: بغية امللتمس ، 237ـ 1/235: الصلة 5
 .248:، بغية امللتمس1/276:الصلة 6
  .94ـ93/ 3:احللل السندسية  7
 .143ـ 2/142: احللل السندسية ،149ـ148:/الغنية 8
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  .2سليمان بن حسني بن يوسف األنصاري يكىن أبا مروان .23

   .)هـ 520ت حنو .( 3لبيغيالشاطيب املعروف بابن اسليمان  .24

  .4سليمان املعروف بابن البونيت يكىن أبا الربيع .25

  . 5عامر عبد اهللا بن خلف التجييب .26

  .6أبو العباس املقرئ .27

  .7عبد اجلبار بن خلف بن لب الالردي  .28

  

عبد اجلبار بن عبد اهللا بن سليمان بن سيد بن قحافة األنصاري يكىن أبـا   .29
  . 8حممد

يكىن أبـا القاسـم مـن    . عبد الدائم بن مروان بن جرب اللغوي املقرئ .30
  ..9الغرباء

يعرف بابن  ،عبد الرمحن بن سعيد بن هارون الفهمي املقرئ السرقسطي .31
  )هـ 522هـ  442. ( 10الوراق يكىن أبا املطرف
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  . 2/553:الصلة 8
 .2/573:الصلة 9

  516ـ 2/515:، الصلة168:نيةالغ 10



  ).هـ 510قيل و هـ 509ت (  1عبد الرمحن بن عبد العزيز بن ثابت .32
  ).هـ

 456ت .( 2يكىن أبـا زيـد  . الكليب   بن معنيعبد الرمحن بن عبد اهللا .33
    .)هـ

يكىن   ،يعرف بابن احلشا ،عبد الرمحن بن حممد بن عيسى بن عبد الرمحن .34
   .)هـ 473ت .( 3أبا زيد

عبد الصمد بن موسى بن هذيل بن حممد بن تاجيت البكري يكـىن أبـا    .35
 .4جعفر

   .)هـ 493ت .( 5يكىن أبا اإلصبغ. عبد العزيز بن عبد اهللا الغازي .36

 . 6يكىن أبا احلسن،عبد العزيز بن عبد امللك بن شفيع املقرئ .37

يعـرف بـابن    ،يكىن أبـا بكـر   د العزيز بن حممد بن سعد البلنسي،عب .38
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  املطلب الثاين

  مؤلفات اإلمام أيب عمر ابن عبد الرب األندلسي

                  

وحظيت , مة يف شىت العلوملقد خلّف اإلمام أبو عمر ابن عبد الرب ثروة علمية ضخ
  1)موفقا يف التأليف،  معانا عليه،و نفع اهللا بتواليفه(فقد كان , مؤلفاته بشهرة

و سأتناول يف هذا املطلب دراسة استقرائية ملؤلفات اإلمام أيب عمر ابن عبد الرب اليت 
  .ةموجودة أو مفقود, نسبوها إليه سواء كانت مطبوعة أو خمطوطةاملترمجون وذكرها له 

  :مصنفاته يف القرآن وعلومه: أوال

ذكر  .وهو كتاب يف علوم القرآن ويف التالوة :2كتاب البيان عن تالوة القرآن 1
استوعبنا فيه القول واآلثار يف قراءة الـنيب  " :فيه جمموعة  من املباحث أمجلها قوله بنفسه

والقول يف قراءة , ل  ذلك أفض وأي,  4والترتيل واحلدر 3صلى اهللا عليه وسلم ومعىن اهلذّ

                                                 
 .3/315: ، شذرات الذهب158/  18: ري أعالم النبالء، س3/974: الصلة 1
وقد أفردنا هلـذا   : ( باب ما جاء يف حتزيب القرآن ،فقد قال يف كتاب القرآن, ذكره ابن عبد الرب يف االستذكار 2

، 333:  ة املقتـبس جذو: وانظر. 8/24:االستذكار انظر ).  كتاب البيان عن تالوة القرآن(املعىن كتابا أمسيناه 
البيان يف  :((، وذكره مشس الدين الذهيب باسم90:، فهرسة ابن خري428:،  بغية امللتمس4/810:رتيب املداركت

أمـا   .117: ، املشتبه يف الرجال18/159: سري أعالم النبالء ، 3/217: تذكرة احلفاظ: انظر) تالوة  القرآن 
وتابعه البغـدادي  ،  6/427: كشف الظنون نظرا)  البيان يف تأويالت القرآن:( حاجي خليفة فقد ذكره  باسم

  .2/550: يف هدية العارفني
يهذّ احلـديث هـذّا أي   ، وهو يهذّ القرآن هذّا: يقال. هذّ القرآن يهذّه هذّا. سرعة القراءةو سرعة القطع: اهلذّ 3

عجـم  ، دار بـريوت،  امل 517، ص 3مجال الدين أبو الفضل حممد بن منظور،  ج  ،لسان العرب: انظر. يسرده
، 979، ص 2الوسيط، قام بإخراجه إبراهيم مصطفى، احملسن الزيات، حامد عبد القادر، حممد علي النجار،  ج 

  .م1989.دار الدعوة، إستانبول، تركية
 .4/172:لسان العرب: انظر. اإلسراع يف القراءة: احلدر 4



وما روي يف صوت داود صـلى اهللا  , قراءة القرآن باألحلان ومن كره ذلك ومن أجازه 
  .1واحلمد هللا, عليه وسلم وماجاء من هذه املعاين فيه شفاء يف معناه 

  4. 3وأيب عمرو 2كتاب االكتفاء يف قراءة  نافع -2

عمر وبن العالء منبها على  يرجح احلافظ أبو عمر ابن عبد الرب قراءة نافع وأيب وفيه 
  .ذاكرا حجة كل منهما, انقاط اختالفهم

  .5كتاب املدخل يف القراءات -3

ويبدو من عنواما أنّ اإلمـام  . 1كتاب التجويد واملدخل إىل العلم بالتحديد -4
  .ابن عبد الرب جعلهما مدخال لعلم التجويد والقراءات

                                                 
  8/24: االستذكار 1
ة، وأحد أصحاب القراءات السبع، أخذ العلم قراءة عن سـبعني  نافع بن عبد الرمحن الليثي، قارىء أهل املدينهو  2

، 1/270: ، شذرات الذهب369ـ5/368: وفيات األعيان: انظر ترمجته يف. هـ 169تويف سنة . من التابعني
 .6ـ8/5: األعالم

م النـاس  هو أبو عمرو بن العالء بن عمار التميمي، املازين، النحوي، القاريء، كان مقدما يف عصره، ومن أعل 3
: ، شذرات الـذهب 6/407: سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف. هـ 154تويف سنة  بالقرآن والعربية والشعر،

  .238ـ 1/237
  .18/159: سري أعالم النبالء ،3/217:تذكرة احلفاظ،4/141: تاريخ اإلسالم : انظر 4

الكتفاءيف قراءة نافع وأيب عمرو بن العالء كتاب ا : (عنوان الكتاب كالتايل: و قيد احلميدي يف جذوة املقتبس
  .428:، وتبعه الضيب يف بغية امللتمس333:جذوة املقتبس: انظر) بتوجيه ما اختلفا فيه 

 ،) منهما، بدل بتوجيه ما اختلفا فيه واحد  واحلجة لكل( نقال عن  ابن حزم : و ذكره  املقري يف نفح الطيب
     .3/170 :نفح الطيب: انظر
وتبعـه   .4/810: ترتيـب املـدارك  : انظر )االكتفاء يف القراءة ( ضي عياض فقد ذكره خمتصرا بعنوان أما القا

  .3/248: واحلجوي يف الفكر السامي ،2/550: البغدادي يف هدية العارفني
: انظـر )  املدخل يف القـراءات ( ، وذكره الزركلي باسم 2/550: ، هدية العارفني2/530: كشف الظنون 5

  .   8/240:األعالم



  .مصنفاته يف الفقه وأصوله: ثانيا

ذكار  اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضـمنه  ـ االست  1
  وهو من أجلّ وأشرف ما دون اإلمام ابن عبد الرب،  .2املوطأ من معاين الرأي واآلثار

عليه كتبا مجة ومـن  اعتىن الناس بكتاب املوطأ وعلقوا  :بقوله 3ويشهد له ابن كثري
ظ أيب عمر ابن عبد الرب النمري القـرطيب  للحاف التمهيد  واالستذكار أجود ذلك كتابا

  .4رمحه اهللا

اإلنصاف فيما بني علماء املسلمني يف قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم مـن  ـ   2
 الرمحن الرحيم يف الصـالة يف   هللاو هو رسالة صغرية يف حكم قراءة بسم ا .5االختالف

                                                                                                                                           
: انظر).  التجويد (، أما القاضي عياض فقد ذكره خمتصرا باسم 333: هكذا ذكره احلميدي يف جذوة املقتبس 1

كتـاب  : ( ، وعند الضيب يف بغيـة امللـتمس  117: تبعه الذهيب يف املشتبه يف الرجالو ،8/810: ترتيب املدارك
  .428: ة امللتمسبغي: انظر). التجويد  واملدخل إىل علم القرآن بالتجويد 

  .119: ، شجرة النور الزكية106:فهرسة ابن خري ،217:الغنية  2
)  االستذكار ملذاهب علماء األمصار فيما تضمنه املوطأ من املعاين واآلثـار : ( و قد ذكره القاضي عياض باسم

أما ابـن  . 67/ 7: وفيات األعيان: انظر. ، كما ذكره ابن خلكان بنفس العنوان4/809: ترتيب املدارك: انظر
، 4/138: تاريخ اإلسالم: ، وتبعه الذهيب يف3/169: نفح الطيب: انظر).   االستذكار (حزم فقد ذكره باسم 

االستدراك ملذاهب علماء األمصار فيما تضـمنه   كتاب: 3/68: وجاء عنوانه يف مرآة اجلنان. 3/217: وتذكرة احلفاظ
االستذكار ملذاهب أئمة األمصار وفيما تضمنه املوطـأ مـن    :2/550: لعارفنيويف هدية ا .املوطأ من معاين الرأي واآلثار

 .اختصار التمهيد املعاين واآلثار يف
قرأ األصـول  و تفقه بالربهان الفزاري، .هـ700ولد سنة . هو أبو الفدا، عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري 3

( ، )النهايـة و البدايـة ( ، )تفسري القرآن الكـرمي  (:فاتهمن مؤل. أكثر عنهو أخذ على ابن تيمية،و على األصبهاين،
، شـذرات  239ـ238: ذيل طبقات احلفاظ: انظر ترمجته يف. هـ774تويف سنة  .غريهاو ،)طبقات الشافعية

 .231ـ6/231:الذهب
ر ، دا41بديع السيد اللحام، ص :الباعث احلثيث يف اختصار علوم احلديث، أمحد حممد شاكر، عىن به الدكتور 4

  .م1994هـ 1407:الرياض، الطبعة األوىل الفيحاء، دمشق، دار السالم،
طبعها منري الدمشقي  ،هي مطبوعةو .2/230: ، والتمهيد4/220: ذكره أبو عمر ابن عبد الرب يف االستذكار 5

  .يف مصر يف جمموعة الرسائل املنريية



ويسر ا يف الصالة السرية أول فاحتة الكتاب، وهل هي آية فيجهر ا يف الصالة اجلهرية 
  أم ال ؟

وبعد عرضه ألقوال الفقهاء يف املسألة وسبب اختالفهم، يرجح القـول بوجـوب   
  .قراءا، واجلهر ا يف الصالة اجلهرية، واإلسرار ا يف الصالة السرية

  .1ـ كتاب الكايف يف الفقه على مذهب أهل املدينة 3

: ( الكي، وقد شهد له ابن حزم بقولـه و هو من أجل الكتب يف فروع املذهب امل
اقتصر فيه على ما باملفيت احلاجة إليه وبوبه وقربه، فصار مغنيا عن التصنيفات الطـوال يف  

  .2)معناه 

  .3ـ اختالف قول مالك وأصحابه 4

و الكتاب حاول أن يستقصي ما وقع بني اإلمام مالك وأصحابه وأتبـاعهم مـن   
ذكر أقوال أئمة املذهب منسوبة إىل قائليها وإيـراد  خالف فقهي، وتركّزت مادته على 

  .االختالف

                                                                                                                                           
وذكره صاحب كشـف  ).  اهللا من اخلالف اإلنصاف فيما يف بسم( :4/810: و جاء عنوانه يف ترتيب املدارك

: وتبعه البغـدادي يف هديـة العـارفني    ،) اإلنصاف فيما بني العلماء من االختالف: ( بعنوان 6/427:الظنون
2/550  
: تذكرة احلفاظ ،4/141: تاريخ اإلسالم، 309: ، فهرسة ابن خري428:، بغية امللتمس333: جذوة املقتبس 1
: ، هدية العـارفني 119: ، شجرة النور الزكية440: ، الديباج املذهب18/159 :سري أعالم النبالء ،3/127
2/551.  

 :ترتيـب املـدارك  ):  الكايف يف الفقه يف االختالف وأقوال مالك وأصحابه رمحهـم اهللا : ( و ذكره القاضي عياض باسم
4/810.  
 .قد طبع بالرياض أخرياو .3/170: نفح الطيب  2
كتاب اختالف أصحاب مالك : ( وقيده احلميدي بعنوان. 21/313: يف االستذكارهكذا ذكره ابن عبد الرب  3

، والعنـوان األخـري جـاء نفسـه يف بغيـة      333:جـذوة املقتـبس  : انظر).بن أنس واختالف روايام عنه 
 .)أقوال مالك وأصحابه: (4/810: ويف ترتيب املدارك.428:امللتمس



حكم املنافقني يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وأحكـامهم يف   ـ   5
  .1مناكحتهم لبنات املسلمني الصاحلني املؤمنني

و عنوان الكتاب يدلّ على موضوعه، فقد تعرض فيه ملعـاين املنـافقني وأحكـام    
  .ؤمننيمناكحتهم لبنات امل

  .2ـ اإلشراف على ما يف أصول الفرائض من اإلمجاع واالختالف6

و هو يف علم الفرائض، بين فيه احلافظ أبو عمر ابن عبد الرب امع عليه من أصول 
  .فرائض املواريث وما اختلف فيه

  .3ـ كتاب األصول7

ـ    ولية و هو يف علم أصول الفقه، أورد احلافظ أبو عمر ابن عبـد الـرب آراءه األص
هل العموم أوىل بذلك أم اخلصوص يف أقل ما يقع عليـه  : املتناثرة يف ثنايا كتبه كقاعدة
  ؟.االسم فيما مل يرد به التوقيف

  .4ـ الشواهد يف إثبات خرب الواحد8

                                                 
أحكامهم و سلمو ت حلكم املنافقني يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليهقد أفردو :فقد قال.  338/ 6: االستذكار 1

كيف أقرهم رسول اهللا صـلى  و يف مناكحتهم لبنات املسلمني الصاحلني املؤمنني كتابا أتيت فيه على معاين املنافقني
 ن هذا املعـىن اخللف مبا فيه الشفاء مو كيف احلكم فيهم عند السلفو سلم على مناكحة بنات املؤمننيو اهللا عليه

  .احلمد هللاو
ترتيب : ، انظر) اإلشراف يف الفرائض( :ابن األباروعند القاضي عياض و. 309:، فهرسة ابن خري207: الغنية 2

: ( ويف هدية العـارفني بعنـوان   تذكرة احلفاظ ويف سري أعالم النبالء جاء يفو ،320:املعجم، 4/810:املدارك
  .2/550:، هدية العارفني18/159:سري أعالم النبالء ،3/217: تذكرة احلفاظ:انظر ،)الفرائض

قد اختلف الناس فيما مل يرد به التوقيف، هل العموم أوىل بذلك أم اخلصـوص  و: قال فيه ،6/253: االستذكار 3
 .، واحلمد هللا) األصول (وذلك سبق يف كتاب . يف أقل ما يقع عليه االسم

أعـالم   سـري  ،3/217: تذكرة احلفاظ، 428:بغية امللتمس، 4/810:، ترتيب املدارك332:جذوة املقتبس 4
 .18/159:النبالء



و قد احتج فيه إلثبات خرب الواحد العدل، ووجوب العمل به وقبوله ممن جاء به إذا 
  .املعارضنيكان عدال، وأقام فيه احلجة على 

  :مصنفاته يف احلديث وعلومه: ثالثا

  .1ـ كتاب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد1

سـيأيت  و .اإلمام مالك بن أنس رمحـه اهللا  موطأو هو من أجل وأجود شروحات 
  .احلديث عنه مفصال يف الدراسة التحليلية للكتاب

  .2ـ التقصي حلديث املوطأ 2

جتريـد  :عنونـه و فقد جرد هذا الكتاب من أسانيده. لتمهيدجتريد او يسمى أيضا 
التمهيد  ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد والتقصي حلديث املوطأ وشيوخ اإلمام مالك 

3  

  

                                                 
، 256):خمطـوط ( التكملـة  ، 3/974:الصلة ،217:الغنية ،4/809:، ترتيب املدارك332:جذوة املقتبس 1

: احلفـاظ  ةتـذكر  ،7/67:، وفيات األعيان106: ، فهرسة ابن خري428:امللتمس ةبغي ،527، 479، 395
، البدايـة والنهايـة   68/ 3:، مـرآة اجلنـان  117: ، املشتبه يف الرجال18/157:النبالء سري أعالم ،3/217

، هديـة  119: ، شـجرة النـور الزكيـة   3/315:، شـذرات الـذهب  440:، الديباج املذهب12/104
  .2/550:العارفني

يف املوطـأ مـن   لتقصي ملـا  ا: ( الغنية وبغية امللتمسو ، وجاء عنوانه يف جذوة املقتبس4/809:ترتيب املدارك 2
،  بغيـة  197ـ  195:،  الغنيـة 332:جـذوة املقتـبس  : انظـر )  حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . 428:امللتمس
: ( 209، 98، 67: يف املعجـم و ). كتاب التقصي ملا يف موطأ مالك بن أنـس :(111:ويف فهرسة ابن خري

  ) التقصي
، ويف الرسالة 1/117: ، ويف املشتبه يف الرجال18/159:، ويف سري أعالم النبالء3/217: و يف تذكرة احلفاظ

 .)كتاب التقصي يف اختصار املوطأ:( 12: املستطرفة
، 2ود فهمـي أبـو الفضـل، ج   , د حممود فهمي حجازي: تاريخ التراث العريب، فؤاد سزكني، نقله إىل العربية 3
 1977، ، اهليئة املصرية العامة للكتاب126ص



وعلمنا أن أكثر الناس من قصرت :( و عن غرض تأليفه حيدثنا يف مقدمة كتابه قائال
ن ذلك طلب راحته، أو ضيق معيشـته،  مهته، وضعفت عنايته، ودعاه إىل القناعة بأقل م

  . 1)رأينا أن جنرد تلك السنن اليت جعلناها أصل ذلك الكتاب 

  .التمهيدمدخال خمتصرا لكتاب  التقصي فعلى هذا، يكون كتاب 

  .2ـ األجوبة املوعبة عن املسائل املستغربة من كتاب البخاري 3

مع الصحيح للبخاري مع و يعترب هذا الكتاب من أفضل الشروح ملا استعجم من اجلا
  .ذكر إسناد احلديث وعلته ـ إن وجدت ـ ببيان واضح

  .4، ورواها غريه يف املوطأ3ـ الزيادات اليت مل تقع يف املوطأ عند حيي بن حيي 4

و هو رسالة صغرية، استقصى احلافظ الزيادات اليت مل يذكرها حيي بن حيي الليثـي  
  .املوطأيف روايته للموطأ، وإمنا ذكرها غريه يف 

  .5ـ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله 5

                                                 
 .هـ 1350. ، مكتبة القدسي، القاهرة9شيوخ اإلمام مالك، ابن عبد الرب، ص و التقصي حلديث املوطأ 1
أعـالم   سـري  ،3/217: تـذكرة احلفـاظ  ، 18/130، 7/107، 481/ 6:، التمهيد2/219:االستذكار 2

األجوبة املوعبة يف األسئلة  ( 4/810:وجاء عنوانه يف ترتيب املدارك. 2/550:، هدية العارفني18/159:النبالء
 ).ستغربة امل
هـ، روى عـن أيب احلسـن    287هو أبو عيسى، حيي بن عبد اهللا بن حيي بن حيي بن كثري الليثي، مولده سنة  3

النحاس، ومسع املوطأ من أبيه، ومن ابن عم أبيه عبيد اهللا بن حيي، وأسلم بن عبد العزيز،و أمحد بن خالد، كانـت  
ـ  367سـنة  تويف  .الرحلة إليه للسماع، حدث عنه القاضي يونس تـاريخ علمـاء   : انظـر ترمجتـه يف  .. هـ

 99: شجرة النور الزكية .434:الديباج املذهب  ،10/519:سري أعالم النبالء   ،2/809:األندلس
  .2/122:تاريخ التراث العريب 4
، فهرسـة ابـن   428:، بغيـة امللـتمس  3/974:، الصـلة 4/809:، ترتيب املـدارك 332:جذوة املقتبس 5

سـري أعـالم    ، 3/217: ، تـذكرة احلفـاظ  4/141: تاريخ اإلسـالم  ،7/67:يانوفيات األع،323:خري
، شـذرات  6/427:، كشـف الظنـون  440:اج املـذهب ، الـديب 3/69:، مرآة اجلنـان 18/159:النبالء
 .119:، شجرة النور الزكية2/551:، هدية العارفني3/315:الذهب



يعد هذا الكتاب من املصادر الرئيسة يف بابه، فقد بين فيه احلافظ فضـيلة طلـب    
  .العلم وما ينبغي للعامل واملتعلم أن يتحلى به من آداب

  .1ـ واضح السنن 6

ليت حتث على فضائل العبادات، و هو يف فضائل العبادات، ذكّر فيه احلافظ باآلثار ا
  .كفضل التهجري إىل اجلمعة أول النهار

   .2ـ االستظهار يف طرق حديث عمار 7

  . 3ـ اختصار كتاب التحرير8

  4.ـ اختصار كتاب التمييز ملسلم9

  .5ـ التغطا حبديث املوطا10

  .6ـ حديث مالك خارج املوطأ11

  .7ثـ عوايل ابن عبد الرب يف احلدي12

  .8 املوطأ من املرسل واملنقطع واملعضلـ وصل ما يف13

  .9يف السنة قصيدة رايية ـ 14

                                                 
 .23/ 22: التمهيد ،5/11:االستذكار 1
 ص ،2جعلي حممد البجـاوي، : حتقيق يف معرفة األصحاب، ابن عبد الرب،  رب يف االستيعابأحال إليه ابن عبد ال 2

 .2/550:هدية العارفنيو 2/666:إيضاح املكنون: ، وانظر، الطبعة األوىلبريوت دار اجليل، ،448
 .4/810:ترتيب املدارك 3
 .2/213:، الفكر السامي4/810:ترتيب املدارك 4
 .2/550:هدية العارفني 5
  .1/200:ترتيب املدارك 6
  .163:الغنية 7
  .15: الرسالة املستطرفة 8
  .320 :املعجم 9



  .1ـ مسند ابن عبد الرب15

  

  :مصنفاته يف علم الرجال: رابعا

 .2االستيعاب يف معرفة األصحابـ  1

مجع فيه أمساء الصحابة مرتبة على حروف املعجم مع التعريف م، ذاكرا عيـون  
  .أخبارهم وفضائلهم ومراتبهم

املؤرخ على ابن عبد الرب الذي ظهر يف كتابه هذا بشخصـية   3أثىن ابن األثري و قد
ورأيـت   :املؤرخ الناقد احمللل متميزا بذلك عمن سبقه ممن ألف يف تراجم الصحابة  فقال

وأحوال الشخص ومناقبه وكل ما يعرف به حىت أنه  بأبا عمر قد استقصى ذكر األنسا
ن وصاحب احلادثة الفالنية، وكان هذا هو املطلوب يقول هو ابن أخي فالن وابن عم فال

  .4من التعريف، وأما ذكر األحاديث وعللها وطرقها فهو بكتب احلديث أشبه

                                                 
 .215: جهوده يف التاريخو ابن عبد الرب 1
االستيعاب (  :428:وبغية امللتمس ،332: ويف جذوة املقتبس. 262: فهرسة ابن خري ، 197ـ  195:الغنية 2

،  ويف ) مـن الصـحابة رضـي اهللا عنـهم     االستيعاب يف أمساء املذكورين يف الروايات والسري واملصـنفات 
 ،18/158:سري أعالم النبالء يف و ، 3/217: ، ويف تذكرة احلفاظ4/141: وتاريخ اإلسالم ،3/974:الصلة
 ،2/550: ، وهديـة العـارفني  119: ،  وشجرة النور الزكيـة 188ـ  2/187:يف املختصر يف أخبار البشرو

، والبداية 7/67: وفيات األعيانو ،324: ويف املعجم).  ء الصحابةاالستيعاب يف أمسا( :96:والرسالة املستطرفة
 ).االستيعاب : ( 3/315: ، وشذرات الذهب440: ، والديباج املذهب12/104والنهاية

ـ  3 سـنة   دهو أبو احلسن، علي بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين، اجلزري، عز الدين بن األثري، ول
حافظا للحديث والتواريخ، مؤرخا، خبريا بأنساب العرب وأخبـارهم ووقـائعهم، لـه    هـ،  كان إماما  555

اختصـار كتـاب   ( ، و)أسد الغابة ( ، وكتاب يف أخبار الصحابة املسمى )الكامل يف التاريخ : ( مصنفات منها
وفيـات  : يفانظر ترمجتـه  . هـ 630تويف باملوصل سنة ). اللباب يف ذيب األنساب ( ، و)األنساب للسمعاين 

: النهايـة و البدايـة  ،16/285: سري أعـالم النـبالء   ، 4/129: ، تذكرة احلفاظ350ـ   3/348:األعيان
 .4/331:األعالم  ،1/706:، هدية العارفني5/566: ، كشف الظنون13/139

   .م1989هـ 1409دار الفكر،  ،11، ص1أسد الغابة يف معرفة الصحابة، عز الدين بن األثري، ج 4



  )مالك وأبو حنيفة والشافعي (  :1ـ االنتقاء يف فضائل األئمة الفقهاء 2

  .مالك وأيب حنيفة والشافعي، وكبار أصحام: وهو يف سري األئمة الثالثة 

  :2الستغناء يف أمساء املشهورين من محلة العلم بالكىنـ ا 3

مثنيا  3ذكر فيه اسم من عرف بكنيته، أو كنية من عرف بامسه، وكفى بابن الصالح
  .4والبن عبد الرب يف أنواع منه كتب لطيفة :عليه بقوله

  :مصنفاته يف التاريخ: خامسا

  . 5ـ أخبار أئمة األمصار 1

                                                 
 املنتقى يف أخبار األمية الفقهاء: ( 210:وجاء عنوانه يف الغنية.  356:، فهرسة ابن خري4/809:املداركترتيب  1

االنتقاء ملذاهب الثالثة العلماء مالك وأيب :( 18/159: ، ويف سري أعالم النبالء3/217: ويف تذكرة احلفاظ). 
: ويف شجرة النور الزكية).  فضائل الثالثة الفقهاءاالنتهاء  يف (  2/550: ويف هدية العارفني). والشافعي  حنيفة
 .هو مطبوعو ). كتاب فضائل مالك وأيب حنيفة والشافعي(  119

 ). كتاب أمساء املعروفني بالكىن(  :4/810: ويف ترتيب املدارك. 261: هكذا جاء عنوانه يف فهرسة ابن خري 2
ويف هديـة   18/159:يف سري أعـالم النـبالء  و، 3/217: يف تذكرة احلفاظو ، 338:)خمطوط( ويف التكملة 

 ). الكىن ( كتاب  :551/ 2:العارفني
هو تقي الدين، أبو عمرو، عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان بن موسى بن أيب نصـر النصـري الشـهرزوري،     3

مبقدمـة   ، املعروف)معرفة أنواع احلديث : ( هـ، من كبار األئمة واملفتني، من مؤلفاته 577الكردي، ولد سنة 
تـويف سـنة   ). نكت على علوم احلديث ( ، وكتاب )فوائد الرحلة (، وكتاب )الفتاوى ( ابن الصالح، وكتاب 

سري أعـالم    ،150ـ 4/149:تذكرة احلفاظ ،244ـ   3/243: وفيات األعيان: انظر ترمجته يف. هـ 643
ـ 13/168:البدايـة والنهايـة   ، 144ـ23/140:النبالء هديـة   ، 313/ 6:النجـوم الزاهـرة   ،169ـ
 .208ـ4/207:، األعالم1/65:العارفني

، دار 198الدكتور مصـطفي ديـب بغـا، ص   :علق عليهو مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث، خرج نصوصه4
 ..اهلدى، اجلزائر

  .428:، بغية امللتمس333:، جذوة املقتبس6/308:التمهيد 5



وهو أبو احلكم األندلسي، قاضـي   البلوطي1يدـ أخبار القاضي منذر بن سع  2
اجلماعة بقرطبة، وقد ألّف احلافظ أبو عمر ابن عبد الرب يف أخباره كتابـا فيـه مـواعظ    

  .ومواقف للقاضي جليلة

، وهو اختصـار وـذيب   2ـ اختصار تاريخ أمحد بن سعيد بن حزم الصديف  3
  .لالبن سعيد الصديف يف أمساء الرجا التاريخ الكبريلكتاب 

  

  

   3:ـ الدرر يف اختصار املغازي والسري 4 

و هو عيون من سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومغازيه بدءا من مبعثه إىل وفاته 
هذا كتاب اختصرت فيه ذكـر  : صلى اهللا عليه وسلم، وعن موضوعه حيدثنا مؤلفه بقوله

سريه على التقريـب  فذكرت مغازيه و... مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم وابتداء نبوته
   .4واالختصار، واالقتصار على العيون من ذلك دون احلشو والتخليط

  .5ـ اإلنباه على قبائل الرواة 5

                                                 
 .فضائل منذر: وفيه .394 :)خمطوط( التكملة  1
 .2/213:، الفكر السامي4/810:ملداركترتيب ا 2
، وفيـات  428:، بغيـة امللـتمس  285:/، فهرسة ابن خـري 4/810:، ترتيب املدارك332:جذوة املقتبس 3

، 2/550:ن هدية العارفني 3/315:، شذرات الذهب440:، الديباج املذهب3/69، مرآة اجلنان7/67:األعيان
 ). والسريالدرر يف املغازي (  119:ويف شجرة النور الزكية

الس األعلى للشؤن اإلسالمية،  ،29شوقي ضيف،ص: الدرر يف اختصار املغازي والسري، ابن عبد الرب،  حتقيق 4
 . م1966هـ 1386:القاهرة، الطبعة األوىل

اإلنبـاه علـى    ( :،  جاء عنوانه262: ، ويف فهرسة ابن خري2/550:، هدية العارفني4/809:ترتيب املدارك 5
، 3/217: تذكرة احلفاظ ، ويف )عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبا انضاف إىل ذلك من أنساب  قبائل الرواة

 ).اإلنباه عن قبائل الرواة (  :18/159: سري أعالم النبالءويف 



وجعلته دلـيال علـى   : و قد جعله مدخال لكتابه االستيعاب، ذكر يف مقدمته قائال
ـ  الصحابة أصول األنساب، ومدخال إىل كتايب يف ا ليكون عونا للناظرين، ومنبها على م

  .1حيتاج إليه من معرفة األنساب

ـ القصد واألمم يف معرفة أنساب العرب والعجم وأول من تكلم بالعربيـة    6
و موضوع هذا الكتاب يدلّ عليه عنوانه، فقد تكلم فيه عن األمم وأصـوهلا  : 2من األمم

  وما تفرع منها بدءا من آدم ونوح عليهما السالم 

  .3ـ أعالم النبوة 7

  .4عبد الربـ تاريخ ابن  8

  .5ـ تواليف الفقيه احلافظ ابن عبد الرب، ومجع رواياته عن شيوخه9

  .6ـ فهرسة أيب عمر بن عبد الرب وتصانيفه10

  .1ـ حمن العلماء11

                                                 
: ، دار الكتاب العـريب، الطبعـة األوىل  11، ابن عبد الرب، حتقيق إبراهيم األبياري،  صاإلنباه على قبائل الرواة 1

 .م 1985هـ  1405
، وذكر ) وله كتاب صغري يف قبائل العرب وأنسام:  ( 7/67: ، ويف وفيات األعيان4/810:ترتيب املدارك 2

وكتاب صغري يف قبائل العـرب  : ( 3/69:ويف مرآة اجلنان ).مطبوع باسم القصد واألمم ( يف هامش الكتاب 
 مجهرة األنسـاب ( يف قبائل العرب وأنسام، مساه  وله كتاب صغري( 441:وورد يف الديباج املذهب).  وأنسام

، وجـاء عنوانـه يف هديـة    )وكتاب صـغري يف قبائـل العـرب وأنسـام    ( 3/315:، ويف شذرات الذهب)
 ( 119: وورد امسه يف شجرة النـور الزكيـة   ،)واألمم إىل أنساب العرب والعجم  القصد ( 2/551:العارفني

 .)سام مجهرة األنساب يف قبائل العرب وأن
  .30: الدرر يف اختصار املغازي والسري 3
 .3/69:نفح الطيب: انظرو ، 338، 173:)خمطوط( التكملة  4
  .1/332:، الصلة164، و195،197:الغنية 5
: ، وانظـر )وكتب لنا خبطـه يف فهرسـة مسـموعاته وجمموعاتـه     : ( ، قال احلميدي333:جذوة املقتبس  6

 .119: زكيةشجرة النور ال ،227، و210:الغنية



  .2ـ املغازي12

  .3ـ كتاب يف أخبار القضاة13

  .مصنفاته يف األدب وعلوم أخرى: سادسا

  4جسـ جة االس وأنس االس وشحذ الذاهن واهلا 1

و هو من أجل وأشهر كتب احلافظ يف األدب، حىت أنه عد به من فرسان األدب، 
  :بذلك يف قوله املغربيف  5وقد شهد له ابن سعيد

  .6وهو يف األدب فارس وكفاك دليال كتابه جة االس 

  :8من احلكم واألمثال  7ـ االهتبال مبا يف شعر أيب العتاهية 2

                                                                                                                                           
، 323ص،2ج:حممد حامد الفقي: بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، ابن قيم اجلوزية، حتقيق مدارج السالكني 1

  .هـ 1375مطبعة السنة احملمدية 
 .2/550:، هدية العارفني18/159:سري أعالم النبالء، 3/217: تذكرة احلفاظ 2
 .226:جهوده في التاريخو ابن عبد البر 3
، 428: ، بغية امللتمس207: ، فهرسة ابن خري207: ، الغنية4/810: ، ترتيب املدارك333: املقتبس جذوة  4

، 3/69: ، مرآة اجلنان441: ، الديباج املذهب4/141: ، تاريخ اإلسالم7/67: ، وفيات األعيان320: املعجم
  .119: ، شجرة النور الزكية2/550: هدية العارفني

سى بن عبد امللك بن سعيد بن خلف بن سعيد، املعروف بـابن سـعيد، مولـده يف    احلسن، علي بن مو وهو أب 5
املشرق يف حلي ( ، و)املغرب يف حلي املغرب : ( تآليفه كثرية منها.  ه، أخد عن أعالم اشبيلية 610غرناطة سنة 

وغريهـا مـن   ) رزمة امل( ، وكتاب )املقتطف ( ، و)الطالع السعيد يف تاريخ بين سعيد وبيته وبلده ( ، و)املشرق 
إيضـاح   ،:، كشف الظنون302 – 301الديباج املذهب : انظر ترمجته يف .هـ 685تويف بتونس سنة . الكتب
 .5/26: ، األعالم197: ، شجرة النور الزكية1/714: ، هدية العارفني1/485:  املكنون

 .329:املغرب يف حلي املغرب 6
هـ،  130بن كيسان العرتي، املعروف بأيب العتاهية، مولده سنة هو أبو إسحاق، إمساعيل بن القاسم بن سويد  7

  . هـ 211تويف سنة .أديب، صاحل، رأس الشعراء، له ديوان شعره مشهور
 10/195:سري أعالم النبالء  ، 226ـ1/219:وفيات األعيان  ،195: الفهرست البن الندمي: انظر ترمجته يف

 .1/321:، األعالم1/206  :هدية العارفني   ،266ـ 10/265 :البداية والنهاية   ، 198ـ
 .18/159:، سري أعالم النبالء :1/35جة االس 8



من شعر أيب العتاهية الدالة على مكارم األخالق وفضائل انتقى فيه احلكم واألمثال 
  الصفات، معرفا بأيب العتاهية، ذاكرا مناقبه وأقوال املؤرخني واألدباء فيه 

  :ـ اجلامع 3

  . 1و هو رسالة صغرية يف األخالق واآلداب اإلسالمية ملحقة بكتاب الكايف

  :ـ األمثال السائرة واألبيات النادرة 4

] أدب االسة وحق اجلليس [ كتاب جة االس، بدأه من باب و هو قطعة من 
  .2]احلق والباطل  [وختمه بباب 

  :ـ رسالة يف أدب االسة ومحد اللسان 5

  .3و هو أيضا قطعة من كتاب جة االس

  .4ـ خمتارات من الشعر والنثر 6

  و قد رتبها حبسب موضوعاا يف سبعني فصال 

  .5وروض اخلائفنيـ نزهة املستمعني  7

   

  .6ـ اإلنصاف يف أمساء اهللا 8

  و هو يف علم التوحيد، تكلم فيه عن أمساء اهللا احلسىن 

                                                 
بريوت، لبنان، الطبعـة   ،، دار الكتب العلمية616ـ610يف فقه أهل املدينة املالكي، ابن عبد الرب، صالكايف  1

 .  م1992هـ 1413:الثانية
 . :1 /39جة االس 2
 .53ـ 39/ 1: نفس املصدر3
 .233:جهوده يف التاريخو ابن عبد الرب 4
 .8/240: ، األعالم :1 /26جة االس 5
 .159/ 18:، سري أعالم النبالء217/ 3:تذكرة احلفاظ 6



  .1ـ البستان يف اإلخوان 9

  يبدو من عنوانه أنه يف أدب األخوة 

  .2ـ العقل والعقالء وما جاء يف أوصافهم عن العلماء واحلكماء10

  .3ـ رسالة يف األنواء أو منازل القمر11

  .4ـ شرح زهديات أيب العتاهية12

                                                 
 .4/810:ترتيب املدارك 1
/ 3:مرآة اجلنان ،67/ 7: األعيان توفيا ،428: ، بغية امللتمس333: ، جذوة املقتبس :1 /26جة االس 2

، 2/551:، هدية العـارفني 3/315:، شذرات الذهب2/1440:، كشف الظنون440:الديباج املذهب، 69
 .8/240:، األعالم119:شجرة النور الزكية

 .159/ 7:االستذكار 3
 . :1  /26جة االس 4



  

  

  الفصل الثاين  

  

  

  

  

  

كتاب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد البن عبد 
  الرب 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسـانيد سريكز هذا الفصل املخصص لكتاب 
  :على حيثيتني اثنتني منه

نه مؤلفا مل يتقدم أحد إىل مثله، أقبـل عليـه   تتعلق بتعريفه من حيث كو: أوالمها
  .العلماء والتفوا حوله، منهلني من خمتلف ما حوت دفتيه من علوم

فتتناول بالدراسة منهج االستدالل الفقهي عند اإلمام ابن عبد الرب من :  أما الثانية
خالل كتابه الستشفاف منهجه يف التأصيل الفقهي، فتتجلى لنا مصادر فقهـه وأصـول   

  .ختياراتها

  

  

  :سنتناول كل ذلك من خالل املبحثني اآلتيني

  

وبيـان   التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدالتعريف بكتاب : املبحث األول
  .حمتواه العام وقيمته العلمية

  

 .  التمهيدمنهج االستدالل الفقهي عند اإلمام ابن عبد الرب من خالل كتابه : املبحث الثاين

 
  

  



  



  

  

  ملبحث األولا

  التعريف بكتاب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد 

  .و بيان حمتواه العام وقيمته العلمية

  

   

  

  :           يشتمل على مطلبنيو       

  

  .التمهيدالتعريف بكتاب : املطلب األول

  

 .وبيان قيمته العلميةالتمهيد  احملتوى العام لكتاب: املطلب الثاين
 
 
  

  

  

  



  املطلب األول

  التعريف بكتاب التمهيد

  
أن كان موضوع هذه الدراسة إمناهو اختيارات اإلمام ابن عبد الرب الفقهية مـن   ملاّ

، حيسن بنا التعريف ذا املؤلف من التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدخالل مؤلفه 
  :خالل إبراز نقاط رئيسة، واليت انتظمت يف الفرعني التاليني

  

  

  

  .وبيان مصطلحات ابن عبد الرب فيه التمهيدأمهية : الفرع األول   

  

  .ومصادر ابن عبد الرب فيه التمهيد سبب تأليف :الفرع الثاين   

  

  

  

  

  

  

  



  



  .أمهية التمهيد وبيان مصطلحات ابن عبد الرب فيه: الفرع األول

  

  :أمهية التمهيد - أوال

أثر من أهم آثار احلـافظ أيب   اين واألسانيدالتمهيد ملا يف املوطأ من املعيعد كتاب 
عمر بن ابن عبد الرب، بل إنه اشتهر به وال يكاد يذكر امسه إال مقرونا باسم كتابه هـذا،  

  .التمهيدفيقال ابن عبد الرب صاحب 

يعد وعن جدارة من أهم شروحات موطأ اإلمام مالك بن أنـس، فقـد   فالتمهيد  
 يف تأليفه كل علومه ومعارفه، ومل يضن عليه بوقته وهو وظّف اإلمام أبو عمر ابن عبد الرب

  . الذي استغرق إجنازه يف ثالثني سنة، فجاء ذا موسوعة كربى يف شىت العلوم واآلداب

فهو يف احلديث مسند شامل، ويف الفقه موسوعة كربى يف الفقه اإلسالمي املقارن 
ومصـطلح   ،ل والتاريخ والسـري املدلل ويف اللغة قاموس، ومثل ذلك يف التراجم والرجا

  .احلديث واجلرح والتعديل والشعر

  :1فحق واهللا ملؤلفه أن يعتز ويفتخر به، بل وينشد فيه شعرا فيقول 

  مهي وصاقل ذهين واملفرج عن  حجة        يف ثالثني  مسري فؤادي 

  والعلم  الفقه من   معانيه نبيهم        ملا يف     كالم فيه  مبسطت هل

  ن الظلمبه      إىل الرب والتقوى وينأى عمن اآلداب ما يهتدي و فيه 

   

                                                 
  .4/810: ترتيب املدارك 1



  .مصطلحات ابن عبد الرب يف التمهيد - ثانيا

ز كتاب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ببعض املصطلحات اخلاصة لقد متي
ئية األوليـة  القراءة االستقرا وإنّ.  باإلمام ابن عبد الرب، يتوقف فهم مؤلفه على حتديدها

  :، مكّنتنا من حتديد بعض هذه املصطلحات أمههالتمهيدلكتاب ا

التمهيد " استعمل اإلمام ابن عبد الرب يف مواضع كثرية من : مصطلح الوجوب/ 1
  :مصطلح الوجوب مقرونا باصطالحني مها "

  الفرض/ أ

  السنة/ ب

ـ وهـو مـا   . وإذا كان الفعل كما يسمى واجبا يسمى فرضا عند اجلمهور ب طل
فإنّ اإلمام ابن عبد الرب قرن بني اللفظني فـأطلق  .  لزامالشارع فعله على وجه احلتم واإل

  ."الواجب فرضا" أو " الفرض الواجب" عليه 

  :منها لتمهيديف مواضع عدة من ا جاء هذان اللفظان مقرونني

 أمجع العلماء على أن" قوله يف معرض كالمه عن حكم القيام يف صالة الفريضة / 1
    1"فرض واجبالقيام يف صالة الفريضة 

باجلملـة   فرض واجبستر العورة  وأمجعوا أنّ:" وعن حكم ستر العورة قال/ 2
   2"على اآلدميني 

كل من جعل على نفسه نذرا : " وقوله بصدد الكالم عن حكم من نذر معصية/ 3
يشـرب   ن، أغائبه، أو حنو ذلك أن يعصي اهللا، كاجلاعل عليه أن يشفي مريضه، أو رد

                                                 
 6/138 :التمهيد1
 6/376 :نفس املصدر2



فال يلزمه شـيء يف  … يقتل أو يزين، أو يظلم أحدا، وحنو ذلك من املعاصي  واخلمر، أ
   1."فرضا واجباذلك كله ألنه من خطوات الشيطان، وعليه تركه 

ذهبت طائفـة إىل  :" قوله بصدد الكالم عن حكم اجللسة الوسطى يف الصالةو /4
   2"فرضا اجللسة الوسطى إجياب

   3. "بفرض واجب شهود اجلماعة ليس:" اجلماعة قال وعن حكم شهود/ 5

بعـض أهـل    أوجبهوقد "  :ه بصدد الكالم عن حكم صالة الوتروكذلك قول/ 6
   4."فرضاالفقه 

 ةترك سنة من سنن الوضوء والصال ة ملن أوجب على منوقوله يف معرض مناقش/ 7
ـ  : وكان بعض أصحاب مالك يقول ":وصالته إعادة وضوئه ن سـنن  من ترك سـنة م
الصالة عامدا أعاد، وهذا عند الفقهاء ضعيف، وليس لقائله سلف، وال لـه   والوضوء، أ

  .  5"من غريه الفرض الواجبحظ من النظر، ولو كان كذلك، مل يعرف 

إذا قرنه بلفظ السنة املؤكدة ،  ويقصد به لوجوبوقد يطلق ابن عبد الرب مصطلح ا
، ومن هذه املواضيع الـيت  "جب وجوب سنةوا" أو "  سنة واجبة: " السنة، كأن يقول

  .جاء فيها هذا االصطالح

                                                 
 .6/97 :نفس املصدر 1
 .10/195: التمهيد 2
 .4/256 :نفس املصدر 3
 . 8/14 :نفس املصدر 4
  .4/38: نفس املصدر 5



ذهب ": قوله يف معرض كالمه عن حكم العقيقة وإبراز مذاهب الفقهاء بشأا/ 1
جيب العمل ا  سنة واجبةأهل الظاهر إىل أن العقيقة واجبة فرضا، وكان مالك يقول هي 

  .سنة مؤكدة يعين". 2وإسحاق. 1وهو قول الشافعي وأمحد بن حنبل

 اآلثار كثرية عن الصحابة ":   ح برأيه يف حكمها بقولهجاء هذا التفسري عندما صر
  . 3" وتأكيد سنتهاوالتابعني وعلماء املسلمني يف استحباب العمل ا 

غسـل   " 4قوله عن حكم الغسل لصالة اجلمعة وتعليقا على حديث أيب هريرة/ 2
واسـتحباب   وجوب سنةوتفسريه أنه  :5"بةاجلمعة واجب على كل مسلم كغسل اجلنا

  .أي سنة مؤكدة.     6"وفضيلة 

  .جاء هذا التفسري أيضا عند عرضه ملذاهب الفقهاء 

                                                 
مـن  . أحد األئمة األربعة. هـ164مولده ببغداد يف . الشيباين أمحد بن حممد بن حنبل ،اإلمام أبو عبد اهللا هو 1

ـ 2/15: تذكرة احلفاظ: انظر ترمجته يف .هـ241تويف ببغداد سنة  .يف احلديث) املسند: (مؤلفاته ، سـري  16ـ
ـ 2/96:، شـذرات الـذهب  11/177:أعالم النبالء ، تـاريخ التـراث   1/84:، تقريـب التهـذيب  97ـ

   .207ـ2/196:العريب
 ،هـ، سكن مـرو 161هو أبو يعقوب، إسحاق بن أيب احلسن إبراهيم بن خملد بن راهويه التميمي،  ولد سنة  2

، سري أعـالم  201-1/199: فيات األعيانو: انظر ترمجته يف.  هـ238وفاته سنة . اجتمع له الفقه واحلديث
، 2/228:، معجم املـؤلفني 2/89: ، شذرات الذهب335-1/334:، العرب يف خرب من غرب11/385:النبالء

 .1/292األعالم 
  . 313-4/311 :التمهيد 3
اهللا هو أبو هريرة عبد الرمحان بن صخر بن عامر الدوسي، وقد اختلف يف امسه اختالفا، مساه رسول اهللا صـلى   4

حـديثا،   5374عليه وسلم أبا هريرة، وقد أمجع أهل العلم على أنه أكثر الصحابة راوية للحديث، بلغت مروياته 
،  2/758:، سري أعالم النبالء3/1004:: االستيعاب: هـ، انظر ترمجته يف58وقيل سنة  ،هـ59تويف يف سنة  

  .64-1/63: ،  شذرات الذهب4/316:اإلصابة
اإلمام  ،املوطأ: انظر. 231: لك يف كتاب اجلمعة، باب العمل يف غسل يوم اجلمعة، حديث رقمأخرجه اإلمام ما 5

هـ  1420: ، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية109،ص1خليل مأمون شيحا، ج : اإلمام مالك، حتقيق
  .م 1999

  79-10/78 :التمهيد6



  ,1"سنة مؤكدةغسل اجلمعة  فذهب مالك والثوري ومجاعة من أهل العلم أنّ": قال

  . 2"وجوب سنةهذه اآلثار كلها تدل على ": وبعد أن استعرض أدلتهم قال

أمرنا رسول  3قال الرباء": قال: يف معرض كالمه عن حكم إجابة الدعوة قوله/ 3
إجابة الداعي، وذكر منها أشياء منها ما هو  :فذكر منها 4اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبع

، وكذلك إجابة الدعوة، واهللا وجوب السنةهو فرض على الكفاية، ومنها ما هو واجب 
  . 5"نسأل العصمة

    .6"مندوب إليها سنة مؤكدةابة الدعوة إج": ويف موضع آخر قال

  . عىن مؤكدةوهو تفسري ملصطلح سنة واجبة لب

  :مصطلح السنة

  :يف معاين عدة،  منها السنةاستعمل ابن عبد الرب مصطلح 

                                                 
  80-10/97 :انفس املصدر1
  .10/82 :نفس املصدر 2
روى .  من أقران ابن عمر، استصغر يوم بـدر . مارة، الرباء بن عازب األنصاري احلارثي، نزيل الكوفةهو أبو ع 3

  . 78ـ  77/ 1: هـ انظر ترمجته يف شذرات الذهب 72تويف سنة . مخسة أحاديثو ثالثة مئة
أمرنا باتبـاع  : سبع انا عنو سلم بسبع،و أمرنا النيب صلى اهللا عليه: عن الرباء رضي اهللا عنه قال: احلديث 4 

نصر املظلوم،و إبرار القسم،و رد السالم،و تشميت العاطس،و انا و إجابة الداعي،و عيادة املريض،و اجلنائز،
أخرجه البخاري يف كتاب  اجلنائز،  . و احلرير،و الديباج،و القسي،و ااالستربق،عن آنية الفضة،و خامت الذهب

الزينة، باب حتـرمي اسـتعمال إنـاء    و مسلم يف كتاب اللباسو  ،1239  :باب األمر باتباع اجلنائز، حديث رقم
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بـن  : انظر.  2066: النساء، حديث رقمو الفضة على الرجالو الذهب

رقـم  و مصححة عن الطبعة اليت حقق أصـلها و ، طبعة مزيدة ومنقحة145، ص 3علي بن حجر العسقالين، ج 
حممد فؤاد عبد الباقي، منشورات حممد علي بيضون، دار ، وعبد العزيز بن عبد اهللا بن باز :أحاديثهاو اأبواو كتبها

، ص 3مسلم بن احلجاج، ج  ،م، صحيح مسلم1997هـ 1418بريوت لبنان، الطبعة الثانية،  ،الكتب العلمية
  . حممد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء التراث العريب، بريوت: ، حتقيق1635

  . 1/275 :التمهيد 5
  . 1/272 :نفس املصدر6



أيب هريرة، أن رسول اهللا  ففي تعليقه على حديث.  البدعةاستعماله يف مقابل /  1
  1"ة لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزراخليل لثالث: صلى اهللا عليه وسلم قال

ويف احلديث من الفقه أن األعيان ال يؤجر املرء يف اكتساا إمنـا يـؤجر يف   ": قال
استعمال ما ورد الشرع بعمله مع النية اليت تزكو ا األعمال،  إذا نوى ا صاحبها وجه 

  .أي على غري بدعة. 2"سنةعلى ) ذلك( اهللا والدار اآلخرة، وما يقربه من ربه إذا كان 

ومتييزا منه للواجب عن االستحباب، فقد يقرن :   الواجباستعماله يف مقابل / 2
ابن عبد الرب بني مصطلح السنة وغريها من املصطلحات اليت تدل على االستحباب، رفعا 

سنة وفضل وعمل  سنة وفضيلة،، سنة مستحبة، سنة حسنة: لصفة اللزوم، كأن يقول
  .وأدبسنة وخري  ،بر

حضور اجلماعة  على أنّ فدلّ": من ذلك قوله بصدد الكالم عن حكم اجلماعة/ 1
  . 3"سنة وفضيلة وعمل بر، واهللا أعلم، وإمنا حضورها ليس بفرض

وهذا يدل على مـا  ":  وعن حكم التكبري يف الصالة، يف كل خفض ورفع قال/ 2
  .4"وزينة للصالة ال ينبغي تركه سنة وفضلقلنا أنه 

وفيما ذكرنا من اآلثار يف هذا الباب ما يدل على أن التكبري كله ماعدا ": لهقوو ـ 
  .5"واهللا أعلم سنة حسنة وليس بواجبتكبرية اإلحرام 

                                                 
احلمـري  و البغـال و اخليـل و "قول اهللا عزوجـل و السري، باب اخليل لثالثةو أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد 1

أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة، باب إمث ، و2860:،  حديث رقم8:النحل" خيلق ما ال تعلمونو زينةو لتركبوها
  .2/681:، صحيح مسلم6/79:فتح الباري: انظر. 987: مانع الزكاة، حديث رقم

  .4/202 :التمهيد2
  . 6/422 :التمهيد3
  7/83 :نفس املصدر 4
  . 7/86 :نفس املصدر 5



من توضأ يـوم اجلمعـة فبـها    : قوله صلى اهللا عليه وسلموقوله تعليقا على / 3
وسنة سقوط وجوبه  وأنه فضيلة بيان واضح على  ": 1ضلفهو أفونعمت ومن اغتسل 

  . 2"مستحبة

ليس واالبتداء بالسالم :  " قوله بصدد الكالم عن حكم االبتداء بالسالم وردهو /4
  .3"والرد واجب عند مجيعهم  سنة وخري وأدبعند اجلميع، ولكنه بواجب 

  :مصطلح سنة مسنونة 

  التمهيـد  يف مواضع عدة مـن  مسنونة  استعمل اإلمام ابن عبد الرب مصطلح سنة
لسنة مبعناها االصطالحي، أي مبعىن ما واظب عليه النيب صلى اهللا عليه وسـلم  مريدا به ا

  .وأمر به دون إجياب وأظهره يف مجاعة

ألنّ رسول ، سنة مسنونةقيام الليل "  :يدلّ على هذا قوله عن حكم قيام الليل/ 1
على ذلـك   مداومته ولفظ احلديث يدل على اهللا عليه فعله، وواظب عليه ، اهللا صلى

  .  4لى اهللا عليه وسلمص

وقصر رسول اهللا صلى اهللا "  :وكذلك قوله عن حكم قصر الصالة يف السفر/ 2
آمنا ال خيـاف إال اهللا تعـاىل    يف أسفاره كلهامن أربع إىل اثنتني إال املغرب عليه وسلم 

                                                 
الترمذي ، و354: أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب يف الرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعة، حديث رقم 1

النسائي يف كتاب اجلمعة، باب الرخصة يف ، و497: حديث رقم يف كتاب الصالة، باب يف الوضوء يوم اجلمعة،
سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، ج : انظر.1380: ترك الغسل يوم اجلمعة، حديث رقم

حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر،مكتبة الرياض احلديثة، سنن الترمـذي،  :تعليقو ضبطو ،مراجعة97،ص1
أمحد حممد شاكر، دار إحياء التراث العـريب،بريوت،  :، حتقيق369،ص2، حممد بن عيسى الترمذي، ج أبو عيسى

 .عبد الفتاح أبو غدة،دار الفكر، بريوت:،حتقيق94،ص3سنن النسائي،أمحد بن شعيب النسائي،ج 
  . 10/88 :التمهيد 2
 . 5/289 :نفس املصدر 3
  . 8/124 :التمهيد 4



صلى اهللا عليه وسلم زيادة منه يف أحكام اهللا كسائر ما سنه  سنة مسنونة فكان ذلك منه 
   1".وبينه مما ليس يف القرآن

سنة مسـنونة   السترة يف الصالة:  " قوله بصدد الكالم عن السترة يف الصالةو /3
  .  2"معمول ا

ألنـه  الفرق يف الشعر سنة وأنه أوىل من السدل : " وعن الفرق يف الشعر قال/ 4
   3" سنة مسنونةوالفرق  آخر ما كان عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال خيتلف العلماء أن الذي يقيم اجلمعة : " قوله بصدد الكالم عمن يقيم اجلمعةو /5
 .أي معمول ا   .4" سنة مسنونةالسلطان وأن ذلك 

، السنة املؤكدةعن  سنة مسنونةكما أن اإلمام ابن عبد الرب قد يعرب ذا املصطلح 
  :جاء هذا يف مواضع عدة منها

وإذا كـان  ":  كم االبتداء بالصفا قبل املروة يف السعيقوله بصدد الكالم عن ح/ 1
سـنة  ( أي سنة مؤكـدة    .5"وعمال واجبا سنة مسنونةاالبتداء بالصفا قبل املروة 

  )واجبة

وفيه ": جاء هذا التفسري عن اإلمام ابن عبد الرب نفسه، فعن حكم املسألة نفسها قال
  . 6 "وة، من الصفا قبل املروةأن يبدأ الساعي بني الصفا واملر السنة الواجبةأن 

رسول اهللا صلى اهللا  أنّ 1ابن عمروعن حكم إجابة الدعوة، وتعليقا على حديث / 2
   2"أجيبوا الدعوة إذا دعيتم هلا :اهللا عليه وسلم قال

                                                 
 . 11/165:نفس املصدر 1
  . 4/193: فس املصدرن 2
 . 6/74 :نفس املصدر 3
  .10/288:نفس املصدر  4
 . 2/80 :نفس املصدر 5
  . 12/200 :التمهيد6



.  أي سـنة مؤكـدة  .   3، وباهللا التوفيقسنة مسنونةوهذا أيضا على عمومه ": قال  
إجابـة  ":موضع آخر وعن حكم املسألة نفسـها فقد صرح ذا التفسري حني قال يف 

   .4"مندوب إليها  سنة مؤكدةالدعوة 

إال أنّ العلماء مع إمجاعهم على  " :قوله بصدد الكالم عن حكم الغسل للجمعةو /3
،أم هـو  سـنة مسـنونة  أن غسل اجلمعة ليس بفرض واجب، اختلفوا فيه هل هو 

  .5"استحباب وفضل، أو كان لعلة وارتفعت وليس سنة

فذهب  ":ويفسر ابن عبد الرب مصطلح سنة مسنونة عند إيراده ملذاهب الفقهاء بقوله
  .سنة مؤكدةمالك والثوري ومجاعة من أهل العلم أن غسل اجلمعة 

غسل اجلمعة ليس بواجب وجوب سنة، ولـيس   وذهبت طائفة من أهل العلم أنّ
  .  6"قد زالتاألمر به إمنا كان لعلة  الطيب يغين عنه، وأنّ بسنة، وأنّ

  

  :مصطلح احلسن

  .كتابه للداللة على االستحباب يف استعمل اإلمام ابن عبد الرب مصطلح احلسن

  :1أو لكلكم ثوبان؟" على قوله صلى اهللا عليه وسلم من ذلك قوله تعليقا / 1

                                                                                                                                           
مسـلم  و اتفق البخـاري . حديثا 1630روي له  . مظعونمه زينت بنت أ، بن عمر بن اخلطابهوعبد اهللا  هو 1

 ، ـذيب األمسـاء  3/950: عاباالسـتي :انظر ترمجتـه يف  .هـ74هـ، وقيل 73تويف سنة  .30منها على 
الفكر . 1/81 :شذرات الذهب ،4/181 :اإلصابة   ،1/61 :يف خرب من غرب ، العرب281ـ1/278:اللغاتو

 .336-2/335 :يمالسا
أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيـتم  :" غريه، بلفظو أخرجه البخاري يف كتاب النكاح، باب إجابة الداعي يف العرس 2
  .9/306:فتح الباري: نظرا. 5179:م، حديث رق"هلا
 . 1/276 :التمهيد 3
  1/272 :نفس املصدر4
  . 10/79 :نفس املصدر 5
  . 10/82 :نفس املصدر 6



ـ من كان معه ثوبان يت فيه دليل على أنّو"  يف حسـن  ه زر بالواحد ويلبس اآلخر أن
 .ي مستحبأ  .2"الصالة 

ومل نقل  حسنوإمنا قلنا ":  دلّ على هذا املعىن تعليله الستعماله هذا املصطلح بقوله
  .اومل نقل واجب اأي قلنا مستحب.   3"واجب

السنة يف احلي وامليت حترمي النظر إىل عورمـا،  ":  وقوله عن صفة غسل امليت/ 2
يغسل ميتا إال وعليه مـا   املؤمن ميتا كحرمة حيا يف ذلك، وال جيوز ألحد أن ةوحرم

، وإن ستر وجرد عنه قميصه وسجى بثوب غطي فحسنيستره، فإن غسل يف قميصه 
إالّ فأقل ما يلزم من ستره أن تستر و فحسنبه رأسه وسائر جسمه إىل أطراف قدميه 

  .  4"عورته

كيف ما صنع ا مما يكـون حتصـينا ألسـفلها    ": وقوله يف صفة تكفني النساء/ 3
  .أي مستحب وليس واجب .5"س يف ذلك شيء الزم ال يتعدىولي، فحسن

  .6"حسنإال أنّ الترته عنها  ":  وقوله بصدد الكالم عن حكم أخذ الصدقة/ 4

  .أي مستحب وليس واجب    

                                                                                                                                           
 ، 324: أخرجه مالك يف كتاب صالة اجلماعة، باب الرخصة يف الصالة يف الثوب الواحـد، حـديث رقـم    1
مسـلم يف كتـاب   ، و358:  ه، حديث رقمالبخاري يف كتاب الصالة، باب الصالة يف الثوب الواحد ملتحفا بو

، فـتح  1/142:املوطـأ : انظـر  .315: صفة لبسـه، حـديث رقـم   و الصالة، باب الصالة يف ثوب واحد
 .368ـ1/367:،صحيح مسلم1/260:الباري

 . 6/371 :التمهيد 2
 .372ـ6/371:نفس املصدر 3
  .12/160 :نفس املصدر 4
 . 2/380 :نفس املصدر5
 .3/100 :نفس املصدر 6



 أحسـن الـدعاء   فلهذه اآلثار قلنا أنّ":  وقوله بصدد الكالم عن دعوة العدو/ 5
هم وكانوا قد بلغتهم الـدعوة فمبـاح   وأصوب، فإن أغار عليهم ومل يدعهم ومل يشعر

  .أي دعوة العدو مستحبة       1."جائز

بألفاظ تدل على معناه املستحب كأن  احلسنوقد يقرن اإلمام ابن عبد الرب مصطلح 
  .إليه بمرغوب فيه، مندو نحس، حسن مستحب :يقول

اب وأوىل األمور عندي يف هذا الب":ومن ذلك قوله عن حكم الوضوء على اجلنب/ 1
، فإن تركة تارك حسنا مستحباأن يكون الوضوء للجنب عند النوم كوضوء الصالة 

 . 2"فال حرج

وقوله تعليقا على حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف مجعـة مـن   / 2
هذا اليوم جعله اهللا عيدا للمسـلمني،   يا معشر املسلمني إنّ: اجلمع وهو على املنرب
فقد " . 3.منه وعليكم بالسواك نده طيب فال يضره أن ميسفاغتسلوا ومن كان ع

أمرهم بالغسل وأخذ الطيب والسواك وليس واحد منهما واجب فعله فرضا، وكـل  
  .4"إليه بحسن معروف، مرغوب فيه، مندوذلك 

وفيه أخذ الطيب يف ": نفسها وقال يف موضع آخر وبصدد الكالم عن حكم املسألة
  .  5"ليه حسن مرغوب فيهمندوب إيوم اجلمعة وأخذه 

                                                 
  . 2/219:التمهيد 1 
 . 13/159 :نفس املصدر 2
ابن ماجه يف كتـاب إقامـة   ، و148:  أخرجه مالك يف كتاب الطهارة، باب ما جاء يف السواك،  حديث رقم 3

، صحيح سـنن  1/80:املوطأ: انظر.1098: السنة فيها، باب ما جاء يف الزينة يوم اجلمعة، حديث رقمو الصالة
زهـري                       :فهرسـته و التعليـق عليـه  و األلبـاين، أشـرف علـى طباعتـه    حممـد ناصـر الـدين     ،ابن ماجـه 
  .م1988هـ1408:مكتب التربية العريب لدول اخلليج، الطبعة الثالثة:،الناشر181،ص1الشاويش،ج

  . 91-10/90 :التمهيد4
  . 11/213 :نفس املصدر 5



منه ملعىن االستحباب والنـدب يف    ملعىن احلسن باالستحباب وتوكيدوهو تفسري 
  .املسألة

  

  :مصطلح ال بأس

يف مواضع عدة من كتابه للداللة على    ال بأساستعمل اإلمام ابن عبد الرب مصطلح 
  .اإلباحة

  :و من هذه املواضع

ففي هذه األحاديث أوضح الدالئل :" ومقوله بصدد الكالم عن حكم أكل الث/ 1 
  .  1"مباح  وأنه ليس به بأسعلى أن أكل الثوم 

إباحة دليل على  –يف احلديث  –وفيه :" وقوله بصدد الكالم عن حكم العمل/ 2
للصاحلني والعلماء إذا كان اخلليفة فاضال عاملا يأمر بـاحلق   ال بأسالعمل والوالية، وأنه 

    2"ويعدل 

إال أن الترته عنها حسن، وقبوهلا من غري مسألة :" أخذ الصدقة يقولوعن حكم / 3
  .يعين مباح .3"ال بأس به 

4 /وعن حكم جر الثوب، وبعد أن بيه مذموم على كل حال قالن أن :"وقد ظن 
  .أي يباح  4" بأس به الثوب إذا مل يكن خيالء فال جر قوم أنّ

                                                 
    .420 /6  :التمهيد  1
 . 8/367  :نفس املصدر 2
 . 3/100  :نفس املصدر  3
 . 3/249 :نفس املصدر 4



يف  ": مل يعرف هل مسي اهللا عليه أم الوقوله عن حكم أكل ذبيحة املسلم إذا /  5
 ال بـأس هذا احلديث من الفقه أن ما ذحبه املسلم ومل يعرف هل مسى اهللا عليه أم ال، أنه 

  . 1"بأكله، وهو حممول على أنه قد مسي، واملؤمن ال يظن به إال اخلري

اعة عند مج فال بأس بهوأما البكاء بغري نياح :  وعن حكم البكاء بغري نياح قال/ 6
  .أي مباح    2.العلماء

والذي ذهب إليه مجهور "  :قوله بصدد الكالم عن حكم الوضوء بطهور املرأة/ 7
أن يتوضأ الرجل بفضل املرأة، وتتوضأ املـرأة   ال بأسالعلماء،ومجاعة فقهاء األمصار أنه 

  .أي مباح  .3"بفضله

ما جيمل وحيسن مـن   من زاد يف التلبية":  قوله بصدد الكالم عن ألفاظ التلبية/ 8
، ومن اقتصر على تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهـو أفضـل   فال بأسالذكر، 

  4. "عندي، وكل ذلك حسن، إن شاء اهللا

 أي أنّ الزيادة على تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مباحة، إالّ أنّ األفضل االقتصار 
  .  عليها

  :مصطلح الكراهة

وهو مـا  " ابن عبد الرب ملصطلح الكراهة يف معناه االصطالحي  إضافة إىل استعمال
  "اإللزام و طلب الشارع تركه ال على وجه احلتم

وهو ما طلب الشارع تركه على "ه استعمل هذا اللفظ أيضا للداللة على التحرمي فإن
  ."اإللزامو وجه احلتم

                                                 
  . 22/298  :نفس املصدر 1
  . 17/284  :نفس املصدر 2 
 . 14/165 :التمهيد 3
 . 130-15/129 :نفس املصدر 4



  :اصطالحا لكراهةفمن استعماله يف معىن ا

عن حكم الطيب عند اإلحرام ويف معرض إيـراده ألقـوال   قوله بصدد الكالم / 1
ومجلة القول على مذهب مالك يف هذا الباب، أنّ الطيب عند ":  الفقهاء يف حكم املسألة

   1" مكروه هو ا، وإمنليس حبراماإلحرام وبعد العقبة 

  :   التحرمي ومن استعماله يف معىن

واختلف أهل العلم يف غسل : " قوله بصدد كالمه عن حكم غسل احملرم رأسه/ 1
أي ال جييز ذلك وحيرمه   2" .ويكرهه لهذلك للمحرم،  ال جييزاحملرم رأسه، فكان مالك 

  .عليه

أمجع العلماء على أنّ نكاح الشغار : الشغار نكاح قوله بصدد كالمه عن حكم/ 2
    3".مكروه ال جيوز

  .أي حرام ال جيوز  

:  ناء عرضه ملذاهب الفقهـاء قـال  ويف معرض كالمه عن حكم الوصال، وأث/ 3
مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي ومجاعة من أهل الفقه واآلثار الوصال علـى  كره "

  .4"الوصال ألحد  ومل حييزواكل حال ملن قوي عليه وغريه 

  .ومل جييزوا الوصال.... أي حرم مالك والثوري 

مكروهة أن اليمني بغري اهللا أمجع العلماء على ":  وعن حكم اليمني بغري اهللا قال/ 4
  .5"احللف ا ألحد ال جيوزمنهي عنها 

                                                 
 . 19/309 :نفس املصدر 1
 . 4/268 :نفس املصدر2
 . 14/129 :التمهيد  3
 . 14/363 :نفس املصدر 4
 . 14/367 :نفس املصدر5



أي حمرا ألحد مة منهي عنها ال جيوز احللف.  

به عنـد   فال بأسأما البكاء بغري نياح  " :قوله بصدد الكالم عن حكم البكاء/ 5
    1."النياحة ورفع الصوت بالبكاء والصراخ يكرهون مجاعة العلماء،  وكلهم 

  .حيرمونأي   

  :قوله بصدد عرض مذاهب الفقهاء يف حكم بيع احليوان باللحم/ 6

بيع احليوان باللحم، وهو العمل عندهم، وممن روي  كراهية فقهاء املدينة على"
سعيد بن   عنهم                                                               ذلك 

  3احلرث بن هشاموأبو بكر بن عبد الرمحان بن  ، 2املسيب

  

بيع اللحـم بـاحليوان    مونحيركلهم كانوا  1، والقاسم بن حممد4عروة بن الزبريو 
   .2"عاجال وآجال 

                                                 
 . 17/284 :نفس املصدر 1
من خالفة عمر بن اخلطاب، وقيل ألربـع   ضتاب بن حزن املخزومي، ولد لسنتني مسعيد بن املسي ،أبو حممد هو 2

انظر ترمجته  .هـ95هـ، وقيل 94وعلما وعبادة، تويف سنة  ورعاو باملدينة، كان من سادات التابعني فقها ودينا
  -353/ 2 :، الفكر السامي103-1/102 :، شذرات الذهب246-4/217 :سري إعالم النبالء: يف
فضـله،  و هو أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام بن املغرية املخزومي، امللقب براهب قـريش لعبادتـه   3

، شـذرات  4/416سري أعالم النـبالء  : انظرترمجته يف .هـ94فاته سنة و عروة،و استصغر يوم اجلمل، فرد هو
 .1/104الذهب 

 عنو أمساء أمهأمساء بنت أيب بكر الصديق، أحد فقهاء املدينة السبعة، روى عن  أمههو عروة بن الزبري بن العوام،  4
  .هـ99هـ وقيل 94تويف سنة  .املؤمنني رضي اهللا عنهم وعن غريهم، وروى عنه مجاعة أمحالته عائشة 

 :يف خرب مـن غـرب   العرب ،،4/412:الم النبالءسري أع،: 1/331-332ذيب األمساء واللغات :نظر ترمجته يفا
 ، أمحد بن علـي بـن حجـر العسـقالين، ضـبط     ، ذيب التهذيب104ـ1/103، شذرات الذهب 1/82
الفكـر  م، 1995هــ  1415:،دار الفكر، الطبعة األوىل549ـ545،ص5صدقي مجيل العطار، ج:مراجعةو

 .2/355السامي 



  .وهو تفسري ملعىن الكراهة بالتحرمي، وتوكيد ملعىن التحرمي يف حكم املسألة 

قوله بصدد عرض مذاهب الفقهاء يف حكم الطيب للمحرم قبل اإلحرام مبا يبقى / 7
اختلف الفقهاء، يف جواز الطيب للمحرم قبل اإلحرام مبا يبقى عليه بعد : بعد اإلحرامعليه 

الطيب عند كره آخرون، واحتج ذا احلديث كل من  وكرهه ذلك قوم فأجازاإلحرام، 
  . 3ألحد إذا أراد اإلحرام أن يتطيب قبل أن حيرم مث حيرم ال جيوزاإلحرام وقالوا 

 تداين يف الرب، والطاعات، واملباحات جـائز، وإمنـا  ال: وعن حكم التداين قال/ 8
  . 4، وباهللا التوفيقوما ال جيوزالتداين يف اإلسراف،  يكره

  .أي جيوز التداين يف املباحات، وحيرم يف اإلسراف وفيما ال جيوز

  

  .اختيار: مصطلح

ـ يالحظ أنـه  كتابه التمهيد من أمكنه أن يتتبع مؤلفات ابن عبد الرب ـ وخباصة  
  .مريدا ا الترجيح من حيث الدليل خدم كلمة اختياريست

  :جاء هذا املعىن يف مواضع عدة منها

                                                                                                                                           
مد بن يسار موىل الوليد، مسع من حممد بن عبد احلكـم واملـزين،   هو أبو حممد، قاسم بن حممد بن قاسم بن حم 1

وإبراهيم بن حممد الشافعي، واحلارث بن مسكني، وإمساعيل بن إسحاق القاضي، وسحنون بن سعيد، وغريهـم،  
املناظرة، حىت برع يف الفقه وذهب مـذهب احلجـة والنظـر، وعلـم     و ولزم حممد بن عبد احلكم، واملزين للتفقه

روى عنه ابنـه حممـد،   . أمحد بن خالد نمل يكن باألندلس، أفقه منه، وم: قال أبو عمر ابن عبد الرب. فاالختال
ألّّّّّف كتبا يف الرد على ابن مزين، والعـتيب،  . وحممد بن عمر بن لبابة وسعيد بن عثمان األعناقي، وأمحد بن خالد

.  هـ، وقيل غري ذلـك 276وفاته سنة . خري الواحد الرد على املقلدة، وكتاب آخر يف: وعبد اهللا بن خالد، مساه
، العرب يف خرب من 2/163:، تذكرة احلفاظ296: ، جذوة املقتبس1/355:تاريخ علماء األندلس: انظر ترمجته يف

  .1/302: ، إيضاح املكنون2/170: ، شذرات الذهب321-320: ، الديباج املذهب1/398: غرب
 . 4/326 :التمهيد 2
  . 3/255 :نفس املصدر3
  . 4/69 :نفس املصدر 4



خنتـاره مـن   وحنن نذكر مـا  ":  املاء وما ينجسه قوله وهو بصدد الكالم عن/ 1
  .1"يف املاء ها هنا  املذاهب

، تصريح منه على استخدام لفظ االختيار مبعـىن  "ما خنتاره من املذاهب" فقوله    
  .املذهبوال يرجح وخيتار قوال من  من املذاهبفهو خيتار . املرجح دليال، ال مذهبا

 2أشـهب  اختياريف هذا الباب فهو  وما اخترناه ": قوله يف صفة صالة اخلوف/ 2
   .4وبعض أصحاب داود  3وإليه ذهب األوزاعي

وف انـه  واحلجة يف اختيارنا هذا الوجه من بني وسائر الوجوه املروية يف صالة اخل
   .5"أصحها إسنادا وأشبهها باألصول اتمع عليها 

                                                 
  .1/330 :التمهيد  1
بن عبد العزيز بن داود بن ابراهيم القيسي العامري اجلعـدي، مولـده سـنة    ) أشهب(هو أبو عمرو، مسكني  2

روى عنه بنـو عبـد احلكـم    .  هـ، روى عن مالك والليث والفضيل بن عياض وغريهم105هـ، وقيل 104
انتهت إليه رئاسة املذهب مبصر بعد ابن القاسم، أدرك الشافعي . د ومجاعةواحلارث بن مسكني، وسحنون بن سعي

-1/238: وفيات األعيـان  453-2/447:  ترتيب املدارك: هـ انظر ترمجته يف204وفاته سنة . وأخذ عنه
، 162، الديباج املذهب 2/22:، مرآة اجلنان1/270: ، العرب يف خرب من غرب9/500:، سري أعالم النبالء239
  .1/333: م، األعال59: ، شجرة النور2/12: ات الذهبشذر

هـ، مسع من عطاء بـن أيب ربـاح، وقتـادة    88وزاعي، مولده سنة عمرو، عبد الرمحان بن عمرو األ أبو هو 3
كتاب السـنن يف  ( من آثاره  .ية يف الفقه والزهدميف العلم والعمل، وإمام الديار الشا رأساكان  .والزهري وغريهم

، تـذكرة  227 :الفهرست البن النـدمي  :انظر ترمجته يف .هـ157، تويف سنة )تاب املسائل يف الفقهك( ،)الفقه
-10/115 :، البداية والنهاية151ـ:5/148ذيب التهذيب ،7/107:سري أعالم النبالء ،1/134: احلفاظ
 .222-2/220 :،، تاريخ التراث120

هــ، وقيـل   200ملعروف بالظاهري، ولد بالكوفة سنة هو أبو سليمان، داود بن علي بن خلف األصبهاين، ا 4
أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأيب ثور، كان ناسكا زاهدا، بدأ شافعيا، مث خرج عـن املـذهب   . هـ202

: انظرترمجتـه يف .  هـ270تويف ببغداد سنة .  الشافعي، ليستقل مبذهب لنفسه، ولقد كان ملذهبه أتباع كثريون
: ، البداية والنهاية2/115: ، تذكرة احلفاظ257ـ2/255: ، وفيات األعيان217-219:الفهرست البن الندمي

: ، األعـالم 3/60: ، النجوم الزاهـرة 159-2/158: ، شذرات الذهب2/137: ، مرآة اجلنان11/47-48
2/338. 
  . 15/261 :التمهيد5



فهذا النص أيضا تأكيد من ابن عبد الرب على استخدام لفظ االختيار مبعىن املختار    
ة اخلـوف، إىل  أصحابه غري أشهب كانوا يذهبون يف صال وجلّ ادليال، ألن اإلمام مالك
  .وابن عبد الربعلى خالف ما اختار أشهب  1مةحديث سهل بن أيب حث

  :قوله وهو بصدد الكالم عن مسألة غسل اجلنب وعند إيراده ملذاهب الفقهـاء / 3
ه ال جيزيه حىت يتدلّك ألنّ اهللا أمر اجلنب باالغتسال كمـا  فاملشهور من مذهب مالك أن

ومل يكن بد للمتوضئ من إمرار يديه مع املاء   أمر املتوضيء بغسل وجهه ويديه إىل املرفقني
ى وجهه وعلى يديه فكذلك مجيع جسد اجلنب ورأسه يف حكم وجه املتوضئ وحكم عل

   .3هاختيارو 2يديه وهذا قول املزين

خمالفا  ،رأى وجوب التدلّك يف الغسلو فاملزين يف هذه املسألة اختار مذهب مالك
  .كالشافعي القائل بإجزاء صب املاء فقط دون تدلّ هبذلك مذهب

  

وعند عرضه ملذهب مالك  ،ن مسألة التطيب عند اإلحرامقوله بصدد الكالم ع/ 4
   .5 4وهو اختيار الطحاوي:  وأصحابه قال

  

                                                 
و عن زيد بن ثابت،و حممد بن ،لمسو قيل عامر،اخلزرجي األنصاري،روى عن النيب صلى اهللا عليهو هو عبد اهللا، 2

انظر . تويف يف أول خالفة معاوية. هو ابن مثان سننيو سلمو مات النيب صلى اهللا عليه. روى عنه ابنه حممد. مسلمة
 . 4/218:تقريب التهذيب:ترمجته يف

ومل يكـن يف   أخذ عن الشافعي وكان ورعا فقيها على مذهب الشافعي ،إمساعيل بن حيىي املزين ،هو أبو إبراهيم 2
أصحاب الشافعي أفقه منه وتويف مبصر يوم األربعاء ودفن يوم اخلميس سلخ شهر ربيع األول سنة أربـع وسـتني   

   . 12/492:، سري أعالم النبالء1/298: البن الندمي انظر الفهرست. ومائتني
  .96ـ 22/95 :التمهيد3
خ احلنفية، مسع هارون بن سعيد اإليلي وطائفـة  األزدي، شي  محد بن حممد بن سالمة الطحاويأ،أبو جعفر هو  4
وفاته سنة  .ةيالعقيدة السن : منهاف عدة تصانيف صن. وغريهخذ الطرباين أأصحاب ابن عينة وابن وهب، وعنه  نم

   .2/288 :شذرات الذهب ،1/339:، طبقات احلفاظ15/27 :عالم النبالءأسري  :نظر ترمجته يفا .هـ321
 .2/255: التمهيد  5



فالطحاوي يف هذه املسألة خالف مذهبه احلنفي واختار مذهب اإلمـام مالـك      
  .وأصحابه

وقال املزين عـن  "  :قوله بصدد الكالم عن مسألة الشاة إذا شق بطنها سبع/   5
ذا شق بطن شاة واستيقن أا متوت عن إن مل تدرك فذكيت فال بأس الشافعي يف السبع إ

أحفظ له قوال آخرا أا ال تؤكل إذا بلغ منها السبع أو التردي إىل و :قال املزين  .بأكلها
  ."وهو قول املدنني، قال وهو عندي أقيس على قول الشافعي: ما ال حياة معه، قال املزين

املزين  اختار فعي على قوله اآلخر على خالف ماأكثر أصحاب الشا": قال أبو عمر
"1   

  .فاملزين يف هذه املسألة خالف مشهور مذهبه واختار قول املدنني

املشهور مـن مـذهب   :  قوله بصدد الكالم عن مسألة بيع الطعام قبل قبضه/   6
  .لطعام قبل قبضه إذا كان جزافامالك أنه جيوز بيع ا

ال يبع ما  اشترى الطعام  :عن مالك أنه قال 2قاروقد حكى أبو بكر بن أيب حيي الو
   .3الوقار  اختارهواإلدام جزافا قبل قبضه ونقله و

  

  "املختار" مصطلح 

أي الراجح يف " ، فإذا أطلقه يريد به املختار من حيث املذهب املختارأما مصطلح 
  .بكلمة عندنا،  نسبة للمذهب"املذهب بدليل أنه يشفعه يف غالب األحيان 

                                                 
 .5/142  :لتمهيد ا1
روى عنه إسحاق بن إبراهيم .  هو حممد  أبو بكر بن أيب حيي زكريا الوقار، تفقّه بأبيه، وابن عبد احلكم، وأصبغ 2

ألّـف كتـاب السـنة،    . وغريهم.  بن نصري، وحممد بن مسلم بن بكار الفيومي، وأبو الطاهر، حممد بن سليمان
: ترتيـب املـدارك  : انظر ترمجته يف. هـ، وقبل غري ذلك 269ويف سنة ورسالته يف السنة، وخمتصرين يف الفقه، ت

  .68: ، شجرة النور الزكية333: ، الديباج املذهب2/18: ، هدية العارفني3/91
  .13/329: التمهيد  3



يف  املختار عندناالقول ":   قال بصدد الكالم عن األماكن اليت متنع فيها الصالة /1
هذا الباب أن ذلك الوادي وغريه من بقاع األرض جائز أن يصلي فيها كلها ما مل تكـن  

   .1 "فيه جناسة متيقنة متنع من ذلك

ما جهر وهو دون  قال اإلمام مالك يقرأ فيما أسر"  :وجاء قوله يف قراءة املأموم/ 2
  . 2 .ا"املختار عندنأحد قويل الشافعي كان يقوله بالعراق وهذا هو القول 

ومن أهـل  : "... ويف مسألة اشتراط الزوجة على زوجها أال يتزوج عليها قال/ 3
 املختارهذا هو الوجه و العلم من يرى الشرط باطال يف ذلك كله والنكاح ثابت صحيح،

  3. "عليه أكثر علماء احلجازو

أخربنا بالوجه و ذكرنا ما للعلماء يف ذلك من التنازع،و" :وقال يف موضع آخر/ 4
  .4 "املختار عندنا

وأما الكعبان فهما باقيتان مع القطع وال ": عن حكم الكعبني يف الوضوء قالو /5
  .5 "املختار من املذهببد من غسلها وهذا هو 

  :مصطلح الفقه

د الرب يدرك أنه يريد بـه معنـاه اللغـوي ال    إنّ املتتبع ملصطلح الفقه عند ابن عب
  .االصطالحي وهو العلم بالشيء والفهم له

وغالبا ما يستخدم ابن عبد الرب هذا املصطلح عند استنباطه لألحكام واملعاين مـن  
  :فيقول مثال .احلديث

                                                 
 .217/ 5: التمهيد   1
 .11/28: نفس املصدر  2
 .106/ 18: نفس املصدر  3
 .119/ 22: نفس املصدر  4
 .129/  20: نفس املصدر  5



  معرفة غزاة حنني، وذلك أمر يستغين شهرته عن  الفقه ويف هذا احلديث من"/   1

  .أي يف هذا احلديث من العلم معرفة غزاة حنني      1"ادهإير       

أن البشر ال يعلمون ما غيب عنهم وما ستر مـن   الفقه ويف هذا احلديث من" / 2  
  .2"ضمائرهم وغريها

  3" .، أن كالم اهللا عز وجل غري خملوقالفقه ي هذا احلديث من"/ 3

  4".تكفري اخلطايا بالوضوء الفقه وفيه من"/ 4

أصل عظيم مطرد يف أكثر األحكام وهو أن الـيقني ال   الفقه  هذا احلديث منيف"/ 5
   5".يزيله الشك

 . 6"استعمال عموم اخلطاب يف قوله فكاتبوهم الفقهيف هذا احلديث من "/ 6

  اتفق العلماء، اتفقوا، باتفاق، باالتفاق، متفق عليه، باتفاقهم، وحنوها" مصطلح 

،  فإنّ اإلمام ابـن  7بني مصطلحي االتفاق واالمجاعإذا كان من العلماء من يفرق 
يفسره تعبريه باالتفاق واإلمجاع عن مسألة واحـدة، مـرة   . عبد الرب جعلهما مترادفينن
  .باالتفاق ومرة باإلمجاع

                                                 
 .23/245 :التمهيد 1
  . 22/216  :نفس املصدر 2
 . 21/241 :نفس املصدر3
 . 21/261  :نفس املصدر 4
 . 5/24 :نفس املصدر 5
  .22/162:نفس املصدر 6
  :ذهب إىل هذا كثري من العلماء منهم 7
: حكايتهم لإلمجاع قـال  العيين حيث قال بعد أن حكى االتفاق عن بعض العلماء مث ذكر أن بعض العلماء انتقد 
  "قلت فيه نظر، ألم قالوا باالتفاق دون اإلمجاع، فهذا القائل مل يعرف الفرق بني االتفاق واإلمجاع"
  . ، دار الفكر85،ص3انظر عمدة القارئ شرح صحيح البخاري،حممد بن أمحد العتيب، ج  



فلمـا  ": ففي قوله بصدد الكالم عن وجوب قراءة فاحتة الكتاب يف كل ركعة/ 1
ال جيوز الغلط عليها و احلجة على من خالفها عامتهم اليت هيو مجهورهمو رأينا مجاعتهم
تباين آرائها قـد  و ال التواطؤ عليه مع اختالف مذاهبهاو االتفاق على الباطلو يف التأويل

مأمور بـالرجوع  و اتفقوا إال من شذ ممن ال يعد خالفا على اجلمهور بل هو حمجوج م
ن صالته أنه ال جتزئه صـالته  إليهم إذ شذ عنهم، اتفقوا على أن من مل يقرأ يف ركعتني م

يف هـذا   اإلمجـاع و االتفاقهو يف حكم من مل يصلها استدللنا ذا و عليه إعاداو تلك
مـن  و سلم ال صالة ملن مل يقرأ فيها بفاحتة الكتابو أن قوله صلى اهللا عليهاملعىن على 

مل يقرأ فيها معناه كل ركعة . 1 صلى صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج بغري متام
   2. "بفاحتة الكتاب

وهذا ال ":وقوله بصدد الكالم عن إمجاع العلماء بأن الصالة ال جتزئ قبل وقتها/ 2
، وعن بعض التـابعني،  3خالف فيه بني العلماء، إال شيء روي عن أيب موسى األشعري

                                                                                                                                           
ا إمجاعا، ألن االتفاق اتفاق املذهب، واإلمجاع قوله وبغريها اتفاق األوىل وبغريه" و العدوي حيث قال يف حاشيته 

  .، دار صادر158،ص1انظر حاشية العدوي امش اخلرشي على خمتصر خليل، ج. " إمجاع األمة
  "وليعلم القارئ لكالمنا أنّ بني قولنا مل جيمعوا، وبني قولنا مل يتفقوا فرقا عظيما : وابن حزم حيث قال

  .لبنان ،بريوت ،، دار الكتب العلمية178انظر مراتب اإلمجاع، ابن حزم، ص 
قال احلطاب يف شرح قاعـدة  . اتفاق املذهب خاصة:  وإذا كان الكتاب مذهبيا، فمراد املصنف باالتفاق هو ،هذا

انظر مواهب اجلليل بشرح خمتصر خليل،   ."واملراد باالتفاق اتفاق أهل املذهب، وباإلمجاع إمجاع العلماء: "املؤلف
  ـ .ه1398:،دار الفكر، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة40،ص1حممد املعروف باحلطاب، جأليب عبداهللا 
واملراد باالتفـاق  ...... ومن الفوائد أنّ قاعدة املؤلف، وغريهم أن يريد بالروايات، أقوال مالك:  "وقال اخلرشي

، حممد بن عبد اهللا اخلرشـي  .شرح خمتصر خليل للخرشيانظر ".   اتفاق أهل املذهب، وباإلمجاع إمجاع العلماء
 . بدون سنة الطبعة. لبنان. بريوت. دار صادر،48،ص1ج
باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة وإنه إذا مل حيسن الفاحتة وال أمكنه تعلمها . يف كتاب الصالة. رواه مسلم 1

  .1/297:صحيح مسلم: انظر. 395: ، حديث رقمقرأ ما تيسر له من غريها
  .20/199: التمهيد 2
سـلم  و الكويف، من السابقني األولني، استعمله النيب صلى اهللا عليه ،عبد اهللا بن قيس األشعري ،هو أبو موسى  3

أخرج البخـاري يف   .أحسن الناس صوتا ،استعمله عمر على البصرة، كان من القراءو أعماهلما،و عدنو على زبيد
يب وائل وسعيد بن املسيب وعبيد بن عمري وابنيـه أيب  اإلميان وغري موضع عن أنس بن مالك وطارق بن شهاب وأ



ن على خالفه، فلم نر لذكره وجها، ألنه ال يصح عندي، وقد صح ع اإلمجاعوقد انعقد 
  .أي صار إمجاعا.1 "صحيحا اتفاقا أيب موسى األشعري خالفه، كما يوافق اجلماعة فصار

 أمجع العلماء على أنّ هذا احلديث ثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: مصطلح
إمجاع احملدثني أو علماء احلديث، وذلك ألن احلديث يسـمى  : يقصد بإمجاع للعلماء هنا

باحلديث الذي يف قصة سفر  عبد الرب لتسمية احلديث علما،ابن  وقد استدلّ. علما عنده
: عمر رضي اهللا عنه إىل الشام ورجوعه من الطريق عند علمه بتفشي الطاعون ـا قـال  

   2".احلديث يسمى علما ويطلق ذلك عليه وفيه دليل على أنّ"

  :مصطلح السنة امتع عليها

  :مرينهذا املصطلح يريد به اإلمام ابن عبد الرب أحد أ

  .أمجع العلماء على صحته وثبوته ديث صحيحاحل أن يكون املعىن أنّ/ 1

  .العلماء أمجعوا على القول به أن يكون املراد أنّ/ 2

  :فمن أمثلة إيراده على املعىن األول 

ال مينع فضل املاء ليمنع : سلمو رسول اهللا صلى اهللا عليه قوله تعليقا على قول/ 1
ه أمر بأن مالك املاء أحق بالتقدم يف السقي من غريه ألن نة على أنّت السدلّو"  :3به الكأل

                                                                                                                                           
مات أبو موسى األشعري سنة أربع  :عثمان بن أيب شيبة قال. سلمو يه\النيب صلى اهللا علسبردة وأيب بكر عنه عن 

، 2الدكتور أبو لبابة حسـني، ج : التعديل والتجريح، سليمان بن خلف الباجي، حتقيق:  انظر ترمجته يف. وأربعني
، 2/380:، سري أعالم النـبالء 1986هـ 1406:الطبعة األوىل ،التوزيع، الرياضو ، دار اللواء للنشر808ص 

  .252ـ1/251:،  الفكر السامي5/138: ، اجلرح والتعديل54ـ1/53:شذرات الذهب
  .69/ 8: التمهيد  1
 369/ 8 :نفس املصدر 2
 البخاري يف كتاب الشـرب ، و1492: رقم أخرجه مالك يف كتاب األقضية، باب القضاء يف املرفق، حديث  3
مسـلم يف كتـاب   ، و2353: إنّ صاحب املاء أحق باملاء حىت يروى، حـديث رقـم  : املساقاة، باب من قالو

: انظـر .1566: حيتاج إليه لرعي الكـأل، حـديث رقـم   و البيوع،باب حترمي فضل بيع املاء الذي يكون بالفالة
  .3/1198:لم، صحيح مس5/40:، فتح الباري2/265:املوطأ



املنع الذي  ت السنة على أنّدلّو. الكفايةو الفضل هو الفضل عن الكفافو ال مينع الفضل
املواشي أن يشربوا فضال عن حاجة صاحب امللك و ورد يف فضل املاء هو منع شفاه الناس

سلم يف ذلك و أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليهو هم،أن ليس لصاحب املاء منعو من املاء
  .  1 "بألفاظ شىت ثإن كانت األحادي، واتمع عليهامتفقة تفسرها السنة 

عليها  السنة اتمع أال ترى أنّ: قوله تدليال على وجوب التيمم لكل صالةو / 2
 حكـم األول لـيس   وردت جبواز صلوات كثرية بوضوء واحد باملاء ألنّ الوضوء الثاين يفقد 

  2.له بناقض

اليمني لألكل والشرب والشـمال   عليها أنّ السنة اتمعوقد جاءت " قوله / 3 
3ستنجي باليمنييرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أن  ىلالستنجاء، و .  

  :ومن أمثلة إيراده على املعىن الثاين

ا أو من أهل مىن بعرفة، قوله بصدد الكالم عن مسألة قصر اإلمام إذا كان مكي/ 1
الظهر والعصر يوم عرفـة مـع    بني الوقوف يف عليها اجلمع السنة امعوقد ذكرنا أن 

الفقهاء فيمن فاتته الصالة يوم عرفة مع اإلمام هل له أن جيمع بينـهما أم   واختلفاإلمام 
  4.ال

فيها اليت ال اختالف قال مالك السنة  :وقوله بصدد الكالم عن الوصية لوارث/ 2
هي سنة جمتمع عليها مل ها ال جتوز وصية لوارث وهذا كما قال مالك رمحه اهللا وأن عندنا

  .5إذا مل جيزها الورثةخيتلف العلماء فيها 

                                                 
  .129/ 13: التمهيد  1
 .295/ 19: التمهيد  2
  . 11/113: نفس املصدر 3 
 .14/ 10:نفس املصدر  4
  . 24/438: نفس املصدر 5



، أو بدليل حبديث جمتمع عليهاألصل أن ال ينتقض وضوء جمتمع عليه إال : قولهو/ 3
  .  1من كتاب، أو سنة ال معارض له

  .شذّ  ،شذوذ:  مصطلح

طلق اإلمام ابن عبد الرب لفظ الشذوذ على كل خمالفـة لآلثـار، وكـل خمالفـة     ي
  .للجمهور

  .وكل خمالفة للجمهور شذوذا ،فعند ابن عبد الرب كل خمالفة لآلثار شذوذا

  :املعىن األول فمن أمثلة إيراده على 

قوله بصدد الكالم عن حكم اجللسة الوسطى يف الصالة، وعند إيراده ملـذاهب  / 1
وقد ذهبت فرقة إىل إجياب اجللسة الوسطى فرضا ورأت االنصراف إليها : هاء، بِشأاالفق

يف ذلـك وقوهلـا    وشذتما مل يعمل املصلي بعدها من العمل ما مينعه من الرجوع إليها 
   2" مردود بدليل السنةعندي 

وأما اختالف التابعني يف هذا البـاب  " :بصدد الكالم عن الدية وأصنافها وقوله/ 2
   3 "خمالف لآلثار املسندة شذوذفمضطرب جدا ومنه 

ال  4قـول أيب ثـور  ": وقوله بصدد الكالم عن حكم إدخال احلج على العمرة/ 3
يدخل إحراما على إحرام كما ال تدخل صالة على صالة ينفي دخول احلج على العمـرة  

                                                 
  . 3/347: نفس املصدر 1
 . 10/195 :التمهيد 2
 . 17/345  :نفس املصدر 3
مسع من سفيان بن عبينة، ووكيع بن اجلراح مان الكليب، أصله من بغداد، يإبراهيم بن خالد بن أيب ال ،ورثهو أبو   4

ذكر ابن النـدمي مـن   .الفقهأمره حنفيا، مث اتبع مذهب الشافعي، وله اختيار يف  أولوغريمها يف بغداد ومكة، كان 
ـ 240تويف سنة " كتاب املناسك " ، "كتاب الصيام " ، "كتاب الصالة " ، "كتاب الطهارة " كتبه  نظـر  ا. هـ

ـذيب  ،12/72:سري أعـالم النـبالء  ، 27ـ1/26 :، وفيات األعيان211 :البن الندميالفهرست  :ترمجته يف
  .178-2/177 :، تاريخ التراث1/37 :عالماأل ،94ـ2/93:شذرات الذهب ،142ـ1/141 :التهذيب



العلمـاء  وفعل ابن عمر يف إدخاله احلج على العمرة ومعه على ذلك مجهور  شذوذوهذا 
  .  1"إال القياس الفاسد يف هذا املوضع واهللا املستعان ال أصل لهخري من قول أيب ثور الذي 

4 /وهذا جمتمع عليـه  "... يف مسألة النسيئة والتفاضل  2ه قول ابن عليةقوله يف رد
الطعام ال جيوز إال يدا بيد مدخرا كان أو غري مدخر إال إمساعيل بن عليـة   بني العلماء أنّ

فأجاز التفاضل والنساء يف اجلنسني إذا اختلفا من املكيل ومن املوزون قياسا على  شذّه فإن
  ....إمجاعهم يف إجازة بيع الذهب أو الفضة بالرصاص

أهـل السـنة    ثري ومذاهب عنـد كشذوذ وإمساعيل بن علية هذا له :  إىل أن قال
  .  3" وت السنة خبالفهلثبمهجورة وليس قوله عندهم مما يعد خالفا وال يعرج عليه 

وأما احلكم بـن  " ل املصحف على غري طهارة قوله بصدد الكالم عن حكم مح/ 5
فلم خيتلف عنهما يف إجازة محل املصحف بعالقته ملن ليس  5ومحاد بن أيب سليمان4عتيبة 

    6" شذوذ وخمالفة لألثربطاهر وقوهلما عندي 

وللتابعني يف هذه املسألة أقاويـل  ":  وعن حكم جماوزة امليقات بغري إحرام قال/ 6
 ، وقول آخر أنه2والنخعي 1هذه أحدها أنه ال شيء على من ترك امليقات هذا قول عطاء

                                                 
  15/219 :التمهيد 1
ثبتا متقنا، تـويف  طبقته، كان ثقة،  ورعا و هو أبو بشر، إمساعيل بن علية األسدي موالهم البصري، مسع أيوب  2

  1/333: ، شذرات الذهب9/107: سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف .هـ 193سنة، 
   .296-6/295 :التمهيد 3
بن يزيد النخعي،  إبراهيمعالم، صاحب حد الثقات األأاحلكم بن عتيبة الكندي، موالهم الكويف، ،أبو عبد اهللا هو 4

 :ـذيب التهـذيب   ، 5/207:سري أعالم النـبالء  :ر ترمجته يفانظ .هـ115تويف سنة  .صاحب سنة واتباع
 .2/365 :الفكر السامي ،1/151:شذرات الذهب،396ـ2/394
نس بن مالك، وإبراهيم النخعي، والشـعيب،  أمحاد بن أيب سليمان األشعري الكويف، روى عن  إمساعيل، أبو هو 5

يف الفقـه  " الـرأي  " من أدخلوا  أوائلنيفة، كان من خذ اإلمام أبو حأوسعيد بن جبري، وسعيد بن املسيب، وعنه 
، 428ـ :2/427ذيب التهذيب ،5/231:سري أعالم النبالء  :انظر ترمجته يف.هـ120بالكوفة، تويف  سنة 

 .2/22 :العريب تاريخ التراث،1/157:شذرات الذهب
 . 399-17/398  :التمهيد 6



له أن يرجع إىل امليقات إذا تركه فإن مل يرجع حىت قضى حجه فال حج له، هذا  ال بد أنه
مل يفعـل   ، وقول آخر وهو أن يرجع إىل امليقات على من تركه فإن3قول سعيد بن جبري

فهـذه   4منه بعمرة، روي هذا عن احلسن البصري حجه رجع إىل امليقات وأهلّ حىت متّ
  كمال عند فقهاء  شذوذاألقاويل الثالثة 

  

5"وال نصح يف النظر ال أصل هلا يف اآلثارها األمصار ألن.  

  :ومن أمثلة إيراده على املعىن الثاين 

اتبـاع  والقول بوجوا من جهة "  :قوله بصدد الكالم عن حكم صدقة الفطر/ 1
  .1"الشذوذالقول غري واجبة شذوذ أو ضرب من  واجب أيضا ألنّ سبيل املؤمنني

                                                                                                                                           
م املؤمنني ميمونة، روى عن كبار الصحابة، كان فقيها وقاضـيا،  موىل أ ،عطاء بن يسار اهلاليل حممد، أبو  هو  1

، شـذرات  1/94 :يف خرب من غرب العرب،4/448:سري أعالم النبالء :انظر ترمجته يف.هـ97هـ، وقيل يف 103تويف سنة 
  .1/125 :الذهب

 مـى وعن قدا  نس بن مالك،أ عن  هـ، روى50بن يزيد بن قيس النخعي، ولد سنة  إبراهيم ،عمران أبوهو   2
حد الفقهاء الكبار بالكوفة، وكان يعتمد الـرأي  أكان النخعي  .التابعني، ومن تالميذه ورواته محاد بن أيب سليمان

 :ـذيب التهـذيب  ، 4/35:سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف.  هـ95قيل سنة و ،هـ96تويف سنة . يف الفقه
 تاريخ التـراث . 358-2/357 :، الفكر السامي1/80 :عالماأل ،1/111:شذرات الذهب ،195ـ1/194

  .21-2/20 :العريب
عالم حد األأخذ عن ابن عباس وابن عمر، أهـ، 45سعيد بن جبري األسدي الكويف، ولد سنة  ،عبد اهللا أبو هو  3

 :اتذيب األمساء واللغ :انظر ترمجته يف.هـ95يف الفقه واحلديث والتفسري، قتله احلجاج بن يوسف الثقفي سنة 
، 110-1/108 :، شذرات الذهب1/84 :يف خرب من غرب العرب ،4/321:سري أعالم النبالء ،1/216-217
  .3/93 :عالماأل
عالم، روى عن أحد األئمة األ .سنتني بقيتا من خالفة عمر بن اخلطابلاحلسن بن أيب حسن البصري، ولد  هو  4

  .هـ110صرة سنة تويف بالب .كان جامعا عاملا رفيعا فقيها حجة ،الصحابة
ـ 2/226 :عـالم ، األ138ـ1/136 :، شذرات الذهب4/294 :النبالءعالم أسري  :انظر ترمجته يف ، 227ـ
 2/314 :الفكر السامي

  .15/150 :التمهيد 5



 خيتلف العلماء مل":  قوله بصدد الكالم عن حكم من رأى هالل رمضان وحده/ 2
فيمن رأى هالل رمضان وحده فلم تقبل شهادته أنه يصوم ألند بنفسـه ال بغـريه   ه متعب

  .   2"ال يشتغل به شذوذال خالف ذلك إال  أكثر العلماءا وعلى هذ

وعلى هذا مجاعـة فقهـاء   "  :قوله بصدد الكالم عن حكم الطالق يف احليض/ 3
األمصار ومجهور علماء املسلمني وإن كان الطالق عند مجيعهم يف احليض بدعـة  فهـو   

 نّهل  فإنهم يقولـون إ ع والضالل واجلأهل البد الزم عند مجيعهم وال خمالف يف ذلك إالّ
مل يعرج عليه  شذوذ وال الزم وروي مثل ذلك عن بعض التابعني وهو الطالق غري واقع

   3".يف شيء من أمصار املسلمني أهل العلم من أهل الفقه واألثر

 وأمـا زكـاة  : " قوله بصدد الكالم عن حكم زكاة الزرع والثمار واحلبوب/  4
ها يف حني احلصاد اجلداد بعد الدرس والبذر ويعتـرب  الزرع والثمار واحلبوب فيجب أداؤ

باإلزهاء وبدو الصالح يف التمـر   خنلهوجوب ذلك فيمن مات عن زرعه أو باعه أو عن 
ال خالف فيه  إمجاع من العلماءوباالستحصاد واليبس واالستغناء عن املاء يف الزرع وهذا 

  .4"شذوذإال 

وقد يقرب فيـه   ": التقاء اخلتاننيقوله يف معرض الكالم عن حكم الغسل من / 5
خالفا عليهم ويلزمهم الرجـوع إلـيهم    ممن ال يعد من شذّ إمجاع من دوم إالّدعوى 

مهجور مرغوب  مجهور الفقهاءوقول عند  شذوذ ال غسل من التقاء اخلتانني والقول بأنّ
  .5"على الغسل، واهللا التوفيق واجلماعةعنه ومعيب 

  

                                                                                                                                           
 . 14/324  :نفس املصدر1
 . 14/355  :نفس املصدر 2
 . 59-15/58  :منفس املصدر 3
 . 20/155  :نفس املصدر4
 . 23/711  :التمهيد  5



 دليل علـى أنّ  –احلديث  –وفيه "  :ن حد شارب اخلمرقوله بصدد الكالم ع/ 6
الشارب  يعاقب وعقوبته كانت مردودة إىل االجتهاد، فلذلك مجـع عمـر الصـحابة    

فقهـاء   مجاعـة  وشاورهم يف حد اخلمر فاتفقوا على مثانني فصارت سنة وا العمل عند
، وما خالفهم شذوذومجهور أهل احلديث املدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام واملغرب 

  . 1"وباهللا التوفيق

  :ومن أمثلة إيراده على املعنيني معا

قال مالك والشافعي والثوري ": قوله بصدد الكالم عن حكم االعتدال يف الصالة 
ومجهور الفقهاء من مل يتم ركوعه وال سجوده يف الصالة وجب عليه إعادا وكـذلك  

 2لسا بني السجدتني، وقد روى ابن القاسـم عندهم من مل يعتدل قائما يف ركوعه وال جا
شذوذ عن مالك يف ذلك ما يشبه قول أيب حنيفة، وقد وضحنا أنّ قول أيب حنيفة يف ذلك 

  .  3"يف هذا البابعن مجهور الفقهاء، وخالف لظاهر اآلثار املرفوعة 

  

  

  

  مبتدع :  مصطلح

                                                 
   .23/411  :نفس املصدر 1
هـ، روي عـن  128هـ، وقيل 132هو أبو عبد اهللا، عبد الرمحان بن القاسم بن خالد بن جنادة، مولده سنة  2

عيسى بن دينـار واحلـارث بـن    و مالك والليث، وعبد العزيز بن املاجشون وغريهم روى عنه أصبغ، وسحنون
  .هـ191سنة مسكني، وحيي بن حيي األندلسي، وغريهم وفاته 

-3/129: ، وفيـات األعيـان  436ـ2/433: ، ترتيب املدارك199: الفهرست البن الندمي: انظر ترمجته يف
، شـجرة  1/329: ، شـذرات الـذهب  241-239: ، الديباج املـذهب 9/120:، سري أعالم النبالء130
 .134-2/132: ،  تاريخ التراث العريب3/323: ، األعالم270:النور

  . 23/421  :التمهيد3



 .املستند إىل نـص  يطلق اإلمام ابن عبد الرب مصطلح مبتدع على املخالف لإلمجاع
  .يدلّ له هذه النماذج املختارة.  فكل خمالف لإلمجاع عنده مبتدع

احلكـم   –احلديث  –وفيه ": قوله بصدد الكالم عن مسألة املسح على اخلفني/ 1
اجلليل الذي فرق بني أهل السنة وأهل البدع وهو املسح على اخلفني ال ينكره إال خمذول 

ال خالف بينهم  يف ذلك باحلجاز  مني أهل الفقه واألثرمجاعة املسلخارج عن  مبتدعأو 
   1".والعراق والشام وسائر البلدان إال قوما ابتدعوا فأنكروا املسح على اخلفني

 مجاعة العلماءوعلى هذا " قوله بصدد الكالم عن وجوب الغسل على اجلنب  / 2
   2".ضال وباهللا التوفيق دعمبت من أهل الفقه واألثر باحلجاز والعراق وال خيالف يف هذا إال

وقد ثبـت  " :صالة الصبح قصة نومه صلى اهللا عليه وسلم عن قوله تعليقا على/ 3
صـلى اهللا  وهذا على العموم ألنه جاء عنه  3"عيين تنامان وال ينام قليب إنّ "قاله عنه أن
ن خمصوصا وال جيوز أن يكو 4:إنا معشر األنبياء تنام أعيننا وال تنام قلوبنا ":وسلم عليه

بذلك ألا خصلة مل يعدها يف الست اليت أوتيها ومل يؤا، أحد قبله من األنبياء فلما أراد 

                                                 
 . 11/134 :التمهيد  1
 . 8/107  :نفس املصدر 2
سـلم، كيـف   و أنه سأل عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه: عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف: احلديث  3

سلم يزيد يف و ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه: سلم يف رمضان ؟ فقالتو كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه
طوهلن، مث يصلي أربعا، فال و غريه، على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا، فال تسأل عن حسنهن ال يفو رمضان،

يا عائشة : يا رسول اهللا أتنام قبل أن توتر ؟ فقال: فقلت: طوهلن، مث يصلي ثالثا، فقالت عائشةو تسأل عن حسنهن
  .ال ينام قليب، وإن عيين تنامان! 

، 269:  سـلم يف الـوتر، حـديث رقـم    و صالة النيب صلى اهللا عليهأخرجه مالك يف كتاب صالة الليل، باب 
، 1147: حديث رقـم  ،غريهو سلم بالليل يف رمضانو البخاري يف كتاب التهجد، باب قيام النيب صلى اهللا عليهو
أنّ الـوتر  و سلم يف الليـل و عدد ركعات النيب صلى اهللا عليهو مسلم يف كتاب صالة املسافرين، باب صالة الليلو
، 3/40:، فـتح البـاري  125ـ1/124: املوطأ: انظر .738: حديث رقم ،أنّ الركعة صالة صحيحةو كعة،ر

  .1/509:صحيح مسلم
حممد مشـس احلـق العظـيم    . انظر عون املعبود. رواه ابن سعد عن عطاء مرسال: قال حممد مشس احلق العظيم  4

   . هـ 1415. ة الثانيةالطبع. لبنان. بريوت. دار الكتب العلمية. 237ص . 1ج . آبادي



اهللا ما أراد ليبني ألمته صلى اهللا عليه وسلم فبض روحه وروح من معه يف نومهم ذلـك  
ن هلم مراده على لسان رسول اهللا عليه وسلم وعلى وصرفها إليهم بعد طلوع الشمس ليبي

   1".مبتدعوهو واضح واملخالف فيه  مجاعة أهل الفقه واألثرالتأويل  هذا

وقد صلى رسول اهللا صـلى  " :قوله بصدد الكالم عن مسألة  الصالة على القرب/ 4
فق اجلميع على املنع منه، فمن فعل فغري وال ات يه وسلم على قرب ومل يأت عنه نسخهاهللا عل

ه ما قدم عهده فمكروه جزيل إن شاء اهللا ألن حمرج وال معنف بل هو يف حل وسعه وأجر
الصالة عليه ألنهم صلوا علـى   ه مل يأت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن أصحابه أن

القرب إال حيدثان ذلك، وأكثر ما روي فيه شهر وقد أمجع العلماء أنه ال يصلي على ما قدم 
  . 2"بتدعوحنن نتبع وال نعليه فحجة  ما أمجعواو .من القبور

اختلف السلف يف عـدد   " :قوله بصدد الكالم على عدد التكبري على اجلنازةو /5
 البدعـة  ما خـالف ذلـك يشـبه   و على أربع تكبريات اتفقوا التكبري على اجلنازة، مث

   3.".احلدثو

  .أصول  ،أصل:  مصطلح

 ،أصول األدلة تـارة ": أصول " أو" أصل : " مراد اإلمام ابن عبد الرب من كلمة
علل األحكـام  و أحيانا معاينو تارة أخرى يقصد بذلك القواعد الفقهية أواألصولية،و

  .العامة املستنتجة من نصوص الكتاب والسنة

  .التمهيد يوضحه هذه النماذج اآلتية املختارة من مواضع من كتاب

                                                 
 . 209-5/208: التمهيد 1
 . 6/279 :نفس املصدر 2
 . 5/115: نفس املصدر 3  



وبعد بيـان ضـوابط    1" ال ضرر وال ضرار" قوله بصدد التعليق على حديث / 1
قد بانت عللها، فقس عليها ما كان يف  معناها تصب إن شـاء   أصول هوهذ":املوضوع

  . 2" أصلهاهللا، وهذا كله باب واحد متقارب املعاين متداخل، فاضبط 

ا غرضنا إمن:" ويف أثناء شرحه وتعليقه على حديث يتصل مبوضوع النكاح قال/ 2
أحكام الديانة، ليوقـف  يف  أصوال التعريف مبا يف احلديث من املعاين اليت جعلها الفقهاء

  .3"تضبطو األصول على

قوله تعليقا على حديث يتصل بصالة اخلوف وبعد عرضه لآلثار واملسـائل  و /3  
ما يستدل به على : ، اليت يف معىن احلديثاألصولوفيما ذكرنا من  ":  املتعلقة باملوضوع

  . 4"كثري من الفروع وللفروع كتب غري هذه 

الولد للفراش وللعاهر "  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقول ويف تعليقه على / 4 
احلكـم   :جسـام منـها   وأصـول ويف هذا احلديث وجوه من الفقه ":  قال" 5 احلجر
  .6"بالظاهر

قوله بعد أن استوىف الكالم يف املسائل والقواعد اجلامعة ملا يفسد الصالة مـن  / 5
هذا الباب فاضـبطها ورد   أصول وهذه ":العمل الكثري وما ال يفسدها من العمل اليسري

  .1"فروعها إليها، تصب وتفقه إن شاء اهللا 

                                                 
ابن ماجه يف كتاب األحكام، ، و1494:  أخرجه مالك يف كتاب األقضية، باب القضاء يف املرفق، حديث رقم 1

 .2/39: يح سنن ابن ماجه، صح2/256:املوطأ: انظر.2341: باب من بىن يف حقه ما يضر جباره، حديث رقم
  . 20/160  :التمهيد 2
  .97ـ 19/96: التمهيد  3
  . 15/285  :نفس املصدر 4
البخاري يف كتـاب  ، و1483: أخرجه مالك يف كتاب األقضية، باب القضاء بإحلاق الولد بأبيه، حديث رقم  5

تـوقي  و الولـد للفـراش   مسلم يف كتاب الرضاع، بابو ،1457: حديث رقم ،البيوع، باب تفسري املشتبهات
 .2/1080:، صحيح مسلم4/366:، فتح الباري261ـ 2/260: املوطأ: انظر.3599حديث ،الشبهات

 . 8/182  :التمهيد 6



وإمنا الغرض يف هذا الكتاب  ": قال – التمهيد –وعن غرض تأليفه لكتابه هذا / 6
 اليت ـا نزعـوا، ومنـها    واألصولنذكر ما للعلماء يف معىن احلديث من األقوال والوجوه أن 
  . 2"قالوا

الغرض مما يف كل باب من أبواب كتابنا هذا أن يتسع " :وقوله يف موضع آخر/ 7
القول يف أصوله ونوضحها ونبسطها ونلوح من فروعه مبا يدل على املراد فيه، إذ الفروع 

   ".3ال حتصى وال تضبط إال بضبط األصول

إذا شك أحـدكم يف  :" على قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمويف تعليقه / 8
ركعة وليسجد سـجدتني، وهـو    لى أثالثا أم أربعا ؟ فليصلّصالته  فلم يدر كم ص

، جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة اليت صلّى خامسة، شفعها اتني السـجدتني 
  ".4.ابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطانإن كانت رو

عظيم جسيم مطرد يف أكثر األحكام وهو أن  أصليف هذا احلديث من الفقه : "قال 
ه الشك، وأن الشيء مبين على أصله املعروف حىت يزيلـه يقـني ال شـك    اليقني ال يزيل

   5".معه

                                                                                                                                           
 . 20/95  :نفس املصدر 1
 . 15/229 :نفس املصدر 2
 . 14/3697  :انفس املصدر 3
مسلم يف ، و217: صالته،  حديث رقمأخرجه مالك يف كتاب الصالة، باب إمتام املصلي ما ذكر إذا شك يف   4

أبو داود يف كتاب و  ،571: السجود له،  حديث رقمو مواضع الصالة، باب السهو يف الصالةو كتاب املساجد
النسائي يف كتاب السهو، باب إمتام املصلي على ما ذكـر  و  ،1024: حديث رقم ،الصالة، باب من صلى مخسا

السنة فيها، باب ما جاء فيمن شك يف صالته و يف كتاب إقامة الصالةابن ماجه ، و1237: إذا شك،  حديث رقم
، 2/84:، سنن أيب داود1/400: ، صحيح مسلم1/104املوطأ : انظر.  1210: حديث رقم ،فرجع إىل اليقني
  . 1/200:، صحيح سنن ابن ماجه3/27:سنن النسائي

 . 27-5/254: التمهيد 5



كل أمر يأيت يف الكتاب والسنة بعـد  :" وقوله بعد تقريره لقاعدة أصولية وهي/ 9
  " .حظر ومنع تقدمه، فمعناه اإلباحة ال غري

منه مث نع ا حظر على احملرم، ومالصيد ملّ أال ترى أنّ": قال تدليال على هذه القاعدة
إذا حللت، كان ذلك إباحة له يف االصطياد، ال إجيابا بـذلك   قيل له بعد أن حل واصطد
فإذا قضيت الصـالة  " ومثل ذلك   1"وإذا حللتم فاصطادوا:" عليه، فقال اهللا عز وجل
جسيم، فقف  أصل وهو كثري يف القرآن والسنة، واحلمد هللا،وهذا 2" فانتشروا يف األرض

  .  "3عليه

ه تعقيبا على اختالف اإلمام مالك واإلمام الشافعي حول املراد من حـديث  قول/ 10
كل خيرج للحديث معىن  :4"بيعة  ى عن بيعتني يف"  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  5.الشافعي ترك مراعاا أصل مالك مراعاة الذرائع، ومن أصل ، ومنأصله على

  .عبد الرب فيه سبب تأليف التمهيد ومصادر ابن: الفرع الثاين

  

  .سبب تأليف التمهيد: أوال

بالسبب الـذي جعلـه   التمهيد  كتابه ام أبو عمر ابن عبد الرب يف مقدمةصرح اإلم
موطأ مالـك  أما بعد فإين رأيت كل من قصد إىل ختريج ما يف : يؤلف مؤلفه هذا إذ قال

ـ   –رمحه اهللا  - بن أنس ه إىل من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قصـد بزعم

                                                 
  . 2: اآلية/ سورة املائدة 1
 . 10: اآلية/ معةسورة اجل 2
 . 218-3/217  :التمهيد 3
الترمـذي يف كتـاب   ، و1404: أخرجه مالك يف كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتني يف بيعة،  حديث رقم  4

 ،النسائي يف كتاب البيوع، باب بيعـتني يف بيعـة  ، و1231: حديث رقم،البيوع، باب ما جاء يف بيعتني يف بيعة
    ..7/295:، سنن النسائي3/533:، سنن الترمذي2/192: وطأامل: ، انظر4632:حديث رقم

  . 24/392 :التمهيد 5



مما مجع يف سائر  ل، وتأملت ذلك يف كل ما انتهى إيلاملسند، وأضرب عن املنقطع واملرس
البلدان، وألف على اختالف األزمان، فلم أر جامعيه وقفوا عند ما شرطوه، وال سلم هلم 

وأتوا باملرسل مع املسـند،   يف ذلك ما أملوه بل أدخلوا من املنقطع شيئا يف باب املتصل،
 اقالو املوطأتفقه منهم ملالك وينتحله، إذا سألت من شئت منهم، عن مراسيل ي وكل من

ا قالوه من يها، وأمانة مرسليها، وصدقوا فيمصحاح، ال يسوغ ألحد الطعن فيها لثقة ناقل
  .1ذلك، لكنها مجلة ينقضها تفسريهم بإضرام عن املرسل واملقطوع

 املوطـأ كل من خرج أحاديث  فالنص واضح من أن اإلمام ابن عبد الرب أخذ على
لتمهيد فجاء ا. عدم التزامهم مبا شرطوه من اقتصارهم على املسند، وإضرام عن املنقطع

مصححا ملا وقع من هؤالء ومستدركا ما قـد فـام،   ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد 
  .مضيفا ما أمكن إضافته، كل ذلك باحلجة والدليل

  

  . يف التمهيدمصادر ابن عبد الرب: ثانيا

ال شك أنّ اإلمام ابن عبد الرب استفاد من أغلب الكتب اليت كانت يف عصره، واليت 
دخلت األندلس،  غري أنين سأتناول بالعرض هنا الكتب اليت صرح بأمسائها فقط، دون ما 

  . أحال إليها أو إىل أصحاا دومنا تصريح بأمسائها

  :مهمصادر ابن عبد الرب يف احلديث وعلو/  أ

  2.كتاب ذيب اآلثار أليب جعفر الطحاوي/ 1

  .3كتاب التمييز ملسلم / 2

  .  1.2بن السكناكتاب الصحيح أليب علي / 3

                                                 
  .1/2: نفس املصدر 1
 .1/95: التمهيد  2
 .1/366:نفس املصدر  3



  3.4غرائب حديث مالك للدارقطين/ 4

  6. 5علل حديث الزهري حملمد بن حيي الذهلي/ 5

   7.8كتاب اموعة البن عبدوس/ 6

  . 9مسند حديث مالك للدارقطين/ 7

  10.اع والدهأصل مس/ 8

                                                                                                                                           
ـ 353هـ،  وتويف سنة 294سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن املصري البزار، ولد سنة  ،هو أبو علي 1  .هـ

ـ 3/387 :ةالنجوم الزاهـر  ،3/100: تذكرة احلفاظ: ترمجته يف انظر". احلديث " كتاب    همن آثار ، 388ـ
 .1/306 :العريب ، تاريخ التراث3/98 :عالم، األ3/12 :ذرات الذهبش
  .7/193: التمهيد  2
هـ، روى عن البغوي وطبقته،وكانت 306أبو احلسن، علي بن عمر البغدادي الدار قطين احلافظ، مولده يف  هو 3

" املؤتلـف واملختلـف  " و" السنن"عرفة احلديث وعلومه، وكان يدعى فيه أمري املؤمنني، له كتاب إليه النهاية يف م
، 16/449:، سري أعالم النـبالء 299-3/297: وفيات األعيان: انظر ترمجته يف.  هـ385وغريها تويف سنة 
  .163-2/162: ، الفكر السامي117-3/116:، شذرات الذهب2/167: العرب يف خرب من غرب

 .12/271 : التمهيد  4
ل إىل بغداد والبصـرة، روى  حهـ، ر172حممد بن حيي بن عبد اهللا الذهلي، ولد حوايل سنة  ،هو أبو عبد اهللا 5

داوود، والنسائي، والترمذي  وأبوداود الطيالسي،وعبد الرزاق بن مهام وعن غريمها، وعنه روى البخاري،  أيبعن 
" " رواياته عـن الزهـري   " خمتارات  " :هـ، من آثاره258تويف سنة  عاملا، حجة، كثري املعارف نكا .وغريهم
ــرب  ــه يفا".  اخل ــر ترمجت ــاظ: نظ ــذكرة احلف ــبالء2/87: ت ــالم الن ــري أع ــذيب  ،12/273:، س 

-1/207:العـريب  ، تاريخ التـراث 7/135: عالم، األ2/138:رات الذهبشذ،  484ـ8/481:يبذالته
208.  

  .8/320: التمهيد 6
وقته، كـان   وأئمة، من موايل قريش، وهو من كبار أصحاب سحنون بشريإبراهيم بن عبدوس بن هو حممد بن  7

" يف شرح مسائل من املدونـة   أجزاءوله كتب يف التفسري، وأربعة " كتاب اموعة : من آثاره .ثقة إماما يف الفقه
  .121-3/120:، الفكر السامي70:شجرة النور: نظر ترمجته يفا.هـ260تويف سنة 

   .282/ 10:التمهيد 8
  .12/271:نفس املصدر 9

 .4/229: نفس املصدر 10



  . 1كتاب التفسري البن وهب/ 9

  2 .كتاب االس البن وهب/ 10

  .3مسند ابن أيب شيبة / 11

  

  

  

  

  .4.5مسند أسد بن موسى/ 12

  6.مسند النسائي/ 13

  7.مسند أيب داود/ 14

  .8ـ كتاب شرح غريب احلديث أليب عبيد15

                                                 
  .1/216:نفس املصدر 1
  .3/247: نفس املصدر  2
  .5/223و 16/59:نفس املصدر  3
ويقال له    ،احلكم القرشي األموي املصري أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد امللك بن مروان بنهو   4

روى عن إبراهيم بن سعد وإسرائيل بن يونس وشعبة وشيبان النحوي وروح بن .هـ132مولده يف . له أسد السنة
يف حمرم سـنة   تويف مبصر  .أمحد بن صاحل املصري والربيع اجليزي وهشام بن عمار زيد، وعنه أخذعبادة ومحاد بن 

، شـذرات  1/171: ، طبقـات احلفـاظ  10/162:سري أعالم النـبالء :  انظر ترمجته يف. اثنيت عشرة ومائتني
  .2/338:اجلرح والتعديل  ،2/27:الذهب

  .16/58:التمهيد  5
 .13/220: نفس املصدر 6
  .20/248: التمهيد  7
  .1/172:نفس المصدر 8



  :مصادر ابن عبد الرب يف الفقه/ ب

   1.2اهللا حممد بن نصر املروزي أليب عبد الكبريكتاب ال/ 1

  

  

  

  

  

  3.4كتاب الفرائض إلمساعيل بن إسحاق/ 2

   1.2خمتصر أيب مصعب/3

                                                 
ل يف طلب العلم إىل العراق واحلجاز والشـام  حهـ، ر202حممد بن نصر املروزي، ولد سنة  ،هو أبو عبد اهللا 1

. هـ294، تويف يف سنة "الورع " ،"كتاب الوتر " ،"قيام الليل " ،"سند م"  اختالف الفقهاء" من آثاره  .ومصر
ـذيب   ،14/33:، سري أعـالم النـبالء  2/165:تذكرة احلفاظ ،88-87:الفقهاء طبقات : يف نظر ترمجتها

، 7/125:عـالم ، األ3/179:، النجوم الزاهـرة 217-2/216:ذرات الذهب، ش461ـ 7/460:التهذيب
  .2/181:لعريبا تاريخ التراث العريب

  .2/28: التمهيد  2
هو أبو إسحاق، إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل بن محاد بن زيد بن درهم بن بابك اجلهضمي األذري، مولـده  3

هـ مسع من أبيه، وأيب الوليد الطيالسي، وعلي بن املديين، وغريهم وتفقه بابن املعدل روي عنه عبد اهللا  200سنة 
وأبو القاسم البغوي، وابن األنباري، وابن املنتاب، وأبو الفرج القاضي، وقاسم بن أصبغ، بن اإلمام أمحد بن حنبل، 
، "الرد على حممد بن احلسن " ، وكتاب "وأحكام القرآن " ،"موطؤه " من مصنفاته . وابن جماهد املقري، وغريهم

و "األصـول  " وكتاب " ملوطأ شواهد ا" وكتاب " معاين القرآن وإعرابه" يف الفقه، وكتاب " املبسوط" وكتاب 
ـ  282وفاته يف . وغريها من املؤلفات" الفرائض"كتاب و "املغازيو األموال" كتاب :  انظـر ترمجتـه يف  .  هـ

، سـري أعـالم   2/149:، تـذكرة احلفـاظ  181-2/168، ترتيـب املـدارك   200: الفهرست البن الندمي
، 66-65: شـجرة النـور   2/178:، شـذرات الـذهب  154-151:، الـديباج املـذهب  9/79:النبالء
  .1/310:األعالم

 .2/20: التمهيد  4



 . 34كتاب الفقه البن قتيبة/4

   5.6املستخرجة لسحنون/5

 
  .7.8كتاب اإلمالء أليب يوسف/ 6

   1.2كتاب السري حملمد بن احلسن/ 7

                                                                                                                                           
تلميذ وراوية ملالـك، ولـد يف حـدود سـنة       ،محد بن أيب بكر القاسم بن احلارث الزهريأ ،مصعب أبوهو  1

، روايته ملوطأ مالـك  "املختصر يف الفقه " هـ، من آثاره، 242هـ، عاش باملدينة واستقضى ا، تويف سنة 150
ـ 1/51:التهـذيب ذيب ، 2/100:، شذرات الذهب11/436:سري أعالم النبالء: مجته يفنظر ترا ." ، 52ـ

  .144-2/143:العريب تاريخ التراث
 .6/142، 82/ 2: التمهيد  2
مشكل القرآن " هو أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، سكن بغداد، كان ثقة فاضال، من مصنفاته   3
، 43ـ3/42:وفيات األعيان:انظرترمجته يف.   هـ270وغريها، وفاته سنة " املعارف" و" مشكل احلديث " و "

  .170-2/169:، شذرات الذهب11/48:، البداية والنهاية302-13/296:سري أعالم النبالء
  .2/325: التمهيد  4
هـ، كـان  160 سعيد، عبد السالم سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القريواين، ولد بالقريوان سنة أبوهو   5

ابنه حممد، ومحـديس    :وابن وهب وغريمها، وعنه أخذ أعالم منهم،خذ عن عبد الرمحان بن القاسمأفقيها حافظا، 
عن ابن القاسم عن اإلمام مالك، توىل منصب القضاء سـنة  ) املدونة( القطان، وحممد بن عبدوس وغريهم، روى 

ـ 240هـ ومات وهو يتواله يف سـنة  234 ، 626-1/585:ترتيـب املـدارك   :تـه يف انظـر ترمج    .هـ
 :عـريب ث الاتاريخ التر ، 4/5:عالم، األ2/94:، شذرات الذهب70-69، شجرة النور 268-263:الديباج

2/138-143.  
  .23/54، 18/196، 5/150/4/390، 3/127:  التمهيد  6
 أيب حنيفـة، و  ليلى،تفقه بابن أيب ،هـ113إبراهيم بن حبيب الكويف، مولده سنة  يعقوب بنهو أبو يوسف،  7
: مـن آثـاره   .هو أول من لقب بقاضي القضاةو توىل قضاء بغداد،. بعد مدة اقتصر على دروس أيب حنيفةفقطو

ـ 182تـويف سـنة   . كتاب اخلـراج  ، وفيـات  203: الفهرسـت البـن النـدمي   : انظـر ترمجتـه يف   .هـ
 ، البدايــة301ـــ1/297:، مــرآة اجلنــان8/470:، ســري أعــالم النــبالء388ـــ6/378:األعيــان

  .. 52ـ2/49:، تاريخ التراث العريب138ـ2/137:، النجوم الزاهرة182ـ10/180:النهايةو
  .5/143 : التمهيد 8



   3.4كتاب الردة ليعقوب بن حممد الزهري/ 8

   5.6اب املوجز أليب عبد اهللا أمحد بن حممد بن سعد الداوديكت/ 9

 
  7.8كتاب اخلالف البن خواز منداد/ 10

  1جامع ابن وهب /11

                                                                                                                                           
هـ، نشأ بالكوفة، ومسع من أيب حنيفـة،  132هو أبو عبد اهللا،  حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين، مولده سنة  1

أيب حنيفة بل كان أحد مؤسسي املذهب، تويف سـنة   وسفيان الثوري واألوزاعي، ومالك بن أنس، ناصر مذهب
" ،"اجلامع الكبري ". " الزيادات" كتاب" كتاب األصل يف الفروع" أو " كتاب املبسوط " هـ، من مصنفاته 189

املخارج يف احليل عن أيب حنيفة بروايـة أيب  " كتاب " السري الصغري " و "السري الكبري " ، كتاب "اجلامع الصغري 
، شـذرات  424-1/422:، مرآة اجلنان204-203:الفهرست البن الندمي:  نظر ترمجته يف .وغريها" يوسف 
  .73-2/52:، تاريخ التراث العريب6/80:، األعالم1/321:الذهب

 .5/310 : التمهيد 2
انظـر ترمجتـه   . هـ213هو يعقوب بن حممد الزهري املدين، روى عن إبراهيم بن سعد وطبقته، وفاته سنة   3
  .2/29:رات الذهبشذ:يف
 .5/315: التمهيد   4
هـ، رحل إىل اإلمام مالك 124هـ وقيل 125أبو حممد، عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي، مولده يف  هو. 5

إىل :" وكان يسميه مالك فقيه مصر، فكان يكتب إليـه  .هـ، ومل يزل يف صحبته إىل أن تويف مالك148يف سنة 
كتـاب اجلـامع يف   :" من مصنفاته". أيب حممد املفيت، ومل يكن يفعل هذا لغريهعبد اهللا بن وهب فقيه مصر، وإىل

، "كتاب الرد" ، "املوطأ الصغري " ، "املغازي " كتاب " املناسك" كتاب " ، تفسري املوطأ"املوطأ الكبري " احلديث،
، سري أعالم 1/222: ، تذكرة احلفاظ37ـ3/36:وفيات األعيان: انظر ترمجته يف. هـ197تويف سنة .وغريها
، شـذرات  217-214:، الـديباج املـذهب  525-1/251:،  العـرب يف خـرب مـن غـرب    9/223:النبالء
: ، الفكـر السـامي  4/144،  األعـالم  6/162:، معجم املـؤلفني 8: شجرة النور. 348-1/347:الذهب

   .135-2/134: ، تاريخ التراث العريب520ـ2/519
  7/65:  التمهيد  6
محد بن عبد اهللا، تفقه على األري، له كتاب كبري يف اخلالف وكتـاب يف أصـول   أحممد بن  عبد اهللا أبوهو    7

نه مل يكن باجليد النظر، وال قـوي  أقيل  ،القرآن، وعنده شواذ عن مالك، وله اختيارات أحكامالفقه، وكتاب يف 
   .103:الزكية ، شجرة النور364-363:الديباج املذهب:انظر ترمجته يف . الفقه

  .16/163: التمهيد  8
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ـ :مـن آثـاره  . هـ 334تويف ا سنة و رحل إىل دمشق. على غريمها،و عنه أخذ عبد اهللا بن بطةو ر يف املختص

،  النجـوم  15/363:سري أعالم النـبالء ،3/441:، وفيات األعيان146:طبقات الفقهاء: انظر ترمجته يف.الفقه
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  . 1/162: نفس املصدر 10
  1/344 :نفس املصدر 11
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  .14/279: نفس املصدر  1
وأيب  أيب طالب،خذ عن عثمان بن عفان وعلي بن ، أالكويف ،عبد الرمحان بن أيب ليلى األنصاري ،هو أبو عيسى  2

ـذيب األمسـاء    :هـ، انظر ترمجته يف83تويف سنة  . يب، وجماهدوأيب أيوب األنصاري وغريهم، وعنه أخذ الشع
 .1/92 :شذرات الذهب ،4/362:سري أعالم النبالء ،1/303 :تاواللغ

 .14/279: التمهيد  3
 .2/82:نفس املصدر 4
  .10/193: التمهيد   5
 .20/266:نفس املصدر 6



  2. 1أخبار النهروان وأخبار صفني لعمر بن شبة/ 1

   3.4تاريخ أهل مصر لسعيد بن كثري بن عفري/ 2

  . 5كتاب التاريخ الكبري للبخاري/ 3

  7. 6تاريخ حممد بن إسحاق السراج/ 4

  8. كتاب الصحابة أليب احلسن علي بن حممد األزرق/ 5

  

                                                 
هـ، كان مؤرخـا  173له من البصرة، ولد سنة عمر بن شبة زيد بن عبيدة بن ريطة النمريي، أص ،هو أبو زيد 1

" ، "أو تـاريخ  البصـرة   " أخبار أهل البصرة " ، "مجهرة أشعار العرب " من آثاره  .هـ262 وحمدثا، تويف سنة
كتاب " ،"كتاب أخبار بين منري " ،"ابغة اجلعدينخرب ال" ،"مكة  أخبار" ،"أخبار جمنون بين عامر "  "أخبار املدينة 
  "وإبراهيم ابين عبد اهللا بن احلسن بن احلسن اهلامشي القرشي أخبار حممد

، سري أعالم 2/77:، تذكرة احلفاظ3/440: ، وفيات األعيان113-112:البن الندمي تالفهرس: انظر ترمجته يف
-1/555:العـريب  تاريخ التراث ،2/146:ذرات الذهبش، 67ـ:6/66ذيب التهذيب ،12/369:النبالء
556. 

 .23/335: التمهيد 2
تتلمذ علي عبد اهللا بن هليعة والليث، كـان  ،هـ 146سعيد بن كثري بن عفري املصري ولد سنة  ،عثمان أبوهو   3

كتاب " مؤلفاته  نم .ه يف تاريخ األندلساملؤرخني الذين ألفوا كتبا مستقلّ أوائلحمدثا، فقيها ومؤرخا ونسابه، ومن 
 226تـويف سـنة    .بسات منه حول تاريخ مصر يف معجم البلدانهناك مقت" فتح دمشق تاريخ " " أخبار األندلس

ذرات ش ،2/302:النجوم الزاهرة ، 1/311:، العرب يف خرب من غرب2/13: تذكرة احلفاظ  :نظر ترمجته يفا .هـ
 .586-1/585:، تاريخ التراث2/58:الذهب

  .20/163:التمهيد 4
 .21/2، 21/11:نفس املصدر 5
 .وعن غريمهـا  وإسحاقمهران السراج احلافظ،، روى عن قتيبة  بنبن إبراهيم  سحاقإحممد بن  ،هو أبو العباس 6
شـذرات   14/388:عالم النبالءأسري :هـ، انظر ترمجته يف313ف مستخرجا على صحيح مسلم، تويف سنة ألّ

 .2/268:الذهب
  .5/37:التمهيد 7
 .6/52: نفس املصدر 8
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  .5.كتاب النسب للزبري بن أيب خرشة/ 9

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

العقيلي احلجازي، كان حمدثا، ثقة، كـثري  التواليـف، مـن    حممد بن عمر بن موسى بن محاد  ،هو أبو جعفر  1
  .هـ 322تويف سنة " كتاب الضعفاء واملتروكني" " كتاب الصحابة " مؤلفاته

  .285-1/284:العريب ، تاريخ التراث6/319: عالماأل ،   15/236:سري أعالم النبالء :نظر ترمجته يفا
  .1/394: التمهيد  2
 .6/167:نفس املصدر 3
 .10/90: املصدر نفس 4
  .11/90 :نفس املصدر 5



  

  

  :مصادر ابن عبد الرب يف اللغة/ و

  .1.2كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي/ 1

  .3.كتاب املعارف البن قتيبة/ 2

  .5. 4سن بن علي احللواينكتاب املعرفة للح/3

  .67ـ أشعار اهلذيل للزبري بن بكار4

  

                                                 
مـن  . هو أبو عبد الرمحان، اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي، من أئمة  اللغة،  وواضع علم العروض  1

  .هـ170وغريمها وفاته سنة " العروض " يف اللغة وكتاب " العني" كتاب : مصنفاته
  .2/314:، األعالم207/ 1:، العرب يف خرب من غرب178ـ1/177:اللغاتو ذيب األمساء: انظر ترمجته يف

  .18/255، 7/223: التمهيد  2
  .6/214:نفس املصدر 3
هو أبو حممد، احلسن بن علي احللواين اخلالل،  مسع من حسني بن علي اجلعفي وطبقته، كان حمدث مكة ثقـة    4

 .2/100:شذرات الذهب: انظرترمجته يف. هـ242وفاته سنة .مكثرا
 .6/105، 1/118: لتمهيدا  5
حممد بن و هو أبو عبد اهللا، الزبري بن بكار األسدي الزبريي، قاضي مكة، روى عن ابن عمه مصعب بن عبد اهللا، 6

كتاب نسب قريش، كتاب نوادر أخبار النسب، :  من مصنفاته  .غريهمو إبراهيم بن املنذر و بن احلسن املخزومي،
انظر ترمجته  .هـ 256وفاته سنة  .غريهاو امها، كتاب نوادر املدنيني،أيو كتاب االختالف، كتاب أخبار العرب

 ،134ـ  2/133: ، شذرات الذهب12/311: ،  سري أعالم النبالء141ـ  140: الفهرست البن الندمي: يف
  .3/42:األعالم

  .9/7:التمهيد  7



  املطلب الثاين 

  احملتوى العام لكتاب التمهيد وبيان قيمته العلمية

  

، وكـذا منـهج   التمهيـد  سيمكّننا هذا املطلب من ضبط احملتويات العامة لكتاب
مية اليت تبوأهـا يف  وهدف ابن عبد الرب فيه، كما سنتمكّن من خالله من معرفة قيمته العل

التراث الفقهي اإلسالمي عموما ومكانته من بني غريه من مؤلفات ابن عبد الرب على وجه 
  .اخلصوص

  

  :لذا،  فقد انتظم هذا املطلب يف الفرعني اآلتيني

  

  .احملتوى العام لكتاب التمهيد: الفرع األول

  

  .قيمة التمهيد  العلمية: الفرع الثاين

  

   

  

  

  

  



  .احملتوى العام لكتاب التمهيد :الفرع األول

موطـأ   هو شـرح  للتمهيدلقد كان هدف اإلمام أيب عمر ابن عبد الرب من تأليفه 
وملا أمجع أصحابنا على ما ذكرنا :  كما أشار إىل ذلك يف مقدمة كتابه فقالاإلمام مالك 

هذا كلما يف املسند واملرسل، واتفق سائر العلماء على ما وصفنا، رأيت أن أمجع يف كتايب 
يف رواية حيي بن حيي الليثي األندلسي عنه من  –رمحه اهللا  – موطأ مالك بن أنستضمنه 

صلى اهللا عليه وسلم، مسنده، ومقطوعه ومرسله وكل ما ميكن إضافته إليه، حديث رسول اهللا 
  . 1عليه صلوات اهللا وسالم

وأجـود   مـن أفضـل   التمهيـد و فعال أصاب اإلمام ابن عبد الرب هدفه، واعترب 
  .كما يشهد بذلك الكثري موطأ اإلمام مالكشروحات 

استفتح اإلمام أبو عمر ابن عبد الرب مؤلّفه بالبسملة والصالة على رسول اهللا صـلّى  لقد   
  . اهللا عليه وسلم مثّ محد اهللا عز وجلّ وصلّى على رسوله صلّى اهللا عليه وسلم مرة ثانية

  .ساممث انتقل إىل الكتاب وقسمه إىل أق

ففي املقدمة تعرض إىل الباعث الذي محله على تأليف الكتاب، وهو اخللط الـذي  
حيث أتوا باملرسل مع املسند، وأدخلوا من املنقطع  املوطأوقع فيه، كل من خرج أحاديث 

  . 2شيئا من باب املرسل مع أم قصدوا بزعمهم إىل املسند، وأضربوا عن املنقطع واملرسل

ل الثقة، وأنـه  و عمر ابن عبد الرب مذهب مالك وأصحابه يف مرسهلم اإلمم أب فبني
   .، ويلزم به العمل3احلجة مثل املسند جتب به

كما استدلّ لوجوب قبول خري الواحد ووجوب العمل به يا مجاع الفقهاء شرط أن 
  . 1يثبت وأال ينسخه غريه من أثر أو إمجاع

                                                 
  .1/8:التمهيد 1
  . 1/1:نفس املصدر 2
 . 1/2: نفس املصدر 3



ه مث اختالف العلماء يف خرب الواحـد  آراء العلماء فيو ليعود إىل الكالم عن املرسل،
  . العدل مرجحا القول بوجوب العمل دون العلم به

  .   2الذي نقول إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين  :قال أبو عمر

  . و بعد هذه املعلومات املفاتيح

موطأ اإلمام مالك بـن  صرح دفه من وراء هذا التأليف وهو مجع كل ما تضمنه 
يف رواية حيي بن حيي اللييت األندلسي يف حديث رسول اهللا صلى اهللا  –رمحه هللا  - أنس

  . عليه وسلم مسنده ومقطوعه ومرسله وكل ما ميكن إضافته إليه صلوات اهللا وسالمه عليه

  : مث حدد منهجه يف مؤلفه هذا فقال

اله مث صاها مما اختلف يف اتورتبت ذلك مراتب فقدمت فيها املتصل مث ما جرى جمر 
، -رمحهـم اهللا   -املنقطع واملرسل وجعلته على حروف املعجم يف أمساء شيوخ مالـك،  

  . ليكون أقرب للمتناول

ووصلت كل مقطوع جاء متصال من غري رواية مالك وكل مرسل جاء مسندا من 
فيما بلغين علمه وصح برواييت مجعه، لريى الناظر يف كتابنا هذا  -رمحه اهللا  -غري طريقه 

واعتمدت يف ذلك على نقل األئمة، ومـا رواه  . من االشتهار والصحة املوطأ ع آثارموق
  . ثقاة هذه األمة

و ذكرت من معاين اآلثار وأحكامها املقصودة بظاهر اخلطاب ما عول على مثلـه  
  . الفقهاء أو أولو األلباب

يها أحكامها ومعانلها، وناسخها ومنسوخها، وو جلبت من أقاويل العلماء يف تأوي
  . ما يشتفي به القارئ الطالب، ويبصره وينبه العامل ويذكره
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و أثبت من الشواهد على املعاين واإلسناد مبا حضرين من األثر ذكـره، وصـحبين   
  . حفظه، مبا تعظم به فائدة الكتاب

  . وأشرت إىل شرح ما استعجم من األلفاظ مقتصرا على أقاويل أهل اللغة

بار الدالة على البحث عن صحة النقل، وموضع وذكرت يف صدر الكتاب من األخ
وموضعه من اإلمامة يف علـم الديانـة    –رمحه اهللا  -املتصل واملرسل، ومن أخبار مالك 

خالفني، عند مجيع العلماء املؤلفني وامل موطئهومكانه يف االنتقاد والتوقي يف الرواية، ومرتلة 
  . عليها من االزدياداملراد وتغين املقتصر  نبذا يستدل ا اللبيب على

و ذكرت مـن  . و أومأت إىل ذكر بعض أحوال الرواة وأنسام وأسنام ومنازهلم
حفظت تاريخ وفاته منهم، معتمدا يف ذلك كله على االختصار ضـاربا عـن التطويـل    

  . 1واإلكثار

على أنه مل يفته يف ختام هذه املقدمة اإلشارة إىل سبب اعتماده على رواية حيي بن 
وإمنا اعتمدت على رواية حيي بن حيي املذكورة خاصة ملوضعه عند أهل : الليثي فقالحيي 

بلدنا، من الثقة والدين والفضل والعلم والفهم، ولكثرة استعماهلم لروايتـه وراثـة عـن    
شيوخهم وعلمائهم، إال أن يسقط من روايته حديث من أمهـات أحاديـث األحكـام    

قوم ينبغي امتثال طريقة سلفهم فيما سبق إليهم  ل، فكفأذكره من غري روايته، إن شاء اهللا
سلوك مناهجم فيما احتملوا عليه من الرب، وإن كان غريه مباحا غري مرغـوب  و من اخلري

  .                                  فيه

متقاربة يف النقص والزيادة، وأما اختالف رواياتـه يف  املوطأ و الرواية يف مرفوعات 
يشفي يف كتابنا هذا، مما و رسال والقطع واالتصال، فأرجو أن ترى ما يكفياإلسناد واإل

  .2ال خترجنا عن شرطنا إن شاء اهللا الرتباطه به، واهللا املستعان
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هـذا مل   أنّ ورغم تفضيل ابن عبد الرب لرواية حيي بن حيي اللييت واعتماده عليها إالّ
  . مينعه من انتقادها كلما تطلّب األمر ذلك

    .حول إمامة األعمى 2عن حممود بن الربيع 1ذلك يف حديث ابن شهاب مثال

 3قال حيي يف هذا احلديث عن مالك عن ابن شهاب، عن حممود بن لبيـد ": قال 
خطأ غري مشكل، ووهم صريح ال يعرج عليه وهلذا مل نشتغل بترمجـة   و وهو غلط بين

مل يكن له بالعلم كبري عنايـة،   الباب عن حممود بن لبيد، ألنه من الوهم الذي يدركه من
وهذا احلديث مل يروه أحد من أصحاب مالك، وال من أصحاب ابن شـهاب، إال عـن   

وقـد رواه   حممود بن الربيع وال حيفظ إال حملمود بن الربيع، وهو حديث ال يعرف إال به،
، وحممود بن لبيد ذكره يف هذا احلـديث خطـأ   4ان بن مالكعنه أنس بن مالك عن عتب

  . 5"ك لهكمال هللا، والعصمة به ال شريوال

                                                 
هو أبو بكر، حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب القرشي الزهري املدين، عامل احلجاز والشـام،     1

وزاعـي،  أبو الزبري املكـي، واأل : روى عنه.هـ،روى عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس وغريهم58مولده سنة 
، 122ـ1/121:العرب يف خرب من غرب: انظرترمجته يف. حديثا 1200ومالك بن أنس، وابن عبينة، بلغت مروياته 

  .404ـ2/403:الفكر السامي،163ـ1/162:شذرات الذهب
سلم يف وجهه من بئر و هو حممود بن الربيع األنصاري اخلزرحي املدين، عقل جمة جمها رسول اهللا صلى اهللا عليه  2
، سـري أعـالم   3/1378:االستيعاب: هـ انظر ترمجته يف99هو ابن أربع أو مخس سنني، تويف سنة و  دارهميف

   ،1/116:، شذرات الذهب6/39:، اإلصابة3/519:النبالء
غريه يف التـابعني   لـه عـدة    و ذكره مسلمو قال البخاري له صحبته. هو حممود بن لبيد األنصاري األشهلي  3

، شـذرات  6/42:، اإلصـابة 3/1378:االستيعاب: انظر ترمجته يف, هـ  97هـ أو 96فاته سنة و أحاديث،
  .1/112:الذهب

روى . عتبان بن مالك األنصاري، أحد بين سامل،كان أعمى يؤم قومه على عهد النيب صلى اهللا عليه وسـلم هو   4
رح والتعديل، عبد الرمحن ، اجل3/1236:االستيعاب: انظر ترمجته يف. مات يف خالفة معاوية. عنه مالك بن أنس

 .م1952هـ 1271: ، دار إحياء التراث العريب، الطبعة الوىل36،ص 7بن أيب حامت، ج 
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و قد خيرج ابن عبد الرب عن رواية حيي بن حيي اللييت إىل غريها من الروايات ليأخذ 
   .يف النذر 1مثال ذلك حديث طلحة بن عبد امللك األيليو .منها احلديث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

روى عنه مالك، حديثا واحدا مسندا صحيحا، وليس عند حيي عـن  : قال أبو عمر
وابن وهب، وابن القاسـم،   2والتنيسي 1وأبو مصعب بن بكري 2مالك، وقد رواه القعنيب

  ومجاعة الرواة 

                                                 
: انظـر تقريـب التهـذيب   . ثقة من السادسـة  .طلحة بن عبد امللك األيلي بفتح اهلمزة بعدها ياء ساكنةهو   1
، دار 478،ص 2ج  ،السيد شرف الدين أمحد: ابن حبان، حتقيقالثقات، . 4/478: اجلرح والتعديل. 1/282

 .م1975هـ1395 :الفكر، بريوت، الطبعة األوىل
هو أبو  عبد الرمحان، عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب التميمي احلارثي، القعنيب الزاهد، الزم اإلمام مالكـا، وروى    2

، روى عنه أبو زرعـة، وأبـو حـامت، وأبـو داود     عنه املوطأ،  وروى عن ابن أيب ذئب وشعبة، والليث وغريهم
تـذكرة  : انظـر ترمجتـه يف  . هـ220هـ، وقيل 221وفاته سنة . السجستاين، وأخرج عنه البخاري ومسلم

، شـذرات  302-1/301:، العـرب يف خـرب مـن غـرب    10/257:،   سري أعالم النـبالء 1/281:احلفاظ
  .57:، شجرة النور الزكية2/49:الذهب



  . 3للموطأ فكر هنا إن خنلي كتابنا من ذكره ألنه أصل من أصول الفقه 

  كتاب الذي اشتمل على ثالثة أبوابوبعد هذه املقدمة انتقل إىل القسم األول من ال

   :الباب األول

  . املرسل واملسند واملنقطع واملوقوف ومعىن التدليسباب معرفة 

و فيه تكلم اإلمام ابن عبد الرب على علوم احلديث ومصطلحه، من مرسل ومسـند  
  .ومنقطع وموقوف ومعىن التدليس، مدعما كالمه بأقوال وآراء العلماء واحتجاجام

   :الباب الثاين 

  .ليسه، ومن ال يقبل ذلك منهباب بيان التدليس ومن يقبل نقله ويقبل مرسله وتد

وفيه تعرض ملبحث التدليس، ومن يقبل نقله وتدليسه، ومن ال يقبل كمـا هـو    
كما تطرق إىل مباحث أخرى مركّزا على احملدث الذي يقبـل  . واضح من عنوان الباب

  . نقله وحيتج حبديثه، مستشهدا يف كل هذا بأقوال العلماء وخمتلف احلجج والرباهني

    :لثالثالباب ا

   .موطئهوذكر فضل  –رمحه اهللا  -باب ذكر العيون من أخبار مالك 

و فيه تطرق إىل حياة اإلمام مالك بن أنس العلمية، فنقل أقوال العلماء يف إمامتـه  
  . وفضله موطئه، مث قيمة -رمحه اهللا  -وعلمه 

  . اتهوفو لينتقل عقبها إىل حياته الشخصية فذكر والدته وحياته، أوالده، نسبه

                                                                                                                                           
، حيي بن عبد اهللا بن بكري املخزومي موالهم املصري، مسع مالكا والليث، وصنف التصانيف، مسع هو أبو زكريا  1

، سـري أعـالم   2/7:تـذكرة احلفـاظ  :انظر ترمجتـه يف . هـ231املوطأ من مالك سبع عشرة مرة،وفاته سنة 
  .345: ، الديباج املذهب2/71:، شذرات الذهب10/216:النبالء

ن يوسف التنيسي، احلافظ، أحد األثبات،  مسع من مالك والليث وغريمها، وفاته سـنة  هو أبو حممد، عبد اهللا ب  2
  .2/44، شذرات الذهب 10/357سري أعالم النبالء : هـ، أنظر ترمجته يف218
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  و ختم هذا الباب بالصالة على رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم ومحد اهللا عز وجل

وقد ضم هذا  املوطأ،و بعد هذا القسم، انتقل إىل القسم الثاين وهو شرح ما تضمنه 
القسم ذخرية هائلة من أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،  قسـمه إىل واحـد    

ب حروف املعجم، وكل باب يضم فصوال حتت كل فصل رتبه على حسو وعشرين بابا،
الفصول متفاوتة، منها ما ضم حديثا واحدا، ومنها مـا ضـم   و شيخ من شيوخ مالك، 
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  1.بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ـ أبو بكر بن عمر 1

  .2ـ أبو بكر بن نافع 2

  .3األنصاري ـ أبو ليلى 3

  . 4ـ أبوعبيد موىل سليمان بن عبد امللك بن مروان 4

وفيه ذكر األحاديث اليت بلغته عن الرجال الثقات، : باب بالغات مالك ومرسالته
  .ملرسلة عن نفسه وعن غريهواألحاديث ا

وقد اشتمل على عشرة . املوطأ نذكر فيه ما مل يذكر يف: و ختم كتابه بباب قال فيه
  .أبواب أيضا بدأها باأللف وختمها بالياء

و خامتة هذه األبواب والفصول شكر اهللا عز وجل ومحده والصالة على نبيه الكرمي 
ء التابعني الذين روى عنهم اإلمام مالـك  د فهرسة أمساصلوات اهللا وسالمه عليه، مث قي- 

  . ورتبهم على حسب حروف املعجم –رمحه اهللا 

ـ  ه و ملا كان ترتيب ابن عبد الرب لكتابه قائما على أساس الشيوخ،  فمن البديهي أن
سيذكر حملة خاطفة عن الشيخ امسه وكنيته، علمه شيوخه، مث توفيقه أو جترحيه، مث يتبـع  

وصـال  املوطأ عناه، ليصل إىل ذكر اخلالف يف رواية احلديث يف ذلك غريب احلديث وم
مستدال يف ذلك برواية من وصله، موردا روايـات   ،مرجحا الرواية الصحيحة ،وإرساال

حىت إذا انتهى مـن ذلـك   . احلديث اليت يعرفها مجيعا، مربزا أوجه اخلالف والوفاق فيها
أباا وأوضحها، وذكر ما يستنبط من عمد إىل احلديث مبينا ما اشتمل عليه من أحكام ف

موردا أقوال ومذاهب الصـحابة   ،احلديث من فوائد، وما اشتمل عليه من فروع األحكام
مناقشا حملال موردا يف كل هـذا    ،ذاكرا دليل كل واحد  ،والتابعني والفقهاء اتهدين
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تعلق مبسألة أخرى فإن كان للمسألة فروع ت .األحاديث بأسانيدها إليه وطرقها املتصلة به
 .قد حبثها يف شرحه حلديث آخر، أحال إليها

  قيمة التمهيد العلمية : الفرع الثاين

بالتمهيد وكفى  .التمهيدكفى بابن عبد الرب حافظ املغرب فخرا أنه نعت بصاحب 
  .شرفا أنه قرن امسه باسم ابن عبد الرب

أها هذا املؤلف، وهـي  ة اليت تبوإنّ هذه الثنائية املزدوجة تؤكّد القيمة العلمية البالغ 
تعكس الصيت الواسع، والسمعة الذائعة اليت اكتسبها هذا املؤلف من شخص مؤلفه احلافظ أيضا 
  . عبد الرب ابن

  .باق ما بقي اسم ابن عبد الرب وذائع ما ذاع هذا االسم يف الوجودفالتمهيد 

  . يؤلف مثلهوشهادات العلماء يف التمهيد تكاد جتمع على أنه مل  ،هذا  

لصاحبنا أيب عمـر  التمهيد   :فهذا ابن حزم صاحب ابن عبد الرب وتلميذه قال فيه
   1.أعلم يف الكالم على فقه احلديث مثله أصال، فكيف أحسن منه ابن عبد الرب ال

 كتبا مفيدة منها كتاب املوطأ وألف أبو عمر يف: و أثىن عليه أبو علي الغساين بقوله
، فرتبه على أمساء شيوخ مالك، على حـروف  وطأ من املعاين واألسانيدالتمهيد ملا يف امل

   2.املعجم وهو كتاب مل يتقدمه أحد إىل مثله، وهو سبعون جزءا

وهـو   التمهيد  ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد :ومبثل قوهلما قال القاضي عياض
  .  3عشرون جملدا، وهو كتاب مل يضع أحد مثله

س الدين الذهيب التمهيد أحد أهم أربعة كتب العلم يف اإلسـالم  و اعترب احلافظ مش
  ،1للشيخ موفق الدين)  املغين( البن حزم، و )احمللى ( كتاب   :وهي

                                                 
  .3/170: نفح الطيب  1
 .3/974:الصلة  2
 . 4/808:ترتيب املدارك 3



  . البن عبد الرب )التمهيد  ( ، و2للبيهقي) السنن الكربى( و 

وكـان أحـد     :3قال الشيخ عز الدين ابن عبد السالم:  قال مشس الدين الذهيب
للشـيخ  واملغين البن حزم،   احمللى مارأيت يف  كتب اإلسالم من العلم مثل :  يناتهد

للبيهقـي،   الكـربى  لقد صدق الشيخ عز الدين، وثالثهما السـنن : قلت. موفق الدين
البن عبد الرب، فمن حصل على هذه الدواوين، وكـان مـن     التمهيد  ورابعهما كذا  

  . 4يهم كذا فهو العامل حقااألذكياء املفتني، وأد من املطالعة ف

العلمية، فقد اهتم به العلماء وأقبلوا عليه بـني شـارح    التمهيدهذا، ونظرا لقيمة 
  . وخمتصر وناظم له شعرا

  .اختصره لتيسريه لطلبة العلم املبتدئني ،5فمحمد بن أمحد بن فرج القرطيب -1
                                                                                                                                           

وفق الدين، عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي مث الدمشقي احلنبلـي، ولـد سـنة    م ،مدهو أبو حم  1
روضة ( ،)املقنع( ،)الكايف ( ،)املغين : ( هـ، من أكابر فقهاء احلنابلة، عرف بالفتيا، له مصنفات عديدة منها541

، 5/376:، كشف الظنون92- 5/88:رات الذهبشذ:انظر ترمجته يف .هـ620، تويف بدمشق سنة )املناظرالناظر وجنة 
  .3/329 :عالماأل
محد بن احلسن بن علي بن موسى اخلسرو جردي البيهقي الشافعي، رحل يف طلب العلم إىل بغداد أأبو بكر  هو  2

، تـويف سـنة   "دالئل النبـوة  " ،"االعتقاد " ،"األمساء والصفات " ،"ن الكربى سنال" والكوفة، ومكة، من آثاره 
  .3/304:، شذرات الذهب18/163:عالم النبالءأسري :انظر ترمجته يف  .هـ458

ولد سـنة   .عبد العزبز بن عبد السالم، بن أيب القاسم بن احلسن السلمي، امللقب بسلطان العلماء ،هو أبو حممد  3
مدي، وبرع تفقه على فخر الدين بن عساكر والقاضي مجال الدين بن احلرستاين، وقرأ األصول على اآل .هـ577

م يف أدلـة األحكـام،  قواعـد    مااإل ، نامقواعد األحكام يف إصالح اآل: يف الفقه واألصول والعربية، من مصنفاته
ـ 660تويف بالقاهرة سنة  .وغريها  ،الشريعة ، 303-5/301:شـذرات الـذهب   : نظـر ترمجتـه يف  ا . هـ

  .4/21:عالماأل
  .67 /18:سري أعالم النبالء 4
، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج، القرطيب  املفسر، مسع من أيب العباس، أمحـد بـن عمـر    هو أبو عبد اهللا  5

جامع أحكام القرآن " من تآليفه كتاب.القرطيب، وحدث عن أيب علي، احلسن بن حممد بن حممد البكري، وغريمها
التذكرة " أفضل األذكار، كتاب التذكار يف" كتاب " الكتاب األسىن" " ، واملبني ملا تضمن من السنة وآي القرآن "

-406:الديباج املـذهب : انظر ترمجته يف.   هـ671وغريها وفاته سنة " شرح التقصي" كتاب " بأمور اآلخرة
  5/322: ،  األعالم241-281:، ايصاح املكنون5/335:، شذرات الذهب407



 } التمهيـد {، اجلمع بني 1و حاول هشام بن أمحد املعروف بابن العواد -2
 . 2البن عبد الرب ومل يتممه لوفاته }االستذكار {و

فقد نظم له شعرا لتسهيل حفظه يف قصـيدة  3رية الرعيين أما القاسم بن ف -3
 . 4دالية بلغت مخس مائة بيت

  

  

  

  

 

  

  املبحث الثاين 

منهج االستدالل الفقهي عند اإلمام ابن عبد الرب من خالل كتاب 
  .التمهيد

                                                 
 مفتيها يف وقتـه يف اخلـرب  و ي فقهائهاهو أبو الوليد، هشام بن أمحد، املعروف بابن العواد القرطيب، أحد مقدم  1
 غريمهـا، و ابن الطـالع، و الزهد، تفقه بأيب جعفر ابن رزقو االنقباضو اإلتقانو الفقهو احلديثو احلفظو العلمو
  .2/654: ، الصلة217: الغنية: انظر ترمجته يف.  سواهمو أيب مروان بن سراج،و مسع من اجلياينو
 .217: الغنية 2
هـ، قرأ القرآن على أيب 538، مولده سنة ءرية بن أيب القاسم الرعيين الشاطيب املقريفقاسم بن  ،هو أبو حممد  3

، وأيب احلسن علي بن هذيل األندلسي، ومسع احلديث من أيب ءي املقرينفزعبد اهللا حممد بن علي بن أيب العاصي ال
ونظم .رز األماين ووجه التهاين يف القراءاتح :صاحب القصيدة اليت مساها .عبد اهللا بن سعادة، وابن الفرس وغريمها

هــ، انظـر    590حاط علما بكتاب التمهيد البن عبد الرب تويف سنة أقصيدة دالية يف مخسمائة بيت من حفظها 
 .323: ج، الديبا4/301:شذرات الذهب:ترمجته يف

   .3/278: ، احللل السندسية2/149: الديياج املذهب 4



  

حث بالدراسة منهج اإلمام ابن عبد الرب الذي سـلكه يف  سوف أتناول يف هذا املب
ية، واألصول اليت اعتمدها، سواء يف ذلك األدلة املتفق عليهـا أم الدلـة   استدالالته الفقه

  . التبعية املختلف فيها

  

من استدالالته نستشف من خالهلا قدرة اإلمام ابن عبد الرب على  او سأسوق مناذج
  .الدليل يف الفتوى والترجيح واالختيار االستنباط الفقهي واعتماده

  

  

  :و قد انتظم هذا املبحث يف مطلبني

  

  .  منهج ابن عبد الرب يف االستدالل من األدلة األصلية :املطلب األول

  

  .منهج ابن عبد الرب يف االستدالل من األدلة التبعية :املطلب الثاين

  

  



  املطلب األول

  األدلة األصليةمنهج ابن عبد الرب يف االستدالل من 
  

سيتيح لنا هذا املطلب استشفاف منهج ابن عبد الرب يف االسـتدالل مـن األدلـة    
  .األصلية

  

  : وقد انتظم هذا املطلب يف أربعة فروع هي 

  

  .االستدالل بالقرآن :الفرع األول

  .بالسنةاالستدالل  :الثاين الفرع 

  . االستدالل باإلمجاع: الفرع الثالث 

  .ستدالل بالقياساال: الفرع الرابع 

  



  :االستدالل بالقرآن:الفرع األول

استدلّ اإلمام أبو عمر ابن عبد الرب بالقرآن الكرمي على كثري من األحكام الفقيـه  
  :واملتتبع لآليات القرآنية اليت استدل ا، جيد أن طبيعة االستدالل عنده تتنوع إىل  نوعني

  .استدالل صريح/ أ

  .استدالل غري صريح/ ب

  :ا يلي مزيد تفصيل لطبيعة استدالل ابن عبد الرب بآي القرآن الكرميوفيم

  :االستدالل الصريح/ أ

وسأسوق منوذجا واحدا الستشفاف ما . وأعين به أن يأيت بنص الدليل من الكتاب
اآليـات يف موضـعها    عووض عة االطّالع،عند ابن عبد الرب من سرعة االستحضار، وس

  .االستدالل هيتطلّبه احلكم ويقتضيحسب ما 

قال يف معرض كالمه عن مسألة احلكم بالشاهد مع الـيمني، رادا علـى احلنفيـة    
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونـا  : " وغريهم ممن احتجوا بقول اهللا تعاىل

بعدم قبول اليمني مع الشاهد، لكون اآلية نسخت حـديث   1" رجلني فرجل وامرأتان
وهذا إغفال شديد وذهاب عن طريق النظر والعلم وما يف قول  :2قبول اليمني مع الشاهد 

" واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان  ":اهللا عز وجل
3به قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اليمني مع الشاهد وإن ما يف هذا أنّ، ما يرد  

ه ال يتوصل إليها وال تستحق إال مبـا  ية أناحلقوق يتوصل إىل أخذها بذلك وليس يف اآل

                                                 
 282: اآلية/ سورة البقرة 1
أخرجـه  . سلم قضى باليمني مع الشـاهد و أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه: احلديث عن جعفر بن حممد، عن أبيه 2

الترمذي يف كتاب األحكـام،  ، و1468: مالك يف كتاب األقضية، باب القضاء باليمني مع الشاهد،  حديث رقم
 اب األحكام، باب القضاء بالشـاهد ابن ماجه يف كت، و1344: باب ما جاء يف اليمني مع الشاهد،  حديث رقم

 .2/44:صحيح ابن ماجه ،3/628:، سنن الترمذي2/245: املوطأ: انظر .2369: اليمني،  حديث رقمو
 282: اآلية/ سورة البقرة 3



هللا صلى اهللا عليه زيادة حكم جاء ذكره على لسان رسول ا ، واليمني مع الشاهدذكر فيها
فهو بيان منه صلى اهللا عليـه وسـلم   1نكاح املرأة على عمتها وخالتها  وسلم كنهيه عن

ه وسلم عن أكل حلـوم  ويه صلى اهللا علي 2"  وأحل لكم ما وراء ذلكم" :لقوله تعاىل
قل ال " :فهو بيان منه صلى اهللا عليه وسلم لقوله تعاىل 3احلمري وكل ذي ناب من السباع 

  .4" أجد فيما أوحي إىل حمرما على طاعم يطعمه

ومثل هذا كثري ولو جاز أن يقال أن القـرآن نسـخ    :وبعد هذين الشاهدين قال 
الشاهد جلاز أن يقال أن القرآن يف قوله  حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باليمني مع

إال أن تكون جتـارة عـن   " :ويف قوله تعاىل 5 وأحل اهللا  البيع وحرم الربا" عز وجل 
  ، 1وبيع الغرر 7ناسخ لنهيه صلى اهللا عليه وسلم عن املزابنة 6"  تراض منكم

                                                 
 ال بـني املـرأة  و عمتها،و ال جيمع بني املرأة: سلم قالو عن أيب هريرة، أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه: احلديث  1
البخـاري يف  و. 1153: أخرجه مالك يف كتاب النكاح، باب ما ال جيمع بينه من النساء،  احلديث رقم .خالتهاو

مسلم يف كتاب النكاح، باب حترمي اجلمع و ،5109: احلديث رقم ،كتاب النكاح، باب ال تنكح املرأة على عمتها
، 9/199:، فـتح البـاري  83/ 2: طأاملو:  ، انظر1408: عمتها أو خالتهايف النكاح، احلديث رقمو بني املرأة

 .2/1028:صحيح مسلم
 24: اآلية/ سورة النساء 2
أخرجـه  .  أنّ رسول اهللا ى عن أكل كل ذي ناب من السـباع : عن أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه: احلديث 3

 كتاب مسلم يف، و5530: الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع،  احلديث رقمو البخاري يف كتاب الذبائح
كل ذي خملـب مـن الطـري،    و ما يؤكل من احليوان، باب حترمي أكل كل ذي ناب من السباعو الذبائحو الصيد

 . 3/1171:، صحيح مسلم9/819:فتح الباري: انظر. 1542: احلديث رقم
 145: اآلية/ سورة األنعام 4
 275: اآلية/ سورة البقرة 5
 29: اآلية/ سورة النساء 6
املزابنة بيع الثمـر بـالتمر   و سلم ى عن املزابنة،و أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه: اهللا بن عمرعن عبد : احلديث  7

: احملاقلة،  احلديث رقمو أخرجه مالك يف كتاب البيوع، باب ما جاء يف املزابنة.   بيع الكرم بالزبيب كيالو كيال،
مسلم يف كتاب البيوع، بـاب  ، و2185: مالبخاري يف كتاب البيوع، باب بيع املزابنة،  احلديث رق، و1353

، 4/483:، فتح البـاري 2/161: املوطأ: انظر).  1542: حترمي بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا،  احلديث رقم
  . 3/1171:صحيح مسلم



" :عز وجل إىل سائر ما ى عنه يف البيوع وجلاز أن يقال أن قول اهللا 2وبيع ما خيلق
ال صـدقة يف  " :ناسخ لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 3"  خذ من أمواهلم صدقة

  .5، ألنّ السنة مبينة للكتابوهذا ال بسوغ ألحد 4" اخليل والرقيق

  :االستدالل غري الصريح/ ب

ر للحكـم  وأقصد باالستدالل غري الصريح أن يأيت مبعىن اآلية، أو يقتبس منها، فيعب
  :ومن أمثلة ذلك. بعبارا الفقهي

 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعـدة مـن أيـام    :"إشارته لقوله تعاىل/ 1
  .6"أخر

فإذا منع املسلم من صيامه علة، كـان  :" بقوله يف معرض كالمه عن قضاء الصوم
  1" عليه أن يأيت بعدته من أيام أخر 

                                                                                                                                           
أخرجه مالك يف كتاب البيوع،    .سلم ى عن بيع الغررو أنّ رسول اهللا عليه: عن سعيد بن املسيب: احلديث  1
البيـع  و مسلم عن أيب هريرة  يف كتاب البيوع، باب بطالن بيع احلصاةو ،1407: اب بيع الغرر،  احلديث رقمب

، 3376: أبو داود يف كتاب البيوع، باب يف بيع الغرر،  احلـديث رقـم  ، و1513:احلديث رقم ،الذي فيه غرر
: انظـر .2194: ر،  احلـديث رقـم  عن بيع الغرو ابن ماجه يف كتاب التجارات، باب النهي عن بيع احلصاة،و

  .2/14:، صحيح سنن ابن ماجه3/254:، سنن أيب داود3/1153:، صحيح مسلم2/194:املوطأ
كان بيعا يتبايعه أهل و سلم ى عن بيع حبل احلبلة،و أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه: عن عبد اهللا بن عمر: احلديث 2

أخرجه مالك يف كتاب البيوع، باب    .الناقة، مث تنتج اليت يف بطنهااجلاهلية، كان الرجل يبتاع اجلزور إىل أن تنتج 
حبـل احلبلـة،    و البخاري يف كتاب البيوع، باب بيع الغرر، و1394: ما ال جيوز من بيع احليوان،  احلديث رقم

: وطأامل: انظر. 1514: مسلم يف كتاب البيوع، باب حترمي بيع حبل احلبلة،  احلديث رقم، و2143: احلديث رقم
 .3/1153:، صحيح مسلم449ـ4/448: ، فتح الباري2/186
 103: اآلية/ سورة التوبة 3
. 7193: ، احلديث رقمال صدقة يف اخليلرواه البيهقي يف السنن الكربى من حديث أيب هريرة يف الزكاة، باب   4

مكتبة دار البـاز، مكـة   ،117،ص4سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن علي  أبو بكر البيهقي، ج : انظر
 . املكرمة

 .2/155:التمهيد 5
 .185: اآلية/ سورة البقرة 6



" ظن ال يغين من احلق شيئا إن يتبعون إال الظن، وإن ال" :إشارته لقوله تعاىل/  2
2  

الواو يف آية الوضوء توجب الترتيب  بقوله يف معرض مناقشته لإلمام الشافعي يف أنّ
ال  نوأما قوهلم أن وجوب الترتيب أوجب التقدمي والتأخري يف آية الوضوء، فظن، والظ" 

  3" يغين من احلق شيئا

بقوله يف معرض كالمه  4 "ا ال يكلف اهللا نفسا إال وسعه:" إشارته لقوله تعاىل/ 3
وأما إذا كان عن القيام عاجزا، فقد سقط فرض القيام عنه، إذا مل ": عن القيام يف الصالة

  5" اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها  يقدر عليه، ألنّ

  . 6إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور :"  إشارته لقوله تعاىل/ 4

ال  :"كلمة خيالء مـن حـديث  بقوله يف معرض كالمه عن حكم التكرب وشرحه ل
  7" ينظر اهللا عز وجل يوم القيامة إىل من جر ثوبه خيالء 

، واهللا وكل ذلك من البطر، والكـرب .... اخليالء التكرب، وهي اخليالء واملخيلة: قال
  . 8" ال حيب املتكربين، وال حيب كل خمتال فخور 

                                                                                                                                           
 3/290: التمهيد 1
 .28اآلية / سورة النجم 2
 .2/88: التمهيد 3
 .286: اآلية/ سورة البقرة 4
 .1/132: التمهيد 5
 18: اآلية/ سورة لقمان 6
ال ينظر اهللا، يوم القيامة، إىل من جير ثوبه : سلم قالو ليهعن عبد اهللا بن عمر، أنّ رسول اهللا صلى اهللا ع: احلديث 7

البخاري يف ، و1744: أخرجه مالك يف كتاب اللباس، باب ما جاء يف إسبال الرجل ثوبه،  احلديث رقم  . خيالء
 مسلم يف، و5783: ، احلديث رقم)قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده ( قول اهللا تعاىل : كتاب اللباس، باب

، فـتح  2/411: املوطـأ : انظـر . 2085: كتاب اللباس، باب حترمي جر الثـوب خـيالء،  احلـديث رقـم    
 .3/1651:، صحيح مسلم10/310:الباري
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 له اهلدى ويتبع غري ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني:" إشارته لقوله تعاىل/ 5
  .1)سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا 

حيث قال يف معرض استدالله على عدم وجوب الزكاة فيما يستخدم من العبيـد  
جرى العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من اخلالفني سائر العـروض   ":والفرس

ذا اقتىن ذلك بغري التجارة، وهم فهموا املـراد  على اختالف أنواعها جمرى الفرس والعبد إ
بع غـري سـبيل   د من اتاهللا عز وجل قد توع وعلموه فوجب التسليم ملا أمجعوا عليه وأنّ

  .2"املؤمنني أن  يوليه ما توىل ويصليه جهنم وساءت مصريا 

   3واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض :إشارته لقوله تعاىل/ 6

  .العبد النصراين إذا مات فمرياثه ألهل دينه لقول أشهب أنّ يف معرض مناقشته

 كون الكفار بعضهم أوليـاء بعـض كمـا أنّ    وهذا عندي ال وجه له إالّ" :قال
  4ن بعضهم أولياء بعض،والصحيح يف ذلك ما قاله مجهور العلماء املسلمو

  5" ال يسأل عما يفعل :" إشارته لقوله تعاىل/ 7

أيضا بعض الرجال على بعض وبعض النساء علـى بعـض    وقد فضل اهللا"  :بقوله
  6" وبعض األشياء على بعض ال يسأل عما يفعل وهو احلكيم العليم 

كذلك جيتبيك ربك ويعلمك من تأويل األحاديـث  و :إشارته لقوله تعاىلـ   8  
ويتم نعمته عليك كما أمتها على أبويك من قبل إبراهيم وإسـحاق إن ربـك علـيم    

  .1"حكيم
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وقد أثىن اهللا عز وجل على يوسف " رض كالمه عن شرف علم الرؤيا، بقوله يف مع
بن يعقوب صلى اهللا عليهما، وعدد عليه، فيما عدد من النعم اليت أتاه التمكني يف األرض 

  .2وتعليم تأويل اآلحاديث

  3" قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن " :إشارته لقوله تعاىل/ 11

 :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 4حديث النعمان بن مرة ا علىبقوله تعليق
قالوا اهللا ورسوله   ،ذلك  قبل أن يرتل فيهمو ما ترون يف الشارب والسارق والزاين ؟

 :قالوا ،وأسوأ السرقة الذي يسرق صالته  ،وفيهن عقوبة  ،هن فواحش" :أعلم، قال
  . 5" ال يتم ركوعها وال سجودها  :قال!  كيف يسرق صالته ؟ يا رسول اهللا و

يف حديث مالك من  الفقه طرح العامل على املتعلم املسائل وفيه أن شرب اخلمر : 
  .6"والسرقة والزنا فواحش واهللا عز وجل قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن 

كنتم خري أمة أخرجت للنـاس تـأمرون بـاملعروف     ":إشارته لقوله تعاىل/ 12
  .7"نكروتنهون عن امل

حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم  ":وقوله تعاىل 
   .1"ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا سيماهم يف وجوههم من أثر السجود
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إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية جزاؤهم ": قوله تعاىلو 
حتتها األار خالدين فيها أبدا رضي اهللا عنهم ورضوا عند رم جنات عدن جتري من 

   .2"عنه ذلك ملن خشي ربه

بعضهم على بعض وطلب كـل   بقوله يف معرض كالمه عن اختالف الصحابة ورد
  :واحد منهم الدليل والربهان على ما قاله من الكتاب والسنة إذا خالفه صاحبه

ـ و –وإذا كان هذا حمل الصحابة رضي اهللا عنهم "  ) والـدين  (العلـم   وهم أول
أمة أخرجت للناس، وخري القرون، ومن قد رضي اهللا عنهم، وأخـرب  ) خري(والفضل،و 

وأثىن عليهم بأم الرمحاء بينهم، األشداد على الكفار، الركع السجد، وأم بأم رضوا عنه، 
  . 3" الذين أوتوا العلم

  . 4"فر ما دون ذلك ملن يشاءال يغفر أن يشرك به ويغ: "إشارته لقوله تعاىل/  13

وأصح شيء يف هذا الباب من جهة : بقوله يف معرض كالمه عن حكم تارك الصالة
تارك الصالة إذا كان مقرا غري جاحد وال مستكرب حممود مرتكب لكبرية  ثر أنّالنظر واأل

 موبقة من الكبائر وهو مع ذلك يف مشيئة اهللا عزوجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه فإنه
  . 5ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء

  االستدالل بالسنة النبوية: الفرع الثاين

"  التمهيـد " إضافة إىل السنة النبوية الصرحية اليت جعلها ابن عبد ا لرب أصال لكتابه 
فقد استدلّ بالسنة لكن من غـري تصـريح   . ومنطلقا الستخراج أحكام الفقه اإلسالمي
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باإلشارة إليها فقط، إما عن طريق االقتباس من النص أو رواية املعىن فقـط،  بالنص، وإمنا 
  :ومن أمثلة ذلك

اقتباسه من السنة يف معرض كالمه عن حكم صالة ا جلنب إذا صلى ناسيا قبل / 1
كان عليه أن يغتسل  ويعيد ما صلى وهو جنب، وإن نسـيانه جلنابتـه ال    ": أن يغتسل

  1 ."الوقت ألنه غري متطهر،واهللا ال يقبل صالة بغري طهور يسقط عنه اإلعادة، وإن خرج

رواه ابن عمر هو جزء من احلديث الذي " واهللا ال يقبل صالة بغري طهور :" فقوله
إين مسعت رسول هللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ال تقبل صالة بغري طهـور وال  :" قال

  2 ".صدقة من غلول

طلب الدنيا مينع مـن اسـتفادة    ه على أنّاقتباسه من السنة يف معرض استدالل/ 2
ومن هذا قول أيب  ": كل ما ازداد املرء طلبا هلا، ازداد جهال، وقلّ علمه بقوله نّالعلم، وأ

إخواننا من األنصار  اهريرة، أما إخواننا املهاجرون، فكان يشغلهم الصفق باألسواق، وأم
  ".م على شجع بطينفشغلتهم حوائطهم، ولزمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

وهذا وكان القوم عربا يف طبعهم احلفظ، وقلة النسيان، فكيف اليوم ؟ وإذا كـان  
  3القرآن املسري للذكر كاإلبل املعقلة، من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم ؟ 

 رواه ابن عمر أنّ هو جزء من حديث"كاإلبل املعقلة من تعاهدها أمسكها " :فقوله
إمنا مثل صاحب القرآن كمثل اإلبـل املعقلـة إن   :قال هللا عليه وسلمرسول اهللا صلى ا

  4" عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت 
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وما قاله أمحد :  اقتباسه من السنة يف معرض مناقشته اإلمام أمحد بن حنبل بقوله/ 3
 ألنّ –وهو عندي بعيـد   –يف تأويل اإلشراف تضييق وتشديد  –رمحه اهللا  –بن حنبل 

ا حدثت به أنفسها ما مل ينطق به لسان،  أو تعملـه  تبارك وتعاىل جتاوز هلذه األمة عم اهللا
فليس شيء حىت يعمل بـه،   –ما خال الكفر  –جارحة، وما اعتقده القلب من املعاصي 

  1" النفوس متجاوز عنها بإمجاع  توخطرا

لذي رواه أبـو  هو نص احلديث ا..." ألن اهللا تبارك وتعاىل جتاوز هلذه األمة"فقوله 
اهللا عز وجل جتاوز ألمـيت عمـا    قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنّ: هريرة قال

  2" حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تكلم به 

حبـديث   اقتباسه من السنة يف معرض كالمه عن مسألة حتويل القبلة واستدالله/ 4
 إنّ: إذ جـاءهم آت فقـال  بينما الناس بقباء يف صالة الصبح، : قال عبد اهللا بن عمر

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
  3 وجوههم إىل الشام، فاستداروا إىل الكعبة ،و كانت فاستقبلوها

 يف هذا احلديث دليل على قبول خرب الواحد وإجياب احلكم والعمل بـه ألنّ  ":قال
قبلة كـانوا عليهـا    اقد استعملوا خربه وقضوا به، وتركو –هم رضي اهللا عن –الصحابة 

خلربه وهو واحد ومل ينكر عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أنكره واحد منـهم  
وحسبك مبثل هذا قوة من عمل القرن املختار خري القرون، ويف حياة الرسول صـلى اهللا  

  . 4عليه وسلم 
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هو جزء من حديث الرسول اهللا صلى اهللا عليه  "ون القرن املختار خري القر:" فقوله
خريكم قرين،  :سلمو قال قال النيب صلى اهللا عليه. 1وسلم الذي رواه عمران بن حصني
  . 2مث الذين يلوم، مث الذين يلوم

وجواز : اقتباسه من السنة يف معرض كالمه عن شروط الوطء مبلك اليمني بقوله/ 5
عان يف الشريعة، منها أنه ال يدخل يف ذلك ذوات احملارم مـن  الوطء مبلك اليمني مقيد مب

  . النسب والرضاع

  .أال توطأ من ليست كتابية حىت تسلم :ومنها

  . 3أال توطأ حامل حىت تضع، وال حائل حىت حتيض حيضة :ومنها

هو جـزء مـن   . "أال توطأ حامل حىت تضع، وال حائل حىت حتيض حيضة "فقوله
ال توطـأ   ":قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم .عباس رضي اهللا عنهابن  احلديث الذي رواه

ال توطـأ   ":قوله صلى اهللا عليه وسلمو .4"احلامل حىت تضع وال غري احلامل حىت حتيض
  5."حائل حىت تستربأ حبيضة

حج الصيب جيزيء عنه إذا بلغ  اقتباسه من السنة يف معرض مناقشته ملن يرى أنّ/ 6
احلج غري واجب عليه، كما ال جتب عليه الصالة والصيام فهـو   وأما الصيب ففرض :بقوله
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قبل وصوله إىل البيت وبعد وصوله سواء لرفع القلم عنه،  فإذا بلغ احللم فحينئذ وجـب  
  1.عليه احلج

احلديث الذي رواه علي رضـي اهللا عنـه أنّ    هو جزء من "لرفع القلم عنه "فقوله
القلم عن ثالث عن الصيب حىت حيتلم وعـن  رفع  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  . 2انون حىت يعقل وعن النائم حىت يستيقظ

والواجب حبق النظـر أن ال   :بقوله اقتباسه من السنة بصدد الكالم عن العمرى/ 7
االختالف ال يثبت به يقني وقد ثيت أن األعمال  نّول ملكه إال بيقني وهو اإلمجاع أليز

    3.نو بلفظه إخراج شيء من ملكهبالنيات وهذا الرجل مل ي

احلديث الذي رواه عمر بن اخلطاب علـى  هو جزء من  "األعمال بالنيات "فقوله 
إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امريء : مسعت رسول صلى اهللا عليه وسلم قال:املنرب قال

ته ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجر
  4.إليهإىل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر 

اقتباسه من السنة يف معرض استدالله على أنّ القصر يف السفر أوىل من اإلمتـام  / 8
توسعة، فال وجه للرغبة عنها فإن اهللا قد و يسرو هو أن القصر إن كان رخصةو ...:بقوله

  .نأتيهاو صدقتهو أحب أن تقبل رخصته
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احلديث الذي رواه هو جزء من  ":نأتيهاو فإن اهللا قد أحب أن نقبل صدقته ":فقوله
إنّ اهللا حيب أن تؤتى رخصه، كمـا  : قال سلمو رسول اهللا صلى اهللا عليه ابن عباس أنّ

  1.حيب أن تؤتى عزائمه

  .االستدالل باإلمجاع:  الفرع الثالث

العناية الكبرية لإلمـام  يالحظ   التمهيد من أمكنه أن ينظر نظرة خاطفة يف كتاب 
  .باإلمجاع، وأنه يعتربه أصال من أصول التشريع واحلق واخلرب القاطع للعذر ابن عبد الرب

  .2"وما أمجع عليه املسلمون فهو احلق واخلرب القاطع للعذر:" قال

وهكذا إمجاع األمة إذا اجتمعت على شيء، فهو احلق الذي ال شك :" وقال أيضا
  .3 "على ضالل فيه ألا ال جتتمع

احلدود :" أما عن رتبته يف أدلة الشرع فهو يأيت عنده يف املرتبة الثالثة، ويف هذا يقول
  4."ال تصح إال بكتاب اهللا، أو سنة ثابتة ال معارض هلا، أو إمجاع جيب فيه التسليم له

يرى أن اإلمام أو احلاكم، إذا نزلت به نازلة ال أصـل هلـا يف    –رمحه اهللا  –فهو 
  .5ويشاورهم  عليه أن جيمع العلماء وذوي الرأي تاب وال يف السنة كانالك

وقد استعمل اإلمام ابن عبد الرب يف حكاية اإلمجاع أكثر العبارات املوجودة والـيت  
ها حمـل  عدد املسائل اليت ذكر أن "التمهيد  "جرت على لسان من سبقه، وبلغ يف كتاب 

مسألة 1014وأربع عشر  ر فيها بأحد مصطلحاته ألفإمجاع أو عب.  

                                                 
اإلخبار عما يستحب للمرء من قبول ما رخص له بترك التحمل على  أخرجه ابن حبان يف صحيحه يف باب ذكر 1

انظر صحيح ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد، أبو حـامت  . 354: حديث رقم. النفس ما ال تطيق من الطاعات
 .م1993هـ 1414، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، 69، ص2شعيب األرنؤوط، ج: قيقالتميمي، حت

 .22/102: التمهيد 2
 .2/34: نفس املصدر3
  . 21/117: نفس املصدر  4
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" ،  مث "أمجع العلماء " ،  يليها "أمجعوا :   "وكان أكثر األلفاظ شيوعا على لسانه
،  "اتفـق اجلميـع   " ، "السنة املتجمع عليهـا " "عند اجلميع "، "ال خالف بني العلماء 

مل "   ،"أهل السنة جممعون" ،  "مجيع العلماء " ، "اجلميع " " إلمجاعهم " ، "مجاعتهم "
  ".يف اتفاق الفقهاء  "، "خيتلف فيه 

 وهذه املصطلحات وإن اختلفت يف القوة ويف مدى اعتبارها معبرة عن اإلمجاع، إالّ
 ها يف النص الواحد لتدلّاإلمام ابن عبد الرب  كثريا ما يستخدمها مترادفة، وقد تأيت جلّ أنّ

حـديث   د عنده يف تعليقه علىمن ذلك ما ور :على قيام اإلمجاع يف مسألة من املسائل
يا رسول اهللا إين ال أطهر أفأدع الصالة  2قالت فاطمة بنت أيب حبيش :أا قالت 1عائشة

فـإذا    ،ليست باحليضـة و ,إمنا ذلك عرق ؟ فقال هلا  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  3"فاغسلي عنك الدم وصلي  ،فإذا ذهب قدرها ،أقبلت احليضة فاتركي الصالة

احلائض تترك الصالة ليس على النيب صلى اهللا عليـه   هذا نص صحيح يف أنّ :قال
علـى ذلـك    واألمة جمتمعةوسلم يف هذا الباب أثبت منه من جهة نقل اآلحاد العدول 
ال خالف يف ذلك بني علماء وعلى أن احلائض بعد طهرها ال تقضي صالة أيام حيضها 

                                                 
فقيهـة،   هي أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، كانـت   1

حديثا توفيت سـنة   2210استدركت على كثري من الصحابة، من أكثر الصحابة رواية للحديث، بلغت رواياا 
، شـذرات  3/135:عـالم النـبالء  أ،  سـري  ،4/1881:االستيعاب :نظر ترمجتها يفا  هـ58هـ، وقيل 57

  .2/305:الفكر السامي ،8/16: اإلصابة ،63-1/61:الذهب
جبيش بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القريشية األسـدية، ثبـت ذكرهـا يف    هي فاطمة بن أيب   2

مسـع  و سلم، روى عنها عروة بن الزبريو هي اليت استحيضت فشكت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليهو الصحيحني
  .  8/61: ، اإلصابة4/1892: اإلستيعاب: انظر ترمجتها يف.   منها حديثها يف االستحاضة

 
البخاري يف كتاب الوضوء، باب و ،) 139: جه مالك يف كتاب الطهارة، باب املستحاضة،  احلديث رقمأخر  3

: صالا،  احلـديث رقـم  و غسلهاو مسلم يف كتاب احليض، باب املستحاضة، و228: غسل الدم، احلديث رقم
  .1/263:، صحيح مسلم1/440:، فتح الباري1/77:املوطأ: ، انظر) 334



عـن   2عن معاذة العدوية 1روى أبو قالبة ، فلزمت حجته وارتفع القول فيه وقداملسلمني
أحرورية أنت ؟ قـد   عائشة أن امرأة سألتها أتقضي احلائض الصالة ؟ فقالت هلا عائشة

كنا حنيض على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث نطهر فال نؤمر بقضاء الصالة 
   4.وزاد بعضهم ونؤمر بقضاء الصوم. 3

 وم يف أيام حيضتها، وتقضي الصوم وال تقضيأن احلائض ال تصوهذا إمجاع : قال
 وما أمجع عليه املسلمون فهـو احلـق   يف شيء من ذلك واحلمد هللا،ال خالف الصالة 

ومن يتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل "  قد قال اهللا  عز وجل، واخلرب القاطع للعذرو
  . 5"ونصله جهنم

ه اتباع غري سـبيل املـؤمنني ألن   واملؤمنون هنا اإلمجاع، ألن اخلالف ال يكون مع
  6 .مؤمنون، وقد اتبع املتبع سبيلهمبعض املؤمنني 

  :االستدالل بالقياس:   الفرع الرابع

                                                 
مسع مـن  . العملو كان رأسا يف العلم. نزل الشامو ، عبد اهللا بن زيد اجلرمي، طلب للقضاء فهربهو أبو قالبة  1

  .1/126:، شذرات الذهب4/468:سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف. هـ104تويف سنة . مجاعةو مسرة
 .جة السيد القدوة صلة بن أشيمزو ،أم الصهباء العدوية البصرية العابدة ، معاذة  بنت عبد اهللا السيدة العاملةهي  2

ث عنها أبو قالبة اجلرمي ويزيـد الرشـك وعاصـم    حد ،روت عن علي بن أيب طالب وعائشة وهشام بن عامر
 4/508: سري أعالم النـبالء :  انظر ترمجتها يف. خ أبو الفرج بن اجلوزي وفاا يف سنة ثالث ومثاننيأر. األحول

 . 12/479: يبذيب التهذ ،1/753: تقريب التهذيب
مسلم يف كتـاب  ، و321: أخرجه البخاري يف كتاب احليض، باب ال تقضي احلائض الصالة،  احلديث رقم  3

، 1/554:فتح الباري: انظر. 335: الطهارة، باب وجوب قضاء الصوم على احلائض دون الصالة،  احلديث رقم
  . 1/265:صحيح مسلم

. 335: قضاء الصوم على احلائض دون الصالة، حديث رقـم أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة، باب وجوب   4
 . 1/265:انظر صحيح مسلم

  . 115: اآلية/ سورة النساء  5
  22/107: التمهيد 6



ه طريق مـن  نبد الرب القياس من األصول اليت جيب العمل ا، وأيعترب اإلمام ابن ع
ه مسع معاويـة  أن 1على احلديث الذي رواه محيد بن عبد الرمحانيقول تعليقا . طرق العلم

وتناول قصة من شعر كانت يف يد حرسـي    ،وهو على املنرب  ،عام حج ،2بن أيب سفيان
أين علماؤكم ؟ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عـن   ،يا أهل املدينة  :يقول

   .3إمنا هلكت بنو إسرائيل حني اتخذ هذه  نساؤهم :ويقول  ،مثل هذه

  ...حلديث من الفقهويف هذا ا :يقول أبو عمر

أال تراه خاف على هذه األمـة   االعتبار والتنظري واحلكم بالقياسوفيه دليل على 
اهلالك إن ظهر فيهم مثل ذلك العمل الذي كان ظاهرا يف بين إسرائيل حني أهلكوا، ففي 
هذا دليل واضح على أن اهللا عز وجل إذا أهلك قوما بعمل وجب علـى كـل مـؤمن    

فأتاهم اهللا من حيـث مل حيتسـبوا   "دليل ذلك قول اهللا عز وجل  .اجتناب ذلك العمل
املـؤمنني فـاعتربوا يـا أوىل     يوقذف يف قلوم الرعب خيربون بيوم بأيديهم وأيد

  . 4"األبصار

اهللا كذلك  م أو يعفولهم استحق أن يناله مثل ما ناهلمن فعل فع يعين واهللا أعلم أنّ
  .5قال أهل العلم وهو الصحيح

                                                 
فاته و كان عاملا فاضال مشهورا،و هو صغري،و هو محيد بن عبد الرمحن بن جوف الزهري، مسع من خاله عثمان  1

 .1/111:، شذرات الذهب4/273:لنبالءسري أعالم ا:هـ  أنظر ترمجته يف95سنة  
عثمان عشرين سنة، مث بويع خليفة سنة و هو معاوية بن أيب سفيان األموي، أحد كتبة الوحي، ويل للشام لعمر  2

، 1/65:شـذرات الـذهب   ،3/119:سـري أعـالم النـبالء   :  هـ  انظر ترمجتـه يف 69تويف سنة  ،هـ41
  .338ـ  2/336:، الفكر السامي6/151:اإلصابة

البخاري يف كتاب األنبيـاء،  ، و1814: أخرجه  مالك يف كتاب الشعر، باب السنة يف الشعر،  احلديث رقم  3
 الزينة، بـاب حتـرمي فعـل الواصـلة    و مسلم يف كتاب اللباس، و3468: حدثنا أبو اليمان، احلديث رقم: باب
ـ 6/634:، فـتح البـاري  2/434:املوطـأ : انظـر  .2127: املستوصلة،  احلديث رقمو ، صـحيح  635ـ

  .3/1679:مسلم
  .26/اآلية: األحزاب سورة  4
 . 217-7/216: التمهيد 5



فيها ملسائل الفقـه   واليت استدلّ"  التمهيد" ه النماذج املختارة من كتاب ويف هذ
ملا ذكره اإلمام الذهيب وابن خلكان من  دراد هذا األصل عنده، وتفنيتوكيد الطّ ،بالقياس

   .1ابن عبد الرب كان أول أمره ظاهريا أنّ

  :ومن ذلك

ملـا  :" الوضوء، إذ قالالواجب يف التيمم ضربتان قياسا على  استدالله على أنّ/ 1
اختلفت اآلثار يف كيفية التيمم وتعارضت، كان الواجب يف ذلك الرجـوع إىل ظـاهر   

علـى   قياسـا أخرى إىل املرفقني،  دالكتاب، وهذا يدل على ضربتني، للوجه ضربة، وللي
  .2" الوضوء

قياسه فاحتة الكتاب على غريها من السور يف معرض مناقشة إلمجاع العلماء يف / 2
  .ن املصلي ال يقرأ مع اإلمام فيما جهر فيه بغري الفاحتة الكتابأ

  3أن فاحتة الكتاب وغريها سواء يف هذا املوضع واهللا أعلم  والقياس :قال

وال أعلم خالفا أنه ال يتوضأ يف  :قياسه جلد السباع على جلد ا خلرتير، إذ قال/ 3
أكله وإن ذكي وميتة السـباع ال   جلد اخلرتير وإن دبغ، فلما كان اخلرتير حراما ال حيل

على ما  قياسان يتوضأ اما أن ينتفع جبلودها وإن دبغت وأحيل أكلها وإن ذكيت كان حر
  4 .أمجعوا عليه من اخلرتير إذا كانت العلة واحدة

فلمـا  : قياسه دية اجلنني على غريها من الديات يف وجوا على العاقلة إذ قال/ 4
  5"  .القياس والنظرقلة، كان اجلنني أحرى بذلك يف كانت دية املضروبة على العا

                                                 
  :، وفيات األعيان18/160: سري أعالم النبالء  1
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والقياس  :استدالله على أن ما أدرك املصلي من صالته فهو أول صالته،إذ قال/ 5
  1.على قول من قال ما أدرك فهو أول صالته ما قاله املزين واهللا أعلم

وجوب قياسه حكم إنكار الرجل املقر له بالسرقة على حكم املقر بالزنا يف عدم / 6
ل املقر له ذلـك ومل  رجل سرقة من مال رجل، فأنكر الرجإذ أقر ال" :احلد عليه، إذ قال

يدعه،وكذب السارق أو أقر سرقة من مال غائب مث رجع مل يقطع، ألنه الحق آلدمـي  
  2 ".وحكمه حكم املقر بالزناههنا 

 قياسه رجوع املقر بزناه على رجوع الشهود يف عدم وجوب احلـد عليـه، إذ  / 7
الصحيح ال جيلد إذا رجع عن إقراره، ألنه حمال أن يقام عليه حد وهو منكر له بغري " :قال

بينة، أال ترى أن الشهود لو رجعوا عن شهادم قبل إقامة احلد مل يقم، وكذلك ال يـتم  
فغري جائز أن يقام عليه شيء بعد رجوع عليه إذا ابتدى به، ألن كل حدة قائمة بنفسها 

  . 3 سواءكرجوع الشهود 

ويف احلديث " :قياسه جواز العزل عن الزوجة األمة بغري أمرها على وطئها، قال/ 8
  .أيضا أن الرجل أن يعزل عن األمة بغري أمرها، وأا الحق هلا يف ذلك

والقياس، ألنه ملا جاز  واألصول تشهد لصحة هذا التأويل، واإلمجاع:" إىل أن قال
  .4 "العزل عنها أحرى باجلواز أن مينع أمته الوطء أصال، كان له
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  املطلب الثاين

  منهج ابن عبد الرب يف االستدالل من األدلة التبعية

  

  .سيتيح لنا هذا املطلب استشفاف منهج ابن عبد الرب يف االستدالل من األدلة التبعية

  

  : وقد انتظم يف الفروع اآلتية 

  

  . االستدالل بعمل أهل املدينة:  ولالفرع األ

  . االستدالل بقول الصحايب: لثاين الفرع ا

  . االستدالل باملصاحل املرسلة: الفرع الثالث 

  . االستدالل باالستحسان: الفرع الرابع 

  . االستدالل بالعرف: الفرع اخلامس 

  . االستدالل بسد الذرائع: الفرع السادس 

  . االستدالل بشرع من قبلنا: الفرع السابع 

  .الستصحاباالستدالل با: الفرع الثامن 



  :االستدالل بعمل أهل املدينة:  الفرع األول

يف تفضيل علم أهل  اوآثار اأحاديثو أورد اإلمام ابن عبد الرب يف مؤلفه روايات كثرية
  :ختمها بشعر قيل يف ذلك،  أورده مستحسنا إياه بقوله. املدينة والثناء عليهم

  . 1لقد أحسن القائل 

  يسلك سبل الــعلم فيه ويطلبو  أقول ملن يروي احلديث   ويكتب

  فال تعد ما حيوي من العلم  يثرب  إذا شئت أن تدعى لدى احلق عاملا 

  يروح ويغدو جــربائيل  املقرب  أتترك دارا كان بني بيوتـــها

  .بسنته أصـــــحابه قد تأدبوا  ومات رســول اهللا فيها وبعده

ما هو العمل ذهب املالكي إنواملقصود بعمل أهل املدينة عند اإلمام مالك وعلماء امل
  .املوروث من اجليل على اجليل باملشاهدة

ولعلّ أحسن من عرف هذا األصل الذي متيز به املذهب املالكي هو العالمة عبـد  
اإلمجاع إمنا هو االتفاق على األمـر   واعلم أنّ ":مقدمتهالرمحان بن خلدون حني قال يف 

عاىل مل يعترب عمل أهل املدينة من هذا املعىن، وإمنـا  الديين عن اجتهاد، ومالك رمحه  اهللا ت
اعتربه من حيث اتباع اجليل للجيل باملشاهدة إىل أن ينتهي إىل الشارع صلوات اهللا عليـه  
وضرورة اقتدائهم بعني ذلك يعم امللة ذكرت يف باب اإلمجاع ألا أليق األبواب ـا،من  

اإلمجاع، إال أن اتفاق أهل اإلمجـاع علـى   حيث ما فيها من االتفاق اجلامع بينها وبني 
رأي بالنظر يف األدلة،واتفاق هؤالء يف فعل أو ترك مستندين إىل مشاهدة مـن  و اجتهاد
  .  2"قبلهم 

  :وهذا املعىن نفسه هو ا لذي قصده ابن عبد الرب يف قوله

                                                 
  .1/82 :التمهيد  1
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  متتابعني أوائال بأواخر  أهل املدينة حجة إن أمجعوا 

  .ملدينة أيضا إنما هو عمل العلماء والفضالءعلى أن املقصود بعمل أهل ا

وغـريه   موطئـه والذي أقول به أنّ مالكا رمحه اهللا إمنّا حيتج يف : قال ابن عبد الرب 
  . 1"بعمل أهل املدينة يريد بذلك عمل العلماء واخليار والفضالء، ال عمل العامة السوداء 

  :ا على سبيل املثالمنه. التمهيدولقد ورد االستدالل به يف مواضع عدة من 

1 /حا قول مالك والشافعي وأمحد بن حنبل يف القضاء بالشـاهد مـع   قوله مرج
  :اليمني

 وهو الذي ال جيوز عندي خالفه لتواتر اآلثار به عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم  "
  .2"وعمل أهل املدينة به قرنا بعد قرن 

ق أيضا يقضون باليمني مـع  فهؤالء قضاة أهل العرا ": وقوله يف املسألة نفسها/ 2
  . 3"وحسبك به عمال متواترا باملدينةالشاهد يف زمن الصحابة وصدر األمة، 

واألحاديث عن علي يف هذا " :قوله بصدد الكالم عن عدد التكبري على اجلنائز/ 3
مضطربة وما مجع عمر عليه الناس أصح وأثبت مع صحة السنن فيه عن النيب صـلى اهللا  

ألنـه   وهو العمل املستفيض باملدينة ومثل هذا حيتج فيه ومعناهرب أربعا عليه وسلم أنه ك
  .4"يوم أو مجعة إال وفيه جنازة وعليه اجلمهور وهم احلجة وباهللا التوفيق قلّ

فأين املهرب عن سنة رسول   :"قوله بصدد الكالم عن حكم القراءة مع اإلمام/ 4
، أال تـرى إىل  جل وعمل أهل املدينةعز و اهللا صلى اهللا عليه وسلم وظاهر كتاب اهللا

                                                 
  . 7/222 :التمهيد 1
  . 2/154  : نفس املصدر 2
 . 2/157 :نفس املصدر 3
 . 6/340: نفس املصدر 4



  صلى اهللا عليه وسلم فيما جهـر قول ابن شهاب فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اهللا
  1.مايل أنازع القرآنفيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالقراءة حني مسعوا منه 

لقراءة فهـذا  وقال مالك األمر عندنا أنه ال يقرأ مع اإلمام فيما الرجعة فيه اإلمام با
  . 2على أن هذا عمل موروث باملدينةيدلك 

  :قوله بصدد الكالم عن املواضع اليت تضرب من اإلنسان يف احلدود/ 5

ألن احلدود تقـام أبـدا،    العمل عندهم يف املدينة ال خيفىومن حجة مالك، أن "
  .3"لكل فرقة وبنحو ذلك من العمل يسوغ االحتجاجوليس مثل ذلك جيهل، 

  :يف معرض الكالم عن حترمي املسكرقوله / 6

 وال خالف بني أهل املدينة يف حترمي املسكر قرنا بعد قرن كافتهم عن كافتـهم "
وما ألهل املدينة يف شيء من أبواب الفقه إمجاع كإمجاعهم على حترمي املسـكر فإنـه ال   

إال وقـد  ما جتد فيه قوال لعراقي أو لشامي  وسائر أبواب العلم قلّ ،خالف بينهم يف ذلك
  . 4"تقدم من أهل املدينة به قائل إال حترمي املسكر فإم مل خيتلفوا فيه فما علمت

                                                 
سلم انصرف من و أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه: عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أيب هريرة: احلديث  1

نعم، أنا يا رسول اهللا، فقال رسول : فقال رجل) هل قرأ معي منكم أحد آنفا ؟ : ( صالة جهر فيها بالقراءة، فقال
 فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه! ) إين أقول ما يل أنازع القرآن : ( سلمو اهللا صلى اهللا عليه

.  سلمو سلم بالقراءة، حني مسعوا ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليهو سلم، فيما جهر فيه رسول اهللا صلى اهللا عليهو
أبو داود يف ، و197: أخرجه مالك يف كتاب الصالة، باب ترك القراءة خلف الغمام فيما جهر فيه،  احلديث رقم

كتـاب  الترمذي يف ، و826 :من كره القراءة بفاحتة الكتاب إذا جهر اإلمام،  احلديث رقمو كتاب الصالة، باب
النسائي يف كتاب ، و312: الصالة، باب ما جاء يف ترك القراءة خلف اإلمام إذا جهر اإلمام بالقراءة، احلديث رقم

السـنة  و ابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة، و918: االفتتاح، باب القراءة خلف اإلمام فيما جهر به،  احلديث رقم
، سـنن  1/218:، سـنن أيب داود 1/97: املوطـأ : انظر.848 :فيها، باب إذا قرأ اإلمام فأنصتوا، احلديث رقم

 .1/141:، صحيح ابن ماجه2/140:، سنن النسائي119ـ2/118:الترمذي
  . 11/34 :التمهيد2
  . 5/335: نفس املصدر3
  . 7/126 :نفس املصدر4



واآلذان باملدينة على ما قال مالك وهو ": قوله بصدد الكالم عن ألفاظ اآلذان/  6
  .1"يصح فيه ادعاء العمل باملدينةشيء يؤخذ عمال ألنه ال ينفك منه ومثل هذا 

االستدالل بعمل أهل املدينة إمنـا هـو يف    النصوص أنّ إذن فبان من خالل هذه 
  .استدالل بالسنة بوجه من الوجوه:  حقيقة األمر

واإلمام ابن عبد الرب يرى أن إمجاع أهل املدينة على العمل حبديث أو تركه أقـوى  
  .من خرب اآلحاد

  :كتاب التمهيد على هذا هذه النماذج املختارة من يدلّ

أنّ ناقـة    ،2ديث ابن شهاب،  عن حرام بن سعد بن حميصةحقوله تعليقا على / 1
فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليـه    ،للرباء بن عازب دخلت حائط  رجل فأفسدت فيه

ضامن  ،وأنّ ما أفسدت املواشي بالليل  ،أنّ على أهل احلوائط حفظها بالنهار: وسلم
  .3"على أهلها

له األئمة وحدث به الثقات هذا احلديث وإن كان مرسال فهو حديث مشهور أرس
وقد زعم الشافعي أنه  ،واستعمله فقهاء احلجاز وتلقوه بالقبول وجرى يف املدينة به العمل

وحسـبك  تتبع مراسل سعيد بن املسيب فألقاها صحاحا وأكثر الفقهاء حيتجـون ـا   
  .4باستعمال أهل املدينة وسائر أهل احلجاز هلذا احلديث

                                                 
  .18/314 :نفس املصدر1
روى عن أبيه عن  .ينسب اىل اجلد ،ويقال حرام بن حميصة ،ويقال حرام بن ساعدة ،حرام بن سعد بن حميصةهو  2

، اجلـرح  1/155: تقريب التهذيب: انظر ترمجته يف. روى عنه الزهري . نه ى عن كسب احلجامأرسول اهللا  
  .4/184: الثقات. 3/281: والتعديل

أبـو داود يف  ، و1500: احلريسة، احلديث رقمو أخرجه  مالك يف كتاب األقضية، باب القضاء يف الضواري  3
، سـنن أيب  2/267: املوطـأ : انظـر .3570: اب اإلجارة، باب املواشي تفسد زرع قوم،  احلديث رقـم كت
 .3/298:داود

 . 11/82  :التمهيد 4



جـرح   قوله صلى اهللا عليـه وسـلم   :"اية العجماءالكالم عن جن قوله بصدد/ 2
إمنا معناه على ما قدمنا يف بعض املتلفات دون بعض حلديث الرباء بـن   1"العجماء جبار

مع عمل أهل املدينة به وهو حديث مشهور وصحيح من حديث األئمة الثقات  .عازب
ليس لـه  بار وعندهم نقل  ووهم يروون حديث العجماء جرحها جوسائر أهل احلجاز 

أهل املدينة فكيف جيهلون معناه وهم رواته مع علمهم وموضعهم مـن  خمرج إال عن 
  .2الفقه والفهم، هذا ما ال يظنه ذوفهم

والوجه املختار يف هذا الباب على أنه  "  :قوله بصدد كالمه عن صالة اخلوف/ 3
ا الوجـه  ال خيرج عندي من صلى لغريه مما قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هـذ 

أئمة أهـل  املذكور يف حديث ابن عمر حديث هذا الباب وما كان مثله ألنه ورد بنقل 
وألنه أشبه باألصول ألن الطائفة األوىل والثانيـة مل   املدينة وهم احلجة على من خالفهم

يقضوا الركعة إال بعد خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الصالة وهو املعـروف  
  .3"مع عليها يف سائر الصلواتمن السنة ات

قوله بصدد الكالم عن القسامة وترجيحه ملذهب مالك والشافعي يف أحد قوليه / 4
وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى فيها بالقود وقضى ا  ":يف وجوب القود فيها

                                                 
املعـدن  و البئر جبار،و جرح العجماء جبار،: سلم قالو عن أيب هريرة، أنّ الرسول اهللا صلى اهللا عليه: احلديث 1

،، 1670: يف كتاب العقول، باب جامع العقـل،، احلـديث رقـم    أخرجه مالك  . يف الركاز اخلمسو جبار،
مسلم يف كتاب احلدود، باب جرح ، و1499 :البخاري يف كتاب الزكاة، باب يف الركاز اخلمس،  احلديث رقمو

، صـحيح  3/464:، فـتح البـاري  2/375: املوطأ: انظر .1710:البئر جبار، احلديث رقمو املعدنو العجماء
 .3/1334:مسلم

  . 11/85: تمهيدال 2 
  .15/276  :نفس املصدر 3



ميا وحسبك بقول مالك أنه الذي مل يزل عليه علماء أهل املدينة قـد  1عبد اهللا بن الزبري
  .2"وحديثا

  :قوله بصدد الكالم عن مسألة قص الشارب  أو حلقه/ 5

وهو لفظ جممل حمتمل للتأويل  3احفوا الشوارب: إمنا يف هذا الباب أصالن أحدمها
أن ابراهيم أول : وهو مفسر، يقضي على امل مع ما روي فيه 4قص الشارب: والثاين

قـص الشـارب مـن فطـرة     : لموقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس5من قص شاربه
  .7"اهللا املوفق للصوابو. ل يف هذا البابو عمل أهل املدينة وهو أوىل ما قيهو6اإلسالم
  .7"للصواب

  :االستدالل بقول الصحايب:  الفرع الثاين

                                                 
هو أبو بكر، عبد اهللا بن الزبري القرشي احلميدي، روى عن فضيل بن عياض وطبقته، وحدث عنـه البخـاري     1

  .46-2/45:، شذرات الذهب10/616:سري أعالم النبالء: ترمجته يف.هـ219وفاته سنة .وغريه
  .23/217  :التمهيد 2
.  اعفوا اللحـى و أحفوا الشوارب،: سلمو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: ابن عمر، قالعن نافع، عن : احلديث  3

  .1/222:انظر صحيح مسلم. 259:أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة، باب مخس من الفطرة، حديث رقم
الناس أول و سلم أول الناس ضيف الضيف،و كان إبراهيم صلى اهللا عليه: عن سعيد بن مسيب، أنه قال: احلديث 4

 يا رب، مـا هـذا ؟ فقـال لـه اهللا تبـارك     : أول الناس رأى الشيب، فقالو أول الناس قص الشارب،و اختنت،
سلم، باب ما و أخرجه مالك يف كتاب صفة النيب صلى اهللا عليه  . ربّ  زدين وقارا: فقال وقار يا إبراهيم،:تعاىلو

  .415/ 2: وطأانظر امل .1756: جاء يف السنة يف الفطرة،  احلديث رقم
، أبـو  انظر مصنف ابن أيب شيبة. 26467: حديث رقم.  رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه عن سعيد بن املسيب  5

، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعـة  317،ص 5كمال يوسف احلوت، ج: بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة، حتقيق
  .هـ1409:األوىل

أخرجه مسلم . هللا  صلى اهللا عليه وسلم  عشر من الفطرة  قص الشاربقال رسول ا :عن عائشة قالتاحلديث   6
 . 1/223:صحيح مسلم: انظر. 261: احلديث رقم ،يف كتاب الطهارة، باب مخس من الفطرة

 .21/66: التمهيد  7



من جاء بعـدهم، ال  و رأي الصحايب اتهد حجة يف حق غري الصحايب من التابعني
ال يعترب قول الصحايب حجة إذا كان و .مالكهذا هو املشهور عن اإلمام .جيوز هلم خمالفته

الصحايب غري جمتهد، إال أن يكون قوله رواية صحيحة أو ما يف حكمهـا ممـا ال جمـال    
  . 1لالجتهاد فيه

  :منها ،و قد استدلّ اإلمام ابن عبد الرب بقول الصحايب يف مواضع عديدة

ود يكون عـن  علي على أنّ الضرب يف احلدو عمرو استدالله بفعل أيب هريرة/ 1
علي يف و ما جاء عن عمرو و ضرب أبو هريرة رجال يف القذف قائما،": قيام، حيث قال

  .2"اهللا أعلمو ضرب األعضاء، يدل على القيام،

و قـد  " :حيث قال ،استدالله بفعل ابن عباس على جواز دخول احملرم احلمام/ 2
  .3"هو حمرمو روي عن ابن عباس من وجه ثابت أنه كان يدخل احلمام

استدالله بفعل ابن عمر على عدم وجوب الزكاة يف مال السيد على مكاتبيـه،  / 3
ال يـؤدي عـن   و احلضور،و كان ابن عمر يؤدي الزكاة عن مملوكيه الغيب" :حيث قال
  4."ال خمالف له من الصحابةو مكاتبيه

  :االستدالل باملصاحل املرسلة: الفرع الثالث

 اها إىل اعتبار املناسب الذي ال يشهد لـه أصـل  املصاحل املرسلة هي اليت يرجع معن
له على هذا شاهد شرعي على اخلصوص، وال كونه قياسا حبيث إذا عـرض   ، فليسمعني

  .1على العقول تلقته بالقبول

                                                 
هيم أبـو  عبد الوهاب بن إبـرا : حتقيقو اجلواهر الثمينة يف بيان أدلة عامل املدينة، حسن بن حممد املشاط، دراسة  1

  ..م1990هـ 1411: ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية217ـ215سليمان، ص 
  .5/336:التمهيد 2
  .4/271:نفس املصدر  3
  .17/138، 14/333:نفس املصدر 4



 والعمل باملصاحل املرسلة حجة عند اإلمام مالك، بل إنه أكثر من العمل ا حىت نسـبت 
  .إليه

  :منها لتمهيداحل املرسلة يف مواضع عدة من اولقد استدل ابن عبد الرب باملص

الشـريعة   أنّ إالّ:  قوله بصدد الكالم عن النصراين املعتق إذا مات وال وارث له/ 1
منعت من التوارث بني  املسلمني والكفار، فكان هذا النصراين املعتق قد تـرك مـاال ال   

ـ  وارث له، وله أصل يف املسلمني عدم مستحقه بعينه، فوجب رف يف مصـاحل  أن يص
  . 2، واهللا أعلم املسلمني ويوقف يف بيت ماهلم

وكا ن يف  :استدالله على جواز رد اإلمام للمستقرض بأكثر مما استقرضه بقوله/ 2
هذا احلديث دليل على أنه جائز لإلمام إذا استقرض للمساكني أن يرد من ماهلم أكثر مما 

 النظر يف ذلك واملصلحة، ووجه ، إذا كان من غري شرطالنظر والصالحأخذ على وجه 
إليه أضعاف مـا يلحقهـم يف رد    لشدة حاجة الفقريتعجيل ما أخذه منفعة معلوم فإن 

األفضل ألن ميل الناس إىل العاجل من أمر الدنيا فكيف نعطيه أكثر مما أخذ منه والصدقة 
إبلـه   ال حتل لغين ؟ فاجلواب عن هذا أنه جائز ممكن أن يكون املستقرض منه قد ذهبت

بنوع من جوائح الدنيا وكان يف وقت صرف ما أخذ منه إليه فقريا فحل له الزكاة فأعطاه 
النيب صلى اهللا عليه وسلم خريا من بعريه مبقدار حاجته ومجع يف ذلك وضع الصـدقة يف  
موضعها، وحسن القضاء، وجائز أن يكون غارما وغازيا ممن حتل له الصدقة مع القضاء، 

  . 3–واهللا أعلم  –عها ووضع الصدقة موض

                                                                                                                                           
، 2أمحد عبد الشايف، ج  :صححهو االعتصام، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي أبو إسحاق الشاطيب، ضبطه  1
 . ، دار شريفة، اجلزائر351ص

  .3/72: التمهيد  2
  . 62-4/61: نفس املصدر 3



 1قوله بصدد الكالم عن مرياث الكافر، وتعليقا على توريث علي بن أيب طالب/ 3
واملرتد كافر ال حمالة وقد جيوز أن يكون علي بن أيب طالب صرف مال ذلك : "ورثة مرتد

ما صرف إىل بيت املال من األمـوال   املصلحة ألنّاملرتد إىل ورثته ملا رأى يف ذلك من 
  . 2"يله أن يصرف يف املصاحلفسب

أنّ اإلمام أو احلاكم إذا نزلت به نازلة ال أصـل هلـا يف    "فهو يرى رمحه اهللا / 4
الكتاب والسنة كان عليه أن جيمع العلماء وذوي الرأي وشاورهم فإن مل يأت واحد منهم 

  .3"راه واألخذ مبا ي األصلح بدليل من كتاب وال من سنة غري اجتهاد كان عليه امليل إىل

  :االستدالل باالستحسان: الفرع الرابع

  .4بأقوى الدليلنيالقول  االستحسان عند اإلمام مالك هو   

ولقد ساق ابن عبد الرب مجلة من الشواهد، أفاد ا أن املالكية عملوا باالستحسان، 
  .يعتمده حجة شرعية هوأن

 صلى اهللا عليـه  رسول اهللا أنّ عن أبيه5ففي تعليقه وشرحه ملرسل جعفر بن حممد 
وملا ثبت أن حيكم بشهادة امرأتني، ورجـل يف  :" قال .6وسلم قضى باليمني مع الشاهد

سـببه حلـف    من قوي أنّ ويف األصولاألموال، كان كذلك اليمني، مع شهادة رجل 
الشيء إذا كان يف يد أحد حلف صاحب اليد، وكذلك الشـاهد   واستحق، أال ترى أنّ

                                                 
وشهد له النيب صلى اهللا عليـه وسـلم باجلنـة،     ،علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي، شهد بدرا ،هو أبو احلسن 1

شـذرات   ،4/564:اإلصـابة : نظر ترمجتـه يف ا. هـ23هـ، قتله أبو لؤلؤة سنة 13استخلف يف رجب سنة 
  .241-1/237 :، الفكر السامي34-1/33 :ذهبال
  . 168-9/167 :التمهيد 2
  .8/368: التمهيد  3
الدآتور : أحكام الفصول في أحكام األصول، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق ودراسة 4

  .م1989هـ 1409:، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى564،ص 2عبد اهللا محمد الجبوري،ج
حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب اهلامشي أبو عبد اهللا املعروف بالصادق صدوق فقيه  جعفر بنهو   5

 .1/220:، شذرات الذهب6/255:سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف .هـ148إمام من السادسة مات سنة 
  .سبق خترجيه  6



الزيادة، من حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم منسـوخة بآيـة    أنّذكروا من  االواحد، وم
الدين، ينتقض عليهم باإلقرار والنكول ومعاقر القمط وأنصاب اللنب واجلذوع املوضوعة 
يف احليطان فإم قد حكموا بكل ذلك وليس مذكورا يف اآليـة، فـإذا اسـتجازوا أن    

ف ينكـرون الزيـادة عليـه    ، فكياستحساناويزيدوا على النص ذلك كله يستحسنوا 
باألخبار الثابتة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك وعن اخللفـاء،  ومجهـور العلمـاء    

  .1وصحيح األثر والنظر

ن ما أنزلـه  فاإلمام ابن عبد الرب مجع بني االحتجاج على أنه صلى اهللا عليه وسلم بي
وبني االقتباس مـن احلـديث أو    اهللا يف كتابه ببيان امل وختصيص العام وتقييد املطلق،

  .أشياء توافق املنصوص يعتمدها املالكية استحسانا ال نصا ةاآلي

  :االستدالل بالعرف: الفرع اخلامس

ما استقر يف النفوس من جهة العقول، وتلقتـه الطبـاع السـليمة    : العرف والعادة
  بالقبول

  :منها"  التمهيد" ولقد ورد االستدالل بالعرف استدالال صرحيا يف مواقع عدة من 

  . استدالله على أنّ العمل الذي جيوز يف الصالة هو ما تعارفه الناس/ 1

وال علمت أحدا منهم جعل بني القليل من العمل اجلائز يف الصالة، وبـني   ": قال
  2"ما تعارفه الناسالكثري املفسد هلا حدا يتجاوز إال 

  .دده عرف الناساستدالله على أن الغىن غري حمدد شرعا، وإمنا حي/ 2

فأما من جاءه شيء من الصدقات من غري مسألة فجائز له أخذه وأكله ما  ": قال 
  3 "الغىن املعروف عند الناسمل يكن غنيا 

                                                 
 2/256: التمهيد 1
  4/188: التمهيد  2
 4/105: نفس املصدر 3



استدالله على جواز دخول احلمام من غري تقدير للماء وال ملدة املكـث فيـه   / 3
  .لتعارف الناس على ذلك

كرهوا دخول احلمام إال بشيء معـروف   وقد بلغين أن طائفة من الشافعني" :قال
  ."وإناء معلوم وبشيء حمدود

يف دخول احلمام وأجرة  ويف تواتر  العمل باألمصار :"يف رده على هذا الكالم قال
  .1 "احلمام ما يرد قوهلم

ال أعلم بني علماء املسلمني خالفا ": استدالله على عدم جواز أكل القرد بقوله/ 4
ينهي عن نفسـه بزجـر    هما حيتاج القرد ومثله أن ينهى عنه، ألنو...أن القرد ال يؤكل

  2"  عن العرب وال من غريهم أكلهالطباع والنفوس لنا عنه، ومل يبلغنا 

قوله يف معرض كالمه عن حكم خروج املرأة إىل املسجد، وبعد إيراده ملذاهب / 5
فلـيس   3قول ابن املبـارك أقوال الفقهاء، يف هذا الباب متقاربة املعىن وخريها  " :الفقهاء

مـا   ،لو أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمخمالف لشيء منها ويشهد له قول عائشة 

                                                 
 .2/70: مهيدالت 1
 .158-1/157: نفس املصدر 2
هـ، مسع من ابن أيب ليلى، 118عبد اهللا بن املبارك بن واضح احلنظلي التميمي، ولد سنة  ،عبد الرمحان أبوهو    3

روى عنه ابن وهب وحيي بـن القطـان    .وغريهم ، ومالك وشعبة ،، ومحيد الطويلاألعمشو وهشام بن عروة،
تـويف سـنة   ) كتاب الـرب والصـلة  ( ،)املسند( ،)كتاب اجلهاد( ،)كتاب الزهد والرقائق(  :من مؤلفاته .وغريمها
، 75:، شجرة النور297ـ1/295:، شذرات الذهب213-212:الديباج ملذهب :نظر ترمجته يفا .هـ181

  .4/115:عالم، األ138-1/137:تاريخ التراث



 أحوال الناس اليومومع 1 .كما منعه نساء بين إسرائيل ،ملنعهن املساجد ،أحدث النساء
  .2"ومع فضل صالة املرأة يف بيتها فتدبر ذلك

وهذا يدل على أنه ليس يف  ":قال،املاءوعن حكم سؤر احليوان وما يتنجس منه / 6
من النجاسات اتمـع  ثبتت معرفته عند الناس حي جناسة فإمنا النجاسة يف امليتة وفيما 

  . 3"عليها مىت قامت الدالئل بنجاستها

وأما أكل حلم احلمر اإلتسية فـال  :  " وعن حكم أكل حلوم احلمر اإلنسية قال/ 7
 4يف حترميها وعلى ذلك مجاعة السلف إال ابـن عبـاس  خالف بني علماء املسلمني اليوم 

قل ال أجد فيمـا   :وعائشة فإما كانا ال يريان بأكلها بأس ويتأوالن قول اهللا عز وجل
  . 5أوحي إىل حمرما على طاعم يطعمه

  .6ما عليه الناسعلى االختالف يف ذلك عن ابن عباس والصحيح فيه 

  :االستدالل بسد الذرائع: الفرع السادس

  .الذرائع ما كانت وسيلة وطريقا إىل الشيء

                                                 
البخاري يف ، و477:  املساجد،  احلديث رقمأخرجه مالك يف كتاب القبلة، باب ما جاء يف خروج النساء إىل  1

مسلم يف كتاب الصالة، باب خـروج  ، و869: كتاب اآلذان، باب انتظار الناس قيام اإلمام العامل، احلديث رقم
، 2/444:، فتح البـاري 1/190: املوطأ: انظر.445: احلديث رقم.  النساء إىل املساجد إذا مل يترتب عليه فتنة

 .1/329: صحيح مسلم
   .23/403: التمهيد 2
  . 1/336 :ا نفس املصدر3
هو أبو العباس، عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب، ولد قبل اهلجرة بثالث سنوات، والزم النيب صلى اهللا عليـه     4

  .هـ68حديثا، تويف سنة  1660وسلم وروى عنه األحاديث، بلغت  مرواية 
، 3/331: سري أعـالم النـبالء   ،276-1/274اء واللغات ذيب األمس ،3/933: االستيعاب:انظر ترمجته يف

 .4/95:عالم، األ76-1/65:،  شذرات الذهب4/141: اإلصابة
 .145:اآلية/ سورة األنعام  5
  .10/123: التمهيد  6



  .1حسم مادة وسائل الفساد دفعا هلامعناه  سد الذرائعو 

الذرائع من األصول اليت اعتمد عليها اإلمام مالك حىت إنّ ابن بسد  األخذ إنّو هذا،
  .2ومن أصل مالك مراعاة الذرائع: عبد الرب قال

  :منها"  التمهيد" ولقد ورد االستدالل ا يف بعض املواضع من 

  : قوله يف بيان حكم شراء الصدقة من املتصدق عليه/ 1

وأهل العلم محلوا يه على شراء الصدقة والعودة فيها على سبيل الترته عنـها، ال  " 
لئال يطلق للناس اشـتراء صـدقام    وملا يف ذلك من قطع الذريعةعلى سبيل التحرمي، 
  . 3"فيشتروا من الساعي

حيتمل أن يكون قولـه   ":  مباشرة احلائض وهي متزرة دد الكالم عنقوله بص/ 2
ولو أنه  االحتياط، والقطع للذريعةصلى اهللا عليه وسلم مبباشرة احلائض وهي متزرة على 

واحملـرم  احتياطا أباح فخذها كان ذريعة إىل موضع الدم احملرم بإمجاع، فنهى عن ذلك 
   .4"بعينه موضع األذى

  

هذا احلديث إذا رتب مع الذي قبله، دالّ على أن شـدة  " ة نفسها وقوله يف املسأل
  5 ."واهللا أعلم معناه لقطع الذريعة واالحتياطاإلزار على احلائض 

وعن حكم زيارة النساء القبور، وبعد أن أورد آراء الفقهاء يف حكم املسـألة  / 3
ـ  "  :وترجيحه حلكم اإلباحة فيها قال فأمـا  ب إيل، وتوقي ذلك للنساء املتجـاالت أح

                                                 
، عـامل  32،ص 2الفروق، شهاب الدين، أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصـنهاجي القـرايف، ج   1

  .الكتب، بريوت
 24/392: التمهيد 2
 3/104: نفس املصدر 3
 174-3/173 :نفس املصدر 4
 3/262: نفس املصدر 5



، ون حيث خرجن وال شيء للمرأة أفضل من لزوم قعر الشواب فال تؤمن الفتنة عليهن
  . 1"بيتها

اللهم أمض ألصحايب هجرم وال  :قوله صلى اهللا عليه وسلم قوله تعليقا على/ 4
ألن سعدا وإن كـان   دليل على قطع الذرائع يف احملرماتوفيه   :"2تردهم على أعقام

مبا محل غريه حب الوطن على دعوة املرض فلذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه مريضا فر
  .3"وسلم اللهم امضي ألصحايب هجرم وال تردهم على أعقام

  :االستدالل بشرع من قبلنا: الفرع السابع 

 اإلمـام  ولقد استدلّ. شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يدل دليل على نسخه أو تبديله
 فتراه يف مواضع عدة يؤكد على حجيته والعمل به . ذا األصلابن عبد الرب:  

إال مبا ورد يف القرآن أو يف سنة النيب حممد صلى  شرائع من قبلنا شرائع لنا": يقول
  . 4"اهللا عليه وسلم نسخه وخالفه 

  

                                                 
 233-3/232: نفس املصدر 1
جاءين رسول اهللا صلى اله عليه وسلم يعودين عـام  : عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه، أنه قال: احلديث 2

ا رسول اهللا، قد بلغ يب الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، وال يرثين إالّ ابنة يل، أفأتصدق بثلثي ي: حجة الوداع، من وجع اشتد يب، فقلت
الثلث، والثلـث  : ال، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فالشطر ؟ قال: ال، فقلت:  مايل ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي ا وجه اهللا، إال أجرت، حىت ما كثري، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خري من أن تذرهم 
إنك لن ختلّف، فتعمل : يا رسول اهللا، أأخلّف بعد أصحايب ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقلت: قال. امرأتك يف  جتعل يف

تفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمض ألصحايب هجـرم،  عمال صاحلا، إالّ ازددت به درجة ورفعة، ولعلّك أن ختلّف حىت ين
أخرجه مالك يف كتاب الوصية، باب الوصية يف الثلث ال تتعدى،  احلديث   .   وال تردهم على أعقام، لكن البائس سعد بن خولة

، ومسـلم يف  1295: احلديث رقم ،و البخاري يف كتاب اجلنائز، باب رثاء النيب صلى اهللا عليه وسلم سعد بن خولة، 1521: رقم
، صـحيح  3/211:، فـتح البـاري  2/280: املوطـأ : انظـر . 1628: كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث،  احلـديث رقـم  

  .  3/1252:مسلم
  . 8/391  :التمهيد 3
  . 14/387 :نفس املصدر 4



وغريه من  1بل إنه يرى بأن من صح عنده شيء من التوراة بنقل مثل ابن  سالم
ـ   أحبار اليهود الذي ا يف ن أسلموا جاز له أن يقرأه ويعمل مبا فيه إن مل يكـن خمالفـا مل

  . 2صلى اهللا عليه وسلم شريعتها من كتابنا وسنة نبينا

  :ومن مواضع استدالله بشرع من قبلنا

فأما  فسـاد  "  :قوله بصدد الكالم عن مسألة فساد الزروع واحلوائط والكروم/ 1
لشافعي وأهل احلجاز يف ذلك ما ذكرناه عنـهم  الزروع واحلوائط والكروم فقال مالك وا

عليـه القـرآن يف    يف هذا الباب وحجتهم حديث الرباء بن عازب املذكور فيه مع ما دلّ
  .3"إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القومقصة داود وسليمان 

و ال خالف بني أهل اللغة أن النفش ال يكون إال بالليل وكذلك قال مجاعـة  :قال
اء بتأويل القرآن وقال اهللا عز وجل حملمد صلى اهللا عليه وسلم مث ذكر من ذكر مـن  العلم

تداء بكل فجاز االق .4"أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده: " أنبيائه يف سورة األنعام
ما ورد به القرآن من شرائع األنبياء إال أن مينع من ذلك ما جيب التسليم له من نسخ 

تـبني مـراد اهللا   اردة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم خبالف ذلك يف الكتاب أو سنة و
شريعتنا خمالفة لشريعتهم فتحمل على ما جيب االحتمال عليه من ذلـك   فيعلم حينئذ أنّ
  .5وباهللا التوفيق

                                                 
، ودخيل اإلسالم بعد هجـرة  هو عبد اهللا بن سالم بن احلارث كان امسه األول احلصني،  كان من يهود املدينة 1

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة وكان واسع املعرفة باملأثور اليهودي حول اخللق وتاريخ العامل واألشـياء  
وغري ذلك، وترجع إليه كثري من األخبار اخلاصة ذا يف أقدم كتب املغازي واحلديث والتفاسري، وتـواريخ العـامل   

،  4/118: ،  اإلصـابة 2/413:، سري أعالم النـبالء 3/921:االستيعاب: ظر ترمجته يفان. هـ،43وفاته سنة 
  .1/487:، تاريخ التراث العريب1/53:، شذرات الذهب:5/249ذيب التهذيب

  . 14/387 :التمهيد 2
 .78: اآلية/ سورة األنبياء  3
 .   90: اآلية/ سورة األنعام  4
  . 11/84  :التمهيد 5



 نقوله يف معرض كالمه عمن أعتق عن غريه رقبة بغري إذن املعتـق عنـه، ودو  / 2
  :بشأن املسألة قال وعند إيراده ملذاهب الفقهاء ، أمره

أمر بذلك أو مل يأمر إذا كـان   ءالوالء للمعتق عنه، وسوا: قال مالك وأصحابه إال أشهب
  .مسلما

ابن شهاب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف حديث  وحجة مالك ما رواه
ـ : إن نيب اهللا أيوب عليه السالم قال يف بالئه"  ذكره وفيه طول ت إن اهللا ليعلم أين كن

أمر على الرجلني يتنازعان، ويذكران اهللا، فأرجع إىل بييت، فأكفر عنهما كراهـة أن  
  . 1يذكر اهللا إال يف حق 

  :قال ابن عبد الرب معلقا على هذا احلديث

أيوب كان يكفر عن غريه بغري أمره، ولو مل جيز عند أيوب مل يكفر عنه،  وفيه أنّ" 
 يبلغنا أن شريعة أيوب كانت يف كفارة األميان ألنه ملوالكفارة قد تكون بالعتق وغريه، 

على غري شريعتنا، وإذا جاز العتق لإلنسان عن غريه يف شريعة أيوب عليه السـالم مل  
أولئك " ينسخ ذلك يف شريعتنا إال بأمر بني، فالواجب االقتداء به لقول اهللا عز وجل 

  2" الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده 

  :ل باالستصحاباالستدال: الفرع الثامن

هو احلكم بثبوت أمر أو نفيه يف الزمان احلاضر أو   :3االستصحاب عند األصوليني 
  .املستقبل، بناء على ثبوته أو عدمه يف الزمان املاضي، لعدم قيام الدليل على تغيريه

  :ولقد اعتمد ابن عبد الرب على هذا األصل يف تقرير كثري من األحكام

                                                 
. يف جممع الزوائد من كتاب ذكر األنبياء عليهم السالم يف باب ذكر نيب اهللا أيوب عليه السـالم ذكره اهليثمي   1

، دار الريان للتـراث، دار الكتـاب العـريب، سـنة     208،ص8انظر جممع الزوائد، علي بن أيب بكر اهليثمي، ج
 .هـ1407:النشر

 .3/66: التمهيد 2
  .لفكر، اجلزائر، دار ا859،ص 2أصول الفقه، وهبه الزحيلي، ج 3



  إلباحة األصلية لألشياء اليت مل يرد دليل بتحرميهافمن أمثلة استصحاب حكم ا

يف الذي أهـدى إىل   1ابن وعلة املصري قوله بعد أن ورد احلديث الذي رواه/ 1
ويف هذا احلديث من الفقـه، أن مـا   : قال .2ية مخرراو مرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

يقع عليها إال أن تغلـي  يسمى مخرا يف لسان العرب، لكن االسم الشرعي، ال يعصر من العنب 
وترمي بالزبد، ويسكر كثريها أو قليلها ويف اللغة قد يسمى العنب مخرا، لكن احلكـم يتعلـق   

  .دون اللغوي باالسم الشرعي

رد املنع، أال ترى أن اإلباحة حىت يويف سياق احلديث ما يدل على   : إىل أن قال 
  .3تقادا منه لإلباحةية اخلمر يف هذا احلديث وإمنا أهداها اعاملهدي لراو

أنّ رسول اهللا صلى اهللا  :احلديث الذي رواه عبد اهللا بن عمرقوله تعليقا على / 2
 ،عليه وسلم كان يلبس خامتا من ذهب، مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنبذه

  .4 فنبذ الناس خواتيمهم :ال ألبسه أبدا، قال: وقال

على اإلباحة، حىت يرد الشـرع بـاملنع    على أن األشياءويف هذا احلديث دليل  
واهللا  –، أال ترى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتختم بالذهب، وذلـك  منها

                                                 
هو عبد الرمحان بن وعلة املصري، روى عن ابن عمر وابن عباس وروى عنه مرشد بن عبد اهللا اليزين وزيد بن   1

  .1/527:،  اللباب يف ذيب األنساب:6/293ديب التهذيب: انظر ترمجته يف  .أسلم وغريمها
أهـدى  : عما يعصر من العنب ؟ فقال ابن عبـاس  أنه سأل عبد اهللا بن عباس: عن ابن وعلة املصري: احلديث  2

أمـا علمـت أنّ اهللا   : سـلم و سلم راوية مخر، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليهو رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه
أمرته أن يبيعها، فقال : مب ساررته ؟ فقال: سلمو فساره رجل إىل جنبه، فقال له صلى اهللا عليه .ال: حرمها ؟  قال

   .إنّ الذي حرم شرا، حرم بيعها، ففتح الرجل املزادتني، حىت ذهب ما فيهمـا : سلمو ول اهللا صلى اهللا عليهله رس
  . 2/354: املوطأ: انظر .1625: أخرجه مالك يف كتاب األشربة، باب جامع حترمي اخلمر،  احلديث رقم

 .142-4/141: التمهيد 3
، 1791: سلم، باب ما جاء يف لبس اخلامت، احلديث رقـم و عليه أخرجه مالك يف كتاب صفة النيب صلى اهللا  4
، فتح 2/426: املوطأ: انظر.5867: حدثنا عبد اهللا بن مسلمة،  احلديث رقم: البخاري يف كتاب اللباس، بابو

  .10/391:الباري



أمره اهللا مبا أمره من ترك التختم بالذهب، فنهى رسول  على ما كانوا عليه، حىت –أعلم 
  1اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن التختم بالذهب للرجال 

: ى املالكية الذين كرهوا وضع اليمني على اليسرى يف الصالة قـال ويف رده عل/ 3
ومل ينه اهللا عن ذلـك   ألن األشياء أصلها على اإلباحةوال وجه لكراهة، من كره ذلك 
  2 .وال رسوله وال معىن ملن كرهه

ستصحاب حكم اإلباحـة  ـ ا: تكرر استعمال ابن عبد الرب هلذا األصل دهذا، ولق
  :ل البعض منهاـ يف صور قواعد ال بأس أن أسجملا سكت الشرع عنه 

  3 .اإلباحة حىت يصح املنع من وجه ال معارض له :األصل/ 1

  4 .أصل األشياء على اإلباحة حىت يرد املنع/ 2

اإلباحة حىت يصح املنع بوجه ال معارض له، ودليل غـري   :األصل يف األشياء/ 3
  . 5حمتمل للتأويل

  6 . يثبت احلظراإلباحة حىت :األمور أصلها/ 4

  7 .األشياء على اإلباحة حىت يثبت احلظر واملنع/ 5

  8 .األصل أن األشياء على  اإلباحة حىت يثبت النهي، وهذا يف كل شيء/ 6

  1 .األشياء أصلها اإلباحة/ 7

                                                 
 .17/95: التمهيد 1
 .75-20/74: نفس املصدر 2
 .4/67: نفس املصدر 3
 .4/142: نفس املصدر 4
 .345-6/344: تمهيد ال 5
 .9/205: نفس املصدر 6
 .10/129: نفس املصدر 7
  .17/114: نفس املصدر 8



ومن أمثلة استصحاب العموم إىل أن يرد ختصيص واستصحاب النص إىل أن / 2
  .النسخ يرد

  .2ن حيمل على عمومه حق الكالم أ  :قوله  

العموم هو األصل يف الكالم، فال بد أن  فهذا توكيد منه الستعمال هذا األصل وأنّ
  . يستصحب إىل أن يرد التخصيص

على من مسع اخلطاب أن يستعمله على عمومه إذا مل يبلغه شـيء    :وقوله أيضا 
  . 3"خيصه

  .وامهومن أمثلة استصحاب ما دلّ العقل والشرع على ثبوته ود/ 3

  

 " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :حديث ابن عباس قالقوله تعليقا على / 1
وأفطروا للرؤية، فإن حالـت دونـه غبايـة     ،ال تصوموا قبل رمضان،صوموا لرؤيته

  .4"فأكملوا ثالثني

، وال يزيلـه إال  أن اليقني ال يزيله الشك... ويف حديث ابن عباس هذا من الفقه 
ما هم عليه من يقني شـعبان إال   اه صلى اهللا عليه وسلم أمر الناس أال يدعويقني مثله، ألن

  .بيقني رؤية واستكمال العدة، وأن الشك ال يعمل يف ذلك شيئا

                                                                                                                                           
 .20/79: نفس املصدر 1
 .19/100، 4/328: وانظر 17/64: التمهيد 2
  .1/304 :نفس املصدر 3
ية اهلـالل  ما جاء أن الصوم لرؤباب . أخرجه ذا اللفظ الترمذي عن ابن عباس رضي اهللا عنه يف كتاب الصوم  4

  . 3/72:انظر سنن الترمذي.688: حديث رقم. واإلفطار له



وإعالمـا أن األحكـام ال   وهلذا ي عن صوم يوم الشك اطّراحا ألعمال الشك، 
نسان ما هو عليه وهذا أصل عظيم من الفقه أن ال يدع اإل، جتب إال بيقني ال شك فيه

  .1احلال املتيقنة إال بيقني من انتقاهلا

إذا شك أحدكم يف صالته  :قوله صلى اهللا عليه وسلموقوله أيضا تعليقا على / 2
 ركعة وليسجد سجدتني وهو جـالس قبـل    فلم يدر كم صلى أثالثا أم أربعا فليصل

  2. لتسليما

أكثر األحكام، وهو أن  ويف هذا احلديث من الفقه أصل عظيم جسيم مطرد يف: 
الشيء مبين على أصله املعروف حىت يزيله يقني ال شـك   ناليقني ال يزيله الشك، وأ

، وذلك أن األصل يف الظهر أا فرض يقني أربع ركعات، فإذا أحرم ا ولزمه إمتامها، معه
دى ، فإنه قد أقد ثبت عليه بيقني ال خيرجه منه إال بيقنيوشك يف ذلك، فالواجب الذي 

  . 3ما وجب عليه من ذلك

  :الضوابطو وقوله تقريرا هلذه القواعد/ 3

  4"األصل أن السلعة للبائع، فال خترج من ملكه إال بيقني من إقرار أو بينة / 1

ال حيل إخراج ملك من يد قد ملكته ملكا صحيحا، إال حبجة ال معارض هلا / 2
5  

بوت امللك، فكل على ما استحق بعمل، أو ملك صحيح، واستحقاق قدمي وث/ 3
  6حقه، على حسب ما من ذلك بيده، وعلى أصل مسألته 

                                                 
 2/39: التمهيد 1
 .سبق خترجيه  2
 .5/18: التمهيد 3
 .297—24/296: نفس املصدر4
 .7/50: التمهيد  5
 .17/412: نفس املصدر 6



كل من لزمه حق آلدمي، مل يقبل قوله يف املخرج منه إال ببينة تشهد له بذلك / 4
1  

ما هي تقرير منه الستعمال هذا األصل، وتوكيد منه على وجـوب  فهذه القواعد إن
  امه ما مل يدل دليل على تغييربه ته ودواستصحاب احلكم الذي دل الشرع والعقل على ثبو

هو احلكم برباءة الذمة مـن  و :ومن أمثلة استصحاب العدم األصلي لألشياء/ 4
  ليل شرعي يدل على شغلهايها حىت يوجد دالتكاليف الشرعية واحلقوق املترتبة ف

  :منها لتمهيدفقد نص على هذا احلكم يف مواطن من ا

إال بدليل ال مـدفع  . يثبت فيها شيءالذمة على الرباءة، وال جيب أن  •
  .2فيه

 3الذمة ابريئة فال يثبت فيها شيء إال بيقني  •

 4الذمة بريئة فال يثبت فيها شيء إال مبا ال مدفع فيه  •

 5الذمة بريئة إال بيقني أو حجة  •

 6الذمة بريئة، فال جيب فيها شيء إال بيقني  •

  

  
 

                                                 
 .21/256: نفس املصدر 1
 .3/178: نفس املصدر  2
 .7/172: نفس املصدر3
 .11/86: نفس املصدر4
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  الباب الثاينالباب الثاين
  

  

  

  

  

  م ابن عبد الربم ابن عبد الرباالختيارات الفقهية لإلمااالختيارات الفقهية لإلما

  .األندلسي من خالل كتاب التمهيداألندلسي من خالل كتاب التمهيد

  

  



  

قبل الولوج يف صلب املوضوع والغوص يف اختيارات ابن عبد الرب الفقهية، حيسـن  
  .بنا حتديد مصطلح االختيار الذي قام البحث عليه

فما املقصود باالختيار يف اللغة واالصطالح ؟ مث ما هو املقصود منه يف هذا البحث 
  فاظ خمصوصة ؟؟ وهل له أل

  .تعريف االختيار يف اللغة واالصطالح/ 1

  .االختيار والتخري من اخلرية واخلرية، وهواالصطفاء واالنتقاء :يف اللغة/ أ 
  1. اختار الشيء على غريه فضله عليه: يقال

وربـك  : "وقوله تعاىل 2" وأنا اخترتك فاستمع ملا يوحى"  قوله تعاىل: ويف الترتيل
ولقد اخترناهم على علم على "  وقوله تعاىل 3"ما كان هلم اخلرية تار خيلق ما يشاء وخي

  4"العاملني 
قولـه   ومنـه . ومن معاين االختيار طلب ما هو خري وفعله، أو طلب خري األمرين

  . 5"البيعان باخليار ما مل يتفرقا " صلى اهللا عليه وسلم 
و املراد منـه يف هـذا   ومن معانيه أيضا ترجيح الشيء وتقدميه على غريه، وهذا ه

  .واملختار يطلق على الفاعل واملفعول، لكنه يف هذا البحث يدل على اسم املفعول.البحث
فاالختيار يف اللغة إذن هو اصطفاء الشيء وانتقاؤه من أجل الوصول إىل أفضل مـا  

  .  جيعل غايته الوصول إىل أرجح األمور وأفضلها -اسم الفاعل –واملختار . فيه

                                                 
  .1/462:املعجم الوسيط، 266 /4ج:لسان العرب 1
 .13: اآلية/ سورة طه 2
 .68: اآلية/ سورة القصص 3
  .32: اآلية/ سورة الدخان 4
سلم يف م   ،2079:نصحا، احلديث رقمو مل يكتماو أخرجه  البخاري يف  كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان  5

، صحيح 4/388:فتح الباري: انظر .1532:البيان، احلديث رقمو كتاب البيوع،  باب الصدق يف البيع
 . 3/1164:مسلم



  .هو أفضل شيء يتم اختياره –اسم املفعول  – واملختار 
  :يف االصطالح/ ب

  1.االختيار يف االصطالح العام هو ترجيح الشيء وختصيصه وتقدميه على غريه
واالختيار قد يكون مبعىن املرجح مذهبا أو دليال، فاألول هو املعتمد مـذهبا، أمـا   

فتوى داخل املذهب الذي ينسب الثاين فإنه يعتمد على الدليل مع خروجه عن الرأي أو ال
  .إليه اتهد أو الفقيه

واملراد منه خيتلف من مذهب إىل آخر ومن فقيه إىل آخر، ومن كتاب إىل آخـر،  
الذي فعلـه   1وهذ. األمر الذي جعل بعض الفقهاء ينبهون إىل مرادهم يف مقدمة كتبهم

املة لالسـم والفعـل   مشريا، باالختيار، أي مبادته الشخمتصره يف مقدمة  2الشيخ خليل
  .3الختيار أيب احلسن اللخمي

وإن كانت بصيغة الفعل كاختار واختاره واختري فذلك االختيار إشارة الختياره هو 
  .نفسه وذلك ألن الفعل يقتضي التجدد واحلدوث املناسب ملا جيدده وحيدثه من عند. يف نفسه

الواقع بـني أهـل    وإن كانت بصيغة االسم كاملختار فذلك الختياره من اخلالف
  4.املذهب، وذلك ألن االسم يقتضي الثبوت املناسب للثابت بني أهل املذهب

                                                 
 .، دار صادر بريوت419،ص2حممد علي بن علي التهانوي، ج ،كشاف اصطالحات الفنون 1

من علماء القاهرة مبصر، و ارزين،هو ضياء الدين، أبو املودة، خليل بن إسحاق اجلندي، من فقهاء املالكية الب 2
يف ) املختصر: (له مؤلفات عديدة منها. الفرائض، فاضال يف مذهب مالكو احلديثو مشاركا يف فنون من العربية،

 هـ، 768اختلف يف تاريخ وفاته، فقيل . شرح على املدونةو يف شرح خمتصر ابن احلاجب،) التوضيح(الفقه، 
 :، األعالم223: ، شجرة النور الزكية186: الديباج املذهب: ترمجته يف انظر. هـ 776هـ، وقيل  769قيل و
2/315.  
أيب و هو ابن بنت اللخمي، قريواين، تفقه بابن حمرز،و هو أبو احلسن، علي بن حممد الربعي، املعروف باللخمي، 3

عليق كبري على املدونة له ت. غريهو أخذ عنه أبو عبد اهللا املازري،. غريهمو السيوري،و الفضل ابن بنت خلدون،
: الديباج املذهب: انظر ترمجته يف. هـ478تويف سنة . ، مفيد له فيه اختيارات خرجت عن املذهب)التبصرة(مساه 

  .251ـ 1/250 :، الفكر السامي4/328: ، األعالم117: ، شجرة النور الزكية298
دار الكتب  ،39،ص1، جة الدسوقيمشس الدين حممد بن أمحد بن عرف. حاشية الدسوقي على الشرح الكبري4

 .35ـ1/34:مواهب اجلليل .1996سنة . الطبعة األوىل. العلمية



وإمنا جعل الفعل الختيار الشيوخ يف أنفسهم واالسـم الوصـف   : قال ابن غازي
الختيارهم من اخلالف املنصوص ألن الفعل يدل على احلدوث والوصـف يـدل علـى    

  .الثبوت
يف االختيار، وبدأ باللخمي ألنه أجـرؤهم ولـذا    وخصهم بالتعيني لكثرة تصرفهم

بالترجيح ألن أكثر اجتهاده امليل مـع   1خصه مبادة االختيار على ذلك، وخص ابن يونس
  2.بعض أقوال من سبقه وما خيتار لنفسه قليل

فوضح من هذه النصوص أن االختيار عند قدماء املالكية يطلق على القول الـذي  
  .الشرع باالجتهاد، ويكون حينئذ خارجا عن املذهب استنبطه املختار من أدلة

  .أما املختار فهو  األصح،  واملختار داخل املذهب
  .ديباجهوهذا ما أكده ابن فرحون يف  

له تعليق كبري على :" ففي ترمجته أليب احلسن اللخمي الذي خص باالختيار قال/ 1
فخرجت اختياراتـه عـن   خرج ، مفيد حسن لكنه رمبا اختار فيه والتبصرة املدونة مساه
  3.املذهب
وكان من أحفظ أهل زمانه للمـذهب  : 4وجاء يف ترمجة حممد بن حيي بن لبابة/2

  5.وله اختيارات يف الفتوى والفقه خارجة عن املذهبعاملا بعقد الشروط بصريا بعللها 

                                                 
عتيق و هو حممد أبو بكر بن عبد اهللا بن يونس، متيمي صقلي، كان إماما عاملا، أخذ عن أيب احلسن احلصائري،  1

انظر . هـ 451تويف سنة . هاتألّف كتابا جامعا للمدونة أضاف إليها غريها من األم. غريمهاو بن الفرضي،
  .111 :، شجرة النور الزكية370ـ 369 :الديباج املذهب: ترمجته يف

  1/35:مواهب اجلليل 2
  .298 :الديباج املذهب  3
هو أبو عبد اهللا، حممد بن حيي بن لبابة، امللقب بالربجون، ابن أخي الشيخ ابن لبابة، مسع من عمه حممد بن عمر  4

: انظر ترمجته يف. هـ 336تويف سنة . كتاب يف الوثائقو املنتخب،: له تآليف يف الفقه منها. هعن غريو بن لبابة،
   .7/136 :، األعالم349ـ348 :الديباج املذهب ،87:جذوة املقتبس

  .348 :الديباج املذهب  5



وهو ثبت جليل يف احلـديث والقضـاء   :  1وجاء يف وصف أيب الطاهر الذهلي/3
  .2قول مالك بن أنس ورمبا اختارإىل وكان يذهب 

كان رمحه اهللا إمامـا  :  فقال يف وصفه 3أما االمام أبو الطاهر بن بشري التنوخي/ 4
عاملا مفتيا جليال فاضال ضابطا متقنا حافظا للمذهب، إماما يف أصول الفقـه والعربيـة   

 رتبة االختيـار  املترفعني عن درجة التقليد إىلواحلديث من العلماء املربزين يف املذهب 
  ....والترجيح

وكان بينه وبني أيب احلسن اللخمي قرابة وتعقبه يف كثري من املسـائل ورد عليـه   
  4.اختياراته الواقعة يف كتاب التبصرة

  :األلفاظ الدالة على االختيار /2
  :األلفاظ الدالة على االختيار قسمان

" ار صـراحة كقـوهلم  وهي األلفاظ اليت حتوي على مادة االختي.  صريح: األول
  .االختيار كذا أو اختار أو هذا اختياري، أو هو املختار، أو االختيار عندي

غري صريح، وهي األلفاظ اليت تدل على االختيار والترجيح كقوهلم، هذا هو : الثاين
الراجح، أو األصح، أو الصواب أو األقوى أو األفضل أو األحوط، أو أوىل ما قيل يف هذا 

  اخل.…الباب

                                                 
 279، مولده يف هو أبو الطاهر، حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن نصر بن جبري بن صاحل بن عبد اهللا بن أسامة  1

احلسني بن و مصر، روى عن أيب غالب، علي بن أمحد بن النضر،و دمشقو واسطو هـ، ويل قضاء بغداد
خالئق ال و أبو العباس الصرييف،و احلافظ عبد الغين بن سعيد،و مسع منه أبو احلسن الدارقطين، .غريمهاو الكميت،

، 2/344: ، العرب يف خرب من غرب405ـ 404: اج املذهبالديب: انظر ترمجته يف. هـ 367تويف سنة  .حيصون كثرة
  .5/311 :األعالم

  .404 :الديباج املذهب  2
 :هو أبو الطاهر، إبراهيم بن عبد الصمد بن بشري التنوخي، كان إماما عاملا، مفتيا جليال فاضـال، لـه كتـاب     3
 .غريهاو ،)التنبيه على مبادىء التوجيه(ب كتاو ،)جامع من األمهات(كتاب و ،)األنوار البديعة إىل أسرار الشريعة(

   .1/48 :، معجم املؤلفني143ـ 142 :الديباج املذهب :انظر ترمجته يف .هـ 526تويف سنة 
  .143 :الديباج املذهب  4



فاالختيار ليس له ألفاظ حمددة، فكل األلفاظ اليت تدل على الترجيح تصلح للداللة 
على االختيار صرحية كانت أو غري صرحية بشرط أن يكون الترجيح، من حيث الـدليل،   

  .والسياق هو الذي يوضح ذلك أو تنبيه املختار على مراده
  :االختيار يف هذا البحث/3

البحث هو ما اختاره اإلمام ابن عبد الرب لنفسه عـن  املقصود من االختيار يف هذا 
املشهور فيها،  واألخرى عامة، أ باألدلة باالجتهاد خمالفا مذهبه املالكي خاصة، واملذاه

  .وكذا املسائل اليت مل جيد هلا نقال يف املذهب فخرجها على قواعده وأصوله واجتهد فيها
ليل وخيالف املذهب أو املشهور منـه  واالختيار ذا املعىن وهو الذي يقوم على الد

ميثل الترجيح الذي أدى إليه االجتهاد والنظر الفقهي والتمحيص بني املذاهب املختلفة بناء 
  .على ما تقرر من القواعد العلمية واألصول املنضبطة

فهو حبق يدل على عبقرية الفقيه الذي مجع أدوات االجتهاد فأحصى األدلة وربـط  
مقاصد الشرع ليستنبط احلكم وفق أدلة األحكام وهذا مـا يثـري   بني علل األحكام و

  .البحث وينمي الدراسات الفقهية على وجه اخلصوص
ألنّ اإلمام ابن عبد . أما االختيار داخل املذهب، فلو قصدته ملا استوعبه هذا البحث

يستوعبها الرب من كبار املالكية الذين حقّقوا ونقّحوا وهذّبوا املذهب، فترجيحاته حبق ال 
  .هذا البحث

فضال على أن الترجيح داخل املذهب إضافة إىل كثـرة مسـائله، يعـد تكـرارا     
املشهور عندهم، فهو إذن ال خيرج عن  وللمذهب، فهو ال خيرج عن أحد قويل املالكية، أ

  .قواعد املذهب
من أجل هذا كله،  آثرت دراسة اختيارات ابن عبد الرب القائمـة علـى األدلـة    

فة للمذهب لنتعرف على فقه اإلمام ابن عبد الرب واألصـول الـيت اعتمـدها يف    واملخال
  .اختياراته،  فتنكشف لنا  شخصية ابن عبد الرب الفقيه اتهد

  

  :هذا، ودراسة اختيارات ابن عبد الرب الفقهية انتظمت يف فصلني مها 



  

  .اختيارات ابن عبد الرب الفقهية يف باب العبادات: الفصل األول 

  

  .اختيارات ابن عبد الرب الفقهية  يف باب املعامالت: لفصل الثاينا 



  

  

  الفصل األول
  

  

  

  

  

  

  

  .اختيارات ابن عبد الرب الفقهية يف باب العبادات
  



  

يهتم هذا الفصل من هذا الباب بتتبع اختيارات ابن عبد الرب الفقهية مـن كتـاب   
ن عبد الـرب، والكشـف عـن    والغرض منه هو استشفاف الفكر الفقهي الب. العبادات

  .اختياراته وتثمينها، وكيفية استدالله هلا، واملعايري اليت اعتمدها يف ترجيحاته

  

يتناول األول منهما بعض اختيارات ابن عبد . و قد قسمت هذا الفصل إىل قسمني
 الرب يف العبادات ذات الطبيعة الصرفة، ويتناول الثاين منه بعض اختيارات ابن عبد الـرب يف 

  . العبادات غري الصرفة، أو املشوبة مبال

  : فبهذا االعتبار، فهو يشمل على مبحثني

   

 .اختيارات ابن عبد الرب يف باب العبادات الصرفة: األول ثاملبح 

  

  .اختيارات ابن عبد الرب يف باب العبادات غري الصرفة: املبحث الثانىي 

  

  

  

  



  

  

  املبحث األول

  .بادات الصرفةاختيارات ابن عبد الرب يف الع

  

  

  

  

فهما عبادتـان  .تنتظم العبادات الصرفة يف الفقه اإلسالمي يف بايب الصالة والصوم
  .خالصتان، غري مشوبتني باملعاين املالية

وسأعرض فيما يلي الختيارات ابن عبد الرب من خالل البابني املذكورين يف مطلـبني  
  :مها

  

  .الصالة ومقدماااختيارات ابن عبد الرب من باب : املطلب األول 

  

  .اختيارات ابن عبد الرب من باب الصيام وأنواعه: املطلب الثاين 

  

  

  



  

  املطلب األولاملطلب األول

  .اختيارات ابن عبد الرب من باب الصالة ومقدماااختيارات ابن عبد الرب من باب الصالة ومقدماا

  

  

يتناول هذا املطلب اختيارات ابن عبد الرب الفقهية مأخوذة مـن بـاب الصـالة    
  .ومقدماا

  :مها  يشمل فرعنيوعلى هذا األساس فهو 

  

  .اختيارات ابن عبد الرب يف باب الطهارة: األولالفرع  

  

  .اختيارات ابن عبد الرب يف باب الصالة :الفرع الثاين 

  

  



  .اختيارات ابن عبد الرب يف باب الطهارة: الفرع األول

تعترب الطهارة للصالة مبثابة املقدمة للموضوع، لذلك مل أفرد هلا مطلبـا خاصـا،   
  .الفرع من املطلب اخلاص بالصالةوتناولتها يف هذا 

  

     .القدر ازئ يف مسح الرأس :ةمسأل

اختلفوا يف القدر ازئ منه و مسح الرأس من فرائض الوضوء، اتفق الفقهاء على أنّ
   : قولنيإىل

روايـة يف  و 1وهذا مذهب مالك. واملرأة مسح مجيع الرأس يف حق الرجل :األول
  .2احلنابلة مذهب 

ورواية ثانية يف  ،4يوالشافع ،3وهذا مذهب أيب حنيفة. ئ مسح بعضهجيز  :الثاين
   1.مذهب أمحد

                                                 
. بريوت. دار الكتاب العريب ،38،ص1، جأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلسي. املنتقى شرح املوطأ   1
  .1/88: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،1/204:مواهب اجلليل. هـ1331سنة . عة األوىلالطب. لبنان
مطالـب   ،.دار إحياء التراث العريب. 166،ص1ج ،موفق الدين عبد اهللا بن أمحد املعروف بابن قدامة. املغين   2

. دمشـق . كتب اإلسالميامل ،117،ص1،جالشيخ مصطفى السيوطي الرحيباين. أويل النهى يف شرح غاية املنتهى
   .هـ 1360سنة . الطبعة األوىل. سورية

. لبنان. بريوت. دار املعرفة ،63،ص1،جمشس األئمة أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السََّرْخِسي. املبسوط  3
 ،6،ص 1، جفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي. تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق .هـ 1406طبعة سنة 

). حاشية ابـن عابـدين  (رد احملتار على الدر املختار يف شرح تنوير األبصار املعروف بـ  ،.دار الكتاب اإلسالمي
سـنة  . الطبعـة الثانيـة  . لبنـان . بـريوت . دار الفكر ،213،ص1،جحممد أمني بن عمر املشهور بابن عابدين

  .هـ1386
  

سـنة  . الطبعة الثانية. لبنان. بريوت. ار املعرفةد ،41،ص1ج .أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي. األم 4 
اموع  . لبنان. بريوت. ، دار الفكر17،ص1إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي،ج .املهذب .هـ1393

   ..مصر. القاهرة. املطعبة املنريية 428،ص1،جأبو زكريا حيىي بن شرف النووي. شرح املهذب



  

  .2 إن مسح املتوضئ ربع رأسه أجزأه: قال أبو حنيفة

الـرأس   مسـح  ليس على املرء دلّت السنة على أن :ومل حيد الشافعي يف ذلك حدا، قال
  . 3كله

 .4سح أجزأه ألنّ اجلميع رأسوإذا قلنا جبواز مسح البعض، فمن أي موضع م: وقال أمحد

   :5سبب اخلالف

َواْمَسـُحوا  { :يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل الباء اليت يف قولـه تعـاىل  
أهي زائدة تفيد التأكيد، أم أا تفيد التبعيض ؟ فمن رآها زائدة أوجـب  . 6}بُِرُؤوسكُْم

 .الرأسضة أوجب مسح بعض ومن رآها مبع مسح الرأس كله،
وسلم  النيب صلى اهللا عليه أنّ«: 7حتج من رجح هذا املفهوم حبديث املغريةو قد ا

  .»8وعلى اخلفني  وعلى العمامة بناصيته فمسح  توضأ

   :املختارالرأي 

وفاقا ملذهب أيب حنيفة والشافعي ورواية عن  اختار اإلمام ابن عبد الرب الرأي الثاين
  . بعض الرأس فالفرض مسح. اإلمام أمحد

                                                                                                                                           
  1/117: مطالب أويل النهى ،1/166: املغين 1
  .1/213: رد احملتار  2
  .1/41 :األم  3
  .1/166:املغين   4
  . 1/70:بداية اتهد  5
 .6 :اآلية /املائدة سورة  6 

ـ  ،صحايب مشهور ،املغرية بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي هو  7 رة البصـرة مث  اأسلم قبل احلديبية وويل إم
تقريـب   ،6/197: اإلصابة ،3/21: سري أعالم النبالء :انظر ترمجته يف. الكوفة مات سنة مخسني على الصحيح

   .1/56: ،  شذرات الذهب :10/234ذيب التهذيب ،1/543: التهذيب
  .1/231: انظر صحيح مسلم. 274:أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة، باب املسح على الناصية والعمامة، حديث رقم  8  



 
  :ل الختياره بأدلة منهاو استد

  

  

 
مسح ف توضأ  وسلم الرسول صلى اهللا عليه أنّ«: ، عن أبيه1ما روى ابن املغرية .1
  .قال أبو عمر الناصية مقدم الرأس .2مث ذكر فوق العمامة. »بناصيته

وعليـه   وسلم يتوضـأ  رأيت رسول صلى اهللا عليه«: قال 3عن أنس بن مالك .2
 .»4مةومل ينقض العما لعمامة، فمسح مقدم رأسه،عمامة قطرية، فأدخل يده من حتت ا

 .»4مةالعما

 6أما كانا ميسحان مقدم رؤوسهما 5وسلمة بن األكوع ما ثبت عن ابن عمر .3

    .1ما ثبت عن مجاعة من التابعني إجازة مسح بعض الرأس .4

                                                 
وى عنه إمساعيل بن حممد بن سعد وعباد بن زياد وبكر بن عبد اهللا ر ،روى عن أبيه ،محزة بن املغرية بن شعبة هو 1

 .3/214: اجلرح والتعديل : ، انظر ترمجته يفاملزين
  . 1/38:انظرسنن أيب داود. 150: حديث رقم ،أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب املسح على العمامة  2

 صلى اهللا عليه قدم النيب ،يد بن حرام اخلزرجي النجارينس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زهو أبو محزة، أ  3 
كي خيدمه فخـدم نـيب اهللا      سلمو صلى اهللا عليه فأهدته أمه لرسول اهللا ،بن عشر سننيااملدينة وهو   سلم و عليه

. قيل غري ذلـك و هـ93 توىف سنة .حديثا 71مسلم على و حديثا اتفق البخاري 2286روى عنه . عشر سنني
ـ 1/127:اللغاتو ذيب األمساء، 2/286: اجلرح والتعديل :انظر ترمجته يف : سـري أعـالم النـبالء    ،128ـ

   .101ـ1/100:شذرات الذهب، 1/80:العرب يف خرب من غرب، 3/395
  ..37ـ32/ 1:  ، انظر سنن أيب داود147: أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب املسح على العمامة، حديث رقم 2
سلم على املـوت يـوم   و ،كان ممن بايع النيب صلى اهللا عليهاألسلميع بن عمرو بن األكو لمةس ،هو أبو مسلم  5

انظر ترمجته  ،هـ74تويف سنة .ويزيد بن خصيفة ،ومواله يزيد بن أىب عبيد ،روى عنه إياس بن سلمة ابنه احلديبية،
  .1/81:، شذرات الذهب :4/124ذيب التهذيب ،4/166: اجلرح والتعديل: يف

  .20/128:التمهيد ،1/23:نف ابن أيب شيبةمص 6 



  :املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

فاألحاديـث صـرحية يف   . يح السنةاستند اإلمام ابن عبد الرب يف اختياره على صح
  .وعضد اختياره بعمل الصحابة والتابعني. إجازة مسح بعض الرأس

َواْمَسـحوا  { :إذ قولـه تعـاىل   .و رد قول املالكية الستنادهم على آيـة حمتملـة  
}بِرؤوِسكُْم

    .ومسح مجيعه الرأس، مسح بعضاحتمل . 2

ء مسح الرأس كله، فإذا دلت السنة دلّت السنة على أنّ ليس على املر: قال الشافعي
  .3على ذلك فمعىن اآلية أنّ من مسح شيئا من رأسه أجزأه

السنة اليت ذكر الشافعي أا دلت على أن مسح بعض الـرأس  : االستذكارقال يف  
 4.كثرية جاء ذلك يف آثار. والناصية مقدم الرأس فقط. جيزىء هي مسحه عليه السالم بناصيته

. ن عبد الرب وهو يؤسس اختياره هذا رجح املفسـر علـى احملتمـل   إنّ اإلمام اب   
  . فاألحاديث نص يف جواز مسح بعض الرأس، وبيان مل اآلية

  

  األذنان هل مها من الرأس أم من الوجه ؟: مسألة

وهـل ميسـحان يف    ختلف الفقهاء يف األذنني، هل مها من الرأس أم من الوجه؟ ا 
  أم يستأنف هلما ماء جديد سوى املاء الذي مسح به الرأس؟الوضوء مع الرأس مباء واحد 

  :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة إىل أقوال هي

األذنان من الرأس، إال أنه يستأنف هلما  :وأمحد بن حنبل وأصحابه قال مالك -1
 . 1ماء جديد، سوى الذي مسح به الرأس

                                                                                                                                           
  .20/128 :نفس املصدر  1
 6 :اآلية /سورة املائدة 2 
  .1/41 :األم  3
  .2/33 :االستذكار  4



ـ  مها سنة على حياهلما،، ال من الوجـه،  :وقال الشافعي -2  ن الـرأس، وال م
 . 2الرأس عوال ميسحان م ويستأنف هلما ماء،

  

 
 األذنان من الرأس، ميسحان مـع الـرأس مبـاء   : والثوري وأصحابه وقال أبو حنيفة -3
 . 3واحد

 . 4األذنان من الوجه: وقال ابن الشهاب الزهري -4

وظاهرمها من  ما أقبل منهما من الوجه،  :وأمحد يف رواية هلما وقال الشافعي -5
  . 5الرأس

   :6سبب اخلالف

                                                                                                                                           
التـاج   ،الطبعـة األوىل . مصـر . مطبعة السعادة ،124،ص1،جاإلمام مالك بن أنس األصبحي. املدونة: ظران 1

. بريوت. دار الفكر ،358،ص1،جبن يوسف العبدري الشهري باملَوَّاقأبو عبد اهللا حممد . واإلكليل ملختصر خليل
مشس الدين أبو عبـد اهللا حممـد بـن مفلـح     . الفروع، 1/174: املغين ،.هـ1398سنة . الطبعة الثانية. لبنان

اإلنصاف يف معرفة الراجح من  ،1991سنة . الطبعة الرابعة. لبنان. بريوت. عامل الكتب ،150،ص1،جاملقدسي
دار إحياء التـراث   ،136،ص1،جحتقيق حممد حامد الفقي. عالء الدين أبو احلسن بن سليمان املرداوي. فاخلال
  .. لبنان. بريوت. العريب

  .1/443: اموع، 1/42: األم: انظر  2
عالء الدين أبو بكـر بـن مسـعود بـن أمحـد      . بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، 1/64: املبسوط: انظر  3

شـرح  ( فتح القدير  ،23م 1982سنة . الطبعة الثانية. لبنان. بريوت. دار الكتاب العريب ،23،ص1ج،الكاساين
املطبعـة   ،27،ص1، جكمال الدين حممد بن عبد الواحد اإلسكندري السيواسي املعروف بابن اهلُمـام ). اهلداية 
  . هـ 1315سنة . الطبعة األوىل. مصر. األمريية

  .1/174: املغين: أنظر  4
كمال الدين حممد بن عبد الواحد اإلسكندري السيواسي املعـروف بـابن   ). شرح اهلداية ( فتح القدير   :انظر  5

 .هـ 1315سنة . الطبعة األوىل. مصر. املطبعة األمريية ،41،ص1،جاهلُمام
  . 1/73:بداية اتهد  6



يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل تردد األذنني بني أن يكونا عضوا منفـردا  
  .جزءا من الرأس أو من الوجه ابذاته أو يكون

   :الرأي املختار

مـع   سحانمياألذنان من الرأس  :وأصحابه اختار اإلمام ابن عبد الرب قول أيب حنيفة
   .مباء واحد الرأس 

  :ه بأدلة منهاو استدل الختيار

دخل علي علي ـ يعين ابن أيب طالب ـ وقد أهراق   : حديث ابن عباس، قال ـ1
املاء فدعا بوضوء، فأتيناه بتور فيه ماء حىت وضعناه بني يديه، فقال يا ابن عباس، أال أريك 

فأصغى اإلناء على : بلى، قال: كيف كان يتوضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قلت
مث متضـمض  ) مث غسل كفيه( ، مث أدخل يده اليمىن فأفرغ ا على األخرى، يده فغسلها

 ا على وجهه، مث مواستنثر، مث أدخل يديه يف اإلناء مجيعا فأخذ ا حفنة من ماء فضرب
ألقم إاميه ما أقبل من أذنيه، مث الثانية، مث الثالثة، مثل ذلك مث أخذ بكفه اليمىن قبضة من  

صيته فتركها تسنت على وجهه، مث غسل ذراعيه إىل املرفقني ثالثا ثالثا، ماء فصبها على نا
مث مسح رأسه وظهور أذنيه، مث أدخل يديه مجيعا فأخذ حفنة من ماء فضرب ـا علـى   

ويف : ويف النعلني ؟ قال  : قلت: رجله وفيها النعل ففتلها ا، مث األخرى مثل ذلك، قال
ويف : ويف النعلني ؟ قـال : قلت: ويف النعلني، قال: قال ويف النعلني ؟: قلت: النعلني، قال

   .1النعلني

                                                 
انظـر  . 117:سلم، احلديث رقـم و هأخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النيب صلى اهللا علي   1

  . 1/29: سنن أيب داود



صلى  رأيت رسول اهللا  :قال عن أبيه عن جده 1طلحة بن مصرف ـ ما روى 3
  .2ميسح رأسه مرة واحدة حىت بلغ القذال  وسلم عليه اهللا 

فإذا مسح برأسه خرجـت  «: وسلم لقوله صلى اهللا عليه 3حديث الصناحبيـ4
  4».ويف اليدين من حتت أظفاره ما قال يف الوجه من أشفار عينيه،كأذنيه،  اخلطايا من

   5.العمل يف ذلك واحد مباء واحد ومعلوم أنّ :قال أبو عمر

. »وسلم يتوضـأ  رأى رسول اهللا صلى اهللا عليهأنه  «: ما روى ابن عباسـ 5
وباطنهما مسحة  وأذنيه ظاهرمها ومسح برأسه «:قال.  ثالثا، ثالثا كله  فذكر احلديث

   6.»واحدة

  .7وأكثر اآلثار على هذا :قال أبو عمر 

 . 1ـ ما روي عن مجاعة من السلف مثل ذلك القول من الصحابة والتابعني6

                                                 
روى  ،بن أىب أوىف وأنس بن مالـك اروى عن  اهلمداين، كان يسمى سيد القراء، طلحة بن مصرف الياميهو   1

تويف سـنة  . كان رمحه اهللا  ثقة . غريهمو ،عنه زبيد اليامي وأبو إسحاق اهلمداين  واألعمش وابنه حممد بن طلحة
  .1/145:،شذرات الذهب5/191: سري أعالم النبالء ،4/473: اجلرح والتعديل :انظر ترمجته يف. هـ112

سنن أيب : انظر. 132:حديث رقم ،سلمو أخرجه  أبو داود يف كتاب الطهارة، باب وضوء النيب صلى اهللا عليه 2
   .1/32: داود

روى عنه مرثـد بـن    ،وى عن أىب بكر الصديقر .نزل الشام ،عبد الرمحن بن عسيلة الصناحبي،هو أبو عبد اهللا  3
 صلى اهللا عليـه  وهو باجلحفة وقدم املدينة ومل يلحق النيب  سلمو صلى اهللا عليه قدم بعد وفاة النيب، توىف النيب ،عبد
 .  :12/347ذيب التهذيب ،2/862: التعديل والتجريح :انظر ترمجته يف.سلمو

النسائي يف كتاب الطهارة، بـاب  ، و64 :رقم مع الوضوء، احلديثأخرجه مالك يف كتاب الطهارة، باب جا   4
أخرجه ابن ماجه يف كتـاب  ، و103 :رقم ما يستدل به على أما من الرأس، احلديثو مسح األذنني مع الرأس

، صـحيح  1/74: ، سنن النسائي1/52: املوطأ: انظر.282 :رقم حلديث،اسننها، باب ثواب الطهورو الطهارة
  .1/52:سنن ابن ماجه

  .2/194:، االستذكار4/38 :التمهيد  5
انظر سنن . 133:سلم، احلديث رقمو أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النيب صلى اهللا عليه 6

 .33ـ1/32:أيب داود
  . 4/39: التمهيد  7



  : املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

استند اإلمام ابن عبد الرب يف اختياره على نصوص السنة، وعضـدها بعمـل الصـحابة    
  .عنيوالتاب

أظهر التحقيق يف هذه املسألة قوة ابن عبد الرب يف استنباط األحكام من أدلتها، وقد  
  .آخر أصلأي  ىفقد استنبط حكم األذنني من احلديث الصحيح دون أن خيرجه عل

املعىن الذي جيب الوقوف على حقيقته يف األذنني أن الرأس قد رأينـا   :قال أبو عمر
وكان موضعا لنبات الشـعر   هنم وما عال ن حكمه الغسل،فما واجه منه كا :ه حكمنيل

واختالف الفقهاء يف األذنني إمنا هو هل حكمهما املسـح كحكـم   . ملسحكان حكمه ا
حكم ؟ أو مهـا   منهما كغسل الوجه ؟ أوهلما من كل واحد الرأس أو حكمهما الغسل 
حـديث   :يثوسلم يف هـذا احلـد   فلما قال صلى اهللا عليه ؟ من الرأس فيمسحان معه

ومل  فأتى بذكر األنني مع الـرأس،  (ي فإذا مسح برأسه خرجت اخلطايا من أذنيه،الصناحب
علمنا أن األذنني ليس هلما من  حكـم   ). يقل إذا غسل وجهه خرجت اخلطايا من أذنيه

وذكرا مع الرأس فكان حكمهما املسح كحكم الرأس معه،  الوجه شيء ألما مل يذكرا
واسـتئناف   الف يف ذلك عندي إال مسحهما مع الرأس مباء واحد،فليس يصح مع االخت

   .2املاء هلما يف املسح فإن هذين القولني حمتملني للتأويل

فإذا مسـح  : ( فلما قال عليه السالم يف حديث الصناحبي هذا: االستذكار قال يف
أن إذا غسل وجهه خرجت اخلطايا علمنـا  : ، ومل يقل)برأسه خرجت اخلطايا من أذنيه 

  . 3األذنني من الرأس، فهذا يشهد لقول من رأى مسحهما مع الرأس 
 

 . توقيت املسح على اخلفني: مسألة

                                                                                                                                           
  .2/194:، االستذكار4/37:نفس املصدر  1
  . 42ـ4/41:نفس املصدر  2
  .2/197 :االستذكار  3



  :فني إىل قولنياخلاختلف الفقهاء يف توقيت املسح على 

 للمقيم يوم . قتؤاخلفني م أن لبس  إىل وأمحد والشافعي ذهب أبو حنيفة: األول
  . 1موللمسافر ثالثة أيا

وهو طـاهر   س خفهبل منإىل أن ذلك غري موقت، ف ب اإلمام مالكوذه  :الثاين
  .واملسافر يف ذلك سواء والسفر، املقيم له، يف احلضر ميسح ما بدا

 .2دون املسافر ويف رواية له أن ذلك موقت للحاضر 

  :  3سبب اخلالف

املسـألة  يف  وذلك أنـه ورد  يرجع السبب يف اختالف الفقهاء إىل اختالف اآلثار،
   :هيأحاديث  ةثالث

جعل رسول صـلى  « :وسلم أنه قال حديث علي عن النيب صلى اهللا عليه :أحدها
  .»4وليلة للمقيم ويوما ولياهلن للمسافر وسلم ثالثة أيام اهللا عليه

: يا رسول اهللا أأمسح على اخلف ؟ قـال : أنه قال 5حديث أيب بن عمارة :والثاين
: قـال  ؟وثالثـة : قال. »نعم«: قال ؟ منيويو: قال. »نعم« :قال. يوما: قال. »نعم«
  .  »6امسح ما بدا لك«: حىت بلغ سبعا مث قال. »نعم«

                                                 
: ، املغين1/507: اموع ،1/50: ، األم1/48:تبيني احلقائق ،1/8: بدائع الصنائع 98،/1: املبسوط: انظر  1
 .1/167:الفروع، 1/410
 . 1/78: املنتقى  . 1/144انظر املدونة   2
   .81ـ 1/80:بداية اتهد  3
  .سيأيت خترجيه  4
 :انظر ترمجته يف.له ويف إسناد حديثه اضطراب . سكن مصر .مدين ، بكسر العني على األصح ،بن عمارة أيب هو 5

  .1/96: تقريب التهذيب ،2/290: اجلرح والتعديل
، والبيهقي يف كتاب الطهـارة،  158:أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب التوقيت يف املسح، حديث رقم  6

  .1/278:، السنن الكربى1/40: دسنن أيب داو: انظر. 1240:حديث رقم. باب ما ورد يف ترك التوقيت



أمرنا أن ال نرتع خفافنا فكنا يف سفر «: قال 1حديث صفوان بن عسال: الثالث
 . »2ولياليهن إال من جنابة ولكن من بول أو نوم أو غائط ثالثة أيام

   :الرأي املختار

ثالثة أيام بلياهلن للمسـافر،   .توقيت مدة املسح : ل اجلمهورقو اختار ابن عبد الرب
  :ا يليمبواحتج يف ذلك  . وليلة للمقيم ويوم

اخلفـني،   علـى  سحامل لىقال سألت عائشة ع 3شريح بن هانئما روى  .1
 :وسلم قال سل علي بن أيب طالب فإنه كان يسافر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه :فقالت

 وليلـة للمقـيم   يوم :وسلم يقول ن رسول هللا صلى اهللا عليهكا«: فسألت عليا فقال
 . 4»ولياليهن للمسافر وثالثة أيام

قال رخص لنا رسول اهللا  صـلى اهللا   5خزمية بن ثابت اخلطمي ما روى  .2
عليه وسلم يف املسح على اخلفني ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم ولـو  

 .1 استزدناه زادنا

                                                 
 .روى عنه عبد اهللا بن مسعود وزر بن حبيش وأبو الغريف عبيد اهللا بن خليفـة  ، صفوان بن عسال املرادي هو  1

  . 1/277: تقريب اذيب. 4/420: اجلرح والتعديل: انظر ترمجته يف
  ..سيأيت خترجيه  2
روى عنـه   ،بن أىب طالب  وأبيـه وعائشـة   يروى عن عل  املذحجي، ريح بن هانئ بن يزيدش هو أبو املقدام، 3

هـ انظر ترمجتـه  78تويف سنة . شريح بن هانئ ثقة :حيىي بن معني قال .القاسم بن خميمرة وابنه املقدام بن شريح
 .1/86:شذرات الذهب ،1/266: تقريب التهذيب ،4/333: اجلرح والتعديل :يف
النسائي يف كتـاب  و ،276:قيت يف املسح على اخلفني، حديث رقمأخرجه مسلم يف كتاب الطهارة، باب التو  4

ابن ماجه يف كتاب الطهارة، احلـديث  ،  و128:اخلفني للمقيم، حديث رقم الطهارة، باب التوقيت يف املسح على
، سـنن  1/232:صـحيح مسـلم  : انظـر .املسـافر و ، باب ما جاء يف التوقيت يف املسح للمقـيم 552: رقم

  .1/90:سنن ابن ماجه ، صحيح1/84:النسائي
قيل إنه بدري والصواب أنه شهد  .ذو الشهادتني ،الفقيه خزمية بن ثابت األنصاري اخلطمي املدين هوأبو عمارة، 5

ث عنه ابنه عمارة وأبو عبد اهللا اجلديل وعمرو بن ميمون األودي وإبراهيم بن سعد بـن أيب  حد ..أحدا وما بعدها



قال أتيت صفوان من عسال املرادي فقـال مـا    ،2بن حبيشما روى زر  .3
حاجتك قلت جئت ابتغاء العلم قال إين مسعت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  يقول ما 
من خارج خيرج من بيته يف طلب العلم إال وضعت له املالئكة أجنحتها رضى مبا يصـنع  

اجليش الذي بعثه رسول  قال قلت جئت أسألك عن املسح على اخلفني قال نعم كنت يف
فأمرنا أن منسح على اخلفني إذا حنن أدخلنامها على طهور ثالثا اهللا  صلى اهللا عليه وسلم 

إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا وال خنلعهما من غائط وال بول وال نوم وال خنلعهما إال مـن  
 3جنابة

لم  أنه عن النيب  صلى اهللا عليه وس عن أبيه4 ةعن عبد الرمحن بن أيب بكر .4
 1أرخص للمسافر ثالثة أيام وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن ميسح عليهما

                                                                                                                                           
انظر ترمجتـه   .سنة سبع وثالثني  استشهد معه يوم صفني،رضي اهللا عنه ليكان من كبار جيش ع .وقاص ومجاعة

 .46ـ1/45:، شذرات الذهب2/485: ،  سري أعالم النبالء2/448: االستيعاب :يف
ابن ماجه يف كتاب الطهارة، و ،157:أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب التوقيت يف املسح، حديث رقم  1

البيهقي يف السنن و ابن حبان يف صحيحه،و ،552:املسافر، حديث رقمو يف املسح للمقيمباب ما جاء يف التوقيت 
، السـنن  4/161:، صـحيح ابـن حبـان   1/90:،صحيح ابـن ماجـه  1/40:سنن أيب داود: انظر. الكربى
 .1/278:الكربى

سنة إحدى مات  .، روى عدة أحاديثبن حباشة بن أوس األسدي الكويف ، زرأبو مرمي ويقال أبو مطرف هو  2
: اجلـرح والتعـديل   :انظر ترمجته يف. ومثانني وقيل اثنتني وقيل ثالث وهو ابن مائة وعشرين سنة أو سبع وعشرين

  .  1/26: ، طبقات احلفاظ4/166: سري أعالم النبالء ،3/622
ابن و ،96:املقيم، حديث رقمو أخرجه الترمذي يف كتاب الطهارة، باب ما جاء يف املسح على اخلفني للمسافر 3

الدارقطين و ، وابن خزمية يف صحيحه،487:سننها، باب الوضوء من النوم، حديث رقمو ماجه يف كتاب الطهارة
، صحيح ابن خزميـة،  1/79:، صحيح سنن ابن ماجه1/159:سنن الترمذي: انظر. البيهقي يف سننهو يف سننه،

هـ 1390كتب اإلسالمي، بريوت، ، امل97،ص1حممد مصطفى األعظمي، ج:حممد بن إسحاق بن خزمية، حتقيق
، دار 196،ص1السيد عبد اهللا هاشم مياين املـدين، ج :م، سنن الدارقطين، علي بن عمر الدارقطين، حتقيق1970

  .1/281:م، السنن الكربى1966هـ 1386املعرفة، بريوت، 
ل مولـود ولـد يف   أو ،عبد الرمحن بن أيب بكرة نفيع بن احلارث الثقفي البصـري  ،أبو حبر ويقال أبو حامتهو  4

بن أخيه ثابت بن عبيد اهللا بن أيب  ا عنه روى ،روى عن أبيه وعلي وعبد اهللا بن عمرو بن األسود .اإلسالم بالبصرة



 وليـاليهن  للمسافر ثالثة أيام«: ما روى عن عمر من وجوه كثرية قال  .5
   2.»وليلة وللمقيم يوم

 وثبت التوقيت عن علي بن أيب طالـب : قال أبو عمر:     عمل الصحابة .6
 5من وجوه 4سعودوابن م 3وحذيفة وابن عباس

  :املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

فحديث علي رضي اهللا عنه استند اإلمام ابن عبد الرب يف اختياره على صحيح السنة 
وإن مل خيرجهما البخـاري   وخزمية بن ثابت وحديث صفوان بن عسال أخرجه مسلم،

يف  حسـان  أحاديث كـثرية  ديث، فضال على أناحلومسلم، فقد صححها قوم من أهل 
     .6أوىل م فاملصري اليه ، التوقيت تعضدمها

  .ورد استدالهلم حبديث أيب بن عمارة وطرح رأي املالكية

                                                                                                                                           
: ، ـذيب التهـذيب  4/411: سري أعالم النـبالء : انظر ترمجته يف.بكرة وابن ابنه حبر بن مرار بن عبد الرمحن

6/134 .. 
 سننها، باب ما جاء يف التوقيت يف املسـح للمقـيم  و ابن ماجه يف كتاب الطهارةو ه،أخرجه الشافعي يف مسند 1
، دار الكتب العلميـة،  17،ص1مسند الشافعي، حممد بن إدريس الشافعي، ج:انظر .556:املسافر، حديث رقمو

  .1/91:بريوت، صحيح ابن ماجه
، 206،ص  1حبيب الرمحن األعظمـي، ج :قمصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقي  2

  .هـ1403املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثالثة، 
وما بعدها، روى عن النيب  أحدا، شهد نيوامسه حنبل، من السابقني األول ،هو حذيفة بن اليمان العيسي الكويف  3

ـ 2/361: سري أعـالم النـبالء   :نظر ترمجته يفا .هـ36تويف سنة . صلى اهللا عليه وسلم ، شـذرات  369ـ
  .255-1/254 :الفكر السامي ،1/44:الذهب

. مجة همناقب ، علماء  الصحابةر من السابقني األولني ومن كبا ، عبد اهللا بن مسعود بن غافل،هو أبو عبد الرمحن  4
ثني أو يف سنة اثنتني وثال وفاته .على الكوفة بن اخلطاب ره عمرأم .سلم باجلنةو شهد له رسول اهللا صلى اهللا عليه

ـ 1/461:سري أعالم النـبالء ،5/149: اجلرح والتعديل :انظر ترمجته يف. اليت بعدها باملدينة  ، شـذرات 500ـ
  .  39ـ1/38:الذهب

 .11/153 :التمهيد ، 208ـ  1/206:مصنف عبد الرزاق 5
   1/81:بداية اتهد  6



 1.وليس له إسناد قائم وهو حديث ال يثبت،: قال أبو عمر

وما كان ذه املرتبة ال يصح االحتجاج به على فرض عـدم   :نيل األوطاريف قال 
  .     2مقيمليلة للالو يومالو ثالث للمسافرالب املسح  ق توقيتالتعارض فاحل

. كما اعتمد يف اختياره على معيار يكاد يصاحب كل اختياراته وهو قول األكثـر 
 وهو االحتياط عندي؛ ألن املسح ثبت بالتواتر والفقهاء على ذلك، وأكثر التابعني: قال

ىل اتفاقهم، فلما قال أكثرهم أنـه ال  واطمأنت النفس إ واجلماعة واتفق عليه أهل السنة
وال جيوز للمسافر أكثر من مخـس   وليلة جيوز املسح للمقيم أكثر من مخس صلوات يوم

  .3ولياليهن عشرة صالة ثالثة أيام

كما أظهر التحقيق يف هذه املسألة استناد اإلمام ابن عبد الرب فيها على قاعدة فقهية 
واليقني الغسل  واجب على العامل أن يؤدي صالته بيقنيلاف: البناء على اليقني ملا قال: وهي

  .4وال فوق اليوم للمقيم ثالث للمسافرالومل جيمعوا فوق  حىت جيمعوا على املسح

 
  الشك يف احلدث هل يوجب الطهارة ؟ :مسألة

  .دث بعد أن استيقن الطهارة إىل مذهبنياحلاختلف الفقهاء فيمن شك يف  

 . 5يف احلدث بعد تيقنه الطهارة، فعليه الوضوءقال مالك، من شك  :األول

 وأكثر أهل العلم ال وضوء عليه وأمحد اجلمهور، أبو حنيفة والشافعي وقال  :الثاين
 . 1وهو قول عبد اهللا بن نافع صاحب مالك

                                                 
  .2/248:االستذكار: انظر  1
  . ،دار اجليل، بريوت229،ص1الشوكاين، ج نيل األوطار، حممد بن علي بن حممد  2
  .11/153:التمهيد  3
   .2/251 :، االستذكار11/153:التمهيد  4
 . 1/436: التاج واإلكليل ،1/83: املنتقى، 1/122انظر املدونة   5



   :سبب اخلالف

واملالكية يف هذه املسألة حول األصل الواجـب   يرجع سبب اخلالف بني اجلمهور
  وهو مذهب مالك؟ وهو مذهب اجلمهور أم شغل الذمة بالصالة لطهارةاستصحابه، هل ا

فاملالكية منعوا من الصالة مع الشك يف بقاء الطهارة، ومستندهم يف ذلك أن ترتب 
الصالة يف الذمة هو األصل، وال تربأ الذمة إال بطهارة متيقنة، فلزم املصلي إعادة وضوءه 

فيد العلم وال ينسخ حكما ثبت عـن طريـق   أما اجلمهور، فالشك عندهم ال ي. وصالته
 . اليقني أو الظن

   :الرأي املختار

  :استدل الختياره بأدلة منهاو. اختار اإلمام ابن عبد الرب رأي اجلمهور

وسلم الرجل  إىل الرسول صلى اهللا عليه يشك: قال 2ما رواه عبد اهللا بن زيدـ 1
ورمبـا  . »فتلال ين«: وسلم  علبيهخييل إليه شيء يف الصالة،، فقال رسول اهللا صلى اهللا

  .3»ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا« :قال سفيان

مـن أن   أمجع العلماء على أن: قال أبو عمر .ـ القياس على الشك يف الطهارة2
  .وأن عليه الوضوء فرضا وشك يف الوضوء، أن شكه ال يفيد فائدة، أيقن باحلدث

                                                                                                                                           
، 1/374: امـوع  ،1/44: ، أسىن املطالب، ابن زكريـا 1/126: بدائع الصنائع ،1/86: انظر املبسوط  1

  . 1/221: اإلنصاف ،1/187:الفروع، 1/107: ويل النهىمطالب أ
روى عنه عباد بـن متـيم     ،م عمارة، يعرف بابن أارينجعبد اهللا بن زيد بن عاصم األنصاري املازين مث الهو   2

سري  ،5/57: اجلرح والتعديل: انظر ترمجته يف.هـ64تويف سنة . وحيىي بن عمارة بن أىب احلسن املازين األنصاري
  .2/377: م النبالءأعال
ومسـلم يف  . 137: ،  حديث رقمباب ال يتوضأ من الشك حىت يستيقن ،أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء  3

: ، حديث رقمن الطهارة مث شك يف احلدث فله أن يصلي بطهارته تلكمن تيقّ باب الدليل على أنّكتاب الوضوء، 
  .1/276:، صحيح مسلم1/315:فتح الباري :انظر. 361



 .وأن العمل على اليقني عنـدهم  هم ملغىوهذا يدلك على أن الشك عند  :قال
   .1وهذا أصل كبري يف الفقه فتدبره وقف عليه

  :ـ القياس على الشك يف املوت واحلياة يف املرياث3

صار أن أحـدا ال  موسائر فقهاء األاملدينة وال خالف علمته بني علماء أهل  :قال 
  . 2وموته يرث أحدا بالشك يف حياته

  

  :ه ابن عبد الرب يف اختيارهاملستند الذي اعتمد علي

  :استند ابن عبد الرب يف اختياره هذا على مرجحات ثالثة

وهو األساس واألصل واملعيار الـرئيس  . احلديث الوارد يف املسألة حمل الرتاع: أوهلا
  .الذي تعير به اآلراء عنده

  .القياس: ثانيهما

ويف البنـاء علـى     هذاواألصل يف:   يوضحه قوله. قاعدة البناء على اليقني: ثالثها
تيقنه بالوضوء  بعد من شك يف احلدث :اليقني يف الصالة سواء إال أن مالكا رمحه اهللا قال

   3.ومن قلد هم يف ذلك ومل يتابعه أحد من أهل الفقه علمته، إال أصحابه فعليه الوضوء،

   

   هل من شرط الغسل إمرار اليد عل مجيع البدن؟: مسألة

 
 ن فرض اجلنب القادر الواجد للماء الغسل، يعم مجيع جسده به،اتفق الفقهاء على أ

ك إىل مذهبنيجسده دون أن يتدلّ واختلفوا فيمن عم.  
                                                 

   .5/27:التمهيد   1
  . 5/28:نفس املصدر  2
  .5/27 :نفس املصدر  3



وحممد بن عبد اهللا حنبل أمحد بن و وأصحاماحنيفة والشافعي ذهب أبو   :األول
 . 1ولو مل يتدلك املاء كافية يف ذلك ضةاإفإىل أن احلكم بن عبد 

من أصحاب الشافعي إىل أن املتطهر إذا  واملزين وجل أصحابه الكوذهب م  :الثاين
  . 2ذلك ال جيزئه نّإفاته موضع واحد من جسده، مل مير يده عليه، ف

 
  :  3سبب اخلالف

   :يرجع سبب اخلالف بني الطرفني إىل مسألتني

 
  .راك يف اسم الغسلشتاال :األوىل

واإلفاضة فهل الغسل يف لسان العرب يكون بالصب التدلك ؟ من فيه أم البد   

  . كتدل املاء عليه من غري وأفاض صبفمن ذهب إىل القول األول قال جيزئ املغتسل إذا 

   ال جيزئه حىت يتدلك :و من ذهب إىل القول الثاين قال

املسقطة و وسلم ظاهر اآلثار الواردة يف صفة غسله صلى اهللا عليه ضةمعار  :الثانية
  ). لغسل على الوضوء أو التيممقياس ا(للتدلك للقياس 

  

 :املختارالرأي 

. إفاضة املاء يف الغسل كافية دون تـدلك . اجلمهوراختار اإلمام ابن عبد الرب رأي  
  :واستدل الختياره بأدلة منها

                                                 
: اية احملتاج إىل شرح املنهاج ،1/417: اموع ،1/58: ، األم1/13:تبيني احلقائق ،1/45: انظر املبسوط  1
 . 1/308: املغين  ،1/227
  .1/417: ، اموع1/457: التاج واإلكليل ،1/94: املنتقى، 1/133انظر املدونة   2
  . 114ـ1/113:بداية اتهد  3



كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا : ـ ما روته عائشة رضي اهللا عنها قالت1
مث توضأ كما يتوضأ  للصالة، مث يـدخل أصـابعه يف   اغتسل من اجلنابة بدأ بغسل يديه، 

فيخلل ا  أصول شعره  مث يصب على رأسه ثالث غرفات بيديه  مث يفيض املـاء علـى   املاء، 
  .1كله جلده

وضعت للنيب صلى اهللا عليه وسلم غسال يغتسل به من : قالت 2ـ ما روته ميمونة2
ني أو ثالثا، مث صب على فرجه بشماله، اجلنابة، فأكفأ اإلناء على يده اليسرى فغسلها مرت

مث ضرب بيده األرض فغسلها، مث متضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، مث صب على 
رأسه وجسده، مث تنحى ناحية فغسل رجليه، فناولته املنديل فلم يأخذه وجعل ينفض املاء 

  .3عن جسده

هللا عليـه  وقد حكت عائشة وميمونة صفة غسل رسول اهللا صـلى ا : قال أبو عمر
وسلم ومل يذكرا فيه التدلك، ولو كان واجبا ما تركه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  
ألنه املبني عن اهللا مراده، ولو فعله لنقل عنه كما نقل ختليل أصول الشعر باملاء وغرفه على 

  . 4رأسه وغري ذلك من صفة غسله ووضوءه صلى اهللا عليه وسلم

  :عبد الرب يف اختياره املستند الذي اعتمد عليه ابن

  :استند ابن عبد الرب يف اختياره على مرجحني اثنني 

                                                 
البخاري يف كتاب الغسل، ، و102: أخرجه مالك يف كتاب الطهارة، باب العمل يف غسل اجلنابة احلديث رقم  1

مسلم يف كتاب احليض، باب صفة غسل اجلنابة، احلـديث رقـم    و ،248: باب الوضوء قبل الغسل احلديث رقم
  .1/253:، صحيح مسلم1/475:باري، فتح ال1/64: املوطأ: انظر. 316

خطبها له جعفـر  . سلمو ث اهلاللية، آخر امرأة تزوجها الرسول صلى اهللا عليههي أم املؤمنني، ميمونة بنت احلر 2
  .هـ 51قيل سنة و هـ 39كان زوج أختها، توفيت سنة و جعلت أمرها إىل العباسو بن أيب طالب

  . 2/308:، الفكر السامي1/48: ، شذرات الذهب245ـ  2/238: سري أعالم النبالء: انظر ترمجتها يف
، وأبو داود يف كتاب الطهارة، باب 317:أخرجه مسلم يف كتاب احليض، باب صفة غسل اجلنابة، احلديث رقم3

 . 1/64:، سنن أيب داود1/254:صحيح مسلم: انظر. 245:الغسل من اجلنابة، احلديث رقم
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  .األثر :أوهلما

وعلى ذلك مجاعة الفقهاء : قال مرجحا اختياره. فهو قول مجهور العلماء: أما الثاين
    .   1ومجهور العلماء

قد ظهر ف هذا، وقد أظهر التحقيق يف هذه املسألة سعة اطّالع اإلمام ابن عبد الرب، 
فقـد  . لغويا حمنكا وأصوليا بارعا، فحسن ترجيحه يف مسألة لغوية فقهية أصولية حساسة

استطاع أن يرجح ويوافق السنة دون أن يكون خارجا عن اللغة، ويعمل بالسنة دون أن 
  . يرد القياس

أمر اهللا تعاىل املتوضئ بغسل جسده كله، وبين ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال
باغتساله ونقلت كافة العلماء مثل ما تواترت به أخبار اآلحاد العدول بأنّ فعل رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم يف غسله وجهه ويديه يف وضوئه كان بإمرار كفيه على وجهه ويديه 
إىل مرفقيه، وأنّ غسله من اجلنابة كان بعد وضوئه بإفاضة املاء علـى جلـده كلـه ومل    

:  وأمر رسول اهللا بغسل النجاسات من الثياب، فمرة  قال. عركا بيديهيذكروا تدلكا وال 
يف دم احليض، اقرصيه واعركيه، ومرة أمر  يف بول الغالم بأن يصب عليه املـاء   2ألمساء

فدلّ هذا كله على أن الغسـل يف لسـان   . وأن يتبع لبول املاء دون عرك وال مرور بيد
اإلفاضة، كل ذلك يسمى غسال يف اللغة العربية العرب يكون مرة بالعرك، ومرة بالصب و

  . غسلتين السماء، يعين مبا انصب عليه من املاء:  وقد حكي عن بعض العرب
و إذا كان هذا على ما وصفنا فغري نكري أن يكون اهللا تعبد عباده يف الوضوء بأن ميـروا  

وأن  يفيضوا املـاء  باملاء أكفهم على وجوههم وأيديهم إىل املرافق،  ويكون ذلك غسال، 
على أنفسهم يف غسل اجلنابة واحليض، ويكون ذلك غسال موافقا للسنة غري خارج مـن  
اللغة، وأن يكون كل واحد من األمرين أصال يف نفسه ال جيب رد أحدمها إىل صـاحبه،  
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قياسا وهذا ما ال خالف بني األمة فيه، وإمنا تـرد   ألن األصول ال يرد بعضها إىل بعض
  . 1اسا على األصولالفروع قي

 
  .واألبدان حكم إزالة النجاسة من الثياب :مسألة

  :واألبدان إىل ثالثة أقوال اختلف الفقهاء يف حكم إزالة النجاسة من الثياب

زالة النجاسة من إوأصحابه إال أبا الفرج إىل أن  ذهب مالك يف املشهور عنه :األول
من صلى بثوب جنس و: قالوا .س بفرضولي وجوب السنة واألبدان واجب بالسنة الثياب

 2.أعاد يف الوقت، فان خرج الوقت فال شيء عليه

قطع على صحته عنه فيما أوالذي يصح عندي يف مذهب مالك مبا   :قال أبو عمر 
عظم مذهب يف أجوبته، أنه من صلى بثوب جنس فيه جناسة ظاهرة ال ختفى، فانه  دل عليه

فيه جناسة فغريته، أو تيمم على موضع النجاسة فيه  تيعيد أبدا، كمن صلى مباء قد ظهر
ومن صلى بثوب قد استيقن فيه جناسة، إال أا غري ظاهرة فيـه أعـاد يف    ظاهرة غالبة،

تقبل، كمن توضأ مباء مل تغريه النجاسة، أو تيمم على يس ملا الوقت، وعليه أن يغسله كله
 ، ومـا على مذهب مالـك أصح ما جييئ  ـ  عندي ـ  موضع مل تظهر فيه جناسة، هذا

 . 3والتوفيق ال شريك له وباهللا العصمة يف ذلك، ن خالفين عنه ستوحش مأ

مـن   نجاسـة زالة الإوالشافعي وأمحد بن حنبل إىل أن  وذهب أبو حنيفة  :الثاين
                                                  ..4واألبدان واجب الثياب
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عنه إىل أن ذلك فرض مع الـذكر سـاقطة مـع     وذهب مالك يف رواية :الثالث
  .1النسيان

   :2سبب اخلالف

 : هي ةثالث أمور  اخلالف يف هذه املسألة راجع إل

هل ذلك حممول على احلقيقة . 3}َوثَياَبَك فَطَهِّْر{اختالفهم يف قوله تعاىل  :أحدها
والسبب  لك،يف وجوب ذ ظواهر اآلثار تعارض والسبب الثاين ؟ أو حممول على ااز ؟

والنهي الوارد لعله معقول املعىن، هل تلك العلة املفهومة مـن   اختالفهم يف األمر الثالث
 إىلوالنـهي مـن احلظـر     ذلك األمر أو النهي قرينة تنقل األمر من الوجوب إىل الندب

. سةعلى الثياب احملسو }َوثَياَبَك فَطَهِّْرالكراهية ؟ أم ليست قرينة ؟ فمن محل قوله تعاىل 
القلب مل ير فيهـا   ومن محلها على الكناية عن طهارة الطهارة من النجاسة واجبة،: قال
ـ وقولـه فيه  القرب املشهور ها حديث صاحيبفمنذلك  يف ةرضاما اآلثار املتعأو .حجة ا م

وما يعذبان يف كبري، أما أحدمها فكان ال يسترته  إما ليعذبان،«: وسلم صلى اهللا عليه
 هر هذا احلديث يقتضي الوجوب ألن هذا العذاب ال يتعلق إال بالواجب،فظا. 4»من بوله

وهـو يف   رمي عليـه « :والسالم من أنه وأما املعارض لذلك فما ثبت عنه عليه الصالة
  .والفرت فلم يقطع الصالة الصالة سال جزور بالدم

وجوب الطهارة من احلدث لقطـع  كوظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة 
وسلم كان يف صالة من الصلوات يصـلي   أن النيب صلى اهللا عليه يومنها ما رو .لصالةا

 والسـالم  عليهم عليه الصالة ذلكيف نعليه فطرح نعليه فطرح الناس لطرحه نعاهلم فأنكر 
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فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة . »1إمنا خلعتها ألن جربيل أخربين أن فيها قذرا« :قالو
فمن ذهب يف هذه اآلثار مذهب ترجيح الظواهر قـال    .صالةالن ملا بىن على ما مضى م

 .إما بالوجوب إن رجح ظاهر حديث الوجوب، أو بالندب إن رجح ظاهر حديثي الندب
 والقدرة، ساقطة مع النسيان ومن ذهب مذهب اجلمع فمنهم من قال هي فرض مع الذكر

وكذلك  حة الصالةوليست من شروط ص ومنهم من قال هي فرض مطلقا وعدم القدرة،
كـد يف بـاب   آعقولـة  امل عقولة جعل غرياملوبني غري  من فرق بني العبادة املعقولة املعىن

وبني األمر الوارد يف الطهارة مـن   الوجوب فرق بني األمر الوارد يف الطهارة من احلدث،
وذلك من حماسن األخـالق، أمـا     النجس، ألن الطهارة من النجس املقصود ا النظافة

   .غري معقولة املعىنفطهارة من احلدث ال

  : الرأي املختار

قول اجلمهور القائل بوجوب إزالة النجاسة من الثيـاب  اختار اإلمام ابن عبد الرب 
وليس املرء على يقني مـن   الذي أقول به أن االحتياط للصالة واجب،و: قال  .واألبدان

طاهر على حدودها، فلينظر  وموضع وبدن طاهر من النجاسة، ثوب طاهر، يفأدائها إال 
  . 2وجيتهد املؤمن لنفسه

  . ن مسعود بكونه منسوخااحتجاجهم حبديث اب املالكية على  رد و

وسلم  رسول صلى اهللا عليهأن  وقد احتج بعض أصحابنا حبديث ابن مسعود : قال 
وهو يصلي، فلم يقطع لذلك صالته،  ملا وضع عقبة بن أيب معيط سال اجلزور على ظهره

  .3 ان ذلك دليال ليس بفرض غسلهاك
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ظاهر هذا احلديث بأن يكون السال من جزور غري مذكي، ملـا   له  ولو سلم: قال 
 واملـاء  وقد أمجعوا أن شرط الصالة طهارة الثياب ،اوال فرض كان غسل النجاسات سنة

  . 1اخلرب البدن، فدل على نسخ هذاو

  :رهاملستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختيا

 .مستند ابن عبد الرب يف اختياره هذا هو األخذ باألحوط

و ما دام انعدم يف املسألة ـ عند اإلمام ابن عبد الرب ـ الدليل الذي ال تنازع فيه،    
فإنه يفرق بني األصل العام يف إزالة النجاسة وبني فتوى إعادة الصالة ملن صلى بنجاسـة  

  .ساهيا او ناسيا هلا

وجاء مستفتيا فال إذا كان ساهيا ناسـيا   إلعادة ملن صلى وحدهوأما الفتوى با:قال
موجودا يف هذه املسألة،  وليس ذلك ألن إجياب اإلعادة فرضا حيتاج إىل دليل ال تنازع فيه

 3وجماهـد والشـعيب   2وقد روي عن ابن عمر وسعيد بن املسيب وسامل وعطاء وطاوس
ثوب النجس وهو ال يعلم مث علـم  والزهري وحيي بن سعيد األنصاري يف الذي يصلي بال

  . 4بعد الصالة أنه ال إعادة عليه
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صـلى اهللا    بينما رسول اهللا: ، قال1و استدل لرأيه هذا مبا رواه أبو سعيد اخلدري
ساره، فلما رأى ذلك القـوم،  يوسلم يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن  عليه

ما محلكم على إلقاء «: وسلم صالته قال هيألقوا نعاهلم، فلما قضى رسول اهللا صل اهللا عل
 :وسلم نعليك فألقينا نعالنا، فقال سول اهللا صل اهللا عليه ألقيت  رأيناك :قالوا »؟نعالكم

إذا جاء أحدكم املسجد، فلينظر «: وقال. » ا قذرامإن جربيل أتاين فأخربين أن فيه«
   2.»ماوليصل فيه ح،سمفليأذى فإن رأى يف نعليه قذرا أو 

ففي هذا احلديث ما يدل على جواز صالة من صلى ويف ثوبه جناسة : ابو عمر قال
 .  3ـ إذا كان ساهيا عنها غري عامل ا على ما ذهب إليه هؤالء من التابعني وغريهم

  .هذا، وإنّ اإلمام ابن عبد الرب رجع عن فتواه لقيام الدليل ـ عنده ـ على خالفها 

واحتجوا بإمجاع اجلمهور الـذين هـم   : هورمرجحا قول اجلم االستذكارقال يف 
احلجة على من شذّ عنهم، وال يعد خالفهم خالفا عليهم ـ أن من صلى عامدا بالنجاسة  
يعلمها يف بدنه أو ثوبه، أو على األرض اليت صلى عليها، وهو قادر على إزاحتها واجتناا 

  .كمن مل يصلّها وغسلها، ومل يفعل وكانت كثرية أن صالته باطلة، وعليه إعادا

فدلّ هذا على ما وصفنا من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بغسل النجاسات، 
وغسلها له من ثوبه على أن غسل النجاسة فرض واجب، وإذا كان فرضـا غسـلها مل   

                                                 
شهد ما بعدها و هو أبو سعيد اخلذري، سعد بن مالك األنصاري اخلزرجي، من صغار الصحابة، استصغر بأحد، 1

ـ 74 ، تويف سنة46اتفق البخاري ومسلم على . حديثا 1170من املشاهد، روي له عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  . هـ
 :، الفكر السـامي 1/81: ، شذرات الذهب3/168: ، سري أعالم النبالء2/237: واللغات ذيب األمساء: ترمجته يفانظر 

1/271 .  
، 1/175: سنن أيب داود: انظر. 650:أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة، باب الصالة يف النعل، حديث رقم   2 

  .5/560:،صحيح ابن حبان2/107:، صحيح ابن خزمية2/181:مصنف ابن أيب شيبة
  . 22/242:هيدالتم  3



 يسقط على من نسيه، وصلى بثوب جنس، ألن الفرائض ال يسقطها النسيان، كمـا لـو  
 .   1فرائض وضوئه أو صالته مسح رأسه أو غري ذلك من نسى

   

   .واملعتادة يزيد حيضها املتبدأة :مسألة

 : مها ،وهي اليت أيامها معروفة فيزيد حيضها إىل مذهبني واملعتادة اختلف الفقهاء يف املتبدأة

مث تستظهر بثالثة أيام، فان مل ينقطـع   2اااملبتدأة تعتد أيام لد :قال مالك: األول
جتلس إىل انقضاء أكثر مدة احلـيض، مث رجـع   : وأما املعتادة فقال. ستحاضةم فهي الدم
 . 3تستظهر بثالثة أيام على عادا ما مل تتجاوز أكثر مدة احليض :فقال

وذهب اجلمهور إىل أن املبتدأة إذا متادى ا الدم أكثر من مدة أكثر احليض  :الثاين
 . 4أما املعتادة فتعمل على أيام عادا، فهي مستحاضة

يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل تعارض اآلثار واالختالف   :سبب اخلالف
  :ذلك أنه ورد حديثان متعارضان. يف فهمها

قالت فاطمـة   :وسلم، أا قالت عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه أحدمها حديث 
اهللا قال هلا رسول هللا صـلى  ف ؟يا رسول اهللا إين ال أطهر أفأدع الصالة: بنت أيب حبيش

وليست باحليضة، فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصـالة،   إمنا ذلك عرق،«: وسلم عليه
  .»5وصلي فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك
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ـ ، أن أمساء بنت مر2عن ابين جابر عن جابر 1رواه حرام بن عثمان ما:و الثاين د ث
ل النيب صلى فافوسلم عن ذلك،  كانت تستحاض، فسألت النيب صلى اهللا عليه 3احلارثية
 هري بثالث، مث اغتسـلي طاقعدي أيامك اليت كنت تقعدين، مث است :وسلم اهللا عليه
  4. يوصلّ

فإذا ذهـب  : "فاملالكية اعتمدوا حديث حرام وعضدوه باملفهوم من حديث عائشة
فلهـذا رأى مالـك    . وينقص مـرة أخـرى    يزيد مرة ألن قدر احليض: قالوا" قدرها

يستبني فيها دم احليض من دم االستحاضة، واقتصر علـى القضـاء   االستظهار ثالثة أيام ل

                                                 
روى له مسلم كذا ذكره عبد الغين يف الكمال يف باب من امسه حرام مع حرام بـن سـعد    ،حرام بن عثمان هو 1

فإن كان أراد املـدين فهـو    :قال ابن حجر. وغريه وهو مبهملتني ومل ينسبه وال ذكر عمن روى وال من روى عنه
وإن  ،سلم وال غريه من أصحاب الكتب السـتة ضعيف جدا قال فيه الشافعي الرواية عن حرام حرام ومل خيرج له م

 :، ذيب التهذيب3/282: اجلرح والتعديل:  انظر.معروف وليس يف الستة أحد ذا االسم  من امسه حربكان أراد غريه 
2/202. 

أخـرج   ،من فقهاء الصـحابة   ،جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري املدين ،أبو عبد اهللا السلمي هو 2
قال البخاري يف التاريخ   .سلمو صلى اهللا عليه خاري يف التفسري واحلج عن عمرو بن دينار وغريه عنه عن النيبالب

حدثين عبد اهللا بن أيب األسود ثنا محيد بن األسود عن حجاج الصواف حدثين أبو الزبري أن جابرا حدثهم عن النيب  
حدثنا أبو النعمان ثنا أبو هالل عن قتادة قال آخـر   أنه غزا إحدى وعشرين غزوة بنفسه شهدت منها تسع عشرة

الصحابة موتا بالكوفة بن أيب أوىف وباملدينة جابر وبالبصرة أنس قال عمرو بن علي مات جابر بن عبد اهللا سنة مثان 
، سري أعـالم  1/455: التعديل والتجريح ،2/492: اجلرح والتعديل :انظر ترمجته يف. وسبعني وقد ذهب بصره

  .1/84:، شذرات الذهب3/189:ءالنبال
روى عنها حديثها يف االستحاضة جابر بن عبد اهللا من حديث حرام بن عثمـان   ،مساء بنت مرثد احلارثيةهي أ  3

املدين عن ابين جابر حممد وعبد الرمحن عن أبيهما جابر بن عبد اهللا وال يصح ألنه انفرد به حرام بن عثمان وهـو  
  .4/1785: االستيعاب: انظر ترمجتها يف. شافعي احلديث عن حرام بن عثمان حرامقال ال .مجيعهم عندمتروك 

حممد إدريس، عاشـور بـن يوسـف،    :انظر الصحيح لإلمام الربيع بن حبيب،حتقيق. رواه الربيع يف صحيحه  4
  ..هـ1415:الطبعة األوىل .، دار احلكمةمنكتبة االستقامة،بريوت، سلطنة عمان222،ص1ج



وسلم ثالثة أيـام يف   فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه ، إذ حد1استدالال حبديث املصراةثالثة أيام 
  . 2اللنب انفصال

أما اجلمهور الذين نفوا االستظهار  فقد اعتمدوا حديث عائشة، وقالوا املراد مـن  
إذا ذهبت وأدبرت وخرج وقتها، ومل يكن يف تقديرك أنه بقـي  : اقوله فإذا  ذهب قدره

  . 3شيء منه حينئذ ومتكثي وأنت غري حائض دون غسل ودون صالة

  .وردوا حديث حرام لكونه ضعيفا

وأما االستظهار الذي قال به مالك بثالثة أيام فهو شيء انفرد : يف بداية اتهدقال 
م يف ذلك مجيع فقهاء األمصار ما عدا األوزاعي، إذ به مالك وأصحابه رمحهم اهللا وخالفه

  . 4مل يكن لذلك ذكر يف األحاديث الثابتة وقد روي يف ذلك أثر ضعيف

  : الرأي املختار

عائشـة زوج الـنيب    واستدل الختياره مبا روت. اختار ابن عبد الرب رأي اجلمهور
ا رسول اهللا إين ال أطهر ي: قالت فاطمة بنت أيب حبيش :وسلم، أا قالت صلى اهللا عليه
وليسـت   إمنا ذلك عـرق، «: وسلم قال هلا رسول هللا صلى اهللا عليه أفأدع الصالة،

 باحليضة، فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنـك 
  .5  وصلي

                                                 
الغنم فمن ابتاعها و ال تصروا اإلبل :سلم قالو أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسوا اهللا صلى اهللا عليهعن  :احلديث  1

باب حترمي بيع الرجل . يف البيوع. أخرجه مسلم .صاع مترو إن شاء ردهاو بعد فهو خبري النظرين، إن شاء أمسكها،
 :صـحيح مسـلم  : انظر. 1515: ديث رقمح: على بيع أخيه وسومه على سومه وحترمي النجش وحترمي التصرية

3/1155.  
  .22/108:التمهيد  2
  .22/108:نفس املصدر  3
  .1/124:بداية اتهد  4
  .سبق خترجيه  5



وحمـال  . وهو رد لقول من قال باالستظهار يومني أو ثالثا  أو أقل أو أكثـر : قال
ا الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهي قد ذهبت حيضتها أن تترك الصالة ثالثة أيـام  يأمره

  . 1النتظار حيض جييء  أو ال جييء 

فإذا جاء قدرها ال خيلو من ان يكون أراد انقضاء أيام حيضتها أو : ومعىن قوله: قال
 انفصال دم حيضتها من دم استحاضتها، وأي ذلك  كان، فقد أمرها أن تغسل وتصلي،

  .2ومل يأمرها باالستظهار، ولو كان واجبا عليها ألمرها به 

  :املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

ورد قـول  . إن اإلمام ابن عبد الرب وهو خيتار هذا الرأي، استند إىل صحيح السنة
  .املالكية الستنادهم على أدلة واهية

وحرام بن عثمان املدين متروك احلـديث  : فرده بقوله. فأما استدالهلم حبديث حرام
 احلديث عن حرام بـن عثمـان  : جمتمع على طرحه لضعفه ونكارة حديثه، حىت قال الشافعي

  .3حرام

 خري من أن تدع الصـالة ذلك عليها  سألن تصلي املستحاضة ولي : و أما قوهلم
  .الشك فيهحتياط للصالة، فال تترك إال بيقني ال باالالواجب  وهي واجبة عليها، ألنّ

  4.واالحتياط إمنا جيب يف عمل الصالة ال يف تركها  ::رده أبو عمر بقوله

  : فنخلص أن اإلمام ابن عبد الرب بىن اختياره على مرجحات ثالثة هي

  .األثر الصحيح  الذي هو األصل/ 1

  .العمل باليقني/ 2

                                                 
   .3/222:، االستذكار22/108:التمهيد  1
  .3/222:، االستذكار22/108:التمهيد  2
  .3/225 :االستذكار  3
  .3/222:، االستذكار22/108:التمهيد  4



  .األخذ باألحوط/  3

  
  .عنيبول الصيب والصبية إذا كانا مرَض :مسألة

 : مها إىل قولني والصبية إذ كان مرضعني ال يأكالن الطعام اختلف الفقهاء يف بول الصيب

  . 1والصبية كبول الرجل بول الصيب :وأبو حنيفة قال مالك :األول

: أمحد واحلسن والزهري وإسحاق وابن وهـب والطـربي   قال الشافعي و :الثاين
 . 2.ينضح بول الصيب ويغسل بول الصبية

   :3فسبب اخلال

 .يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل معارضة األثر للقياس

 واألنثى فقد اعتمد على ما رواه علي عن النيب صلى اهللا عليه من فرق بني الذكرف
    4.»وينضح على بول الغالم يغسل بول اجلارية«: وسلم أنه قال

   .و أما من مل يفرق فإمنا اعتمد على قياس األنثى على الذكر

  

 :أي املختارالر

   .اجلارية وغسل بول بول الغالم النضح على: الثاين قولالاختار اإلمام ابن عبد الرب 

                                                 
 . 1/69:، تبيني احلقائق1/128: املنتقى، 1/131املدونة : رانظ  1
   1/82:، املقنع1/20: أسىن املطالب، 2/609: اموع: انظر  2
  .1/175:بداية اتهد 3
الترمذي يف كتـاب   و ،377: أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب بول الصيب يصيب الثوب، احلديث رقم  4

ابـن  و. هذا حديث حسن صحيح :قالو ،610: ح بول الغالم الرضيع، احلديث رقمالصالة، باب ما ذكر يف نض
سـنن أيب  : انظـر . 525 :ماجه يف كتاب الطهارة ن باب ما جاء يف بول الصيب الذي مل يطعم،احلـديث رقـم  

  .  1/143:، صحيح ابن خزمية1/85:، صحيح ابن ماجه510ـ2/509:، سنن الترمذي1/103:داود



أحاديث فيها التفرقة بـني بـول    صلى اهللا عليه وسلم وقد جاءت عن النيب : قال
  :الغالم واجلارية منها

نضح وي يغسل بول اجلارية«: ه قالوسلم أن رواه علي عن النيب صلى اهللا عليه ام .1
 .  1»على بول الغالم

بال على النيب صـلى اهللا   3احلسن بن علي أنّ 2رثاما روى عن لبابة بنت احلـ 2
وينضح من بـول   إمنا يغسل من األنثى«: وسلم فقلت أعطين ثوبك أغسله فقال  عليه
  4.»الذكر

وبول اجلارية يغسـل طعمـت أو مل    بول الغالم يصب عليه املاء صبا: عن أم سلمة قالت .2
   . 5طعمت

وهذا حـديث  . وأحسن شيء عندي يف هذا الباب ما قالته أم سلمة :قال أبو عمر
 الذي ذكر فيه الـرش  6مفسر لألحاديث كلها مستعمل هلا حاشا حديث حمل بن خليفة

  . واحملل ضعيف وهو حديث مل تقوم به حجة1

                                                 
  .سبق خترجيه.1

 روت عن النيب ،أخت ميمونة أم املؤمنني ألبويها ،لبابة بنت احلارث بن حزن بن جبري بن اهلرم بن رويبة بن عبد اهللا اهلاللية هي 2
 . 12/476: التهذيب ، ذيب4/1907: االستيعاب: انظر ترمجتها يف. عنها ابناها عبد اهللا ومتامصلى اهللا عليه وسلم، روى 

تويف . سيد شباب أهل اجلنة، وسلمو ي بن أيب طالب، سبط رسول اهللا صلى اهللا عليههو أبو حممد، احلسن بن عل 3
 .1/56:شذرات الذهب:انظر ترمجته يف. هـ49قيل و هـ50سنة 
، صـحيح ابـن   375:أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب بول الصيب يصيب الثوب، احلـديث رقـم    4
مصطفى عبـد القـادر   :كر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق، املستدرك على الصحيحني، أبو ب1/143:خزمية
  . م1990هـ1411:، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية271،ص1ج ،عطا

  . 1/103:انظر سنن أيب داود. 379: احلديث رقم. أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب بول الصيب يصيب الثوب  5
روى عنه شعبة وسـعد أبـو جماهـد     ،بن حامت وأىب السمح يروى عن عد ،ويفك حمل بن خليفة الطائنيهو   6

: الثقـات  ،8/413: اجلرح والتعـديل : انظر ترمجته يف.حمل بن خليفة ثقة :حيىي بن معني قال .غريهمو ،الطائي
5/453 .  



 وهو روايته يعتمد عليـه  قد كان احلسن البصري لصحة هذا احلديث عندهو: قال
  .2لصوابلواهللا موفق  وهو أوىل ما قيل يف هذا الكتاب ويفيت به

  :املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  . مستند ابن عبد الرب يف اختياره هونص احلديث

فاإلمام مالك رمحه اهللا يقـدم  . و قد أظهر التحقيق يف املسألة تعارض األثر والقياس
ى قاعدة مقررة على خرب الواحد، ألنه حينئذ يكـون قطعيـا،   القياس إذا كان معتمدا عل

أما اإلمام ابن . وخرب اآلحاد ظنيا، فيقدم القطعي على الظين، وهذا ما فعله يف هذه املسألة
عبد الرب فال يوافق مالكا يف هذه النقطة  بل هو أقرب إىل اإلمام أمحد منه إىل مالك، ألنه 

السنة بأي حال، ألن القرآن والسنة أصل، والقياس فرع، ال يوافق أبدا تقدمي القياس على 
 .فال يقدم الفرع على األصل

ق بني بـول  ره ال فواجلارية كما أن أن ال فرق بني بول الغالمالقياس : قال أبو عمر
وسلم مثلـها   ومل يعارضها عنه صلى اهللا عليه تواملرأة إال أن هذه اآلثار إن صح الرجل

  .3واتباعه املاء أصح على بول الصيب الصب رواية من روىوجب القول ا إال أن 

هذا، وقد أكّد التحقيق يف هذه املسألة كون اإلمام ابن عبد الرب أصوليا بارعا، ولوال 
فما دام القياس صـحيحا،  . ذلك ما متكّن من الفصل يف موضوع تعارضت فيه األصول

وإذا  : ، كما يدل على ذلك قولـه واآلثار صحيحة، فإنّ اإلمام ابن عبد الرب، مجع بينهما
نضخا، كـان   يسمى وقد علمنا أن الصب قد وغسل بول اجلارية صب على بول الغالم

                                                                                                                                           
فبـال علـى    كنت خادم النيب  صلى اهللا عليه وسلم  وجيئ باحلسن أو احلسني :أبو السمحقال : احلديث هو  1

رواه أبـو داود يف كتـاب   . صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال رشوه رشا فإنه يغسل بول اجلارية ويرش بول الغالم
باب غسل بول الصبية . ،و ابن خزمية يف كتاب الطهارة376: الطهارة، باب الصيب يصيب الثوب،  احلديث رقم

  . 1/143:حيح ابن خزمية، ص1/102:سنن أيب داود: انظر. 283: حديث رقم: من الثوب
  . 9/112: التمهيد  2
  . 9/111: التمهيد   3



 كان وجها حسنا،  اوالعرك تعبد ضعني ما بني الصبرواجلارية ال ق بني بول الغالمرالف
  .1وباهللا التوفيق ما قيل به يف هذا الباب على ما روى عن أم سلمة، وىلأوهو 

  

  

  

 

  .اختيارات ابن عبد الرب من باب الصالة:  الفرع الثاين

   

  .مذهب ابن عبد الرب يف أن وقت الصالة من فرائضها :مسألة

ابن عبـد   فإن اإلمام . اوقت الصالة من شرائطه أنّ متفقني على إذا كان الفقهاء
 .أن وقت الصالة من فرائضها خيالفهم، ويرى  الرب

   :ملذهبه مبا يلي تدل و اس

أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل وقرآن الفجـر إن  ": ـ بقوله تعاىل1
  . 2"قرآن الفجر كان مشهودا

أوقات الصالة يف كتاب اهللا، أقم الصالة لدلوك الشمس، : قال مالك: قال أبو عمر
يعين الظهر والعصر، إىل غسق الليل، يعين املغرب والعشاء، وقرآن الفجر يعـين صـالة   

  . 3الفجر

                                                 
  . 9/111: نفس املصدر  1
  .78/اآلية: سورة اإلسراء 2

  .1/188 :، االستذكار8/70: التمهيد  3



 .الصـالة يومـا   رخأا رواه مالك عن ابن شهاب، أن عمر بن عبد العزيز مب ـ2
وهو بالكوفـة   ر الصالة يوما،خأخربه أن املغرية بن شعبة أفدخل عليه عروة بن الزبري، ف

ما هذا يا مغرية ؟ أليس قد علمت أن جربيل  :، فقال1فدخل عليه أبو مسعود األنصاري
وسلم مث صلى فصلى رسول اهللا صـلى اهللا   اهللا عليه ى، فصلى رسول اهللا صلىنزل فصلّ

وسلم، مث صلى فصلى رسـول اهللا   وسلم مث صلى فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه عليه
ـذا  «: وسـلم مث قـال   وسلم مث صلى فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه

جربيل هو الذي أقام أعلم ما حتدث به يا عروة أو إن : فقال عمر بن عبد العزيز ؟»أمرت
كذلك كان بشـري بـن أيب    :وسلم وقت الصالة ؟ قال عروة لرسول اهللا صلى اهللا عليه

  .2مسعود األنصاري حيدث عن أبيه

  .3ويف هذا احلديث دليل على أن وقت الصالة من فرائضها :قال أبو عمر

  .ما أمجع عليه العلماء من أن الصالة ال جتزئ قبل وقتهاـ  3

وهذا ال خالف فيه بني العلماء، إال شيء روى عـن أيب موسـى     :رقال أبو عم
ه فلم نر لذكره وجها، ألنـه  فوقد انعقد اإلمجاع عن خال وعن بعض التابعني، األشعري،

وقد صح عن أيب موسى األشعري خالفه مبا يوافق اجلماعة فصـار   ال يصح عندي عنهم،
 4.اتفاقا صحيحا

                                                 
روى عنه شقيق بن سلمة وربعى بـن    .يويعرف بالبدر ، عقبة بن عمرو النجاري ،أبو مسعود األنصاري هو  1

، 6/313: اجلرح والتعديل: انظر ترمجته يف. رضي اهللا عنه يمات أيام عل .وس بن ضمعجأسعد  حراش وخالد بن
 . :12/254ذيب التهذيب

،و البخاري يف كتـاب مواقيـت   1: باب وقوت الصالة، احلديث رقمأخرجه مالك يف كتاب وقوت الصالة،   2
مواضع الصـالة، بـاب   و  كتاب املساجدمسلم يفو ،521: فضلها، احلديث رقمو الصالة، باب مواقيت الصالة

  .1/425:، صحيح مسلم2/3:، فتح الباري1/33: املوطأ: انظر. 610:أوقات الصلوات اخلمس، احلديث رقم
  .1/188 :االستذكار ،8/69: التمهيد  3
    .1/188:االستذكار   ،8/70:التمهيد  4



واملتوضـئ قبـل    ،وء هلا إال بعد دخول وقتهاأنه ال يلزم الوضوهو : ـاملعقول4
 1 .ومتأهب لفرض الوقت متربع مبادر إىل فضل،

   

   .الصالة الوسطى: مسألة

  :اختلف الفقهاء يف الصالة الوسطى إىل ثالثة أقوال هي

 . 2وجماهد وعطاء وبه قال طاوس قال مالك الصالة الوسطى هي الصبح،  :األول

 3عبد امللك بن حبيـب   علم،وأكثر أهل الوأمحد  افعيوالش قال أبو حنيفة  :الثاين
  . 4الصالة الوسطى هي العصر

 1ذلك عن زيد بن ثابت يصالة الوسطى هي الظهر، روالوقال آخرون   :الثالث
 . 2ري على اختالف عندهمدوعائشة وأيب سعيد اخل وابن عمر

                                                 
  .1/188:االستذكار :انظر 1

حتقيـق عبـد الغـين عبـد     ، أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي ،القرآنأحكام ، 1/245: املنتقى:   انظر  2
أبو بكر حممد بن  ،أحكام القرآن ،هـ 1400طبعة سنة . لبنان. بريوت. دار الكتب العلمية ،60،ص 1،جاخلالق

. لميـة دار الكتب الع ،299،ص1،جحتقيق حممد عبد القادر عطا. عبد اهللا األندلسي املالكي املعروف بابن العريب
 . 3/63: اموع. هـ1408سنة . الطبعة األوىل. لبنان. بريوت

هو أبو مروان،عبد امللك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جنامهة بن عباس بن مرداس السلمي القرطيب  3
مسع من ابن و زياد بن عبد الرمحن،: البريي،إليه انتهت رئاسة األندلس بعد حيي بن حيي، روى عن أعالم منهم

يوسف بن و ابن وضاح، وعبد اهللاو مسع منه أعالم منهم ابناه حممد. غريهمو أصيغ بن الفرجو مطرفو املاجشون
، )كتاب الفرائض( و ،)كتاب يف تفسري املوطأ( و ،)السننو الواضحة يف الفقه: ( من مؤلفاته. غريهمو حيي املغامي،

، ترتيب 251ـ250:جذوة املقتبس: ته يفانظر ترمج .هـ238تويف يف سنة ). كتاب يف غريب احلديث( و
، 2/90:، شذرات الذهب256ـ252:، الديباج املذهب1/336:، العرب يف خرب من غرب48ـ2/30:املدارك

 . 182ـ6/181:، معجم املؤلفني75ـ74:شجرة النور الزكية
: بـن العـريب  ا ،أحكام القرآن ،1/60: ، أحكام القرآن، الشافعي1/245: ، املنتقى1/141: انظر املبسوط  4
 .1/432 :نصافاإل ،3/63: اموع ،1/228: املغين ،1/299



  :سبب اخلالف

فاإلمام مالك استند إىل مـا   .يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل تعارض اآلثار
وسلم مث عرس فلم يسـتيقظ حـىت طلعـت     أدجل رسول اهللا عليه«: رواه ابن عباس

  ».3وهي صالة الوسطى الشمس بعدها، فلم يصل حىت ارتفعت الشمس فصلى

قال رسول اهللا صلى : ابن مسعود قال مبا روى وأمحد والشافعي و استند أبو حنيفة
عن النيب صلى اهللا عليـه   وعن عائشة .4»وسطى صالة العصرصالة ال«: اهللا عليه وسلم
 يومبا رو .5) حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وصالة العصر: (وسلم أنه قرأ
 يتشغلوا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن صالة العصر حىت صالها بني صال: عن علي قال
  .6»وقبورهم نارا مشغلونا عن صالة الوسطى مأل اهللا بيو«: العشائني، فقال

بينما استدلّ من رأى أن الصالة الوسطى هي صالة الظهر مبا روى عروة بن الزبري 
ومل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي الظهر باهلـاجرة  : عن زيد بن ثابت قال

                                                                                                                                           
كتب ،صـحايب مشـهور   ،أبو سعيد وأبو خارجة ،زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان األنصاري النجاريهو   1

 انظر ترمجته. قال مسروق كان من الراسخني يف العلم مات سنة مخس أو مثان وأربعني وقيل بعد اخلمسني . الوحي
  . 1/54:، شذرات الذهب1/222: ، تقريب التهذيب2/426: سري أعالم النبالء: يف
 .3/63: اموع ،1/60: الشافعي: ، أحكام القرآن1/245: املنتقى: انظر  2

انظـر سـنن   .625: حديث رقـم  باب كيف يقضي الفائت من الصالة أخرجه النسائي يف كتاب الصالة،   3
  .   1/299: النسائي

: انظـر سـنن الترمـذي   .2985: حديث رقـم  .باب ومن سورة البقرة. الترمذي يف كتاب التفسريأخرجه   4
5/218.  
الترمـذي يف كتـاب   . 410: ، حديث رقـم باب يف وقت صالة العصر. أخرجه وأبو داود يف كتاب الصالة  5

  . 5/217:مذي، سنن التر1/112:سنن أيب داود: انظر. 2982: ،  حديث رقمباب ومن سورة البقرةالتفسري، 
، مسلم 2931: حديث رقم. :،باب الدعاء على املشركني باهلزمية والزلزلةأخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد،    6

فـتح  : انظـر . 627: ، حـديث رقـم  باب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصريف كتاب الصالة، 
  .1/436:صحيح مسلم ،6/131:الباري



حافظوا على الصلوات والصـالة  (: فرتلت. منهايكن يصلي صالة أشد على أصحابه 
  .1قبلها صالتني وبعدها صالتني إنّ: وقال. )الوسطى

    :الصالة الوسطى مذهب ابن عبد الرب يف 

كل ما ذكرنا قد قيل مبا  :يف املسألة وأدلة الفقهاء بعدما ذكر مذاهب أبو عمر قال 
وكـل  )  الصالة الوسـطى  ( وجل من قوله وهو أعلم مبراده عز وباهللا توفيقنا، وصفنا،

  . 2واحدة من اخلمس وسطى

أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل وقرآن : "ملذهبه بقوله تعاىلو استدل 
  .3"الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا

وبعدها  ن قبل كل واحدة منهن صالتني،أل وكل واحدة من اخلمس وسطى: قال 
  . 4واهللا املستعان واحملافظة على مجيعهن واجب، صالتني، كما قال زيد بن ثابت يف الظهر

  . 4املستعان

  :الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختيارهاملستند 

  .بىن ابن عبد الرب اجتهاده هذا على فهمه لنص اآلية

والعجب أن هذا القول   :قولهبرأي ابن عبد الرب هذا   هريتفس و قد رد ابن كثري يف
اختاره الشيخ أبو عمر ابن عبد الـرب إمـام مـا وراء     ) كل واحدة من اخلمس وسطى(

                                                 
بـاب  ، والبيهقي يف الصالة، 411: ، حديث رقمباب يف وقت صالة العصرالصالة،   رواه أبو داود يف كتاب  1

، السـنن  1/112:سـنن أيب داود : انظـر .1992: ،حـديث رقـم  صالة الوسطى وقول من قال هـي الظهر 
  .1/458:الكربى

  . 294ـ4/293:التمهيد  2
  . 78: اآلية/ سورة اإلسراء  3
  . 4/294:التمهيد  4



مـن  ما مل يقم عليه دليل  ـ   وحفظه اطالعه ـ  مع حدى الكرب، اختارإلها نإو البحر، 
 .1!!وال أثر وال سنة كتاب اهللا

 
  . حكم صالة ركعيت الطواف يف أوقات النهي :مسألة

 :  اختلف الفقهاء يف صالة ركعيت الطواف يف أوقات النهي إىل قولني

 . 2ومالك حنيفة وهو مذهب أيب ،املنع :األول

 يت الطواف حى تغرب الشمس،عخر ركأن طاف بالبيت بعد العصر م: قال مالك
   .وترتفع وكذلك من طاف بعد الصبح مل يركعهما حىت تطلع الشمس

 .واستوائها وطلوعها يركعهما إال عند غروب الشمس :فةيوقال أبو حن

وداود بـن   ثـور  وأبو وإسحاق وأمحد بن حنبل وبه قال الشافعي ،اجلواز: الثاين
 . 3علي

   :4اخلالف سبب

ومات ميرجع سبب اختالف الفقهاء يف هذه مسألة إىل اختالفهم يف اجلمع بني الع
( والسالم  وذلك أن عموم قوله عليه الصالة ،خيص بأي وأي املتعارضة الواردة يف السنة،

وقولـه يف   .، يقتضي استغراق مجيع األوقـات ) 5نسي الصالة فليصلها إذا ذكرها من
 ،)6 وسلم عن الصالة فيها ى رسول اهللا صلى عليه ( ذه األوقاتأحاديث النهي يف ه

                                                 
  . هـ1401، دار الفكر، بريوت، 295،ص1إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي، جتفسري ابن كثري،   1
: التـاج واإلكليـل   ،2/289: ،   املنتقـى 1/426 :املدونة ،2/19:تبيني احلقائق ،2/100: انظر املبسوط  2
4/162.  
  .2/289: ، املنتقى1/425: ، املغين8/86: اموع ،2/237: األم: انظر  3
،ص 1ج ،طه عبد الرؤوف سعد: اية املقتصد، أبو الوليد،حممد بن أمحد بن حممد بن رشد، حتقيقو بداية اتهد  4

  . م1989هـ 1409:بريوت، دار الكليات األزهرية، الطبعة األوىل ،، دار اجليل201
  .40/ 1: املوطأ: انظر). 25احلديث (كتاب وقوت الصالة، باب النوم عن الصالة،  ،أخرجه مالك يف 5 



والنوافل، فإذا محلنا احلديثني  والسنن يقتضي أيضا عموم أجناس الصلوات املفروضات ،)1
واخلاص  وهو جنس التعارض الذي يقع بني العام ضرعلى العموم يف ذلك وقع بينهما تعا

ستثناء يف الزمان أي استثناء اخلاص إىل االإما يف اسم الصالة، فمن ذهب و الزمان إما يف
 ومن ذهب إىل استثناء الصالة املفروضة من العام منع الصلوات بإطالق يف تلك الساعات،

اسم الصالة املنهي عنها منع ما عدا الفرض يف تلـك   من عموم املنصوص عليها بالقضاء 
 ن عموم لفظ الصالة مباوقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات املفروضة م. األوقات

من الصبح،  قبل أن تطلع الشمس من أدرك ركعة  ( والسالم قوله عليه الصالة منورد 
قبل أن تغـرب الشـمس قـد أدرك     فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر

   .)2العصر

  :الرأي املختار

ـ   .ركعيت الطواف يف أوقات النهي من أجاز اختار اإلمام ابن عبد الرب قول ل ودلّ
  :الختياره بأدلة منها

                                                 
معهـا قـرن   و إنّ الشـمس تطلـع  ( :سلم قالو عن عبد اهللا الصناحبي، أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه :ديثاحل  1

الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، مث إذا استوت قارا، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارـا، فـإذا غربـت    
أخرجه مالك يف كتاب القرآن، باب  .ساعاتسلم عن الصالة يف تلك الو ى رسول اهللا صلى اهللا عليهو ،.)فارقها

النسائي يف كتاب املواقيت، باب الساعات الـيت  ، و521: بعد العصر، احلديث رقمو النهي عن الصالة بعد الصبح
السنة فيها، باب ما جاء يف الساعات و ابن ماجه يف كتاب إقامة الصالةو ،:559ي عن الصالة فيها، احلديث رقم

، سنن ابن ماجـه،  1/275:، سنن النسائي1/206: املوطأ: انظر .1253:صالة، احلديث رقماليت تكره فيها ال
  .، دار الفكر، بريوت397،ص 1حممد فؤاد عبد الباقي، ج: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق

البخـاري يف كتـاب   و. 5: ب وقوت الصالة، احلديث رقمأخرجه اإلمام مالك يف كتاب وقوت الصالة، با  2
مواضع الصالة، و مسلم يف كتاب املساجدو ،579:لصالة، باب من أدرك من الفجر ركعة، احلديث رقممواقيت ا

، فـتح  1/34: املوطـأ : انظـر . 608:  باب من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة، احلـديث رقـم  
  .1/424:،صحيح مسلم2/71:الباري



يا بين عبـد  «: وسلم قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 1جبري بن مطعم ىما رو .1
 . »2وصلى يف أي ساعة شاء من الليل أو النهار مناف ال متنعوا أحدا طاف ذا البيت

أتعرفونين؟ من عرفين فأنـا  : أنه أخذ حبلقة باب الكعبة فقال 3ما روي عن أيب ذر .2
وسلم مسعـت   عرفين، ومن مل يعرفين فأنا أبو ذر صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليهالذي 

ال صالة بعد الصبح حـىت تطلـع   «: وسلم يقول أذناي عن رسول  اهللا صلى اهللا عليه
 .4»وال بعد العصر حىت تغرب الشمس إال مبكة إال مبكة إال مبكة الشمس

ي حديث جبري بن مطعم مـا  وإن مل يكن بالقوي فف وهذا احلديث  :قال أبو عمر
   5.يقويه مع مجهور علماء املسلمني

والقاسم  وجماهدا وطاوس وعطاء وابن عمر فقد ثبت أن ابن عباس: فعل الصحابة .3
ويصلون  وبعد الصبح أيضا وبعضهم وعروة بن الزبري كانوا يطوفون بعد العصر 6بن حممد

  .7بأثر فراغهم من طوافهم ركعتني يف ذلك الوقت

                                                 
تويف  .روى عنه ابناه حممد ونافع .مدين ،لقرشيجبري بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصي اهو   1
 . 1/64:،شذرات الذهب :2/56ذيب التهذيب ،2/512: اجلرح والتعديل :انظر ترمجته يف.هـ58سنة 

: حـديث رقـم  . ،باب ما جاء يف الصالة بعد العصر وبعد الصبح ملن يطوف. أخرجه الترمذي يف كتاب احلج  2
سـنن  : انظر.585: حديث رقم ،اب إباحة الصالة يف الساعات كلها مبكةالنسائي يف كتاب الصالة، بو .868
  .1/284:، سنن النسائي3/220:الترمذي

بن عمر وابن عباس وعبد اروى عنه  أحد السابقني األولني يف اإلسالم،  .جندب بن جنادة ،أبو ذر الغفاري هو 3
 ،2/510: اجلرح والتعديل :انظر ترمجته يف .هـ32وفاته سنة  .وزيد بن وهب ،ذر أيب يخأاهللا بن الصامت بن 
  .1/39:، شذرات الذهب :12/98ذيب التهذيب ،2/46:سري أعالم النبالء

. 136: حـديث رقـم  .والدارقطين. 4207: حديث رقم.والبيهقي. 2748: حديث رقم.أخرجه ابن خزمية  4
  .2/265 :، سنن الدارقطين2/461: ، السنن الكربى4/226 :صحيح ابن خزمية: انظر

  .13/45:التمهيد  5
ما رأيت أفضل منه من كبار  :أحد الفقهاء باملدينة قال أيوب .القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق التيمي ثقةهو  6

سـري  ، 5/302: الثقات، 118 /7: اجلرح والتعديل: انظر ترمجته يف. الثالثة مات سنة ست ومائة على الصحيح
  .1/451: لتهذيب، تقريب ا5/53.: أعالم النبالء

  .13/45:التمهيد  7



  

  

  : ند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختيارهاملست

إن ابن عبد الرب يف اختياره هذا خصص عموم أحاديث النهي باآلثـار الـواردة يف   
  . وعضد اختياره بقول مجهور علماء املسلمني. املسألة، فقدم اخلاص على العام

  .و رد أدلة املالكية لكوا خمصوصة بالفوائت

 : ه املالكيةفمن مجلة ما استدل ب 

كنا يف سفر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  :قال: ما رواه عمران بن حصني .1
مث نادى بالصالة فصلى  :فذكر احلديث يف نومهم عن الصالة حىت طلعت الشمس وقال

 1.بالناس

رضي اهللا عنه أنه نام يف دالية فاستيقظ عند غروب الشمس  ةما روي عن أيب بكر .2
  .2مس مث صلىفانتظر حىت غابت الش

أنه نام حىت طلع قرن الشمس فأجلسـه فلمـا تعالـت     3وعن كعب عن عجرة .3
   4.»صل اآلن«: الشمس قال له

وحديثنا ال ختصيص فيـه، فيكـون    وحديثهم خمصوص بالفوائت، :املغينقال يف 
  . 5أوىل

                                                 
 .2/99:صحيح ابن خزمية  1

  . 4751: حديث رقم. 1/413: أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  2
روى عن عبد الرمحن بن أىب ليلى  .من فضالء الصحابةو نصاري، من أهل بيعة الرضوان،كعب بن عجرة األ هو 3

، ـذيب  1/58:، شذرات الذهب3/52: ري أعالم النبالءس: انظر ترمجته يف .هـ52تويف سنة . وابنه إسحاق
 . 7/160: ، اجلرح والتعديل8/390: التهذيب

  .4752: حديث رقم. 1/413: أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  4
  .1/425:املغين   5



 
 .صفة اإلقامة  :مسألة

 : ياختلف العلماء يف صفة اإلقامة إىل أقوال ثالثة ه

 .1اآلذان ويثىن تفرد اإلقامة: قال مالك :األول

وآخرها، فإنه يثىن  ومعىن قوله تفرد اإلقامة؛ يريد غري التكبري يف أوهلا :قال أبو عمر
   .2بإمجاع العلماء

تفرد اإلقامة إال  واألوزاعي واحلسن البصري والزهري وأمحد وقال الشافعي  :الثاين
  .3قد قامت الصالة، فإنه يقوهلا مرتني: قول

واإلقامة مثىن مثىن سـواء، إال   اآلذان: والثوري وأصحابه وقال أبو حنيفة  :الثالث
 وال خالف عندهم بني اآلذان وأول اإلقامة أربع مرات، أن التكبري عندهم يف أول اآلذان

  .4واإلقامة يف شيء

  :سبب اخلالف

إىل حديث  فاملالكية استندوا .يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل تعارض اآلثار
 .»5وأن يوتر اإلقامة وسلم أمر بالال أن يشفع اآلذان أن النيب صلى اهللا عليه«: وفيه أنس
 .»5اإلقامة

                                                 
  . 1/424:مواهب اجلليل ،2/124: التاج واإلكليل ،1/135: املنتقى: انظر  1
  .313/  18:التمهيد  2
  .1/413: اإلنصاف ،1/315:الفروع ،1/244: ، املغين1/127: أسىن املطالب ،3/104: اموعظر ان  3
  . 1/244: فتح القدير، 1/389: الدر احملتار انظر  4

، 133، ص1حممد زهري النجار، ج:شرح معاين اآلثار، أمحد بن حممد بن سالمة، أبو جعفر الطحاوي، حتقيق  5
  . هـ1399: الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، 133ص



كـان  «: ومن حنا حنوهم حبديث عبد اهللا بن عمر قال واحلنابلة و استدل الشافعية
قد  : قولهإال مرة واحدة، واإلقامة وسلم مثىن، مثىن اآلذان على عهد رسول صلى اهللا عليه

   .1فإنه كان يقوله املؤذن مرتني  .لصالةقامت ا

جاء إىل النيب صلى اهللا عليـه وسـلم    عبد اهللا بن زيد ي أنّمبا روو متسك احلنفية
رأيت يف املنام كأنّ رجال قام وعليه بردان أخضران علـى جـذم   ! يا رسول اهللا : فقال

مع بـذلك بـالل،   فس: قال. حائط، فأذّن مثىن مثىن، وأقام مثىن مثىن، وقعد قعدة بينهما
 . 2» . يشفعون اآلذان واإلقامة. فقام، فأذّن مثىن، وقعد قعدة، وأقام مثىن

  : املختار رأيال

قـد قامـت    :قوله وأمحد إفراد اإلقامة إال اختار اإلمام ابن عبد الرب قول الشافعي
  . الصالة فإا تثىن

 .3ت اآلثاروأكثر العلماء على ما قال الشافعي، وبه جاء :االستذكارقال يف 

   :لة منهادو استدل الختياره بأ

 أمر بالل أن يشفع اآلذان«: قال أنس بن مالك عن أيب قالبة عن 4أيوب  ما روى .1
   5».قد قامت الصالة، فإنه يثنيه: مة، يعين قولهويوتر اإلقا

أمر بالل «: قال عن أيب قالبة عن أنس بن مالك  6عن إمساعيل بن خالد احلذاء و .2
 1.»ويوتر اإلقامة ذانبالل أن يشفع اآل

                                                 
  .1/133:شرح معاين اآلثار  1
  .1/131:، شرح معاين اآلثار1/185:، مصنف ابن أيب شيبة1/471:مصنف عبد الرزاق  2
   4/13 :االستذكار  3
 800لـه حنـو    ،قال شعبة كان سيد الفقهاء ،كان من صغار التابعني ،فقيه أهل البصرة ،هو أيوب السختياين 4

 .1/181: شذرات الذهب ،6/15: سري أعالم النبالء :هـ انظر ترمجته يف131نة تويف س ا،حديث
  .سبق خترجيه  5
  .8/91:الثقات: انظر ترمجته يف. هو إمساعيل بن خالد احلذاء، شيخ يروي عن معمر، روى عنه أبو إسحاق الفزاري 6



   .إال اإلقامة: فحدثت به أيوب فقال: قال إمساعيل

. قد قامت الصالة؛ فإا ال تفرد وتـثىن : يريد بقوله إال اإلقامة؛ قوله: قال أبو عمر
  .2ه مثىننإويوتر اإلقامة إال قوله قد قامت الصالة ف يقول أمر بالل أن يشفع اآلذان

كان األذان على عهد رسول اهللا «: خمتلفة قال ما روى عن ابن عمر من وجوه  .3
، فإنه كان قد قامت الصالة  :قوله إال مرة، واإلقامة مرة ،وسلم مثىن، مثىن صلى اهللا عليه

  3».يقوله املؤذن مرتني

  : املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

تار الرأي الفقهي األقـوى  فقد اخ. استند اإلمام ابن عبد الرب يف اختياره على األثر
  .املالكية الستناده على ما فيه  مقال الذي يستند على صحيح السنة، وطرح رأي 

وسلم أمـر   أن النيب صلى اهللا عليه«: قال أبو عمر مناقشا دليل املالكية عن أنس
قال مل يرفـع   4عن حيي بن معني عباس ذكر  :»وأن يوتر اإلقامة أن يشفع اآلذان البال

  . ومل يرفعاه وقد رواه إمساعيل ووهيب  :ديث غري عبد الوهاب قالهذا احل

 يعين أنه مل يقل أحد يف حديث أنس هذا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه: قال أبو عمر
وال  وغريهم يقولـون أمـر بـالل    وسلم أمر بالال غري عبد الوهاب من أصحاب أيوب

   .5وسلم يذكرون النيب صلى اهللا عليه

                                                                                                                                           
إىل الصالة اختذوها هزوا ولعبـا ذلـك   باب بدء األذان وقوله عز وجل وإذا ناديتم أخرجه البخاري يف األذان،   1

باب األمر . ،  ومسلم يف الصالة603:  ،  حديث رقمبأم قوم ال يعقلون وقوله إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة
  .1/286:، صحيح مسلم99ـ2/98:فتح الباري: انظر. 378: ، حديث رقمبشفع األذان وإيتار اإلقامة

  316/  18:التمهيد  2
  .سبق خترجيه  3

حيي بن و روى عن هشيم ومعتمر بن سليمان  ،هـ158، مولده يف سنة حيىي بن معني البغدادي ،هو أبو زكريا 4
ـ 233تويف سنة .خالئق، وأبو زرعةو أبو داودو مسلمو أيب زائدة، روى عنه البخاري    : انظـر ترمجتـه يف   . هـ

  .2/79:، شذرات الذهب11/71:، سري أعالم النبالء15ـ2/14:تذكرة احلفاظ،9/192: اجلرح والتعديل
  . 18/315: التمهيد  5



وقد حيتمـل أن   :يدل على هذا قوله . اختياره هذا على قول األكثر كما اعتمد يف
تكون اإلقامة مسيت تنويبا لتثنيتها يف مذهب من رأى تثنيتها أو تثنية قوله قد قامت الصالة 

  .1وهم األكثر قد قامت الصالة عند من قال ذلك عند العلماء

  
  .اخلطأ يف استقبال القبلة :مسألة

َومـْن  {  :يف صحة الصالة لقوله تعاىل القبلة شرط ن استقبالاتفق الفقهاء على أ
َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسجِد الَْحَرامِ َوَحْيثُ َما كُْنُتْم فََولُّوا ُوُجـوَهكُْم  

  .وصالة النافلة للمسافر على الراحلة إال يف حاليت شدة اخلوف. 2}َشطَْرُه

 واشتبهت عليه جهتها يتحرى كان عاجزا عن معرفة القبلةكما اتفقوا على أن من 
فرض املصلي هو إصابتها بعينها أم فرضه هـو   ولكن هل .وجيتهد لنيل املقصود بالدالئل

وإذا قلنـا أن   د مىت تبني له خطـؤه ياالجتهاد فقط ؟ فإذا قلنا أن فرضه اإلصابة، فإنه يع
  .خطؤه إلتيانه مبا يف وسعه عادة عليه إذا تبني لهإال ف .فرضه االجتهاد فقط

  :اختلف الفقهاء يف يف هذه املسألة إىل ثالثة أقوال 

وأصحابه إىل أن من صلى جمتهدا على قدر طاقته طالبـا   ذهب اإلمام مالك :األول
أنه يعيد ما دام يف  ،تدبرهااسمث بان له بعد صالته أنه قد  ،وناحيتها إذا خيفت عليه للقبلة
   .وقت فال إعادة عليهن انصرم الإف ،الوقت

والشافعي يف إحدى الـروايتني   وأمحد بن حنبل وأصحابه وقال أبو حنيفة  :الثاين
  . 3وال غريه فال إعادة عليه يف وقت ،مث بان له ذلك ،من حترى القبلة فأخطأ: هعن

                                                 
  . 18/312: نفس املصدر  1
 . 150 :اآلية /سورة البقرة   2
: امـوع  .8/106: األم .1/102:تبـيني احلقـائق  . 1/107: بدائع الصنائع .10/192: املبسوط: انظر  3
 .2/18: اإلنصاف .1/268: املغين .3/207



من حترى فأخطأ القبلة أعاد  :والطربى وقال الشافعي يف الرواية الثانية عنه  :الثالث
  .1أبدا

  :2سبب اخلالف

ختالف اليرجع سبب اختالف الفقهاء يف هذه املسألة إىل معارضة األثر للقياس مع ا
وذلـك   أما القياس فهو تشبيه اجلهة بوقت الصالة .أيضا يف تصحيح األثر الوارد يف ذلك

وأنه إن انكشف للمكلف أنه صـلى قبـل    أم أمجعوا على أن الفرض فيه هو اإلصابة،
عن مالك مـن أن   يوما رو وعن الشعيب، بدا إال خالفا شاذا عن ابن عباسالوقت أعاد أ

املسافر إذا جهل فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق، مث انكشف له أنه صالها قبل غيبوبـة  
   .وهذا ميقات جهة ووجه الشبه بينهما أن هذا ميقات وقت الشفق أنه قد مضت صالته

وسلم يف  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه :قال 3و أما األثر فحديث عامر بن ربيعة
ليلة ظلماء يف سفر فخفيت علينا القبلة فصلى كل واحد منا إىل وجه وعلمنا فلما أصبحنا 

مضـت  «: وسـلم فقـال   فإذا حنن قد صلينا إىل غري القبلة فسألنا رسول صلى اهللا عليه
و على هـذا  " 5اهللاهللا املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه و"  ونزلت . 4»صالتكم

واجلمهـور   وتكون فيمن صلى فانكشف له أنه صلى لغري القبلة حمكمة  تكون هذه اآلية
َومْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ َوْجَهـَك َشـطَْر الَْمْسـجِد    { :ة بقوله تعاىلمنسوخعلى أا 
 . 6}الَْحَرام

                                                 
 .3/207: وعام .1/114: انظر األم  1
  , 215ـ1/214:بداية اتهد   2
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مـن ذهـب   و فمن مل يصح عنده هذا األثر قاس ميقات اجلهة على ميقات الزمان
  . مل تبطل صالته األثر  مذهب

 : الرأي املختار

والشافعي يف الرواية األوىل  وأمحد بن حنبل اختار اإلمام ابن عبد الرب رأي أيب حنيفة
  .عنه

النظر يف هذا الباب يشهد أن ال إعادة عن من صلى إىل القبلة عنـد  : قال أبو عمر
  .نفسه جمتهدا خلفاء ناحيتها عليه

  :ختياره مبا يليو استدل ال

طلب الدليل بمن اجتهاده   عليه ى ما افترضوأد أنه عمل ما أمر بهوهو : باملعقول .1
وقد كان العلماء جممعـني   ،على القبلة حىت حسب أنه مستقبلها مث ملا صلى بان له خطؤه

ـ لزعلى أنه قد فعل  ما أبيح له بل ما  ه مه، مث اختلفوا يف إجياب القضاء عليه إذا بان له أن
  .1والفرائض ال تثبت إال بيقني ال مدفع له ،وإجياب اإلعادة إجياب فرض أخطأ القبلة 

  .القياس على من خفي عليه موضع املاء .2

 مل جيده فتيمموخفي عليه موضع املاء فطلبه جهده  نأال ترى إىل إمجاعهم فيم: قال
   .2وصلى مث وجد ماء أنه ال شيء عليه ألنه قد فعل ما أمر به

  :ند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختيارهاملست

فقد استفاد بالنظر أن كل مـن  . مستند ابن عبد الرب يف اختياره هو القياس والنظر
  .عمل ما أمر به وأدى ما افترض عليه فال شيء عليه

فالذمة على الـرباءة، فـال   . كما عضد اختياره باستصحاب العدم األصلي لألشياء
  .بيقني يثبت فيها شيء إال

                                                 
  .58ـ57/  17:التمهيد  1
  .17/58:نفس املصدر  2



  

  .الصالة يف الكعبة :مسألة

 : قولني مها اختلف الفقهاء يف الصالة يف الكعبة إىل 

 وال ركعـيت  الفجر وال ركعيت وال الوتر ال يصلي فيها الفرض :قال مالك  :األول
 . 1وهو قول أمحد بن حنبل ويصلي فيها التطوع، الطواف

والنافلـة   يف الكعبـة الفـرض  يصلي  :والثوري والشافعي وقال أبو حنيفة  :الثاين
 .2كلها

  :3سبب اخلالف

واالحتمال املتطرق ملـن   يرجع سبب اخلالف يف املسألة إىل تعارض اآلثار يف ذلك
استقبل أحد حيطاا من داخل هل يسمى مستقبال للبيت كما يسمى من اسـتقبله مـن   

  خارج أم ال؟ 

  : تأما األثر فإنه ورد يف ذلك حديثان متعارضان كالمها ثاب

وسلم البيت دعا  عليه ملا دخل رسول اهللا صلى اهللا :حديث ابن عباس قال :أحدمها
هذه «: وقال ومل يصل حىت خرج فلما خرج ركع ركعتني يف قبل الكعبة يف نواحيه كلها

  . 4»القبلة

                                                 
 .1/406: املغين .1/511:مواهب اجلليل .3/35: املنتقى:   انظر  1

شهاب الدين أمحد بن حممد بـن  . حتفة احملتاج بشرح املنهاج .8/247: اموع. 2/254: الدر احملتار:انظر  2
 .بدون سنة الطبعة . دار إحياء التراث العريب ،495،ص1،جحجر اهليثمي

  . 216ـ1/215:بداية اتهد  3
 ،398:، حديث رقـم "و اختذوا من مقام إبراهيم مصلى" :أخرجه البخاري يف كتاب الصالة، باب قوله تعاىل  4
الدعاء يف نواحيها كلها، حديث و الصالة فيهاو غريهو كتاب احلج، باب استحباب دخول الكعبة للحاجمسلم يف و

  .2/968:، صحيح مسلم1/660:فتح الباري:  انظر.  133:رقم



 ،وسلم دخل الكعبة حديث عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه :والثاين
ومكث  قها عليهل، فأغ3احلجيب وعثمان بن طلحة 2وبالل بن رباح  1وأسامة بن زيد هو
 ؟ وسلم ع رسول اهللا صلى اهللا عليهصنماذا  ،فسألت بالال حني خرج : قال عبد اهللا.فيها
، وكـان البيـت   وثالثة أعمدة  وراءه ساره،ن يعوعمودا   ينهن ميعجعل عمودا  :قالف

   .)4مث صلى يومئذ على ستة أعمدة،

إما مبنع الصالة مطلقا إن رجح حديث  :ذهب الترجيح أو النسخ قالفمن ذهب م
ومن ذهب مـذهب اجلمـع    وإما بإجازا مطلقا إن رجح حديث ابن عمر، ابن عباس،

ومـن ذهـب    .وحديث ابن عمر عن النفل بينهما محل حديث ابن عباس على الفرض
مل جيز الصالة  واالتفاق مذهب سقوط األثر عند التعارض فمن استصحب حكم اإلمجاع

يستصحب حكم اإلمجاع أعاد النظر يف إطالق اسم املستقبل  ومن مل  داخل البيت أصال
 . للبيت على من صلى داخل الكعبة

  :الرأي املختار

                                                 
امسها بركة مـوالة رسـول اهللا   و أمه أم أمين ،سلمو ، حب رسول اهللا صلى اهللا عليهأسامة بن زيد بن حارثة هو 1

األنصار علـى  و جلة املهاجرينو أمره على فضالء الصحابةو سلمو قدمه النيب صلى اهللا عليه. سلمو هصلى اهللا علي
: تقريب التهـذيب  ،2/496: سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف. قيل غري ذلكو .هـ54وفاته سنة . حداثة سنه

  .1/59:شذرات الذهب ،1/98
 من زهـاد الصـحابة   ،أول من أسلم من العبيد ،سلمو  عليههو بالل بن رباح احلبشي، مؤذن الرسول صلى اهللا2
  هـ 20تويف سنة  . معلماو مث سكن دمشق غازيا ،املشاهد كلهاو شهد بدرا ،عبادهمو

   2/311: ، الفكر السامي1/31: ، شذرات الذهب360ـ  1/347: سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف
روى عنه عروة بن الزبري وابن أخيـه   ا،أحاديث سلمو صلى اهللا عليه روى عن النيب، عثمان بن طلحة احلجيب هو 3

سـري أعـالم   ، 6/155: اجلـرح والتعـديل   :انظـر ترمجتـه يف  .مات سنة اثنـتني وأربعـني  . شيبة احلجيب
  .1/53:شذرات الذهب، 1/384: تقريب التهذيب، 12ـ3/10:النبالء
 ،928: تعجيل اخلطبة بعرفة، احلديث رقمو ر الصالةقصو أخرجه مالك يف كتاب احلج، باب الصالة يف البيت 4  
مسلم يف كتاب احلج، ، و505: البخاري يف كتاب الصالة، باب الصالة بني السواري يف غري مجاعة احلديث رقمو

، فتح 1/366:  املوطأ: انظر. 1329:  الصالة فيها، احلديث رقمو غريه،و باب استحباب دخول الكعبة للحاج
  .2/966:حيح مسلم، ص1/670:الباري



   .اختار اإلمام ابن عبد الرب الصالة مطلقا يف الكعبة فريضة كانت أو نافلة

أجاز الصـالة كلـها يف    والصواب من القول يف هذا الباب عندي قول من  :لقا
 :أدلة منهاالختياره ب واستدل .  1 الكعبة إذا ستقبل شيئا منها

بني عـن  املّوهو  وسلم أنه صلى فيها ركعتني ثبت عن النيب صلى اهللا عليه ـ ما 1
   2.اهللا مراده

وأصلي فيه فأخـذ   كنت أحب أن أدخل البيت:  أا قالت ما روت عائشة ـ 2
صل يف احلجر إذا أردت «: وسلم بيدي فأدخلين يف احلجر فقال ليهرسول اهللا صلى اهللا ع

ـأخرجوه مـن     حني دخول البيت فإمنا هو قطعة من البيت فإن قومك اقتصروا  بنوا الكعبـة ف
  .3»البيت

 رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   وابن عباس أن أسامة للو ملت إىل قو: قال أبو عمر
وال فريضـة مـن جهـة     مل أجز فيها نافلة مل يصلو فيها دعا  وسلم حني دخل الكعبة

ورواية من أثبت أوىل من  أوىل ولكن القول بالزيادة املفسرة ملعىن الصالة استدبار بعضها
   .4وبه التوفيق ال شريك له واهللا أعلم رواية من نفى

عنه ألن استدبارها ههنـا   ي اومل يأت م أنه قد فعل ما أمر بهوهو : ـ املعقول3
ومعلوم أن املأمور  والضد ال يثبت مع ضده باهلا ألنه ثابت معه يف بعضهاليس بضد استق

 وإمنا توجه اخلطاب إليـه باسـتقبال بعضـها    باستقبال مجيعها باستقبال الكعبة ال يؤمر
 . 5وناحية فهو مستقبل هلا بذلك وقطعة واملصلي يف جوفها قد استقبل جهة منها

  . اختيارهاملستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف

                                                 
  .15/319:التمهيد 1

  .15/320:نفس املصدر  2
  . 2/214:انظر سنن أيب داود. 2028:قمأخرجه أبو داود يف كتاب احلج، باب يف احلجر، حديث ر  3
   .321/ 15:التمهيد  4
  . 320ـ15/319:نفس املصدر  5



  :استند اإلمام ابن عبد الرب يف اختياره على نص السنة، ورجح فيه

  .ـ الزيادة املفسرة ملعىن الصالة

  .ـ رواية من أثبت على رواية من نفى

ال يصح يف هذه املسألة إال أحد قولني إما أن يكون مـن  : و رد على املالكية بقوله
وليس عليـه إال   افلة ألنه قد استقبل بعضهاصلى يف الكعبة صالته تامة فريضة كانت أو ن

ل أنه مل حيصل لـه اسـتقبال   جذلك أو تكون صالته فاسدة فريضة كانت أو نافلة من أ
أن األمر بالشيء  وال جيوز عند من ذهب إىل بعضها إذا صلى داخلها إال باستدبار بعضها

  . 1ي عن مجيع أضداده يف كل باب

 وكل موضع جيوز فيـه  :والنافلة بقوله  الفريضةتفرقتهم بني و علل رد مذهبهم يف
منع من ذلك ما جيب التسليم نأن ي ونظرا إالّ النافلة جازت فيه صالة الفريضة قياسا صالة

ولو صلى فيها ركعتني نافلـة مل   له على أنه ال جيب ألحد أن يتعمد صالة الفريضة فيها
إعادة فإن قيل إن النافلة قـد  وال  يكن يف ذلك بأس فإن صلى أحد فيها فريضة فال حرج

وال جتوز كذلك الفريضة فلم قيست النافلة علـى   جتوز على الدابة للمسافر إىل غري القبلة
السنة لضرورة السفر كما جتوز صالة الفريضـة  بموضع خصوص  ذلك الفريضة قيل له

ح ك مببـي ذلوليس  وغري مستقبلها لضرورة اخلوف للخائف املطلوب راكبا مستقبل القبلة
وال مببيح ذلك لـه تـرك    ضرورة له الصالة املفروضة عل الدابة يف حال األمن من غري

متطوع املسافر ليس ذلـك  لوكذلك الصالة على الدابة ل استقبال القبلة من غري ضرورة
وال الفريضة على األرض إىل غري القبلة يف احلضر ألا يف السـفر   مببيح له الصالة النافلة
وأما غري ذلك مما تنازع فيه العلماء من هذا الباب  واإلمجاع سنةالبحال ضرورة خصت 

واالستقبال  والفريضة كما أا ال تفترق يف الطهارة فالواجب أن ال يفرق بني صالة النافلة
  .2وباهللا التوفيق وسائر األحكام والسهو وقراءة القرآن القبلة

                                                 
  . 15/319:التمهيد  1
  . 321ـ15/320:نفس املصدر  2



ذهب  اجلمع بينـهما محـل   ومن ذهب م : ا على املالكيةرد بداية اتهدقال يف 
واجلمع بينهما فيه عسـر، فـإن    وحديث عمر على النفل حديث ابن عباس على الفرض

  .  1، هي نفلهذه القبلةوقال  والسالم خارج الكعبة الركعتني اللتني صالمها عليه الصالة
 

  .املصلي يسمع املؤذن وهو يف صالة  :مسألة

 : ، على قولنيو يف نافلة أو فريضةوه اختلف الفقهاء يف املصلي يسمع املؤذن

وأنت يف صالة مكتوبة،  إذا أذن املؤذن: قال مالك يف رواية ابن القاسم عنه :األول
 . 2وإذا كنت يف نافلة فقل مثل ما يقول فال تقل مثل ما يقول

قـال  . من مسع اآلذان يف الصالة ال يقوله: وأبو حنيفة وأمحد وقال الشافعي :الثاين
 .3ن إذا فرغ من الصالة قالهولك :الشافعي

  

   :سبب اخلالف

ـلح يف   و سبب اخلالف هو  هل اآلذان كالم يفسد به الصالة أم أنه من الذكر الـذي يص
  الصالة؟

  :الرأي املختار

يرى اإلمام ابن عبد الرب أن املصلي يقول مثل ما يقول املؤذن إال قوله حـي علـى   
   :استدل لرأيه  و  .وحي عل الفالح الصالة،

  

                                                 
  . 1/216:بداية اتهد  1
 . 1/159انظر املدونة   2
: امـوع . 1/105: األم. 1/249: فـتح القـدير  . 1/89:تبيني احلقـائق . 1/155: انظر بدائع الصنائع  3
 .1/426: اإلنصاف. 1/256: املغين. 3/125



  

ا إن صالتن«: وسلم أنه قال عن النيب صلى اهللا عليه 1ديث معاوية بن احلكمحب ـ1
   .2»القرآن وتالوة ، إنما هو التكبري والتسبيحصلح فيها شيء من كالم الناسيال  ـ هذه ـ 

إذا مسعـتم   «: ، قال وسلم صلى اهللا عليه ـ عن أيب سعيد اخلدري، أنّ رسول2
  3.»املؤذنلوا مثل ما يقول قوالنداء ف

ومل خيص صالة من غري صالة، فما كان من الذكر الذي مثله يصح   :قال أبو عمر
  .4ثرواتباعا لأل ونظرا يف الصالة، جاز قياسا

وحي على الفالح، قد اضـطربت يف ذلـك    حي على الصالة،: إال أن قوله:  قال
آلذان فمن الـذكر  وأما سائر ا وال نافلة، وهو كالم فال جيوز أن يقال يف فريضة اآلثار،

 5.الذي يصلح يف الصالة

  :املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

أفادنا التحقيق يف هذه املسألة استناد ابن عبد الرب فيها على أصول فقهية واعتمادها 
  .فقد اعتمد على األثر وعضده بالقياس والنظر.يف اختياراته

                                                 
رح اجل: انظر ترمجته يف.روى عنه عطاء بن يسار .سليم كان يسكن بين  ،مدين ، معاوية بن احلكم السلميهو   1

  .3/1414: االستيعاب ، 8/376: والتعديل
 ،537 :رقـم  احلديثالصالة ونسخ ما كان من إباحته، أخرجه مسلم يف كتاب الصالة، باب حترمي الكالم يف   2
النسائي يف كتاب الصـالة،  و ،930 :رقم أبو داود يف كتاب الصالة، باب تشميت العاطس يف الصالة، احلديثو

ـ 2/244/، سنن أيب داود1/381:صحيح مسلم: انظر. 1218:حديث رقم باب الكالم يف الصالة، ، 245ـ
  .2/249:، السنن الكربى للبيهقي2/35:، صحيح ابن خزمية15ـ3/14:سنن النسائي

البخـاري يف كتـاب   ، و152: أخرجه مالك يف كتاب الصالة، باب ما جاء يف النداء للصالة، احلديث رقم  3
مسلم يف كتاب الصالة، باب استحباب القول مثـل  و ،611:نادي، احلديث رقماآلذان، باب ما يقول إذا مسع امل

: انظر املوطأ. 383:سلم مث يسأل له الوسيلة، احلديث رقمو قول املؤذن ملن مسعه مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه
  .1/288:، صحيح مسلم115ـ2/114: ، فتح الباري1/82
  .4/24 :، االستذكار10/143:التمهيد  4
  .4/23:، االستذكار10/143:التمهيد  5



القياس أن ال فـرق  : م بني الفريضة والنافلة بقولهأما املالكية فقد رد عليهم تفرقته 
  .1بني املكتوبة والنافلة 

والذي يوجبه القياس والنظر أنّ ما كان من الذكر اجلـائز يف  : االستذكار قال يف
 .2الصالة مل يفرق بني نافلة وال مكتوبة 

  .املواضع اليت ترفع فيها األيدي يف الصالة :مسألة

  .اإلحرام مشروعية رفع اليدين عند تكبرية اتفق مجهور العلماء على

ومن هذه املواطن رفع اليـدين  . ال فيها رفع اليدين أو نواختلفوا يف مواطن هل يس
  :مهاوعند الرفع منه إىل قولني،  عند الركوع

يف الصالة ضـعيفا إال   اليدين روى ابن القاسم عن مالك أنه كان يرى رفع :األول
 :القاسـم قال ابن  .وتعلق ذه الرواية عن مالك أكثر املالكني يف تكبرية اإلحرام وحدها،

  .3والذي عليه أصحابنا الرفع عند اإلحرام ال غري

ومسعت شيخنا أبا عمر أمحد بن عبد امللك بن هشام رمحه اهللا يقول   :قال أبو عمر
ورفع على حديث ابن  كان أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم شيخنا يرفع يديه كلما خفض

مل ال ترفع  ودينا فقلت له وأصحهم علما وأفقههم رأيت وكان أفضل من ،املوطأعمر يف 
 لدينا اليـوم عليهـا   اجلماعةقتدي بك، قال يل ال أخالف رواية ابن القاسم ألن فنأنت 

  .  4وخمالفة اجلماعة فيما قد أبيح لنا ليست من شيم األئمة

  . 5ئر فقهاء الكوفةوسا وسفيان الثوري وأصحابه وهو قول أيب حنيفة

                                                 
  .10/143:التمهيد  1
  .4/24 :االستذكار  2
 . 1/143: املنتقى.   1/165انظر املدونة   3
  . 9/223:التمهيد   4
 . 1/506: ابن عابدين. حاشية ابن عابدين. 1/107:تبيني احلقائق. 1/207: بدائع الصنائع. 1/14: انظر املبسوط  5



وغريمها عن مالك أنه كان يرفع يديه، وهو قول  وأشهب وروى ابن وهب :الثاين
 . 1وسفيان الثوري واألوزاعي وأمحد بن حنبل الشافعي

  :2سبب اخلالف

  : يرجع سبب االختالف يف هذه املسألة إىل اختالف اآلثار الواردة يف ذلك

صلي لكم صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه أال أ: حديث عبد اهللا بن مسعود :أحدها
  .3لم يرفع يديه إالّ مرة واحدة ف فصلّى: وسلم، قال

نّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كـان إذا افتـتح   أ وحديث الرباء بن عازب 
    .»4.الصالة رفع يديه إىل قريب من أذنيه، مث ال يعود

 ،وسلم  صلى اهللا عليهأن رسول اهللا« :بن عمرعبد اهللا  حديث: واحلديث الثاين
رفعهمـا   ،وإذا رفع رأسه من الركوع ،و منكبيهذرفع يديه ح ،كان إذا افتتح الصالة

وكان ال يفعـل ذلـك يف    .))ولك احلمد ربنا ه،مسع اهللا ملن محد :وقال ،كذلك أيضا
 . 5»السجود

                                                 
كشـاف  . 2/59: اإلنصاف. 1/294: املغين. 3/265: اموع. 1/125: األم. 1/142: ىاملنتق   :انظر  1

ـنة  . لبنـان . بـريوت . دار الفكر ،346،ص1،جمنصور بن يونس بن إدريس البهويت. عن منت اإلقناعالقناع   طبعـة س
 . هـ1402

  . 248ـ1/247:بداية اتهد  2
الترمـذي يف  و ، 748:ر الرفع عند الركوع، حديث رقـم أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة، باب من مل يذك  3

النسـائي  و ،257: ال يف أول مرة، احلديث رقموسلم مل يرفع إ كتاب الصالة، باب ما جاء أن النيب صلى اهللا عليه
، سـنن  1/199:سـنن أيب داود : انظـر . 1058: باب الرخصة يف ترك ذلك، احلديث رقم ،يف كتاب الصالة

  .2/195:لنسائي، سنن ا2/40: الترمذي
سنن أيب : انظر. 749:ال عند الركوع، حديث رقمب الصالة، باب من مل يذكر الرفع إاخرجه أبو داود يف كتا  4
  .1/200:داود
البخاري يف كتاب األذان، بـاب  و ، 167: أخرجه مالك يف كتاب الصالة، باب افتتاح الصالة، احلديث رقم 5 

، فـتح  1/88: املوطـأ : انظـر . 735: فتتـاح سـواء، احلـديث رقـم    رفع اليدين يف التكبرية األوىل مع اال
  . 278ـ2/277:الباري



وهو مذهب مالك  وحديث الرباء بن عازب حديث عبد اهللا بن مسعود جحفمن ر
   .ة العمل به، اقتصر به على اإلحرام فقطملوافق

  .و من رجح حديث عبد اهللا بن عمر رأى الرفع يف املوضعني

  ..ومل يعمل احلنفية حبديث ابن عمر ألنه عمل خبالفه 

   :الرأي املختار

  .اختار اإلمام ابن عبد الرب رفع اليدين يف الصالة عند الركوع وعند الرفع منه

 : لتاليةو أيد اختياره باألدلة ا

كـان إذا   ،وسـلم  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه«: ما روى عبد اهللا بن عمرـ 1 
 ،وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك أيضا ،رفع يديه حذو منكبيه ،افتتح الصالة

  .1»يف السجود ذلك ، وكان ال يفعل)) ولك احلمد ، ربناهوقال مسع اهللا ملن محد

ويف هذا احلديث من الفقه رفع اليدين يف  : املذكور حديث ابن عمر ىقال معلقا ع 
وخضوع  واستسالم له وابتهال إليه وذلك عند أهل العلم تعظيم هللا املواضع املذكورة فيه
  .  2واتباع لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للوقوف بني يديه

اه عن ورو وهو حديث ثابت ال مطعن فيه عند أحد من أهل العلم باحلديث، :قال
. وسلم كما رواه ابن عمر ثالثة عشر رجل من الصحابة رمحهـم اهللا  النيب صلى اهللا عليه

 والبخاري وأمحد بن شعيب وأهل احلديث منهم أبو داود ذكر ذلك مجاعة من املصنفني
  .3م وغريه ومسلم

                                                 
  .سبق خترجيه  1
  , 9/212:التمهيد  2
  .4/105:، االستذكار9/216:التمهيد  3



وأبو  ابن عمر،: منهم الرفع يف اخلفض والرفع، روى عن مجاعة من الصحابةما /2
  1.وجابر وابن عباس وأنس، و سعيدوأب موسى

ورفع ممن  أحد من الصحابة ترك الرفع عند كل خفض عن  ومل يرو: قال أبو عمر
 2 .مل خيتلف عنه فيه إال عبد اهللا بن مسعود وحده

  كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرفعـون  : عن احلسن البصري قال/3
  3.وحاا كأا املروإذا رفعو أيديهم يف الصالة إذا ركعوا،

   .4روى الكوفيون عن علي رضي اهللا عنه مثل ذلكما /4

  5.6رافع أيب وروى املدنيون عنه الرفع من حديث عبد اهللا بن

، ويكرب ح الصالةتأنه كان يرفع يديه إذا افتعن أيب هريرة   7ى نعيم امرروما  /5
  . 8اهللا عليه وسلمويكرب كلما خفض ورفع، ويقول أنا أشبهكم بصالة رسول اهللا صلى 

وإذا رفـع   أنه كان يرفع يديه إذا ركع :1وروى عنه عبد الرمحن بن هرمز األعرج 
  . 2رأسه من الركوع

                                                 
  .9/216:التمهيد 1

  .9/216 :نفس املصدر  2
  1/213:مصنف ابن أيب شيبة  3
  .2/74:السنن الكربى للبيهقي  4
 :فقـال  ،سئل أبو زرعة عن ذلـك .ويقال عبد اهللا بن أىب رافع ،موىل أم سلمة افع، د اهللا بن رعب هو أبو رافع،  5

صخر محيد بن زياد والقاسم بن عبـاس   عن سعيد املقربي وأيبو هريرة وأم سلمة روى عن أيب .بن رافعاالصحيح 
  .1/302: تقريب التهذيب ،5/53: اجلرح والتعديل :انظر ترمجته يف.غريهمو ،وداود بن قيس وموسى بن عبيدة

  .2/74:السنن الكربى للبيهقي  6
سلم، جالس أبا و هو نعيم بن عبد اهللا امر، موىل آل عمر بن اخلطاب، كان يبخر مسجد النيب صلى اهللا عليه  7
، 8/460:التعـديل و اجلـرح : انظـر ترمجتـه يف  . غـريه و وثقه أبو حـامت . مسع من غريه من الصحابةو هريرة
  .5/227:سري أعالم النبالء ، 5/476:الثقات

  .2/67 :السنن الكربى للبيهقي   8



ورواية نعيم جمملة حمتملة للتأويل ألنه لـيس   ورواية األعرج مفسرة :قال أبو عمر
  3 .فيها أنه مل يرفع يف غري اإلحرام

 
، والشام يطول الكتاب بذكرهم والعراق ازثبت عن مجاعة من التابعني باحلجما . 6

 4.أم كانوا يرفعون ايديهم عند اخلفض والرفع

  

  :املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

استند ابن عبد الرب يف اختياره على صحيح السنة، وعضدها بعمل السـلف مـن   
  .ضعيفنيوطرح رأي املالكية الستناده على حديثني  .الصحابة والتابعني

صليت خلف : عن الرباء بن عازب قال عن ابن أيب ليلي 5فحديث يزيد بن أيب زياد
  6.فرفع يديه حىت حاذى أذنيه يف أول مرة مل يزد عليها ربوسلم فك النيب صلى اهللا عليه

  .تكلم يف إسناده أهل العلم 

  . 2باحلافظ مل يكن يزيد بن أيب زياد 1قال حممد بن عبد اهللا بن منري: قال أبو عمر

                                                                                                                                           
عـامل   ،ثبت ،ثقة .، صاحب أيب هريرةموىل ربيعة بن احلارث ،عبد الرمحن بن هرمز األعرج املدين هو أبو داود، 1

تقريـب   ،5/69:سري أعالم النبالء ،5/297: اجلرح والتعديل :انظر ترمجته يف .هـ117مات سنة  ،من الثالثة
  .1/153:، شذرات الذهب1/352: التهذيب

  . 2/74: السنن الكربى للبيهقي  2
  .4/106 :، االستذكار216/ 9:التمهيد  3
  .9/217:التمهيد 4

معدود  ،موىل عبد اهللا بن احلارث بن نوفل ،موالهم الكويف ، مام احملدثاإل ، يزيد بن أيب زياد  ،هو أبو عبد اهللا 5
كان مـن   .طائفةو وى عن مواله عبد اهللا  وعبد الرمحن بن أيب ليلى وجماهد وعكرمة وعطاءر .يف صغار التابعني

تـويف سـنة   . حدث عنه شعبة والثوري وأبو محزة السكري .مل حيتج به الشيخان ،وليس هو باملتقن ، أوعية العلم
 .1/206: ،شذرات الذهب6/129: سري أعالم النبالء:  انظر ترمجته يف. هـ137

  .خترجيهسبق   6



سئل حيي بن معني عن يزيد بـن أيب زيـاد فقـال لـيس     : 3د بن زهريو قال أمح
  .  4بذلك

 أال أصلي بكم صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه: و حديث عبد اهللا بن مسعود قال
  5 . فصلى فلم يرفع يديه إال مرة: قال. وسلم

  .6ديثهذان احلديثان معلوالن عند أهل  العلم باحل: قال أبو عمر

ولو افترض صحتهما كان التـرجيح   ضعفهما،بوهذا على القول  :7املغينقال يف و 
 : هي ة ألحاديثنا لوجوه مخس

  .وأعدل رواة، فاحلق إىل قوهلم أقرب ألا أصح إسنادا  :األول

  .والغلظ منهم أبعد أا أكثر رواة، فظن الصدق يف قوهلم أقوى :الثاين

واملثبت روايته متقدمة على النايف ألنه خيرب عن  ريهم ناف،وغ أم مثبتون  :الثالث
  . والنايف مل ير شيئا ورواه، شيء شاهده

وأحاديثهم عامة، فتقدم كما يقدم اخلاص  وتقصيلها، أحاديثنا خاصة لنصها: الرابع
  .والنص على الظاهر احملتمل على العام،

 .بعني يدل على قواوالتا  عمل السلف على أحاديثنا من الصحابة :اخلامس

                                                                                                                                           
قال ابـن  . خلقاو سفيان بن عيينةو هو أبو عبد الرمحن، حممد بن عبد اهللا بن منري احلافظ، أحد األئمة، مسع أباه 1

نظـر  ا. هـ 234تويف سنة . قال أمحد بن حنبل يعظم حممد بن عبد اهللا بن منري تعظيما عجيبا: إمساعيل الترمذي
  .2/81الذهب ، شذرات 11/455ترمجته يف سري أعالم النبالء 

  . 9/215: التمهيد   2
عن أىب  ييرو  .وهو والد عبد اهللا بن أمحد بن زهري بن خيثمة .أمحد بن زهري بن عمرو بن خيثمةهو أبو بكر،   3

  .  8/55: الثقات: انظر ترمجته يف .ن مجع وصنف مع إتقان فيهمم ، نعيم وأهل العراق
  . 9/214: التمهيد   4
  .سبق خترجيه  5
  . 9/215: لتمهيدا  6
  .1/295: املغين  7



   

  .وضع اليدين إحدامها على األخرى يف الصالة :مسألة

  :اختلف الفقهاء يف موضع اليدين يف الصالة حال القيام إىل قولني

والليث بن سعد إىل سدل اليدين يف  ذهب مالك يف رواية ابن القاسم عنه  :األول
 الصالة إمنا يفعـل ذلـك يف   وضع اليدين إحدامها على األخرى يف  :قال مالك. الصالة

 . وتركه أحب إيل :النوافل من طول القيام، قال

وهي رواية املـدنيني   والنافلة ال بأس بذلك يف الفريضة: وقال عنه غري ابن القاسم
  .1عنه

وأبو  وسفيان الثوري وأصحام وأمحد بن حنبل والشافعي وقال أبو حنيفة  :الثاين
  . 2والنافلة  أن يضع املصلي ميينه على مشاله يف الفريضة من السنة :ثور والطريي وغريهم

 
  :3سبب اخلالف

   .يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل تعارض اآلثار

ومل ينقل فيها أنه كان  والسالم، فيها صفة صالته عليه الصالة آثار ثابتة نقلت فقد
   .يضع يده اليمىن على اليسرى

وسلم يضع يده مينـاه علـى    نه كان صلى اهللا عليهآثار ثابتة  فيها أ نقلت أيضا و
فرأى قوم أن اآلثار اليت أثبتت ذلك اقتضت زيادة على اآلثار اليت مل تنقل فيهـا   .يسراه

 . هذه الزيادة جيب أن يصار إليها

                                                 
 . 1/28: املنتقى.   1/169انظر املدونة   1
: أسىن املطالـب . 3/268: اموع. 1/107:تبيني احلقائق. 1/201: بدائع الصنائع. 1/24: انظر املبسوط  2
 .1/412:الفروع. 1/281: املغين. 1/145
  . 1/252:بداية اتهد  3



 و رأى قوم أن األوجب املصري إىل اآلثار اليت ليس فيها هذه الزيادة ألـا أكثـر  
ولذلك أجازهـا   وإمنا هي من باب االستعانة، فعال الصالةكون هذه ليست مناسبة أللو

  .ومل جيزها يف الفرض مالك يف النقل

  :  الرأي املختار

  . على اليسرى يف الصالة وفاقا لرأي اجلمهور رب وضع اليد اليمىنالبن عبد ااختار 

  .1وأما وضع اليمىن على اليسرى ففيه آثار ثابتة : االستذكارقال يف 

  : ختياره باألدلة التاليةواستدل ال 

وسـلم   رأيت النيب صلى اهللا عليـه «: عن أبيه قال 2ما روى  قبيصة بن هلب .1
  .3»واضعا ميينه على مشاله يف الصالة

يضـع   وسـلم  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه «: قال 4ما روى وائل بن حجر .2
  . » 5.اليمىن على اليسرى يف الصالة

قد وضعت مشـايل علـى    وسلم ى اهللا عليهرآين النيب صل: عن ابن مسعود قال .3
  . »1ووضعها على مشايل خذ بيميينأمييين ف

                                                 
  .6/193:االستذكار  1

وأبوه من الصحابة روى عنه مساك بـن   ، روى عن أبيه .يزيد بن قنافة  واسم هلب ،كويف ، قبيصة بن هلب الطائي  هو 2
  . 5/319: الثقات. 7/125: اجلرح والتعديل: انظر ترمجته يف. حرب

،  وابن 252: أخرجه الترمذي يف كتاب الصالة، باب ما جاء يف يف وضع اليمني على الشمال يف الصالة، حديث رقم  3
سـنن  : انظـر . 809: ماجه يف كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب وضع اليمني على الشمال يف الصالة، حديث رقم

  .1/136:، صحيح ابن ماجه2/32:الترمذي
ـيمن مث  صحايب جليل وكان من ملوك  ،وائل بن حجر بضم املهملة وسكون اجليم بن سعد بن مسروق احلضرميهو   4 ال

 . 1/580 :،  تقريب التهذيب2/572: سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف.ة ومات يف والية معاويةسكن الكوف
أخرجه مسلم يف كتاب الصالة، باب وضع يده اليمىن على اليسرى بعد تكبرية اإلحرام حتت صدره فوق سرته، احلديث   5
، 1/301:صحيح مسلم: انظر. 723:  حلديث رقم، وأبو داود يف كتاب الصالة، باب رفع اليدين يف الصالة، ا401:رقم

  .1/192: سنن أيب داود



  .2من السنة وضع اليمني على الشمال يف الصالة :عن علي رضي اهللا عنه قال .4

إذا قام إىل الصالة وضع ميينه على رسغه فال يـزال كـذلك    أنه كان  وعنه أيضا .5
    3.حىت يركع إال أن يصلح توبا أو حيك جسده

ووضـع   وتأخري السـحور،  تعجيل اإلفطار: ثالث من النبوة  :ن عائشة قالتع .6
  .4اليمىن على اليسرى يف الصالة

رضي اهللا عنه  6ما رأيت فنسيت فإين مل أنس أن أبا بكر :قال 5ما روى أبو زياد .7
   7.ووضع اليمىن على اليسرى كان إذا قام إىل الصالة قال هكذا 

وتعجيـل   رسلني وضع اليمني على الشـمال إن من سنن امل :عن ابن عباس قال .8
 . 1واالستيناء بالسحور الفطور

                                                                                                                                           
نسائي يف ال، و755: أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة، باب وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة، احلديث رقم  1

كتاب  ابن ماجه يف، و888:  مام إذا رأى الرجل قد وضع مشاله على ميينه، احلديث رقمكتاب الصالة، باب يف اإل
ـ 1/200:سنن أيب داود: انظر..811: الصالة، باب وضع اليمني على الشمال يف الصالة،احلديث رقم ، 201ـ

  .1/136:، صحيح ابن ماجه2/126: سنن النسائي
انظر سنن .756:  احلديث رقم .أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة، باب وضع اليمني على الشمال يف الصالة  2

  .201/ 1: أيب داود
انظر سنن . 757:  أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة، باب وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة، احلديث رقم  3

  .1/201: أيب داود
  .2/29 :السنن الكربى للبيهقي ،1/284:سنن الدارقطين  4
يف نقـد   ميـزان االعتـدال  :  انظر. وقال الدارقطين يترك . فأبو زياد موىل آل دراج عن أيب بكر ال يعرهو   5

، ص 7حتقيق علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، ج . مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب. الرجال
369 .   

هو أبو بكر الصديق، عبد اهللا بن أيب قحافة التيمي، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم، السـابق األول    6
يثا ويل اخلالفة بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم وتويف سنة حد 132لإلسالم، أفضل العشرة املبشرين باجلنة، له 

  . 237ـ  1/236، الفكر السامي 26ـ  1/24شذرات الذهب : انظر ترمجته يف. هـ 13
  1/343 :يب شيبةمصنف ابن أ  7



  

  

: قـال " حنراو فصل لربك" ما روى عن علي من وجوه خمتلفة يف قوله عز وجل  .9
  .2ةوضع اليمني على الشمال يف الصال

وضع اليمني على الشـمال   :قال .واحنر فصل لربك :ما روى ابن عباس .10
  .3يف الصالة

من أخالق النبيني وضع اليمني علـى الشـمال يف    :قال 4اءدعن أيب الدر .11
  . 5الصالة

أنه كان يأمر أصحابه أن يضع أحدهم يده اليمىن علـى   6عن أيب اجلوزاء  .12
  . 7وهو يصلي اليسرى

  

                                                                                                                                           
رنا بتعجيل عن ابن عباس مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول إنا معاشر األنبياء أم األوسطأخرج الطرباين يف   1

انظـر معجـم الطـرباين    . 1884: حديث رقـم . فطرنا وتأخري سحورنا وأن نضع أمياننا على مشائلنا يف الصالة
  .2/247: األوسط

  .20/77،78:التمهيد ، 1/285:، صحيح ابن خزمية1/343:يبةمصنف ابن أيب ش  2
  . 2/31: أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  3
أول مشـاهده   ، أسلم يوم بـدر،و صحايب جليل اخلزرجي،  ن زيد بن قيس األنصاريعومير ب هو أبو الدرداء،  4
مات يف أواخر خالفة عثمان وقيل عاش بعـد   . معدودا من الفقهاء العقالء احلكماء يف هذه األمة ،كان عابدا.أحد
الفكـر    ،1/39:،شذرات الذهب1/434:، تقريب التهذيب2/335: سري أعالم النبالء:  انظر ترمجته يف.ذلك

 . 253ـ1/252:السامي
  1/342 :مصنف ابن أيب شيبة  5

روى عن عائشة وابن عباس وعبد اهللا بـن   ،يبصر ،يأوس بن عبد اهللا الربعي من ربيعة األزد هو أبو اجلوزاء،  6
ي سئل أبو زرعة عن أىب اجلوزاء أوس بن عبد اهللا الربع  .روى عنه بديل بن ميسرة وعمرو بن مالك النكري ، عمر

  .4/371: سري أعالم النبالء ،2/304: اجلرح والتعديل :انظر ترمجته يف. فقال بصرى ثقة
  .20/77:التمهيد ، 1/343: بن أيب شيبة يف مصنفهأخرجه ا  7



  :املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

ير بـه اآلراء  مستند ابن عبد الرب يف اختياره هذا هو النص واملعيار الرئيس الذي تع
  .عنده

احلجة يف السنة ملن اتبعها، ومن خالفها فهو حمجوج ا وال سـيما سـنة مل   : قال 
  . 1يثبت عن واحد من الصحابة خالفها

و ال أعلم عن أحد من :يدل على هذا قوله. كما عضد اختياره هذا بعمل الصحابة 
، وقد ىرسل يديه إذا صليف ذلك خالفا إال شيء روي عن ابن الزبري أنه كان ي الصحابة

  2.روي عنه خالفه

  3.من السنة على اليد ووضع اليد صف القدمني: فعن ابن الزبري قال

دل اليدين يف الصـالة، فلـيس   سوأما ما روي عن التابعني يف هذا الباب من  قال 
  . 4ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة خبالف، ألنه ال يثبت احلجة عن واحد منهم كراهية،

  . 4حجة

استصـحاب حكـم   ر التحقيق يف املسألة استناد ابن عبد الرب فيها على كما أظه
  .اإلباحة األصلية لألشياء

وال وجه لكراهية من كره ذلـك، ألن األشـياء علـى    : على املالكيةقال يف رده 
   .وقد ثبت عنه ما ذكرنا ومل ينه اهللا عن ذلك فكيف اإلباحة، 

وكذلك ال  وجه لتفرقة مـن  "م بقوله والفريضة فرد عليه وأما تفرقتهم بني النافلة
ولو قال قائل إن ذلك يف الفريضة دون النافلة ألن أكثر ما كان .والفريضة فرق بني النافلة

                                                 
  . 20/76:التمهيد   1

  .20/76:التمهيد   2
انظر سنن . 754: قمأخرجه أبو داود يف كتاب الصالة، باب وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة، احلديث ر  3

  .1/200:أيب داود
  .20/76:التمهيد  4



وسلم يف بيته لنقل ذلك عنه أزواجه ومل يأت عنـهن يف   ل رسول اهللا صلى اهللا عليهفيتن
يف صالته مل يكونوا  ومعلوم أن الذين رووا عنه أنه كان يضع ميينه على يساره ذلك شيء

 . خلفه يف الفرائض م  وإمنا حكوا عنه ما رأوا منه يف صال وال يلج بيته ممن يبيت عنده
   .1واهللا أعلم

  

   .السجود أعضاء :مسألة

 ناواليـد  الوجـه : اتفق الفقهاء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء وهـي 
وأنفه فقد أدى فـرض   لى جبهتهومل خيتلفوا أن من سجد ع .وأطراف القدمني ناوالركبت

جبهته دون أنفه إىل ثالثة  أو دون جبهته، أنفه واختلفوا فيمن سجد على .اهللا يف سجوده
  : أقوال هي

وأنفه، فإن سجد على أنفه دون جبهتـه مل   سجد على جبهته: قال مالك: األول
  . 2وأجزأ عنه وإن سجد على جبهته دون أنفه كره ذلك جيزه،

  . 3وجبهته ال جيزيه حىت يسجد على أنفه: شافعيقال ال: الثاين 

  .4إن سجد على جبهته أو أنفه أو ذقنه أجزأه: وقال أبو حنيفة  :الثالث

  :5سبب اخلالف

 ،ق عليه االسم كلـه بهل الواجب هو امتثال بعض ما ينط : خلالف هوو سبب ا
ت أن أسجد أمر« :وسلم الثابت عن ابن عباس وذلك أن يف حديث النيب  صلى اهللا عليه

                                                 
  . 20/79:نفس املرجع    1
: حاشية الدسوقي علـى الشـرح الكـبري   . 1/297: شرح اخلرشي على خمتصر خليل. 1/167انظر املدونة   2
1/240 . 
 .1/160: أسىن املطالب. 3/398: اموع. 1/136: انظر األم  3
 . 1/304: فتح القدير. 1/117:تبيني احلقائق. 1/210: انظر بدائع الصنائع  4
  .1/254:بداية اتهد 5



فذكر منها الوجه، فمن رأى أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه . 1»على سبعة أعضاء
ومن رأى أن اسم السجود يتناول مـن   االسم قال إن سجد على اجلبهة أو األنف أجزأه،

وال يتناول من سجد على األنف أجاز السـجود علـى اجلبهـة دون     سجد على اجلبهة
 ق عليـه االسـم،  بهو الواجب مما ينط هعض الذي هو امتثالوهذا كأنه حتديد للب األنف،

وكان هذا على مذهب من يفرق بني أبعاض الشيء، فرأى أن بعضها يقوم يف امتثاله مقام 
   .وبعضها ال يقوم مقامه، فتأمل هذا فإنه أصل يف هذا الباب الوجوب

  

  

  

  : الرأي املختار

  : ره مبا يليواستدل الختيا اختار ابن عبد الرب قول الشافعي،

وسـلم   كان رسول اهللا صلى اهللا عليه :ري أنه قالدمبا روي عن أيب سعيد اخل  .1
 ،وعشـرين  إحدى ةحىت إذا كان ليل ،يعتكف العشر الوسط من رمضان، فاعتكف عاما

من اعتكف معي فليعتكـف  «: ها من اعتكافه، قالتوهي الليلة اليت خيرج فيها من صبح
ها يف توقد رأيتين أسجد من صبح مث أنسيتها، ،الليلة وقد رأيت هذه العشر األواخر،

  . »يف كل وتر واخر، والتمسوهايف العشر األ وطني، فالتمسوها ماء

                                                 
. ومسلم يف كتاب الصـالة . 812: حديث رقم ،األنفباب السجود على . أخرجه البخاري يف كتاب الصالة  1

فـتح  : انظـر . 490:، حديث رقمباب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس يف الصالة
  . 1/354: ، صحيح مسلم379ـ2/378:الباري



فوكـف   ، وكان املسجد على عريش فأمطرت السماء تلك الليلة،: قال أبو سعيد 
 وعلى وسلم انصرف فأبصرت عيناي رسول اهللا صلى اهللا عليه :قال أبو سعيد  سجد، امل

   1. وعشرين إحدى ليلة  يحمن صب ،والطني وأنفه أثر املاء جبهته

  

 واجلبهـة  ويف هذا احلديث أيضا ما يدل على أن السجود علـى األنـف   :قال أبو عمر 
  .2مجيعا

  

  هل يؤمن اإلمام إذا فرغ من قراءة الفاحتة؟ :مسألة

  : اختلف الفقهاء يف هذه املسالة إىل قولني مها

  . 3الك يف رواية ابن القاسم عنه واملصريني إىل أنه ال يؤمنذهب اإلمام م :األول

ومالـك يف   ومجاعة أهل األثر وأمحد بن حنبل والشافعي وذهب أبو حنيفة: الثاين
  . 4رواية املدنيني عنه إىل أنه يؤمن كاملأموم سواء

   :5سبب اخلالف

  .   يرجع سبب اختالف العلماء يف هذه املسألة إىل حديثني متعارضي الظاهر

                                                 
البخـاري يف كتـاب   و ،715 :باب ما جاء يف ليلة القدر، احلدبث رقم ،أخرجه مالك يف كتاب االعتكاف  1

باب فضل ليلـة   ،مسلم يف كتاب الصيامو ،2027 :باب االعتكاف يف العشر الواخر، احلديث رقم ،االعتكاف
، 342ـ4/341:، فتح الباري294ـ  1/293: املوطأ: انظر .1167: احلث على طلبها، احلديث رقمو القدر

  ..2/824:صحيح مسلم
  .61/ 23 :التمهيد  2  

 . 2/343: التاج واإلكليل. 1/161: املنتقى   :انظر 3 
: امـوع . 1/131: األم. 1/113:تبـيني احلقـائق  . 1/207: بـدائع الصـنائع  . 1/32: انظر املبسوط  4
 . 2/51: اإلنصاف. 1/417:الفروع. 1/290: املغين.3/316
  . 265ـ1/264:بداية اتهد  5



ـ « :قال وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه حديث أيب هريرة  أنّ  :أحدمها ن إذا أم
م من ذنبهنوااإلمام فأمه من وافق تأمينه تامني املالئكة غفر له ما تقد1، فإن «  .  

 :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال   أيب هريرة  أنّ حديث  :و احلديث الثاين
، فإنه من وافق منيآفقولوا  ، )) وال الضالني املغضوب عليهمغري  : ((ذا قال اإلمامإ«

  . » 2قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه 

  .فأما احلديث األول فهو نص يف تأمني اإلمام

وذلك أنه لو كان يؤمن ملا  منه على أن اإلمام ال يؤمن، و أما احلديث الثاين فيستدلّ
  .راغ من أم الكتاب قبل أن يؤمنأمر املأموم بالتأمني عند الف

لكن الذي يظهر أن مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث الـذي رواه يكـون    
  .السامع هو املؤمن ال الداعي

وألنه ليس فيه شيء من حكم  و ذهب اجلمهور لترجيح احلديث األول لكونه نصا
فقط، ال يف هـل   وبني احلديث األخر يف موضع تأمني املأموم وإمنا اخلالف بينه اإلمام، 

 .يؤمن أوال يؤمن ؟ فتأمل هذا

  : الرأي املختار

    :واستدل له .اختار اإلمام ابن عبد الرب رأي اجلمهور

ا أمن اإلمـام  إذ« :قالوسلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه هريرة أنّ ـ حبديث أيب1
  " 1 فإنه من وافق تأمينه تامني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه فأمنوا

                                                 
البخاري يف كتاب ، و،198 :أخرجه مالك يف كتاب الصالة، باب ما جاء يف التأمني خلف اإلمام، احلديث رقم 1

 التحميـد و مسلم يف كتاب الصالة، بـاب التسـميع  و ،780: األذان، باب جهر اإلمام بالتأمني، احلديث رقم
  .1/307:، صحيح مسلم2/333: ، فتح الباري1/97:املوطأ:  انظر. 410: ديث رقمالتأمني، احلو

البخـاري يف  و ،199: أخرجه مالك يف كتاب الصالة، باب ما جاء يف التأمني خلف اإلمام، احلديث رقـم  2  
 تحميـد الو مسلم يف كتاب الصالة، باب التسميعو ،782: كتاب األذان، باب جهر اإلمام بالتأمني، احلديث رقم

  .1/307:، صحيح مسلم339ـ2/338:، فتح الباري1/98 :املوطأ: انظر. 410: التامني، احلديث رقمو



ومعلـوم أن   "إذا أمن اإلمام فـأمنوا  " :مني لقولهآإن اإلمام يقول : أبو عمر قال
وكذلك جيب أن يكون قول اإلمام سواء ألن رسول اهللا صلى اهللا  منيآتأمني املأموم قوله 

  .2"ومل يقل إذا دعا اإلمام فأمنوا  وسلم قد سوى بينهما يف اللفظ عليه

  :يف اختياره املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب

مستند ابن عبد الرب يف هذا االختيار هو االثر، وعضـده بقـول مجهـور علمـاء     
  .املسلمني

مني إذا فرغ آوسلم أنه كان يقول  وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه: قال أبو عمر
وهو قول مجهور علماء  ويقطع اخلالف وهذا نص يرفع اإلشكال من قراءة فاحتة الكتاب

  . 3املسلمني

وتأويلهم حلديث أيب هريرة أن رسول اهللا صـلى اهللا   على املالكية استدالهلم ردو 
   ." 4منيآال الضالني فقولوا و إذا قال اإلمام غري املغضوب عليهم" :وسلم قال عليه

وال يزيد على  وال الضالني يف احلديث دليل على أن اإلمام يقتصر على قراءة :قالوا
فكذلك يسمى  .وكما جيوز أن يسمى التأمني دعاء يف اللغة اوإمنا املأموم يؤمن قالو ذلك

وال خيتلـف   5"اقد أجيبت دعوتكما فاستقيم "بقول اهللا عز وجلواحتجوا  الدعاء تأمينا
  ."دعوتكما قد أجيبت "وهارون يؤمن فقال اهللا عز وجل املفسرون أن موسى كان يدعو

س يف شيء من اللغـات أن  ما قالوه من هذا كله فليس فيه حجة فلي: قال أبو عمر
وسلم هلم ما تأولوه مل يكن فيه إال أن التأمني  عوهداولو صح هلم ما . الدعاء يسمى تأمينا

 "قد أجيبت دعوتكما "وإمنا قال عز وجل .وأما أن الدعاء يقال له تأمني فال يسمى دعاء

                                                                                                                                           
  .سبق خترجيه  1
  .7/11:التمهيد 2
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أن قوله عـز   قال الدعاء تأمني فمغفل  ال رؤية له على نفم .ومل يقل قد أجيب تأمينكما
وكان نفعهـا عائـدا عليهمـا     ما قيل ألن الدعوة كانت هلمانإ أجيبت دعوتكماوجل 
ولو كان التـأمني   ومل يقل دعوتاكما أجيبت دعوتكمامن أعدائهما فلذلك قيل  نتقامباال

ألنّ املعىن يف آمني اللـهم   وجائز أن يسمى املؤمن داعيا دعاء لقال قد أجيبت دعوتاكما
    .واهللا أعلم وغري جائز أن يسمى الدعاء تأمينا وهذا دعاء لى ما قدمنا ذكره،استجب لنا ع

مل يـرد بـه    "إذا أمن اإلمام فأمنوا: "وسلم ومعلوم أن قوله صلى اهللا عليه  :قال
 وهذا ما ال خيتلف فيه خر السورة،آإىل  هدنا الصراط املستقيمافادعوا مثل دعاء اإلمام 

من اإلمام قول  دوهذا إمجاع من العلماء فكذلك أرا مني ال غريآ من املأموم قول دوإمنا أرا
وسلم بقوله إذا أمـن   مني ال الدعاء بالتالوة ألنه قد سوى بينهما يف لفظه صلى اهللا عليهآ

مني هذا ما يوجبه ظـاهر  آوهو قول  اإلمام فأمنوا فالتأمني من اإلمام هو من املأموم سواء
   1.احلديث

  

  ؟ لصالةناس لمىت يقوم ال :مسألة

  :  أقوال هي إىلاختلف الفقهاء يف حني قيام املأموم إىل الصالة 

إذا مل يكن اإلمام معهم يف املسجد فال يقومـون  : وأصحابه قال أبو حنيفة :األول
 قال أبو حنيفة. وإذا كان اإلمام معهم وداود وأمحد وهو قول الشافعي حىت يروا اإلمام،

  .  2حي على الفالح: ل املؤذنيقومون فرضا إذا قا :وأصحابه

البدار يف القيام إىل الصالة أوىل يف أخذ املـؤذن يف  : وأصحابه وداود وقال الشافعي
  .  3اإلقامة

                                                 
  .13ـ 7/12 :التمهيد  1
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وإمنا هو موكول عنده على قدر طاقة الناس   ليس يف ذلك حدا،: وقال مالك :الثاين
  .  1الختالفهم يف أحواهلم

هـاء إىل اخـتالفهم يف تصـحيح    يرجع السبب يف اختالف الفق: 2سبب اخلالف
  . احلديث الوارد يف املسألة

 :أنه قال 3وليس يف هذا الشرع مسموع إال حديث أيب قتادة: بداية اتهدقال يف 
  . »4إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين« :والسالم قال عليه الصالة

   .و عنهوإال فاملسألة باقية على أصلها املعف فإن صح هذا وجب العمل به،

  :  الرأي املختار 

واستدل الختياره حبـديث أيب   .بن عبد الرب للمأموم القيام حني يرى اإلمامااختار 
إذا أقيمت الصالة فال تقومـوا  «: وسلم انه قال قتادة األنصاري عن النيب صلى اهللا عليه

  . »5حىت تروين

 بـن أيب  عن عبد اهللا 1وهو حديث ثابت صحيح رواه حيي بن كثري :قال أبو عمر
    .3رواه عن حيي مجاعة .وسلم عن النيب صلى اهللا عليه 2قتادة

                                                 
 . 1/237: شرح اخلرشي. 1/135: انظر املنتقى  1

  . 1/270:بداية اتهد  2
ا مهملـة  احلارث ويقال عمرو أو النعمان بن ربعي بكسر الراء وسكون املوحدة بعده  ،أبو قتادة األنصاري هو 3

شهد أحدا ومـا بعـدها ومل يصـح شـهوده      ، بضم املوحدة واملهملة بينهما الم ساكنة السلمي بفتحتني املدين
: سـري أعـالم النـبالء   : انظر ترمجته يف.مات سنة أربع ومخسني وقيل سنة مثان وثالثني واألول أصح وأشهر.بدرا

  .1/60:شذرات الذهب ،1/666: تقريب التهذيب ،2/449
 ،637:  جه البخاري يف كتاب الصالة، باب مىت يقوم الناس إذا رأوا اإلمام عند اإلقامة، احلـديث رقـم  أخر  4
، صحيح 2/152:فتح الباري: انظر. 604: مسلم يف كتاب الصالة، باب مىت يقوم الناس للصالة، احلديث رقمو

  .1/422:مسلم
  .سبق خترجيه  5



  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

وإذا صح اخلرب . استند ابن عبد الرب يف اختياره هذا على نص احلديث  وبين صحته
  .وجب العمل به

  

   .صالة القائم خلف القاعدحكم   :مسألة

َوقُوُمـوا للَّـه   {: على أن القيام يف الصالة املكتوبة فرض لقوله تعاىل أمجع العلماء
  .قادر على القيامهو فال جيوز ألحد أن يصلي مكتوبة قاعدا و. 4}قَانِتَني

واختلفوا يف الصحيح القادر على القيام، هل جيوز له أن يصلي جالسا خلف إمام  
   :مريض جالس يف صالته أم ال إىل ثالثة أقوال

ويصـلون   جائز أن يصلي اإلمام بالناس جالسا من علة: قال أمحد بن حنبل :األول
  . 5وهم قادرون على القيام وراءه قعودا

جائز أن يقتـدي  : وأبو ثور والشافعي 6وزفر وقال أبو حنيفة وأبو يوسف  :الثاين
  . 7وغريها القائم بالقاعد يف صالة الفريضة

                                                                                                                                           
آخر يف ، وله حديث يف صحيح مسلم ،أحد األعالم األثبات ،ام احلافظهو أبو نصر الطائي حيي بن أيب كثري، اإلم 1

  .1/176: شذرات الذهب ،6/27: سري أعالم النبالء :هـ انظر ترمجته يف 129تويف سنة  .سنن النسائي
ـ . روى عنه حيي بن أيب كثري وابنه قتادة. هو أبو حيي، عبد اهللا بن أيب قتادة، األنصاري، يروي عن أبيه 2 نة تويف س

  .1/318:، تقريب التهذيب5/21: الثقات: انظر ترمجته يف. هـ95
  .9/189:التمهيد  3
 . 238 :اآلية/ البقرةسورة   4
 .2/261: اإلنصاف. 2/25:الفروع. 2/29: اتظر املغين  5

روى عن حجاج بن أرطأة روى عنه أبو نعيم وحسان بن إبراهيم  ، صاحب الرأي ي، بصرالزفر بن اهلذيل  هو  6
  . 6/339: الثقات. 3/608: اجلرح والتعديل:  انظر ترمجته يف. كان ثقة مأمونا. كثم بن حممدأو

: امـوع . 1/100: األم. 1/202:تبـيني احلقـائق  . 1/142: الصنائع. بدائع. 1/215: انظر املبسوط  7
4/161 . 



وهو املشهور من مذهبه ـ أن ليس ألحد   ـبن القاسم عن مالك  اوروى   :الثالث
وعلـيهم   ومن فعل ذلك فصالته فاسدة، حاءصوهو مريض بقوم أ أن يؤم بالناس جالسا

  . 1ومنهم من قال أبدا اإلعادة، منهم من قال يف الوقت،

  :2سبب اخلالف

أعين عمل أهـل  . وسبب االختالف تعارض اآلثار يف ذلك ومعارضة العمل لآلثار
   :ويف ذلك حديثني متعارضني. مالكاملدينة عند 

وإذا ...« ::قال وسلم اهللا عليه بن مالك أنّ رسول اهللا صلى حديث أنس :أحدمها
  .3»جالسا، فصلّوا جلوسا أمجعني صلى 

وسلم وهو  صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه«: وحديث عائشة رضي اهللا عنها قالت 
 :ر إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قالوراءه قوم قياما، فأشا وصلى جالسا،فصلّى  شاك 

وإذا صلى جالسا فصلوا  وإذا رفع فارفعوا، إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فإذا ركع فاركعوا،«
  .»4اجلوس

                                                 
 . 2/420: التاج واإلكليل. 1/238: املنتقى.   1/174انظر املدونة   1
  . 1/273:ية اتهدبدا  2
سلم ركب فرسا فصرع، فجحـش شـقه   و أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه :عن أنس بن مالك :احلديث كامال    3
إنما جعل اإلمام ليؤمت بـه،   :صلّينا وراءه قعودا، فلما انصرف قالو هو قاعد،و مين، فصلّى صالة من الصلواتاأل

لك و ربنا :مسع اهللا ملن محده، فقولوا :إذا قالو إذا رفع فارفعوا،و اركعوا،إذا ركع فو فإذا صلّى قائما فصلّوا قياما،
 أخرجه مالك يف كتاب صالة اجلماعة، باب صالة اإلمـام      .إذا صلّى جالسا، فصلّوا جلوسا أمجعونو. احلمد
:  حلـديث رقـم  البخاري  يف كتاب األذان، باب إنما جعل اإلمام ليؤمت به، او ،310: هو جالس، احلديث رقمو

،  فتح 1/137 :املوطأ:  انظر. 411:  مسلم يف كتاب الصالة، باب ائتمام املأموم باإلمام، احلديث رقمو ،689
  .1/308:، صحيح مسلم2/221:الباري

البخـاري يف  ، و،311: هو جالس،، احلديث رقمو أخرجه مالك يف كتاب صالة اجلماعة، باب صالة اإلمام  4
مسلم يف كتاب الصالة، باب ائتمام املـاموم  ، و688: ا جعل اإلمام ليؤمت به، احلديث رقمكتاب األذان، باب إمن
ـ 2/220:فـتح البـاري   ،138ـ  1/137:املوطـأ  .:انظر. 412: باإلمام، احلديث رقم ، صـحيح  221ـ

  . 1/309:مسلم



وسـلم خـرج يف    أن رسول اهللا صلى اهللا عليه«: حديث عائشة: واحلديث الثاين
تأخر أبـو  اسلناس فوهو قائم يصلي با مرضه الذي توىف منه فأتى املسجد فوجد أبا بكر

وسلم أن كما أنت فجلس رسول اهللا صلى اهللا  بكر فأشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه
 وسلم وسلم إىل جنب أيب بكر فكان أبو بكر يصلي بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه عليه

           .1»وكان الناس يصلون بصالة أيب بكر

  .ومذهب الترجيح ب النسخهذين احلديثني مذهبني مذه ذهب الناس يفف

وهو أن النيب صلى  حديث عائشة قالوا إنّ ظاهرفأما من ذهب مذهب النسخ فإم 
عا، ألنه ال جيوز أن يكون إمامان يف وأن أبا بكر كان مسم وسلم كان يؤم الناس اهللا عليه

 وسلم كان جالسا فوجـب  وأن النيب صلى اهللا عليه وأن الناس كانوا قياما صالة واحدة،
  .وفعله املتقدم خر فعله ناسخا لقولهآوسلم إذا كان  أن يكون هذا من فعله صلى اهللا عليه

قـد   وأما من ذهب مذهب الترجيح فإم رجحوا حديث أنس بأن قالوا إن هذا احلديث 
  أبو بكر؟  وسلم أو اضطربت الرواية عن عائشة فيه فيمن كان اإلمام هل رسول اهللا صلى اهللا عليه

ك فليس له مستند من السماع ألن كال احلديثني اتفقا على جواز إمامـة  و أما مال
  وإمنا اختلفا يف قيام املأموم أو قعوده  القاعد

  : الرأي املختار

وهو جواز أن يقتدي القائم بالقاعـد يف صـالة    :بن عبد الرب الرأي الثاينااختار 
  : واستدل الختياره مبا يلي  .الفريضة وغريها

وسلم خرج يف مرضه فأتى فوجد  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه: عائشة تمبا رو .1
وسلم  وهو يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر، فأشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه أبا بكر

                                                 
اري يف كتاب البخو ،312: هو جالس، احلديث رقمو أخرجه مالك يف كتاب صالة اجلماعة، با صالة اإلمام  1

باب استخالف اإلمام  ،مسلم يف كتاب الصالة، و683: األذان، باب من قام إىل جنب اإلمام لعلة،  احلديث رقم
، 2/212: ، فـتح البـاري  1/138: املوطأ: انظر.  418:  احلديث رقم  ،سفرو إذا عرض له عذر من مرض

  .1/311:صحيح مسلم



وسلم إىل جنب أيب بكر، فكان أبو بكـر   أن كما أنت، فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه
  .1ان الناس يصلون بصالة أيب بكروك وسلم يصلي بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه

الشام فسألته  إىلبن عباس من املدينة اسافرت مع : قال 2ما رواه أرقم بن شرحبيل .2
وسلم ملا  رسول اهللا صلى اهللا عليه إنّ: فقال. وسلم أوصى أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه
  ،"بكـر  ليصل للناس أبو: "وفيه قال فذكر حديثا طويال،.. مرض مرضه الذي مات فيه

فخرج  خفةوسلم من نفسه  فتقدم أبو بكر فصلى بالناس، ورأى رسول اهللا صلى اهللا عليه
ر إليـه بيـده   اادي بني رجلني فلما أحس به الناس سبحوا فذهب أبو بكر يتأخر فأش

وأبو  نتهى أبو بكر من القراءةاوسلم من حيث  مكانك فاستفتح رسول اهللا صلى اهللا عليه
رسول اهللا صـلى اهللا  بوسلم جالس فائتم  أبو بكر  اهللا صلى اهللا عليهورسول  ر قائمبك
  .3وائتم الناس بأيب بكر وسلم عليه

  

وغريه عـن   د ما رواه عروةفهذا حديث صحيح عن ابن عباس يعض: قال أبو عمر
  . 4واحلمد هللا. وغين عن غريه ولو انفرد لكان فيه كفاية عائشة

  

  .بد الرب يف اختيارهاملستند الذي اعتمد عليه ابن ع 

وطرح رأي . مستند ابن عبد الرب فيما ذهب إليه من هذا االختيار هو صحيح األثر
  .املالكية الستناده على ما فيه مقال

                                                 
  .سبق خترجيه  1

بن مسعود وابن عبـاس  اروى عن  ، كان ثقة،كويفال األزدي ،و هزيل بن شرحبيلأخ ، أرقم بن شرحبيل هو  2
  . 4/54: ، الثقات2/310: اجلرح والتعديل: انظر ترمجته يف. روى عنه أبو قيس األودي وعبد اهللا بن أىب السفر

ـ و أخرجه ابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة، باب ما جاء يف صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه  3 لم يف مرضـه،  س
  . 206ـ1/205:انظر صحيح ابن ماجه. 1235: احلديث رقم

  . 22/322: التمهيد  4



ال يـؤم   وسلم قال بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه  قال يف رده على احتجاج مالك
  .1أحد بعدي جالسا

  .2وال روايته هتكتاب  لعلموهذا حديث مرسل ضعيف ال يرى أحد من أهل ا

 خرج: وسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 3وأما حديث ربيعة بن أيب عبد الرمحن  
يصلي بالناس، فجلس إىل جنب أيب بكر، فكان أبو بكـر هـو    أبو بكرو وهو مريض

ما مـات  : اإلمام وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي بصالة  أيب بكر، وقال
   .  4رجل من أمته  نيب حىت يؤمه

وقد تكلمنا على معناه يف تقدمي أيب بكر وقول  فمنقطع ال حجة فيه، :قال أبو عمر
ربيعة فيه ما مات نيب حىت يؤمه رجل من أمته فليس فيه ما يدل على أن أبا بكر املقـدم  

وقول ربيعة   .يف السفر 5وسلم خلف عبد الرمحن بن عوف  ألنه قد صلى صلى اهللا عليه
   .6احلديث اليومبوال حيتج به أحد له أدىن فهم  صلال يت

                                                 
 قد علم الذي احتج ذا أن ليست فيه حجـة  :نقل البيهقي قول الشافعي عنهو. 3/80 :السنن الكربى للبيهقي  1
 مل يروه غري جابر اجلعفـي  :ينقال الدارقطو. أنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنهو أنه ال يثبت النه مرسل،و
   .احلديث مرسل ال تقوم به حجةو هو متروكو

  . 22/320:التمهيد  2
ملسيب، وعنه ابن او مسع أنسا ،عامل املدينة ،يقال له ربيعة الرأي، وربيعة بن أيب عبد الرمحن فروخ ،هو أبو عثمان 3

  .   1/194، شذرات الذهب 6/89بالء سري أعالم الن: نظر ترمجته يفاهـ 136تويف سنة .أخذ مالك وغريه
: املستدرك: انظر.4448: حديث رقم.والطرباين. 2: حديث رقم.والدارقطين. 888حديث رقم .رواه احلاكم  4
   .4/365: ، معجم الطرباين األوسط1/282: ، سنن الدارقطين1/370

شهد بـدرا   ،ة املبشرين باجلنة، أحد العشرأبو حممد القرشي ي، عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف الزهرهو   5
وجبري بن مطعم وجابر بـن   ، روى عنه بنوه إبراهيم ومحيد وأبو سلمة ومصعب وعمر بنو عبد الرمحن بن عوف

: اجلـرح والتعـديل   :انظر ترمجته يف .هـ32وفاته سنة  .عبد اهللا وعبد اهللا بن عباس وابن عمر وأنس بن مالك
 .1/245:الفكر السامي ،،1/38:، شذرات الذهب92ـ1/68: الءسري أعالم النب ،5/88: ، الثقات5/247
  . 22/322:التمهيد  6



هذا، وملا تعارضت يف هذه املسألة اآلثار يف صفة صالة املأموم القادر على القيـام  
  .خلف اإلمام القاعد، فإن اإلمام ابن عبد الرب اعتمد على مرجحات ثالثة

  .االستناد على احلديث الذي فيه زيادة: أوهلا

  .املفسرة على الرواية املة احملتملة للتأويل ترجيح الرواية: ثانيها

  . ترجيح الرواية املتفق عليها على الرواية املختلف فيها: ثالثها

فـأكثر  : يف بيانه ألوجه الترجيح اليت اعتمدها، ويف مناقشته للمالكية  قال أبو عمر
ملقدم عن عائشة قالت من الناس من يقول كان أبو بكر ا  ـ   أحوال حديث عائشة هذا

ومنهم من يقول كان النيب صـلى اهللا   وسلم يف الصف بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه
تعارضـا فـال يوجـب    معند املخالف أن جيعل  ـ   وسلم املقدم بني يدي أيب بكر عليه

وروايـة   وإذا كان ذلك كذلك كانت رواية ابن عباس تقضي على ذلك فكيف حكما،
والناس يصـلون   وسلم ة رسول اهللا صلى اهللا عليهمن روى أن أبا بكر كان يصلي بصال

ورواية من روى أن أبا بكر كان  وهي مفسرة وزيادة جيب قبوهلا بكر فيها بيان بصالة أيب
ولو صح أا كانت صـالة   املقدم جمملة حمتملة للتأويل ألنه جائز أن تكون صالة أخرى

وسـلم     صلى اهللا عليـه وغريها أن رسول اهللا واحدة كان يف رواية من روى عن عائشة
وتقـدم   وزاد تـأخره  ثبت ما قال غريه من تقدم أيب بكرأكان املقدم زيادة بيان ألنه قد 

 ومن روى أن أبا بكر كان املقدم مل حيفظ قصة تـأخره  وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه
 وتقدير ذلك أن تكون مجاعتهم رأوا أبا بكـر يف  وسلم وتقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه

ـ وا وسلم حال دخوله يف الصالة فلما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه هى إىل الصـف  نت
وانتقال اإلمامة إىل النيب صلى اهللا  والصفوف كثرية علم من قرب تغري حال أيب بكر األول
نتقال اإلمامـة إىل رسـول اهللا   ان من نقل إومل يعلم ذلك من بعد فلهذا قلنا  وسلم عليه

وقد حيتمل وجها  ن اإلمام كان أبا بكرإم علم ما خفي على من قال وسل صلى اهللا عليه
 أبا بكر كان اإلمام يعين كان إماما يف أول الصالة بأنّ القائل دوذلك أن يكون أرا خرآ

خـر تلـك   آوسلم كان إماما يعين أنه كان إماما يف  وزاد القائل بأن النيب صلى اهللا عليه



ولو جاز أن يكون رواية عائشة متعارضـة   واحدةالصالة هذا لو صح أا كانت صالة 
لكانت رواية ابن عباس اليت مل خيتلف فيها قاضية يف هذا الباب على حـديث عائشـة   

ن أبا بكر كان يصلي بصالة رسول اهللا صـلى اهللا  إبن عباس قال اوذلك أن  املختلف فيه
عروة عن أبيه يف  بنوالناس يصلون بصالة أيب بكر كما قال هشام  ويقتدي به وسلم عليه

 ن برواية ابن عباس أن الصحيح يف حديث عائشة الوجه املوافق لقولـه باحديث عائشة ف
 . 1هويشهد ل وباهللا التوفيق ألنه يعضده

  

  .من صلى أربعا يف السفر عامدا أو ساهيا :مسألة

  : اختلف الفقهاء فيمن صلى أربعا يف السفر عامدا أو ساهيا إىل ثالثة أقوال هي

من صلى يف سفر تقصر فيه الصالة أربعا أعاد يف الوقت صالة : قال مالك :األول
  . 2وبه قال أمحد بن حنبل .السفر

وإن  إن قعد يف اثنتني قدر التشهد مضت صالته،: وأصحابه وقال أبو حنيفة :الثاين
  . 3مل يقعد فصالته فاسدة

ا فـال شـيء   ومن صلى أربع القصر يف غري اخلوف سنة،: وقال الشافعي  :الثالث
  .4عليه

   :5سبب اخلالف

                                                 
  .22/321:التمهيد  1

: اإلنصـاف  ،2/62: املغـين  ،2/151:مواهب اجلليـل  ،2/507: التاج واإلكليل. 1/208انظر املدونة   2
2/326 . 
 .2/128: عابدينابن . حاشية ابن عابدين. 1/211:تبيني احلقائق. 1/239: انظر املبسوط  3
  . 1/242: أسىن املطالب. 4/234: اموع. 8/603: انظر األم  4
  . 293ـ1/292:بداية اتهد  5



فمنهم . يرجع سبب اختالف العلماء يف هذه املسألة إىل اختالفهم يف حكم القصر
واإلمتـام   من رأى أن القصر هو فرض املسافر املتعني عليه، ومنهم من رأى أن القصـر 

أن القصر سنة، ومنهم من  كالمها فرض خمري كاخليار يف وجوب الكفارة، ومنهم من رأى
  .فضلأوأن اإلمتام  أنه رخصة رأى 

 وبالثاين قال بعض أصحاب الشـافعي،  وأصحابه، و بالقول األول قال أبو حنيفة
وبالرابع،  قال الشافعي يف أشهر الروايـات   وبالثالث  قال مالك يف أشهر الروايات عنه،

  .وهو املنصور عند أصحابه عنه

ومعارضة دليل  غة اللفظ املنقول،و السبب يف اختالفهم معارضة املعىن املعقول لصي
وذلك املفهوم من قصر الصالة للمسافر إمنا هو  ولصيغة اللفظ املنقول، الفعل أيضا للمعىن

علي يويؤيد هذا حديث ل ،ويف أشياء كثرية الرخصة ملوضع املشقة كما رخص له يف الفطر
يريـد يف  . 2}َنكُُم الَّذيَن كَفَُرواإِنْ خفُْتْم أَنْ َيفْت{: قلت لعمر إمنا قال اهللا :قال1بن أمية 

 عليـه  فسألت رسول اهللا صلى اهللا .عجبت مما عجبت منه :قصر الصالة يف السفر، فقال عمر
هـذا   مفهوفم.  3»صدقة تصدق اهللا ا عليكم فاقبلوا صدقته«: ما سألتين عنه فقالع وسلم

   .الرخصة

فقال  ،وسلم صلى اهللا عليه وحديث أيب قالبة عن رجل من بين عامر، أنه أتى النيب
  .4)) وشطر الصـالة   اهللا وضع عن املسافر الصوم إنّ  :له النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                                 
ابـن أيب   ،هو يعلى بن أمية، وحينا إىل أمهو ينسب حينا إىل أبيه ،يقال يعلى بن منية، وهو يعلى بن أمية التميمي 1

 طـائف و شهد حنينـا و أسلم يوم الفتح ،يكىن أبا خالد ،لونأكثرهم يقوو أبو صفوان ،عبيدة بن مهام بن احلارث
  .4/1585 :االستيعاب :انظر ترمجته يف  .تبوكو

  . 101 :اآلية /النساءسورة   2
انظـر  . 686: قصرها،  احلديث ارقمو قصرها، باب صالة املسافرينو أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين  3

  .  1/478:صحيح مسلم
انظـر سـنن أيب   . 2406: ود يف كتاب الصوم، باب الصـوم يف السـفر،  احلـديث رقـم    أخرجه أبو دا   4
  . 317ـ2/316:داود



وال أنـه   القصر هو الواجب أنّ ال  ورفع احلرج، والرخصة هذا كله يدل على التخفيفف
  .سنة

لثابت ومفهوم هذه اآلثار فحديث عائشة ا و أما األثر الذي يعارض بصيغته املعقول
 فأقرت صالة السفر يف احلضر والسفر، فرضت الصالة ركعتني، ركعتني«: باتفاق قالت

   .1»وزيد يف صالة احلضر

نه عومفهوم األثر املنقول فإنه ما نقل  رض املعىن املعقولاو أما دليل الفعل الذي يع
ـ   والسالم من قصر الصالة يف كل أسفاره، عليه الصالة  الةوأنه مل يصح عنه عليـه الص

 ذلـك   منا محله علىإوالسالم أنه أمت الصالة قط، فمن ذهب إىل أنه سنة أو واجب خمري ف
وما أن هذا شأنه فقد جيـب   وسلم  أمت الصالة، أنه مل يصح عنده، أن النيب صلى اهللا عليه

وإما أن يكون فرضا معينا،  وإما أن يكون سنة، إما واجبا خمريا  :أن يكون أحد الوجهني
وكونه رخصة يعارضه اللفـظ املنقـول،    فرضا معينا يعارضه املعىن املعقول،لكن كونه 

  ......وكان هذا نوعا من طريق اجلمع جب أن يكون واجبا خمريا أو سنة،وف

  :  الرأي املختار

  .  اختار اإلمام ابن عبد الرب قول الشافعي

وقول مالك  قول الشافعي يف هذا الباب أعدل األقاويل إن شاء اهللا،: قال أبو عمر
  قريب منه حنوه، ألن أمره باإلعادة يف الوقت استحباب 

وأما قول الكوفيني فضعيف ال أصل له إال أصل ال  ..وكذلك قول أمحد بن حنبل 
  2.يثبت

                                                 
البخاري يف و ،341: أخرجه مالك يف كتاب قصر الصالة يف السفر، باب قصر الصالة يف السفر، احلديث رقم  1

كتاب صالة املسافرين، مسلم يف و ،350: كتاب الصالة، باب كيف فرضت الصلوات يف اإلسراء، احلديث رقم
ـ 1/611:، فتح البـاري 1/146 :املوطأ: انظر. 685: قصرها، احلديث رقمو باب صالة املسافرين ، 612ـ

  .1/478:صحيح مسلم
  . 178ـ11/177 :التمهيد  2



  :و استدل الختياره

  .ـ بفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم1

 وسلم يف هللا عليهاملشهور من فعل رسول اهللا صلى ا ألنه وقلنا القصر أوىل  :قال  
  .1سفره 

  .ـ بفعل أكثر الصحابة والتابعني2

   2.وهو فعل أكثر الصحابة والتابعني: قال 

عليه وقد  ومما يدل على ما اخترناه إمتام من أمت من الصحابة ومل ينكر ذلك: و قوله
فمـا مل  .أخري اهللا عنهم أم خري أمة أخرجت للناس يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر

  نكروه وأقروه فحق وصواب ي

وتوسعة فال وجه للرغبة عنها  ويسر رخصةوهو ان القصر إن كان : ـ باملعقول3
  وكيف  وإن تكن فضيلة فهو الذي ظنتا ونأتيها وصدقته فإن اهللا قد أحب أن تقبل رخصته

   3    .كانت احلال فامتثال فعله يف كل ما أبيح لنا أفضل إن شاء اهللا

  

  .مد عليه ابن عبد الرب يف اختيارهاملستند الذي اعت

وهذا تأكيد منه علـى  . اعتمد ابن عبد الرب على األثر، وعضده بالنظر وقول األكثر
  .استناده إىل أصول فقهية واعتمادها يف اختياراته

  

  .؟بني الصالتنيمىت يباح للمسافر اجلمع  :مسألة

                                                 
  .11/178:نفس املصدر 1
 .11/178:نفس املصدر 2

  .11/178:التمهيد   3



اجلمع يف السفر بـني   وأمحد بن حنبل على جواز اتفق األئمة الثالثة مالك الشافعي
   :واختلفوا يف صفة السفر املبيح ذلك إىل قولني ،والعشاءين الظهرين

ال جيمع املسافر يف حج أو عمرة إال إذا : قال مالك يف رواية ابن القاسم عنه :األول
  .1وخاف فوات أمر جد به السري

لمسافر أن ل :ومالك يف إحدى الروايتني عنه وأمحد بن حنبل وقال الشافعي :الثاين
2والسري أم مل جيد به جيمع بني الصالتني مطلقا جد .  

  

   :سبب اخلالف 

  :  يرجع سبب اخلالف يف املسألة إىل تعارض اآلثار ففي املسألة حديثان مها

وسلم إذا عجـل   رسول اهللا صلى اهللا عليهكان   «: حديث ابن عمر قال: أحدمها
3، جيمع بني املغرب والعشاء ريبه الس(( .    

رضـي اهللا عنـه     5لجبمعاذ بن أنّ   4ما رواه أبو الطفيل عامر بن واثلة :والثاين
وسلم عام تبوك، فكان رسول اهللا صلى  أم خرجوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه: أخربه

                                                 
 . 1/262: املنتقى.   1/250انظر املدونة   1

: اإلنصـاف . 2/54:الفـروع . 2/48: املغين. 1/264: املنتقى.   4/212: اموع. 1/211: انظر األم  2
2/318 . 

: السفر، احلـديث رقـم  و أخرجه مالك يف كتاب قصر الصالة يف السفر، باب اجلمع بني الصالتني يف احلضر  3
:  انظـر . 703: السفر، احلديث رقم ، مسلم يف كتاب صالة املسافرين، باب جواز اجلمع بني الصالتني يف335
  . 1/488:، صحيح مسلم1/145 :املوطأ

  سـلم و صلى اهللا عليه أدرك من حياة النيبف ، ولد عام أحد، البكري يعامر بن واثلة الليثي املك هو أبو الطفيل، 4
 ،ة بـن ثوبـان  ومعروف بن خربوذ ويزيد بن مليك  وعبيد اهللا بن أىب زياد وعمار يروى عنه الزهر ،مثان سنني

  .4/467: سري أعالم النبالء  ،6/328: اجلرح والتعديل :انظر ترمجته يف. هـ95تويف سنة . غريهمو
سلم، واله و املشاهد كلها مع النيب صلى اهللا عليه شهد ، معاذ بن جبل األنصاري اخلزرجيهوأبو عبد الرمحن،   5

 بن عمر وعبد اهللا بن عمرو بن العاص وعبـد اهللا بـن   روى عنه عبد اهللا  ،سلم على اليمنو النيب صلى اهللا عليه



مث  .ر الصالة يومـا فأخ :قال ، والعشاء واملغرب والعصر، وسلم جيمع بني الظهر اهللا عليه
  ...))1.والعشاء مجيعا املغرب ىالعصر مجيعا، مث دخل، مث خرج فصلّو خرج فصلى الظهر

اعـى  ومن ر به السري، حديث ابن عمر قال ال جيمع املسافر إال إذا جد اعىفمن ر 
   .حديث معاذ يف معناه قال جبواز اجلمع يف السفر مطلقا

   :الرأي املختار

وفاقـا لـرأي    أم مل جيـد،  اختار اإلمام ابن عبد الرب اجلمع للمسافر جد به السري
  :  ودلل الختياره مبا يلي  .واحلنابلة الشافعية

أم خرجوا مع : أن معاذ بن جبل أخربه :ـ ما رواه أبو الطفيل عامر بن واثلة  01
وسلم جيمع بني  وسلم عام تبوك، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه

والعصـر   مث خرج فصلى الظهر .ال فأخر الصالة يوماوالعشاء ق واملغرب والعصر، الظهر
  2.والعشاء مجيعا مجيعا، مث دخل، مث خرج فصل املغرب

  :قال أبو عمر معلقا على هذا احلديث

معاذ املذكور يف هذا الباب ما يقطع االلتبـاس يف أن للمسـافر أن    ـ يف حديث 
   . 3   ن مل جيد به السريإو جيمع بني الصالتني

  .وإن مل جيد به السري وبني صاليت الليل للمسافر مع بني صاليت النهاروفيه اجلـ  

                                                                                                                                           
مامة الباهلى وأبو قتادة األنصاري وأبو ثعلبة اخلشـين وعبـد   أالعباس وعبد اهللا بن أىب أوىف وأنس بن مالك وأبو 

: ، الثقـات 8/244: اجلـرح والتعـديل  :  انظر ترمجتـه يف .هـ19تويف سنة . الرمحن بن مسرة وجابر بن مسرة
 . 250ـ1/249:،الفكر السامي461ـ1/443: أعالم النبالء،  سري3/368

 :السفر، احلـديث رقـم  و أخرجه مالك يف كتاب قصر الصالة يف السفر، باب اجلمع بني الصالتني يف احلضر  1
: انظـر . 5906: سلم، احلديث رقـم و مسلم يف كتاب الفضائل، باب يف معجزات النيب صلى اهللا عليهو ،334
  . 1/490:ح مسلم، صحي1/144 :املوطأ

  .سبق خترجيه  2
  .12/201 :التمهيد  3



والعصر  ر الصالة يوما مث خرج فصلى الظهرفأخ( : ويف قوله يف هذا احلديثـ   
 دليل على أنه مجع بني الصـالتني   ) والعشاء مجيعا مجيعا مث دخل فخرج فصلى املغرب
خيرج فيقيم الصالة مث ينصرف إىل خبائه وفسطاطه  وهو نازل غري سائر ماكث يف خبائه

  . الصالتني من غري أن جيد به السري   وجيمع بني  مث خيرج فيقيمها

وأقوى احلجج يف الرد على من قال ال جيمـع   وضح الدالئلأويف هذا احلديث ـ  
  1.به السري جد إذا  الصالتني إال بني املسافر

  اختياره  املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف  

  . استند اإلمام يف اختياره هذا على األثر

و إنّ التحقيق يف هذه املسألة يؤكد تضلع اإلمام  ابن عبد الرب يف علوم السنة، ونقده 
يدلّ على هذا مناقشته للمعـارض  . الدقيق لآلثار، فتمكّن من  اجلمع بني اآلثار املتعارضة

بـه   أنه كان إذا جد«وسلم  صلى اهللا عليهوليس فيما روى من اآلثار عن النيب : يف قوله
ما يعارض حديث معاذ بن جبل ألن املسافر إذا كان . 2»والعشاء السري مجع بني املغرب

وليس  رى بذلكحله يف السنة أن جيمع بني الصالتني نازال غري سائر فالذي جيد به السري أ
ا كانا يكونان متعارضـني  وإمن نومها حاال يف واحد من احلديثني ما يعترض على الثاين به
الصـالتني   بني وسلم قال ال جيمع املسافر لو كان يف أحدمها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

وسلم مجع بني الصالتني يف  خر أن رسول اهللا صلى اهللا عليهويف اآل. إال أن جيد به السري
و نازل مل جيـد  وه وجيمع وقد جد به السري سفره إىل تبوك نازال غري سائر، فأما أن جيمع
   3. وباهللا التوفيق .به السري فليس هذا مبتعارض عند أحد له فهم

  

                                                 
  .196/ 12 :التمهيد  1
  .سبق خترجيه 2

  .12/202 :التمهيد  3



وليس يف أحد احلديثني ما يعارض اآلخر، وإنما التعارض لـو  : االستذكارقال يف 
كان يف حديث ابن عمر أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ال جيمع بني الصـالتني  

  .ن  يكون التعارض حلديث معاذإال أن جيد به السري فحينئذ كا

و إنما مها حديثان حكى الراوي لكل واحد منهما اجلمع للمسافر بالصالتني جد به 
السري أو مل جيد، ولو تعارض احلديثان لكان احلكم حلديث معاذ، ألنه أثبت ما نفاه ابـن  

     1. عمر، وليس للنايف شهادة مع املثبت

  

ابـن عمـر أنـه     فإن احتج حمتج حبديث: قالو وضع نفسه يف مكان املعارض ف
يف مسريه من مكة إىل املدينة فأخر املغرب عن وقتها الذي كـان   2استصرخ على صفية

وصـلى   قشـف وغاب ال هاق أن يغيب مث نزال فصالفيصليها فيه كل ليلة حىت كاد الش
  .3به السري وسلم كذلك كان يفعل إذا جد النيب صلى اهللا عليه  أنّربوأخ العشاء
عن ابن عمر أنه استصرخ على صفية فسار حىت غربـت   4قد روى نافع: قيل له 
وسلم كان إذا عجل به السري  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه :وقال .وبدت النجوم الشمس

  .5يف سفره مجع بني هاتني الصالتني فسار حىت غاب الشقق مث نزل فجمع بينهما

                                                 
  .16ـ 6/15 :االستذكار  1
 أعتقهـا رسـول اهللا    ،سلمو صلى اهللا عليه زوجة النيب ي،صفية بنت حيي بن أخطب النضري،  م املؤمننيهي أأ 2

ست وثالثني . 36قيل إن صفية ماتت سنة و  ،هـ50توفيت سنة  ،قها صداقهاوجعل عت  سلم،و صلى اهللا عليه
 ،  1/56:، شذرات الذهب2/231: سري أعالم النبالء ،3/197: الثقات: انظر ترمجتها يف. يف خالفة علي

 .1/163: شرح معاين اآلثار 3
ايب و عائشـة، و من أيب هريرةو عمر، ، مسع من ابنكثري احلديث ، املدين ر،نافع موىل ابن عم ،هو أبو عبد اهللا  4

أصـح   :البخـاري  هو أحد السلسلة الذهبية اليت قال فيهاو غريهم، كان من أعالم فقهاء املدينةو سعيد اخلدري،
، الفكـر  :4/226ذيب التهذيب:  انظر ترمجته يف. هـ120ن تويف سنة األسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر

 .2/372:السامي
، 2/5:سنن أيب داود: انظر. 1207:حديث رقم. د يف كتاب الصالة، باب اجلمع بني الصالتنيأخرجه أبو داو  5

  .1/162:شرح معاين اآلثار: وانظر. 3/159:السنن الكربى: ، انظر5303: حديث رقم.وأخرجه البيهقي



ولو صحا مجيعا كانا دليال على  وضحومعناه على ما ذكرنا أ وهذا اإلسناد واضح 
  1.جواز اجلمع كيف شاء املسافر من الوجهني مجيعا

  

    .صورة اجلمع بني الصالتني يف السفر :مسألة

 والعشاءين يف السـفر،  وأمحد على جواز اجلمع بني الظهرين والشافعي اتفق مالك
  :  واختلفوا يف صورته إىل قولني مها

وأول وقـت   خر وقت الظهرآجيمع  :بن القاسم عنهقال مالك فيما روى ا :األول
رحلـة  إال أن يرحتل عند الزوال فليجمع حينئذ يف امل ،والعشاء وكذلك يف املغرب ،العصر

  .ومل يذكر يف العشاءين اجلمع عند الرحيل أول وقت .والعصر بني الظهر

  . 2والعصر ومها كالظهر: قال سحنون 

وجه اجلمع أن يؤخر الظهر حىت : قال .بلوإىل مثل هذا القول ذهب أمحد بن حن 
 ويؤخر املغرب حىت يغيب الشقق مث جيمع بني املغرب يدخل العصر مث يرتل فيجمع بينهما

والعشاء إىل املغرب فأرجو أن ال يكـون بـه    فإن قدم العصر إىل الظهر: قال. والعشاء
  . 3بأس

عنـه جيمـع بـني    ومالك فيما روى أهل املدينة  وأصحابه وقال الشافعي: الثاين
  . 4وإن شاء يف وقت اآلخرة ن شاء يف وقت األوىلإالصالتني يف وقت إحدامها 

   :سبب اخلالف

                                                 
  .203/ 12 :التمهيد  1
 .  2/516: التاج واإلكليل. 1/253: املنتقى.   1/205انظر املدونة   2
 . 2/345: اإلنصاف. 2/73:الفروع. 2/61: انظر املغين  3
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يف هذه املسألة إىل تعارض اآلثار، فاإلمام مالك يف رواية ابـن   سبب اخلالفيرجع 
 وسلم إذا ارحتل قبـل  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه«: القاسم عنه أخذ حبديث أنس قال

فإن زاغت الشمس  .الشمس أخر الظهر إىل وقت العصر، مث نزل  فجمع بينهما زيغت أن
  .1»قبل أن يرحتل صلى الظهر مث ركب

أنه خرج مع رسول اهللا «: ك الشافعية حبديث معاذ بن جبل رضي اهللا عنهبينما متس
والعشاء  واملغرب عا،يوالعصر مج وسلم يف غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر صلى اهللا عليه

  .»2يعامج

  : الرأي املختار

  :واستدلّ الختياره بأدلة منها. وأصحابه اختار اإلمام ابن عبد الرب رأي لشافعي

  .ـ حديث معاذ بن جبل املذكور 1

  .ـ مبا أمجع عليه العلماء من اجلمع بني الصالتني بعرفة مث باملزدلفة2

جب أن يرد كل ما اجلمع بني الصالتني بعرفة مث باملزدلفة أصل جمتمع عليه وا: قال
  .  3اختلف فيه من معناه إليه

إين أكـره  : ( جاءت امرأة إىل طاووس فقالت: ، قال4ـ عن إبراهيم بن ميسرة  3
الناس جيمعون بني ) ال يضرك، أما ترين : قال! ( اجلمع بني الصالتني ) أيب، محلين على 

  ).5جبمع  العصر بعرفة، واملغرب والعشاء( الصالتني، صالة اهلاجرة وصالة 
                                                 

: أخرجه البخاري يف كتاب الصالة، باب يؤخر الظهر إىل العصر إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس، احلديث رقـم   1
: انظر  704: جلمع بني الصالتني يف السفر، احلديث رقمباب جواز ا صالة املسافرين، مسلم  يف كتابو ،1111

  .1/489:، صحيح مسلم741ـ2/740:فتح الباري
  .سبق خترجيه 2
  .6/17 :االستذكار  3
شذرات الذهب : نظر ترمجته يفهـ ا 132أنس بن مالك،  وفاته سنة هو إبراهيم بن ميسرة الطائفي، صاحب  4
1/189.  
  .551ـ 2/550: مصنف عبد الرزاق  5



هذا دليل على جواز اجلمع بني الصالتني يف السفر يف وقت إحدامها إن شـاء  : قال
قدم الثانية إىل األوىل كالصالة بعرفة، وإن شاء أخر األوىل إىل دخول وقـت الثانيـة مث   

  . 1مجعهما كالصالة مبزدلفة 

لمسـافر  معلوم أن اجلمع بني الصـالتني ل  و:يدلّ على هذا قوله. ـ باملصلحة  4
خر وقت آوالعراقيون من مراعاة  ولو كان اجلمع على ما قال ابن القاسم وتوسعة رخصة
وأكثر حرجا من اإلتيان بكل صـالة يف   وأول وقت العصر لكان ذلك أشد ضيقا الظهر

تدبر هذا صالة أوسع ومراعاته أمكن من مراعاة طريف الوقتني، ومن وقتها ألن وقت كل 
  .2اتوفيقن وباهللا وجده كما وصفنا

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

أكّد التحقيق يف هذه املسألة استناد ابن عبد الرب إىل أصول فقهيـة واعتمادهـا يف   
  . فقد اعتمد على األثر وعضده بإمجاع العلماء. اختياراته

يوجد نص سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما ال : احلجة عند االختالف: قال
من كتاب اهللا عز وجلّ، وقد مضى ذكر السنة من حديث معاذ بن جبل وغـريه ومـا   

  . 3أمجعوا عليه يف صاليت عرفة واملزدلفة فأغىن ذلك عما سواه، واحلمد هللا 

وتوسعة يتنـاىف   وهو كون اجلمع يف السفر رخصة خرآبضابط  عضد اختياره كما
  .الشافعية هقررويتماشى مع ما  املالكية هرطتشامع ما 

  

  .يف احلضر لعذر املطر بني الظهر والعصر اجلمع :مسألة

                                                 
  .6/18 :االستذكار  1
  .12/203:التمهيد  2
  .6/20 :االستذكار  3



مالك والشافعي وأمحد على جواز اجلمع بني املغرب والعشاء : اتفق الفقهاء الثالثة 
  :  وا يف الظهر والعصر إىل فولنياختلفلعذر املطر، و

  . 1صر يف حال املطروالع ال جيمع بني الظهر: وأمحد بن حنبل وأصحابه قال مالك: األول

  . 2يف املطر  والعصر جيمع بني الظهر: وقال الشافعي  :ينالثا 

  : 3سبب اخلالف

ذلك  .ة لبعض احلديثينل املدعميف هذه املسألة إىل معارضة  سبب اخلالفيرجع 
  . ابن عباس أنّ اإلمام مالك مل يأخذ بعموم حديث

 والعصـر  وسلم الظهـر   عليهرسول اهللا صلى اهللا صلّى : فعن ابن عباس، أنه قال
  .»4وال سفر يف غري خوف مجيعا، والعشاء واملغرب مجيعا، 

أخذ منه و. ملعارضته لعمل أهل املدينة مجع بني الظهر والعصر: فلم يأخذ بقوله فيه
والعشاء على مـا روى   وهو اجلمع يف احلضر بني املغرب :البعض الذي مل يعارضه العمل

   5.مجع معهم ، يف املطر،والعشاء إذا مجع األمراء بني املغرب  ،عمر كان عبد اهللا بن أنّ
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  : الرأي املختار

ملـا   واستدل . ر بني الظهرينطاختار اإلمام ابن عبد الرب رأي الشافعي اجلمع يف امل
 مجيعا،  والعصر وسلم الظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه صلّى   :روى  ابن عباس قال

   .»1وال سفر غري خوف يف مجيعا  والعشاء واملغرب

  .وأوىل كذلك والفقه أقوى ناد حديث مالك عند أهل احلديثإسو: قال أبو عمر
2  

  . املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

استند ابن عبد الرب يف اختياره هذا على عموم احلديث، ومل خيصصه بعمل املدينة كما      
   .فعل اإلمام مالك وأصحابه

  

  خرها؟آمن أدرك ركعة من الصالة هل هي أول صالته أو : مسألة

  خرها ؟ آاختلف الفقهاء فيمن أدرك ركعة من الصالة هل هي أول صالته أو 

وحممـد بـن    اعيزواألو والشافعي قال مالك فيما روى ابن القاسم عنه، :األول
  . 3وسورة هللاويقضي باحلمد  ما أدرك فهو أول صالته: والطربي وأمحد بن حنبل احلسن

وأبو  والثوري وأشهب ومالك فيما روى ابن عبد احلكم عنه وقال أبو حنيفة: الثاين
  . 4وسورة ويقضي ما فاته باحلمد خر صالتهآما أدرك فهو : يوسف

                                                 
  .سبق خترجيه  1
  . 12/214:التمهيد  2
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ما أدرك فهـو   :وداود وإسحاق بن راهويه  وقال املزين صاحب الشافعي  :الثالث
  .1هما باحلمد وحدهاويقرأ يف الركعتني اللتني يقضي أول صالته

  : 2سبب اخلالف

، ففـي بعـض   روايات احلديث اختالف يف هذه املسألة إىل سبب اخلالفيرجع 
ام يقتضي أن يكون ما أدرك متواإل. 3»اوما فاتكم فأمتو فما أدركتم فصلوا«  :الروايات

والقضـاء   .4»وما فاتكم فاقضوا فما أدركتم فصلوا«: وبعض رواياته فهو أول صالته،
   .خر صالتهآب أن ما أدرك فهو يوج

ومن ذهب مذهب القضاء  .فمن ذهب مذهب اإلمتام قال ما أدرك هو أول صالته
واألداء  ومن ذهب مذهب اجلمع جعل القضاء يف األقوال خر صالته،آقال ما أدرك فهو 

  .يف األفعال

  : الرأي املختار

  .اختار ابن عبد الرب رأي املزين

                                                 
 .1/232: أسىن املطالب. 3/353: انظر اموع  1
  . 1/324:بداية اتهد   2
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وال خيتلفون أن مـن    كله إمنا هو يف القضاء للقراءة هذا االختالف: قال أبو عمر
على هذا األصل، والقياس علـى   فوسجوده فق ن يف ركوعهافاته شيء من صالته فهو ب

  1.واهللا أعلم . قول من قال ما أدرك فهو أول صالته ما قاله املزين

  

  

  

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

 يف اختياره على األثر، واجلمع بني األحاديث،  فجعل القضـاء  اعتمد ابن عبد الرب 
و عضد اختياره بالقياس، فما دام ما أدرك فهو أول صالته، .يف األقوال واألداء يف األفعال

  . فالقياس أن يقضي ما فاته باحلمد وحدها

  

  .  بالتسبيحالصالة  استفتاح املرأة : مسألة

 وال جيوز له التصـفيق،  به شيء يف الصالة سبحاتفق الفقهاء على أن الرجل إذا نا
  : واختلفوا يف املرأة إىل قولني مها

  . 2والنساء مجيعا وأصحابه إىل أن التسبيح للرجال ذهب مالك: األول

وأمحد بن حنبل إىل أن املرأة إذا ناـا شـيء يف صـالا     ذهب الشافعي: الثاين 
  . 3صفقت إن شاءت

  : 1سبب اخلالف
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ف العلماء يف هذه املسـألة إىل اختالفهم يف مفهوم قوله صـلى  يرجع سبب اختال
ما يل أراكم أكثرمت من التصفيق ؟ من نابه شيء يف صالته فليسـبح   «: وسلم اهللا عليه
  . 2»وإمنا التصفيق للنساءإذا سبح التفت إليه  ìفإن

: لقا. وهو الظاهر فمن ذهب إىل أن معىن ذلك التصفيق هو حكم النساء يف السهو
  . وال يسبحن النساء يصفقن،

  . والنساء يف التسبيح سواء الرجال: قال. ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق

  : الرأي املختار

والتصفيق للنساء واستدل  وأمحد، التسبيح للرجال اختار ابن عبد الرب رأي الشافعي
  : الختياره مبا يلي

إذا نـابكم   :وسلم ليهقال رسول اهللا صلى اهللا ع :قال 3ما رواه سهل بن سعد .1
   4.وليصفق النساء شيء يف الصالة فليسبح الرجال

   5.فهذا قاطع يف موضع احلالف يرفع اإلشكال: قال أبو عمر

 التسبيح للرجال«: وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: ما رواه أبو هريرة قال .2
  ».1والتصفيق للنساء

                                                                                                                                           
  .1/337:بداية اتهد  1
  .سيأيت خترجيه  2

صلى  رأى النيب  سلم، و صلى اهللا عليه صاحب رسول اهللا ،سهل بن سعد الساعدي األنصاري هو أبو العباس، 3
لزهرى وأبو حازم املديين وابنه العباس بن سـهل  روى عنه ا .بن مخس عشرة سنة ا ومسع منه وهو  سلمو اهللا عليه

: والتعـديل  اجلـرح  :انظـر ترمجتـه يف  . مات باملدينة سنة إحدى وتسعني . بن سعد وحيىي بن ميمون احلضرمي
   .1/99:، شذرات الذهب3/422:سري اعالم النبالء،3/168: ، الثقات4/498

مسلم يف كتاب الصالة، و ،1234: ة،  احلديث رقمأخرجه البخاري يف كتاب السهو، باب اإلشارة يف الصال   4
انظـر فـتح   . 421: مل خيافوا مفسدة بالتقدمي، احلديث رقـم و باب تقدمي اجلماعة من يصلي م إذا تأخر اإلمام

  . 1/316:، صحيح مسلم139ـ3/138:الباري
  107/  21 :التمهيد  5



  .رهاملستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختيا

اعتمد ابن عبد الرب يف اختياره على القول الذي يصحبه األثر الصحيح، ورجح فيه 
  .  ظاهره،  أما املالكية فقد طرح رأيهم خلروجهم عن ظاهر احلديث بغري دليل

 من نابه شيء يف صالته فليسبح، فإنـه «: وسلم استدالهلم بقوله صلى اهللا عليهف 
   . 2»ح التفت إليهسب إذا 

 أما حديث مالك ففي حق الرجال وحديثنا يفسره ألن فيه تفصيال،:  غينامل قال يف
  3.وزيادة بيان يتعني األخذ ا

أن ذلك مـن   »...إمنا التصفيق للنساء«: وسلم أما تأويلهم لقوله صلى اهللا عليه
والنساء  الرجال :ذلك الذم للتصفيق قال من ومن فهم« :بداية اتهدقال يف  .جهة الذم

وفيه ضعف ألنه خروج عن الظاهر بغري دليل إال أن تقاس املرأة يف ذلك  تسبيح سواءيف ال
وذلـك يضـعف    واملرأة  كثريا ما خيالف حكمها يف الصالة حكم الرجل ،على الرجل

  . 4»القياس

  

   .من نام عن صالة الصبح ومل ينتبه هلا إال بعد طلوع الشمس :مسألة

بح فلم ينتبه هلا إال بعد طلوع الشمس، هل صالة الص عناختلف الفقهاء فيمن نام 
  : يبدأ باملكتوبة أم يركع ركعيت الفجر قبل أن يصلي الصبح؟ إىل مذهبني مها

  . 5وعلي بن زياد وعليه مجهور أصحابه إال أشهب يبدأ املكتوبة،: قال مالك :األول

                                                                                                                                           
: رأة إذا ناا شيء يف الصالة،  احلـديث رقـم  تصفيق املو أخرجه مسلم يف كتاب الصالة، باب تسبيح الرجل  1

  .1/318:انظر صحيح مسلم. 422
  .سبق خترجيه  2
  . 1/376: املغين 3

  . 1/337: بداية اتهد  4
 . 2/79:مواهب اجلليل. 1/29: املنتقى  :انظر  5



يركع : وداود والثوري وأبو ثور وأمحد بن حنبل والشافعي وقال أبو حنيفة  :الثاين
  .  1وهو قول مجاعة أهل احلديث ركعيت الفجر قبل أن يصلي الصبح،

  : سبب اخلالف

سبب اخلالف بني اجلمهور واملالكية راجع إىل عدم اطّالع اإلمام مالـك  علـى   
   .احلديث

ومل يعرف ما ذكر عن رسول اهللا صـلى اهللا   فإن مالكا قال يبدأ باملكتوبة.. :أبو عمر قال
 عيت الفجر أنه ركعها يوم نام عن صالة الصبح يف سـفره قبـل أن يصـلي   وسلم يف رك عليه

   .2الصبح

مل يبلغنا أنّ الـنيب  : قال مالك: يف مساعه من مالك 3قال أبو قرة موسى بن طارق
صلى اهللا عليه وسلم صلّى ركعيت الفجر حني نام عن صالة الصبح حىت طلعت الشـمس  

4 .  

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني نـام  هل كان رس: سئل مالك: و قال ابن وهب
  5.ما علمت: عن صالة الصبح حىت طلعت الشمس ركع ركعيت الفجر ؟ قال

  : الرأي املختار

                                                 
. 1/544:فـروع ال. 1/431: املغين. 1/479: فتح القدير. 1/183:تبيني احلقائق. 1/29: املنتقى  :انظر  1

 . 2/179: اإلنصاف
  .5/238:التمهيد  2

روى عن موسى بـن   أبو قرة لقب له،  و ،اليماين الزبيدي هو أبو حممد، موسى بن قرة بن طارق السكسكي  3
، روى عن مالك املوطأ ،كان ثقة ،إسحاق بن راهويه، وأمحد بن حنبل، وابن عيينةو ،والثوري ، وابن جريج ،عقبة
، ذيب 421:الديباج املذهب: انظر ترمجته يف .كتابه املبسوطو له كتابه الكبري، ،مسائلو حديثا و ما ال حيصىو

  .523ـ2/522: ، الفكر السامي9/159: الثقات. 8/148: ، اجلرح والتعديل12/227: التهذيب
  .1/322 :االستذكار  4
  .1/322 :االستذكار  5



وقد كـان  : ورد على اإلمام مالك بقوله. اختار اإلمام ابن عبد الرب قول اجلمهور
قـد   جيب على أصل مالك أن يركعها قبل أن يصلي الصبح ألن قوله فيمن أتى مسجدا

وكذلك قال أبـو   صلى فيه ال بأس أن يتطوع قبل املكتوبة إذا كان يف سعة من الوقت،
  . 1وداود إذا كان يف الوقت سعة والشافعي وأصحابه حنيفة

  

   .وأدرك اإلمام يف الصالة من مل يصل ركعيت الفجر: مسألة

خـل  وأدرك اإلمام يف الصالة أو د اختلف الفقهاء يف الذي مل يصل ركعيت الفجر
  : املسجد ليصليهما فأقيمت الصالة، على ثالثة أقوال هي

وال يركعهمـا يف   إن كان قد دخل املسجد فليدخل مع اإلمام: فقال مالك :األول
وإن كان مل يدخل املسجد  فإن مل خيف أن يفوته اإلمام بركعـة فلريكعهمـا    املسجد،

 به اليت تصلى فيها اجلمعةوال يركعهما يف شيء من أفنية املسجد الالصقة  خارج املسجد
وليصل معه مث يصليها إذا طلعـت   وإن خاف أن تفوته الركعة األوىل مع اإلمام فليدخل

  .2وألن يصليهما إذا  طلعت الشمس أحب إىل من تركهما الشمس إن أحب،

وال يدري اإلمـام   إن خشي أن تفوته الركعتان  :وأصحابه وقال أبو حنيفة: الثاين
وإن رجى أن يدرك ركعة صلى ركعيت الفجـر   ع يف الثانية دخل معهقبل رفعه من الركو

  .3خارج املسجد، مث يدخل مع اإلمام

 :وقد أقيمت الصـالة  من دخل املسجد،: وأمحد بن حنبل وقال الشافعي: الثالث
  .4وال يركع ركعيت الفجر صالة الصبح، فليدخل مع الناس،

                                                 
  .323ـ 1/322 :، االستذكار5/239:التمهيد  1
، ص 1ج : أبو العباس أمحـد الصـاوي  . حاشة الصاوي على الشرح الصغري. 2/394: انظر التاج واإلكليل  2
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   :1سبب اخلالف

إذا «: وسـلم  يف مفهوم قوله صلى اهللا عليـه  والسبب يف اختالفهم هو اختالفهم
  . » 2أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة

هذا على عمومه مل جيز صالة ركعيت الفجر إذا أقيمت الصالة املكتوبة ال  محل  فمن
ومن قصره على املسجد فقد أجاز ذلك خارج املسجد مـا مل   .وال داخله خارج املسجد

ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده يف النهي إمنا هي  .ها جزءتفته الفريضة أو مل يفته من
ومن قصر ذلك على املسجد فالعلة عنده إمنا هي أن تكون  الفريضة، عن ل نفاالشتغال بال

صالتان معا يف موضع واحد ملكان االختالف على اإلمام، كما روي عن أيب سلمة بـن  
ون، فخرج عليهم رسول اهللا صلى اهللا يصلّفقاموا  مسع قوم اإلقامة،: أنه قال 3عبد الرمحن

الركعتني اللتني قبـل  يف  ،وذلك يف صالة الصبح. »؟أصالتان معا« :فقال ،وسلم عليه
   4. الصبح

  : الرأي املختار

  :استدل الختيارهو. وأمحد اختار اإلمام ابن عبد الرب رأي الشافعي

                                                 
  . 1/351:بداية اتهد  1

أبـو  ، و710: أخرجه مسلم يف كتاب الصالة، باب كراهية الشروع يف نافلة بعد شروع املؤذن، احلديث رقم  2
الترمـذي يف  ، و،1266: مل يصل ركعيت الفجر، احلـديث رقـم  و داود يف كتاب الصالة، باب إذا أدرك اإلمام

ابن ماجه يف كتاب إقامـة  ، و421: الصالة، باب ما جاء فإذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة، احلديث رقم
صـحيح  : انظـر . 1151: السنة فيها، باب ما جاء يف إذا أقيمت فال صالة إال املكتوبة احلديث رقـم و الصالة
  .1/190:، صحيح ابن ماجه2/283:، سنن الترمذي2/22:، سنن أيب داود1/493:مسلم

، فقيه كثري احلـديث  ، وقيل عبد اهللا ن ه كنيتهقيل امس ، أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف الزهري املدين هو  3
، طبقات 4/287: سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف .هـ104قيل سنة و هـ94تويف سنة  .أحد األئمة الكبار

 .1/105:، شذرات الذهب1/30 :احلفاظ
: املوطـأ  انظـر . 291: أخرجه مالك يف كتاب صالة الليل، باب ما جاء يف ركعيت الفجر، احلـديث رقـم   4 

1/131.  



ـ  عن النيب صلى اهللا عليه ـ حبديث  أيب هريرة 1 إذا أقيمـت  «: الوسلم أنه ق
  1.»الصالة فال صالة إال املكتوبة اليت أقيمت

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره
واحلجـة عنـد   : ويف هذا يقول.  مستند ابن عبد الرب يف هذا االختيار هو نص احلديث 

  .2وما توفيقي إال باهللا ومن استعملها فقد جنا، التنازع السنة فمن أدىل ا أفلح،
   

  .حكم صالة اجلنازة على القرب ملن فاتته:مسألة

 وقد سلم من الصالة عليها، اختلف الفقهاء فيمن فاتته الصالة على اجلنازة، فجاء
  : هل يصلى على القرب على قولني، مها. وقد دفنت

ومن مل يدرك الصـالة   ال تعاد الصالة على اجلنازة،: وأبو حنيفة قال مالك: األول
  . 3وال يصل على القرب عليها مل يصل عليها،على الناس 

وعبد اهللا  وسائر أصحاب احلديث وأمحد بن حنبل وأصحابه وقال الشافعي : الثاين
  . 4من فاتته الصالة على اجلنازة، صلى على القرب إن شاء اهللا: بن وهب

   :5سبب اخلالف

الفة العمل فإن أما خم .ة العمل لألثرضمعار إىل يف هذه املسألة  سبب اخلالفيرجع 
وسلم أنه صلى  قلت ملالك فاحلديث الذي جاء عن النيب  صلى اهللا عليه: ابن القاسم قال

  .6لوليس عليه العم قد جاء هذا احلديث : امرأة قالربعلى ق

                                                 
  .سبق خترجيه  1
  . 22/74:التمهيد  2
 . 2/121: فتح القدير. 5/210: اموع. 2/14: املنتقى :انظر   3
 . 2/531: اإلنصاف. 2/121:الفروع. 2/194: املغين. 2/14: املنتقى.   5/210: اموع. 1/309: انظر األم  4
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وذلك  ومل ينتشر، لوىبد تعم به الحديث آحا و أما أبو حنيفة فقد رد احلديث ألنه
وخنرجه عن غلبـة الظـن    اخلرب ننه االنتشار قرينة توها شأأن عدم االنتشار إذا كان خرب

  . إىل الشك فيه أو إىل غلبة الظن بكذبه أو نسخه هبصدق

  : الرأي املختار

   .جواز الصالة على القرب. اختار اإلمام ابن عبد الرب رأي اجلمهور

  :واستدل الختياره بأدلة منها 

  .1"و افعلوا اخلري": ـ قوله تعاىل1

جنازة قد صلى عليها فمباح له ذلك ألنه  على من صلى على قرب أو :قال أبو عمر 
  . 2"وافعلوا اخلري": قال اهللا تعاىل

  .على قرب أنه صلى  وسلم صلى اهللا عليه ـ ما ثبت عن النيب2

وهـذا   وفيه الصالة على القرب ملن مل يصل على اجلنازة : قال معلقا على احلديث 
وعـن   دثان ذلك على ما جاءت به اآلثـار املسـندة  ورآه إمنا هو حي عند كل من أجازه

  3. الصحابة أيضا رمحهم اهللا

وسـلم   د بن حنبل رويت الصالة على القرب عن النيب صلى اهللا عليهمحوقال أ  :قال
  4.من ستة وجوه حسان كلها

ـ استصحاب حكم اإلباحة األصلية لألشياء وهو أنه من صلى على قرب أو على 3
فمباح له ذلك، ألنه قد فعل خريا مل حيظره اهللا وال رسوله وال اتفق جنازة قد صلى عليها 
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وأجر جزيـل   وسعة وال معنف بل هو يف حل من فعل فغري حرجف .اجلميع على املنع منه
   .1إن شاء اهللا

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  .سنةاستند ابن عبد الرب يف اختياره هذا على نصوص القرآن وال

كما أظهر التحقيق يف املسألة استناد ابن عبد الرب فيها على استصـحاب اإلباحـة   
فاألصل أن الصالة على القرب حكمها اإلباحة، فيستصحب هذا احلكـم  . األصلية لألشياء

   .ما دام مل يرد من الشرع ما ينسخه

تمدها وبني واإلمام ابن عبد الرب وهو يؤسس الختياره هذا، جيمع بني األدلة اليت اع
  .فقد جاء هذا احلديث وليس عليه العمل: قول مالك

والتابعني ما يرد قول مالك  وليس ما ذكرنا من اآلثار عن الصحابة :فقال أبو عمر
وليس منـها   وكوفية ثار بصريةآوليس عليه العمل ألا كلها  أن الصالة على القرب جاء
أنه ليس  ىومالك رمحه اهللا إمنا حك ومن بعدهم رضي اهللا عنهم شيء مدين أعين الصحابة

وهو كما قال ما وجدنا عن مدين ما  وعصر شيوخه عليه العمل عندهم باملدنية يف عصره
  . 2والصدق باألمانة باهوح والكذب واهللا تعاىل قد نزهه عن التهمة يرد حكايته هذه

  

  

  

  . كيفية الصالة يف كسوف القمر :مسألة

  :يف كسوف القمر إىل قولني مها اختلف الفقهاء يف كيفية الصالة
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 والطـربي  وداود وأبو ثور وأمحد وأهل احلديث وأصحابه ذهب الشافعي  :األول
يف مجاعة ركعتني يف  ىكسوف الشمس تصل مثل صالة الصالة يف كسوف القمر إىل أنّ

  1.كل ركعة ركوعان

 وأصحابه ال جيمع يف صـالة كسـوف   ومالك وأصحابه وقال أبو حنيفة  :الثاين 
  .  2ركعتني كسائر الصلوات ذاذاولكن يصلي الناس أف القمر،

   :3سبب اخلالف

اختالفهم يف مفهوم قولـه عليـه    الفقهاء يف هذه املسألة راجع إىل  سبب اختالف
 يات اهللا ال خيسفان ملوت أحـد آوالقمر آيتان من من  إن الشمس«: والسالم الصالة

فمن فهم ها هنا . 4» وا حىت يكشف ما بكموصل وال حلياته فإذا رأيتموها فادعوا اهللا
وهي الصفة اليت فعلها يف كسـوف الشـمس رأى    من األمر بالصالة فيهما معىن واحدا

 ،ومن فهم من ذلك معىن خمتلفا ألنه مل يرو عنـه عليـه الصـالة   .الصالة فيها يف مجاعة
ل ما ينطلق املفهوم من ذلك أق: قال .ورانهوالسالم أنه صلى يف كسوف القمر مع كثرة د

قائل هذا القول يرى أن األصل هو أن  نّأوك فذا، وهي النافلة عليه اسم الصالة يف الشرع
يف  السـم  حيمل اسم الصالة يف الشرع إذا ورد األمر ا على أقل ما ينطلق عليه هـذا ا 

والسالم يف كسوف  فعله عليه الصالة ما دلّفلالشرع إال أن يدل الدليل على غري ذلك، 
   .على غري ذلك بقي املفهوم يف كسوف القمر على أصله شمسال

والشافعي حيمل فعله يف كسوف الشمس بيانا مل ما أمر به من الصالة فيهمـا،   
  .فوجب الوقوف عند ذلك

                                                 
مشس الدين حممد بن أمحد الرملي املصري الشهري بالشافعي . اية احملتاج إىل شرح ألفاظ املنهاج. 8/638: األم  1

. 1/286: أسـىن املطالـب  . 5/51: امـوع . بـدون سـنة الطبعـة   . دار الفكـر  ،408،ص2،جالصغري
 . 2/442: اإلنصاف. 2/151:الفروع

 .5/51: اموع. 1/230:تبيني احلقائق. 2/76: املبسوط. 2/201:مواهب اجلليل. 1/243نظر املدونة ا  2
  .364ـ 1/363:بداية اتهد  3
  .سيأيت خترجيه  4



أيها الناس،  «: وسلم بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه فاستدل  مالك و أما اإلمام 
صالة كسوف  وخص .1»إال املكتوبة ء يف بيته صلّوا يف بيوتكم، فإنّ أفضل صالة املر

ومل يفعل ذلك يف كسوف القمر، فخرجت صالة كسوف الشمس  واجلمع هلا، الشمس
  .2 وبقيت صالة كسوف القمر على أصل عليه النوافل وما ورد من التوفيق فيها، بدليلها

  : الرأي املختار

  : ه مبا يليواستدل الختيار وأمحد الشافعي رأي بن عبد الربااختار 

وسـلم فانكسـفت    اهللا صلى اهللا عليه عند رسولكنا  :قال ةمبا روى أبو بكر .1
 ، حىت انتهى إىل املسـجد، )جير رداءه(وسلم  الشمس، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه

والقمـر   إن الشمس« :اب إليه الناس، فصلى ركعتني، فلما انكسفت الشمس، قالثو
وال حلياته، فإذا  د،حفان ملوت أسإا ال خيوهللا عباده، اهللا خيوف ما ا آيتان من آيات

بنا له مات يقال له إبراهيم، فقال اوذلك أن  .»رأيتم ذلك فصلوا، حىت ينكشف ما بكم
   3.ناس يف ذلك

أما صليا يف القمر مجاعة ركعتني يف كل  4وعثمان بن عفان روى عن ابن عباس، ما. 2
 .5ركعة ركوعان مثل قول الشافعي

                                                 
مسلم يف كتاب الصـالة، بـاب   و ،731: ري يف كتاب الصالة، باب صالة الليل، احلديث رقمأخرجه البخا  1

  .1/549:، صحيح مسلم2/273:فتح الباري: انظر .781:استحباب صالة النافلة يف بيته، احلديث رقم
  .315ـ 3/314 :التمهيد  2

مسـلم يف كتـاب   و ،1040 :أخرجه  البخاري يف الصالة، باب الصالة يف كسوف الشمس،  احلديث رقم  3
  .2/618:، صحيح مسلم2/668:فتح الباري: انظر. 901: باب صالة الكسوف،  احلديث رقم. الصالة

أحـد السـابقني    ، عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس األموي ،ذو النورين ، أمري املؤمنني هو 4
 ،استشهد يف ذي احلجة بعد عيد األضحى سنة مخس وثالثـني   ين باجلنة، األولني واخللفاء األربعة والعشرة املبشر

،  ، :7/127ـذيب التهـذيب  1/385: تقريب التهـذيب :  انظر ترمجته يف .فكانت خالفته اثنيت عشرة سنة
 . 242ـ1/241:، الفكر السامي6/160: ، اجلرح والتعديل41ـ1/40:شذرات الذهب

  .3/316 :التمهيد  5



  

   .الصالة على اجلنازة يف املسجد: مسألة

   :اختلف الفقهاء يف الصالة على اجلنازة يف املسجد إىل قولني

ال يصلى على اجلنازة يف : ومالك فيما روى ابن القاسم عنه قال أبو حنيفة: األول
 وتضايق النـاس  املسجد يف باب وإن صلى عليها  :قال. وال يدخل ا املسجد السجد

  . 1ال بأس أن يكون بعض الصفوف يف املسجدوتزامحوا، ف

ال : وداود وأبو ثـور  وإسحاق ماوأصحا وأمحد بن حنبل وقال الشافعي  :الثاين
وهـو قـول عامـة أهـل      بأس أن يصلى على اجلنائز يف املسجد من ضيق وغري ضيق،

  .2احلديث

  : 3سبب اخلالف

 حديث عائشة : راجع إىل تعارض اآلثار، وذلك أنه ورد حديثان سبب اخلالفو
  . وحديث أيب هريرة

من أا أمرت أن مير عليها بسـعد بـن أيب   «: فأما حديث عائشة فما رواه مالك
مـا  : فقالت عائشة ،الناس عليها ذلك لتدعو له فأنكر ، حني مات ،يف املسجد 4وقاص

  . 2جداملس إال يف 1ل بن بيضاءيوسلم على سه ما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه ! أسرع الناس

                                                 
. 1/242:تبيني احلقـائق . 2/68: املبسوط.3/54: التاج واإلكليل. 2/18: املنتقى.   1/254انظر املدونة   1

 . 2/128: فتح القدير
ــب. 5/170: امــوع. 7/221: انظــر األم الشــافعي  2 ــين. 1/322: أســىن املطال . 2/185: املغ

 . 2/125: كشاف القناع. 2/256:الفروع
  . 1/410:بداية اتهد  3
حد العشرة املبشرين باجلنة، هاجر قبل النيب صلى اهللا عليـه وسـلم،   أزهري القرشي، سعد بن أيب وقاص الهو  4

 :، الفكر السامي3/88:اإلصابة :: يف انظر ترمجته هـ55حديثا، تويف سنة  215وشهد بدرا وما بعدها، روى 
2/308  



صـلى   نم  :قال وسلم وأما حديث أيب هريرة، فهو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .3على جنازة يف املسجد فال شيء له

وحديث أيب هريرة غري ثابت أو غري متفق على ثبوته لكـن   حديث عائشة ثابتو
  .إنكار الصحابة عن عائشة يدل على اشتهار العمل خبالف ذلك عندهم

  : الرأي املختار

  .الصالة على اجلنازة يف املسجد : القول الثاين ختار اإلمام ابن عبد الربا

   :واستدل الختياره مبا يلي 

وسلم أا أمرت أن مير عليها بسعد بـن   ما روته عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه .1
مـا   :أيب وقاص يف املسجد، حني مات، لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة

إال يف  وسلم على سـهيل بـن بيضـاء    ما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه .اسأسرع الن
    4.السجد

   .5حديث عائشة صحيح نقله الثقات من وجهني صحيحني: قال أبو عمر

                                                                                                                                           
عليـه   صـلى ، وهـ13سنة ، أحد السابقني األولني،  تويف باملدينة وبيضاء أمه ، سهيل بن بيضاء القرشي هو  1

، شـذرات  3/208: ، اإلصـابة 4/245: اجلـرح والتعـديل   :انظر ترمجته يف .سلمو صلى اهللا عليه رسول اهللا
  .3ا/1:الذهب

مسلم يف كتـاب  و ،549: أخرجه مالك يف كتاب اجلنائز، باب الصالة على اجلنائز يف املسجد، احلديث رقم 2 
، وأبو داود يف كتاب اجلنائز، باب الصالة على اجلنـازة يف  973:ملسجد، احلديث رقماجلنائز، باب الصالة على اجلنازة يف ا

  .3/206:داود ، سنن أيب2/668:، صحيح مسلم215ـ  1/214: املوطأ: انظر. 3190: املسجد، احلديث رقم
ماجـه يف   ابنو ،3191: أخرجه أبو داود يف كتاب اجلنائز، باب الصالة على اجلنازة يف املسجد، احلديث رقم 3

سـنن أيب  : انظـر . 1517: حلـديث رقـم  اكتاب اجلنائز، باب ما جاء يف الصالة على اجلنازة يف املسـجد،  
: ،  السنن الكـربى للبيهقـي  3/152:.،  مصنف ابن أيب شيبة1/253:، صحيح سنن ابن ماجه3/207:داود

هو من إفراد صاحل موىل التوأمة، وهو : ي، قالوااحلديث أمحد بن حنبل، وابن املنذر، واخلطايب، والبيهققد ضعف هذا و ،4/51
  .عدالته خمتلف يف

  .سبق خترجيه  4
  . 21/222:التمهيد  5



علـى عمـر يف    1صهيب وصلى املسجدأن أبا بكر صلى عليه عمر يف ما ثبت   .2
 2.املسجد مبحضر الصحابة من غري نكري منهم

 
س من أنكر ذلك بعدهم حبجة عليهم فصار مبا ذكرنا هنا سنة يعمل ولي : قال       

  .3ا قدميا فال جيوز خمالفتها

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  :أسس اإلمام ابن عبد الرب اختياره على أصلني       

  .صحيح السنة: أوهلما       

   .اإمجاع الصحابة على العمل : والثاين      

و اإلمام ابن عبد الرب وهو يرجح اختياره رد على املالكية اسـتدالهلم حبـديث أيب   
من صلى على جنازة «: وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه :أيب هريرة قال فعن. هريرة

    4.»يف املسجد، فال شيء له

ثه ولو صح حدي وليس حبجة لضعفه، 5انفرد به صاحل بن أيب صاحل موىل التؤمة: قال
فال شيء عليـه،  : أي. »فال شيء له«: ثه مل يكن فيه حجة الحتمال أن يكون قولهحدي

وعلـى   .فعليها: مبعىن. 6}إِنْ أَْحَسْنُتْم أَْحَسْنُتْم لَأَْنفُِسكُْم َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََها{: وجلكما قال عز 

                                                 
 ، أحد السـابقني إىل اإلسـالم،   من النمر بن قاسط ي، بن جدعان التيماموىل  ،صهيب بن سنان هو أبو حيي،  1

سـري   ،4/444: اجلرح والتعـديل : ته يفانظر ترمج.هـ38تويف سنة  .طائفةو ،وابن عمر ي، روى عنه ابنه صيف
 .1/47:، شذرات الذهب2/217: بالءأعالم الن

  .21/222:التمهيد 2
  .222/ 21 :التمهيد   3
  .سبق خترجيه  4
قي أبا هريرة، هرم ل ،هو صاحل بن أيب صاحل، مدينو صاحل بن نبهان موىل التوأمة بنت أمية بن خلف املديين، هو  5

  .1/166:شذرات الذهب، 30ـ :4/29ذيب التهذيب: انظر ترمجته يف .هـ166نة وفاته س. هرم وخرف
 . 7 :اآلية /اإلسراءسورة   6



ـ  حلديث عائشة اهذا التأويل ال يكون معارض  يت جـاءت وهو أوىل ما محلت عليه األحاديث ال
   .1معارضة له

  

  .خروج املرأة إىل املسجد: مسألة

  :اختلف الفقهاء يف خروج املرأة إىل املسجد إىل أقوال

 والعيد، فال أرى ال مينع النساء اخلروج إىل املسجد فإذا جاء االستسقاء: قال مالك
  .أن خترج كل امرأة متجالة، هذه رواية ابن القاسم عنه بأسا 

وال تكثر التردد، وخترج  ال خترج املرأة املتجالة إىل املسجد،: وروى عنه أشهب قال
  .الشابة مرة بعد مرة

  .ليس للمرأة خري من بيتها: وقال الثوري

لنساء يف العيديني، فإن أبـت املـرأة إال أن   لأكره اليوم اخلروج : وقال ابن املبارك
ت أن ختـرج كـذلك،   وال تزين، فإن أب خترج، فليأذن هلا زوجها أن خترج يف أطهارها،

  .فللزوج أن مينعها من ذلك

كان النساء يرخص هلن : وذكر حممد بن احلسن عن أيب يوسف عن أيب حنيفة قال
  .2يف اخلروج إىل العيد، فأما اليوم فإين أكرهه 

   .اختار ابن عبد الرب رأي ابن املبارك :الرأي املختار

  . 3وخريها قول ابن املبارك أقوال الفقهاء يف هذا الباب متقاربة املعىن،: قال

  :و استدل الختياره 

                                                 
  , 222ـ21/221:التمهيد  1

 .402ـ23/401:التمهيد 2
  .23/402:نفس املصدر  3



  .1ـ بنصوص السنة يف فضل صالة املراة يف بيتها 1

وسلم ما أحدث النسـاء،   لو أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه«: عائشة ـ بقول2
  .».2، كما منعه نساء بين إسرائيلجداملنعهن املس

ومع فضل  ل الناس اليوم،ومع أحوا: قال مرجحا اختياره.ـبالعرف وتغري الزمان3 
  3 .صالة املرأة يف بيتها، فتدبر ذلك

  

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  :هذا هو نصوص السنة يف فضل صالة املرأة يف بيتها، وعضدها اختيارهيف مستند ابن عبد الرب 

  .ـ بقول عائشة

فهو يدعو . جح به اختيارهمرجح آخر ر. مع أحوال الناس اليوم: فقوله. ـ بالعرف
  .فتدبر ذلكإىل إعمال النظر، والنظر يف عرف الناس وإسقاطه على كالم الفقهاء  

  
  

  

  

  

  

  

                                                 
يف  صـالا ، ومن صالا يف حجرـا أفضل  صالة املرأة يف بيتها :سلم أنه قالو عن النيب صلى اهللا عليه: منها  1

أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة، بـاب التشـديد يف    . ، وصالا يف خمدعها أفضل من صالا يف بيتهاحجرا
  . .1/156: انظر سنن أيب داود. 570 :رقم احلديث ، خروج النساء إىل املسجد

  .سبق خترجيه  2
  402/ 23 :التمهيد  3



  

  

  

  

  



  

  املطلب الثاين املطلب الثاين 

  .اختيارات اإلمام ابن عبد الرب من باب الصيام وأنواعهاختيارات اإلمام ابن عبد الرب من باب الصيام وأنواعه  

  

  

يستكمل هذا املطلب عرض مناذج متثيلية الختيارات ابن عبد الرب مأخوذة من باب 
  .لصيام وأنواعها

  

  :ومتاشيا مع اخلطة املسطرة هلذا البحث، فقد قسم إىل فرعني

  

 
  

  .اختيارات ابن عبد الرب من باب الصيام: األولالفرع  

  . اختيارات ابن عبد الرب من باب الزمن املنهي عن الصيام فيه :الفرع الثاين 



  .اختيارات ابن عبد الرب من باب الصيام: الفرع األول

 
   .هل يعتد باختالف املطالع ؟ :مسألة 

اختلف العلماء يف احلكم إذا رأى اهلالل أهل بلد دون غريه من البلدان، فهل جيب على   
 لكل بلـد رؤيـة ؟ إىل   و أنّخر أآ بلد يروه أن يأخذوا يف ذلك برؤية  مل أهل بلد ما إذا
  :ثالثة أقوال هي

رؤية ال تلزم غري أهـل البلـد   ذهب مالك فيما روى املدنيون عنه إىل أن ال: لاألو
  .1مام الناس على ذلكحصلت فيه، إال أن حيمل اإل ذيال

إذا ثبـت  : وأمحد بن حنبل والشافعي، قال مالك فيما روى ابن القاسم عنه: الثاين
  . 2عند الناس أن أهل البلد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا

إن كان بـني  : فةوبعض أصحاب أيب حني ،قال بعض أصحاب الشافعيو: الثالث
البلدين مسافة قريبة ال ختتلف ألجلها املطالع، لزم أهلها الصوم برؤية اهلالل يف إحدامها، 

  . 3وإن كان بينهما بعد، فلكل أهل بلد رؤيتهم

  : 4سبب اخلالف

  : والنظر يف هذه املسألة إىل تعارض األثر سبب اخلالفيرجع 

                                                 
 .14/357:، التمهيد6/280: اموع. 2/37: املنتقى :انظر   1

. 3/12:الفـروع . 1/410: أسىن املطالب. 6/280: اموع ،14/357:، التمهيد2/37: املنتقى :انظر   2
 . 2/304: كشاف القناع. 3/273: اإلنصاف

 .6/280 :، اموع95ـ 2/94 :األم 3
  . 487ـ1/486:بداية اتهد  4



ل االختالف فيجـب أن حيمـل   كها أما النظر فهو أن البالد إذا مل ختتلف مطالع
وأما إذا اختلفت اختالفا كـثريا فلـيس    بعضها على بعض، ألا يف القياس األفق الواحد

  . جيب أن حيمل بعضها على بعض

بعثته إىل معاوية بالشـام،   2أم الفضل بنت احلارث أنّ 1كريب فأما األثر فما رواه
وأنا بالشام، فرأينا اهلالل ليلة  نرمضا علي فاستهل ،قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها

فقـال   ،بن عباس مث ذكر اهلاللعبد اهللا  اجلمعة، مث قدمت املدينة يف آخر الشهر، فسألين
 وصاموا ورآه الناس نعم: رأيته ليلة اجلمعة، قال أنت رأيته؟ قلت: مىت رأيتم اهلالل؟  قلت

حىت نكمل ثالثـني يومـا أو    رأيناه ليلة السبت، فال نزال نصوم اّقال لكن .وصام معاوية
ال هكذا أمرنا رسول اهللا صـلى اهللا   :؟ قال وصيامه برؤية معاوية نكتفي أفال: قلت. نراه
  3.وسلم عليه

فظاهر هذا األثر يقتضي أنّ لكل بلد رؤيته قرب أو بعد،و النظر يعطي الفرق بـني  
  . البالد النائية والقريبة

  :الرأي املختار
                                                 

والد رشدين  ، و رشدين اهلامشي العباسي احلجازيأب ، اإلمام احلجة ، كريب بن أيب مسلمهو موىل ابن عباس،   1
 ،ث عن مواله ابن عباس وأم الفضل أمه وأختها ميمونـة حد، أدرك عثمان وأرسل عن الفضل بن عباس ، وحممد
ـ 98تويف سنة  .حممدو ه رشدينوولدي ، شـذرات  4/479: سـري أعـالم النـبالء   : انظـر ترمجتـه يف   .هـ
  .1/114:الذهب

زوجة العباس عم النيب صلى اهللا عليه وسلم  ، احلارث بن حزن بن جبري اهلاللية احلرة اجلليلة بنت، أم الفضلهي   2
خت أمساء بنت أعدا لبابة وهي أخت أم املؤمنني ميمونة وخالة خالد بن الوليد و، وأم أوالده الرجال الستة النجباء

سري  :انظر ترمجتها يف.  وفيت يف خالفة عثمانت. وقيل مل يسلم من النساء أحد قبلها يعين بعد خدجية. عميس ألمها
 .2/315:أعالم النبالء

أبـو داود يف كتـاب   ، و1087: أخرجه مسلم يف كتاب الصيام، باب بيان ان لكل بلد رؤيتهم، احلديث رقم 3
ا الترمذي يف كتاب الصوم، باب م، و2332: الصوم، باب إذا رؤي اهلالل يف بلد قبل االخرين بليلة، احلديث رقم

النسائي يف كتاب الصوم، باب اختالف أهل اآلفاق يف الرؤية، ، و693: جاء لكل أهل بلد رؤيتهم،  احلديث رقم
 ،3/76: ، سنن الترمـذي 300ـ2/299:سنن أيب داود ،2/765:صحيح مسلم: انظر 2111: احلديث رقم
  .4/131:سنن النسائي



  .لرب القول األولاختار اإلمام ابن عبد ا

  . 1إىل القول األول أذهب: قال أبو عمر

  : و استدل الختياره بأدلة منها

  .ـ حديث ابن عباس املذكور1

  .وهو حديث حسن تلزم به احلجة: قال

  . 2وقول ابن عباس عندي صحيح يف هذا الباب، واهللا املوفق للصواب   

  .ـ عمل الصحابة والتابعني2

وهو قول صاحب كبري ال خمـالف لـه مـن    : عباس قال يف ترجيحه حلديث ابن
  . 3الصحابة، وقول طائفة من فقهاء التابعني

  .وهو أن من عمل مبا جيب عليه مما أمر به،  فقد قضى اهللا عنه: ـ املعقول3

إن النظر يدل عليه عندي، ألن الناس ال يكلفون علم ما غاب عنهم يف غـري  : قال
أرأيت لو رئي مبكة أو خبراسان هـالل رمضـان   . بلدهم، ولو كلفوا ذلك لضاق عليهم

بزمان عند أهل األندلس، أو عند بعضهم، ) و(أعواما بغري ما كان باألندلس مث ثبت ذلك 
أو عند رجل واحد منهم، أكان جيب عليه قضاء ذلك وهو قد صام برؤية، وأفطر برؤية، 

 . 4ه، فقد قضى اهللا عنهومن عمل مبا جيب عليه مما أمر ب. أو بكمال ثالثني يوما كما أمر

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

صحيح األثر وعضده بالنظر، وبعمل السلف اعتمد ابن عبد الرب يف اختياره على 
  .من الصحابة والتابعني

                                                 
  . 14/358:التمهيد  1
  . 14/358:التمهيد  2
  . 14/358:نفس املصدر  3
  . 14/358:نفس املصدر  4



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .حكم القُبلة للصائم :مسألة

 : اختلف الفقهاء يف حكم القبلة للصائم إىل قولني مها

 تكره القبلة للصائم إذا حركت شـهوته، : قال أبو حنيفة والشافعي وأمحد :ولاأل
  . 1إذا كان يأمن على نفسه ما سوى ذلك وتباح 

  2.تكره القبلة للصائم وإن علمت السالمة من ذلك: قال مالكو :الثاين

   :3سبب اخلالف

صلى اهللا أن النيب  :وأم سلمة من رخص يف القبلة استند ملا روى من حديث عائشة
  .ومن كرهها فلما يدعوا إليه من الوقاع .4 وهو صائم وسلم كان يقبل عليه

  : الرأي املختار

  .وأمحد بن حنبل الرخصة يف القبلة للصائم اختار اإلمام ابن عبد الرب قول أيب حنيفة

                                                 
: األم. 2/203: مطالب أويل النهى. 1/324:تبيني احلقائق. 2/106: بدائع الصنائع. 3/58: انظر املبسوط  1
 .1/415: أسىن املطالب. 6/349: اموع. 2/107

 .  3/332: التاج واإلكليل. 2/45: املنتقى.   1/268انظر املدونة    2
  . 1/490:بداية اتهد  3
  .سيأيت خترجيه  4



  :بأدلة منها و استدل الختياره

يف رمضان فوجـد   وهو صائم، ل امرأتهقب حديث عطاء بن يسار، أن رجالـ    1
سأل له عن ذلك، فدخلت على أم سـلمة زوج  تمن ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته 

 وسلم، فذكرت ذلك هلا فأخربا أم سلمة أن رسول صلى اهللا عليه النيب صلى اهللا عليه
لسـنا  : وقال فزاده ذلك شرا، .فرجعت  فأخربت زوجها بذلك .وهو صائم وسلم يقبل

وسلم ما شاء، مث  وسلم، اهللا حيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه  عليهمثل رسول اهللا صلى اهللا
وسلم فقال رسول  رجعت امرأته إىل أم سلمة، فوجدت عندها رسول اهللا صلى اهللا عليه

 ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليهةما هلذه املرأة ؟ فأخربته أم سلم :وسلم اهللا صلى اهللا عليه
ذهبت إىل زوجها فأخربته ف قد أخربا،: فقالت »؟ذلك أال أخربتيها أين أفعل«: وسلم

 وسلم اهللا حيل لرسوله صلى اهللا عليه لسنا مثل رسول اهللا صلى اهللا عليه: وقال فزاده شرا
 واهللا إين ألتقـاكم اهللا «: وقـال  وسلم، فغضب رسول صلى اهللا عليه .وسلم ما شاء

  1.»وأعلمكم حبدوده

وغريه  من الفقه أن القبلة للصائم جائزة يف رمضانويف هذا احلديث   :قال أبو عمر 
وسلم مل  وظاهره ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه ، على عموم احلديثاأو شيخ ا كان شاب

سكت عنـه   اولو ورد الشرع بالفرق بينهما، مل يقل للمرأة هل زوجك شاب أم شيخ ؟
   .2هن عن اهللا مراده من عباداملبي هوسلم ألن رسول صلى اهللا عليه

 
إن كان رسول اهللا صلى اهللا  :عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها أا قالتـ 2
        .3 .وهو صائم، مث ضحكت وسلم ليقبل بعض أزواجه عليه

                                                 
انظـر   .658: أخرجه مالك يف كتاب الصيام، باب ما جاء يف الرخصة يف القبلة للصـائم،  احلـديث رقـم     1

 .1/269:املوطأ
  .10/56:، االستذكار5/109:التمهيد  2
بخـاري يف  ال، و659: أخرجه مالك يف كتاب الصيام، باب ما جاء يف الرخصة يف القبلة للصائم، احلديث رقم  3

مسلم يف كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة يف الصـوم  ، و1928: كتاب الصوم، باب قبلة الصائم،  احلديث رقم



                     

  1ئم وهو صا كان يقبل: وسلم أن النيب صلى اهللا عليهعن أم سلمة ـ 3

  

  

  

  . 3وهو صائم وسلم يقبل سول صلى اهللا عليهكان الر :بنت عمر، قالت 2عن حفصةـ 4

وهذا املعىن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، : قال أبو عمر
صحيح من حديث عائشة وأم سلمة وحديث حفصة، يروى عنهن كلهن وعن غريهـن  

  . 4عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من وجوه ثابتة

  .د الرب يف اختيارهاملستند الذي اعتمد عليه ابن عب

  .ظاهر احلديث وعمومه استند ابن عبد الرب يف اختياره هذا على

  

                                                                                                                                           
: ، فـتح البـاري  1/269:املوطـأ : انظـر  .1106: ليست حمرمة على من مل حترك شهوته، احلـديث رقـم  

 .. 2/776:، صحيح مسلم191ـ4/190
انظـر فـتح    .322:هي يف ثياا،  احلديث رقـم و النوم مع احلائضأخرجه البخاري يف كتاب احليض، باب   1

  . 1/556:الباري
هلـا  و حديثا، 60سلم حنو و هي أم املؤمنني، حفصة بنت عمر بن اخلطاب، روت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 2

ني حضـرته  فتاوي مذكورة يف كتب احلديث، كانت صوامة، قوامة، كاتبة، قارئة، ائتمنها عمر على املصحف ح
، 1/52، شذرات الذهب 2/227سري أعالم النبالء : هـ انظر ترمجتها يف 41توفيت رضي اهللا عنها سنة . الوفاة

  .  306ـ  2/305الفكر السامي 
أخرجه مسلم يف كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة يف الصوم ليست حمرمة على من مل حترك شهوته،  احلـديث    3

صحيح : انظر .1685:  كتاب الصوم، باب ما جاء يف القبلة للصائم،  احلديث رقمابن ماجه يف، و1107: رقم
  . 1/281:، صحيح سنن ابن ماجه2/778:مسلم

  . 5/108:التمهيد  4



  الفطر؟ وهل الصوم أفضل للمسافر أ :مسألة

 : اختلف الفقهاء يف املسافر، هل األفضل له الصوم أو الفطر إىل ثالثة أقوال هي

 . 1الصوم أفضل: والثوري ومالك وأصحابه قال أبو حنيفة: األول

  .2هو خمري: وقال الشافعي  :الثاين

الفطـر  : وقتـادة  واألوزاعـي  وإسحاق بن راهويه وقال أمحد بن حنبل  :الثالث
   .3أفضل

  

  :4سبب اخلالف

يف هذه املسألة إىل معارضة املفهوم من ذلك لظـاهر بعـض    سبب اخلالفيرجع 
زة الفطـر  جاإاملعىن املعقول من  أنّ وذلك ومعارضة بعض املنقول بعضه لبعض املنقول،

وما كان رخصة  فاألفضـل هـو تـرك     رخصة ملكان رفع املشقة عنه،الللصائم إمنا هو 
يا رسول اهللا أجد يفّ قوة : أنه قال 5األسلمي وويشهد هلذا حديث محزة بن عمر الرخصة،

هـي  «: وسـلم  على الصيام يف السفر فهل من جناح ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه
 . 6»ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه ا فحسن،رخصة من اهللا فمن أخذ 

                                                 
. 2/48: املنتقى.   1/272 :املدونة. 1/333:تبيني احلقائق. 2/95: بدائع الصنائع. 3/91: انظر املبسوط  1

 . 3/310: التاج واإلكليل
 . 1/423: أسىن املطالب. 6/264: اموع. 2/112: نظر األما  2
 .  2/180: مطالب أويل النهى. 2/311: انظر كشاف القناع  3
  . 1/499:بداية اتهد  4

وأبو سلمة بن  ،وعروة بن الزبري ،روى عنه سليمان بن يسار  ،روايةو له صحبة ، محزة بن عمرو األسلميهو   5
 3/70: ، الثقات3/212: اجلرح والتعديل: انظر ترمجته يف. هـ61تويف سنة . د بن محزةوابنه حمم ،عبد الرمحن

 .1/69:شذرات الذهب
صحيح :انظر. 1121: الفطر يف السفر،احلديث رقمو أخرجه  مسلم يف كتاب الصيام، باب التخيري يف الصوم  6

  .2/790:مسلم



محزة  سأل : قالت. عائشة والسفر فلمكان حديث ر املسافر بني الفطرو أما من خي
إن شئت «:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصيام يف السفر، فقال األسلمي وبن عمر
  . »1وإن شئت فأفطر فصم

ويعضد مـا   وسلم كان الفطر اهللا عليه ل الفطر، فألن آخر فعله صلىو أما من فض
 . ». 2أن تصوم يف السفر ليس من الرب«: وسلم ورد من قوله صلى اهللا عليه

  : الرأي املختار

  . والفطر اختار اإلمام ابن عبد الرب قول الشافعي، ختيري املسافر بني الصوم

  :و استدل الختياره جبملة من األدلة منها

  .3ن شاء أفطرإو إن شاء صام: وجوه نمروى عن ابن عباس  ـ ما 1 

وابن  وسلم من حديث أنس وهو الثابت عن النيب صلى اهللا عليه : قال أبو عمر    
 .4لمي األس وبن عمر محزةوأيب سعيد و عباس

 وسلم فصام قوم مع الرسول صلى اهللا عليه ناسافر: عن أنس بن مالك قالـ 2
  .5ملفطر على ال الصائموال ا وأفطر قوم فلم يعب الصائم على املفطر

                                                 
البخاري يف كتـاب  ، و671:  السفر،  احلديث رقمأخرجه مالك يف كتاب الصيام، باب ما جاء يف الصيام يف  1

  .4/224:فتح الباري ،1/272 :املوطأ: انظر. 1943: اإلفطار،  احلديث رقمو الصيام، باب الصوم يف السفر
ليس من الرب  (اشتد احلر و سلم ملن ظلّل عليهو أخرجه البخاري يف كتاب الصوم، باب قول النيب صلى اهللا عليه 2

الفطـر يف رمضـان   و مسلم يف كتاب الصيام، باب جواز الصـوم ، و1946: ، احلدبث رقم)ر الصوم يف السف
 .2/786:، صحيح مسلم4/229:فتح الباري: انظر .1115: للمسافر يف غري معصية، احلديث رقم

  .4/246 :السنن الكربى: انظر .7966:رقمحديث . أخرجه البيهقي  3
  .2/170:التمهيد   4
البخاري يف كتـاب  ، و668: ب الصيام، باب ما جاء يف الصيام يف السفر،  احلديث رقمأخرجه مالك يف كتا  5

مسلم ، و1947: سلم بعضهم بعضا يف اإلفطار،  احلديث رقمو الصوم، باب مل يعب أصحاب النيب صلى اهللا عليه
، 1/272:طـأ املو: انظر .1117: يف كتاب الصيام، باب جواز الصيام يف شهر رمضان للمسافر،  احلديث رقم

  .2/787:، صحيح مسلم4/233:فتح الباري



وسـلم   خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه :ري قالدعن أيب سعيد اخلـ 3
وأفطـر   حني فتح مكة لسبع عشرة أو لتسع عشرة بقني من رمضان فصام الصائمون

  1ومل يعب على هؤالء فطرون فلم يعب على هؤالءم

 وسلم صلى اهللا عليه هذا معىن حسن ألنه أضاف اإلباحة إىل النيب : قال أبو عمر
  .2وهو من أصح إسناد جاء يف هذا احلديث وأنه مل يعب على واحدة من الطائفتني

يا رسول اهللا أجد يفّ قوة على الصـيام يف  : األسلمي أنه قال ومحزة بن عمر نعـ 4
هي رخصة مـن اهللا  «: وسلم السفر فهل من جناح ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه

 . 3»أن يصوم فال جناح عليه ومن أحب ،فمن أخذ ا فحسن

ويف هذا احلديث التخيري للصائم يف سفره يف الفطر والصـيام  : قال يف االستذكار
  .4وهو مذهب مجاعة فقهاء األمصار

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  .صحيح األثر مستند ابن عبد الرب يف اختياره هذا هو

وسلم من وجوه  وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه :ه الختيارهقال يف معرض ترجيح
  .5.له ولزم التسليم وعلى من صام فثبتت حجته وأنه مل يعب على من أفطر أنه صام يف السفر

  
 

  .السواك للصائم حكم:مسألة

                                                 
الفطر يف شـهر رمضـان للمسـافر،     و أخرجه مسلم يف كتاب الصيام، باب جواز الصوم ، 2/176:التمهيد 1

 .2/68 :الطحاوي يف شرح معاين اآلثار، و2/786 :صحيح مسلم: انظر. 1116: احلديث رقم
  .176/ 2 :التمهيد  2
  .سبق خترجيه  3
  .10/85:ذكاراالست  4
 .10/78 :االستذكار ،2/170 :التمهيد  5



اتفق الفقهاء على إباحة السواك اليابس للصائم يف كل األوقـات، واختلفـوا يف   
  :نيالرطب منه إىل قول

  . 1وبه قال مالك وأصحابه. الكراهة: األول

 ومبثل قوهلم قـال الشـافعي  . والثوري والليث أبو حنيفةوبه قال . اجلواز  :الثاين
  . 2ه يف العشي للخلوفاكره ما إال أ وأمحد،

  : الرأي املختار

  :يف كل األوقات مستدال ـ الرطب واليابس ـ  اختار اإلمام ابن عبد الرب إباحة السواك

 معأشق على أميت ألمرم بالسواك  أن  لو ال«: وسلم بقوله صلى اهللا عليهـ 1 
   3.»كل وضوء

  
مـع كـل   «: يف هذا احلديث إباحة السواك يف كل األوقات لقوله  :قال أبو عمر

   4.والغدوات واهلجري والصالة قد جتب يف أكثر الساعات بالعشي. »مع كل صالة«. »وضوء

  . 5وهو صائم اكتسيوسلم أنه كان  لى اهللا عليهعن النيب ص يرو ـ ما2

 . 4وعائشة 3وأيب هريرة 2وابن عباس 1وابن عمر 6وعن عمر ـ3

                                                 
  .1/332: اموع. 3/350: التاج واإلكليل. 2/75: املنتقى   ،7/198:، التمهيد1/272انظر املدونة   1

 .3/46:املغين. 1/332: اموع. 2/111: األم. 1/331:تبيني احلقائق. 2/106: بدائع الصنائع. 3/99: انظر املبسوط  2
  ،1/73:صحيح ابن خزمية: انظر.144:رقم. حديث. ، والبيهقي140:رقم  حديث. جه ابن خزميةأخر 3
   .7/198:التمهيد  4
أخرجـه   .هو صائمو سلم ما ال أحصي يتسوكو رأيت النيب صلى اهللا عليه :احلديث عن عامر بن ربيعة أنه قال  5

الترمذي يف كتاب الصوم باب ما جـاء  ، و2364: أبو داود يف كتاب الصوم، باب السواك للصائم، احلديث رقم
  . 3/104:، سنن الترمذي2/307:سنن أيب داود: انظر .725: يف السواك للصائم،  احلديث رقم

لكن بعـود قـد ذوى   و هو صائم،و ما رأيت أحدا أدأب للسواك من عمر،(  :احلديث عن زياد بن حدير قال  6
 :مصـنف عبـد الـرزاق    :انظـر . 8113:رقمحديث . يوالبيهق. 7485:حديث رقم .أخرجه عبد الرزاق.)
 .4/272: السنن الكربى، 4/201



  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

لوال أن أشـق  : فقوله صلى اهللا عليه وسلم .عموم احلديث استند ابن عبد الرب على
فلم خيص النيب صلى اهللا عليه وسلم وقتا . عام. ءعلى أميت ألمرم بالسواك مع كل وضو
  .دون وقت، وال سواكا يابسا من رطب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

اختيارات ابن عبد الرب من باب الزمن املنهي عن الصيام : الفرع الثاين
  .فيه

  

  .حكم صيام أيام التشريق  :مسألة

                                                                                                                                           
 حـديث . أخرجـه عبـد الـرزاق    .هو صائم إذا راح إىل صالة الظهـر و عن نافع أنّ ابن عمر كان يستاك  1

 .4/202:مصنف عبد الرزاق :انظر .7488:رقم
  . 7497:رقم.4/203:عبد الرزاق مصنف :نظر .ال بأس بالسواك األخضر للصائم :عن ابن عباس، قال 2
أخرجـه مالـك يف كتـاب     .لوال أن يشق على أمته ألمرهم بالسواك، مع كل وضوء :عن أيب هريرة، أنه قال  3

    .1/81:انظر املوطأ .150: الطهارة،  باب ما جاء يف السواك،  احلديث رقم
  .7/198:التمهيد   4



 والشافعي و حنيفةفق أباتوقد . أيام التشريق هي األيام الثالثة اليت تعقب يوم النحر
 هذه األيام ه ال جيوز ألحد أن يصومأن على واألثر ومجهور العلماء من أهل الرأي وأمحد

م إوال يف غري ذلك يف وجوه الصيام، إال املتمتع وحده ف يف قضاء رمضان، وال يف نذر،
  . 1اختلفوا يف ذلك

التشريق فقال مالـك   أما آخر أيام ،و مبثل قوهلم قال مالك يف اليومني األولني منه
فيما روى ابن القاسم عنه يصام إن نذره رجل، أو نذر صيام ذي احلجة، فأمـا قضـاء   
 رمضان أو غريه فال يفعل، إال أن يكون قد صام قبل ذلك صياما متتابعا، فمرض مث صح

وقوي على الصيام يف هذا اليوم، فيبين على الصيام الذي كان صامه يف الظهار، أو قتـل  
  . 2وأما قضاء رمضان خاصة، فانه ال يصومه فيه النفس،

  :الرأي املختار

  .اختار اإلمام ابن عبد الرب رأي اجلمهور

تفرقته بني اليومني األولني من أيام التشريق وبني اليوم الثالث  على اإلمام مالك ورد 
 من أيام وأصحابه فرقوا بني اليومني األولني ال أعلم أحدا من أهل العلم غري مالك: بقوله

  3.وبني اليوم الثالث منها التشريق يف الصيام خاصة،

  :و استدل الختياره

وعـن   ،4وسلم عن صيام أيام مىن ي الرسول صلى اهللا عليهـ مبا ثبت من 1
  .1وهي أيام مىن صيام أيام التشريق،

                                                 
. 1/432: أسىن املطالب. 6/485: اموع. 8/156: األم. 2/78: بدائع الصنائع. 3/81: انظر املبسوط  1

 . 3/128: الفروع. 3/51: املغين
 .12/128 :التمهيد. 2/59: املنتقى. 1/284: انظر املدونة  2
  .12/244:، االستذكار12/129:التمهيد  3
الك يف كتاب احلج، أخرجه م .سلم ى عن صيام أيام مىنو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه :عن سليمان بن يسار  4

  .1/346 :انظر املوطأ .861: باب ما جاء يف صيام أيام مىن،  احلديث رقم



وليس يف حديث ذكر صيام أيام الذبح، إمنـا   وأقل ما يقع عليه أيام ثالثة، : قال 
   2.النهي عن صيام أيام التشريق ذلك

صوم اليوم  من أنه ال جيوز واألثر  مجهور العلماء من أهل  الرأي ـ مبا أمجع عليه2
وال يف غري ذلك من وجوه الصيام،  وال يف النذر، الثالث من أيام التشريق يف قضاء رمضان

 .3م اختلفوا يف ذلكإإال للتمتع وحده، ف

 وهي أيام مىن، يام املعدودات،األأن أيام التشريق هي  على   العلماء ـ باتفاق 3
 4.ذلك ومل خيتلفوا يف وهي ثالثة أيام بعد يوم النحر، كل هذه األمساء واقعة على هذه األيام،

  

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  .ءهو األثر وعضده بقول مجهور العلما مستند ابن عبد الرب يف هذا االختيار

  

  

  

  

 
  .حكم صوم يوم عرفة بعرفة: مسألة

                                                                                                                                           
أنـه دخـل    :عن أيب مرة موىل أم هاىنء أخت عقيل بن أيب طالب، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، أنه أخربه  1

هذه األيام اليت انا رسول  :فقالإين صائم،  :فقلت له :فدعاين، قال :على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال
أخرجه مالـك يف كتـاب    .هي أيام التشريق :قال مالك  .أمرنا بفطرهنو سلم عن صيامهن،و اهللا صلى اهللا عليه

  .347ـ 1/346 :انظر املوطأ .864: احلج، باب ما جاء يف صيام أيام مىن،  احلديث رقم
 .12/129 :التمهيد  2
  .12/244 :، االستذكار12/129:التمهيد 3
  .12/129:التمهيد 4



  . اختلف الفقهاء يف صيام عرفة بعرفة

  . 1عرفةبوالثوري فضال الفطر يوم عرفة  فمالك: األول

أحـب  : قال الشافعي. وصيامه لغري احلاج وفضل الشافعي الفطر فيه للحاج: الثاين
 . 2ه الفطر على الدعاءصوم يوم عرفة لغري احلاج، فأما من حج فأحب إيل أن يفطر ليقوي

   : 3سبب اخلالف

 .يف هذه املسألة إىل تعارض اآلثار سبب اخلالفيرجع 

 .4بعرفة  عرفة ى عن صوم يوم أنهوسلم  النيب صلى اهللا عليه عن فقد ثبت

عرفة كفارة السنة والسنة الـيت تليهـا،   صيام يوم «: أنه قال:أيضاو ثبت عنه 
   ».5وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة

األثرين، فاختار الفطر  بنيومجع الشافعي  الفطر، اختاروا أحاديثومن معه  فمالك
 .وصيامه لغري احلاج فيه للحاج،

  : الرأي املختار

  .لغري احلاج وصيامه للحاجاختار اإلمام ابن عبد الرب قول الشافعي، الفطر يوم عرفة 
                                                 

  .21/158:، التمهيد1/267:مواهب اجلليل. 3/311: التاج واإلكليل. 2/306: املنتقى  :انظر  1
 . 1/431: أسىن املطالب. 6/429: اموع. 8/156: انظر األم  2
  . 521ـ1/520:بداية اتهد  3
سلم ى عن صـوم  و ثين أن رسول اهللا صلى اهللا عليهكنا عند أيب هريرة يف بيته فحد :احلديث عن عكرمة، قال  4

سـنن أيب  : انظر  ،2440أخرجه  أبو داود يف كتاب الصوم، باب صوم عرفة بعرفة،  احلديث  .يوم عرفة بعرفة
 . 1/434 :احلاكم يف املستدرك 2/326:داود

أبو داود ، و1162: ث رقمأخرجه مسلم يف كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر  احلدي  5
الترمذي يف كتاب الصوم، باب ما جاء يف و ،2425: يف كتاب الصوم، باب يف صوم الدهر تطوعا،  احلديث رقم

ابن ماجه يف كتاب الصيام، باب ما جاء يف صيام داود عليه السالم،  ، و749: فضل صوم يوم عرفة  احلديث رقم
، صـحيح سـنن ابـن    322ـ2/321:، سنن ايب داود2/818:صحيح مسلم: انظر .1713: احلديث رقم

  .1/286:ماجه



  1.الشافعي أحسن الشيء يف هذا الباب ولق: قال أبو عمر

  :جبملة من األدلة منها ستدل لرأيهوا  

أن ناسا متاروا عندها يوم عرفة يف صيام رسول  ـ عن أم الفضل بنت احلارث،  1
. لـيس بصـائم  : وقال بعضـهم . هو صائم: فقال بعضهم. اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .2فأرسلت إليه بقدح لنب، وهو واقف على بعريه، فشرب

  

هللا عليه وسلم فيما حكت عنه أم الفضـل  محل حديث النيب صلى ا: قال أبو عمر
عندها أنه كان بعرفة، وقد روي ذلك منصوصا، وإذا كان بعرفة فالفطر أفضـل تأسـيا   

ى عن صوم و ) 3أفضل الدعاء يوم عرفة: (  برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد قال
  .4يوم عرفة بعرفة

 وسلم فلم يصمه، ليهحججت مع النيب صلى اهللا ع :قال ـ عن  ابن عمر  أنه1 
. وال أصـومه  ومع عثمان فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع أيب بكر فلم يصمه،

  . 5وال أى عنه وال آمر بصيامه

يعين عرفة بعرفة، ويوضح ذلك قوله حججت وذلك كله كـان يف  : قال أبو عمر
 .1احلج

                                                 
  .21/158 :التمهيد 1
البخاري يف كتاب احلج، باب صوم ، و859: أخرجه مالك يف كتاب احلج، باب صيام يوم عرفة، احلديث رقم  2

،  مسلم يف كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يـوم عرفـة  ، و1988: يوم عرفة،  احلديث رقم
  .2/791:، صحيح مسلم4/297:، فتح الباري1/345 :املوطأ: انظر. 1123: احلدبث رقم

الفردوس مبأثور اخلطاب، أبـو  : انظر. 1413:حديث رقم .أخرجه الديلمي يف الفردوس من حديث أيب هريرة  3
، دار 352ص  ،1السعيد بن بسيوين زغلـول، ج  :شجاع شريويه بن شهردار بن شريويه الديلمي اهلمذاين، حتقيق

  .  م1986:الطبعة األوىل ،الكتب العلمية، بريوت
  .سبق خترجيه  4
  .4/285:مصنف عبد الرزاق :.7829:رقمحديث .أخرجه عبد الرزاق  5



 وال عمر، كر،وال أبو ب وسلم مل يصمه النيب صلى اهللا عليه  :ـ  وعنه أنه قال2
 .2وال عثمان وأنا ال أصومه

وأنه ال يصح النهي عن صوم يوم  وهذا يبني أن ذلك يف أيام احلج،  :قال أبو عمر
  3.جعرفة إال بعرفة يف أيام احل

وعن عمـر بـن    يصومان يوم عرفة، أما كانا  4وعائشة ابن الزبريعن و ـ  3
  .مثل ذلك 5صيوعثمان بن أيب العا اخلطاب،

 ـ  عنـدي  ـوهذا ،6إال أنه قد جاء عن عمر أنه مل يصم يوم عرفة :و عمرقال أب
  .7تضادا عنه الرواية يف ذلكتعلى أنه بعرفة، لئال 

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  .مستند ابن عبد الرب يف اختياره هذا هو نص احلديث وعضده بعمل الصحابة

  

  

                                                                                                                                           
  .12/233 :االستذكار  1
  .2/72: املسند :انظر .5411: حديث رقم.أخرجه أمحد  2
  .21/160 :التمهيد  3
لقد رأيتها عشية عرفة، يدفع و: قال القاسم  .املؤمنني كانت تصوم يوم عرفةعن القاسم بن حممد، أن عائشة أم  4

أخرجه مالك يف كتاب احلج،  .بني الناس من األرض، مث تدعو بشراب فتفطرو اإلمام، مث تقف حىت يبيضّ  ما بينها
  .346ـ  1/345 :انظر املوطأ .860: باب صيام يوم عرفة  احلديث رقم

مسعت محيدا حيدث عن احلسن، قال لقد رأيت عثمان بن أيب العاص يرش عليه ماء  :، قالعن املعتمر بن سليمان 5
 ،املعجم الكبري، سليمان بن أمحد بن أيوب :انظر. 8333:حديث رقم. أخرجه الطرباين.هو صائمو يف يوم عرفة،

: م، املوصل، الطبعة الثانيةاحلكو ،مكتبة العلوم43،ص9محدي بن عبد ايد السلفي،ج:أبو القاسم الطرباين، حتقيق
 .م1983هـ 1404

: ما هذه األبيات ؟ قلنـا  :مرعمر بن اخلطاب بأبيات بعرفات، فقال :عن عبادة البصري عن أبيه، عن جده قال  6
  .12/233:االستذكار: انظر .اهم عن صوم يوم عرفةو دعا هلم،و لعبد بن قيس، فقال هلم خريا،

  .21/158:التمهيد 7



  

  

  

  

  

  املبحث الثاين

  .ارات ابن عبد الرب يف العبادات غري الصرفةاختي
  

  

تنتظم العبادات غري الصرفة يف الفقه اإلسالمي يف بايب الزكاة واحلج، فهما عبادتان 
  .غري خالصتني، بل مشوبتان باملعاين املالية

  

و سأعمد يف هذا املبحث على تتبع  اختيارات ابن عبد الرب الفقهية من خالل البابني 
  .لوقوف على مستند واختيار اإلمام ابن عبد الرباملذكورين، ل

  

  :و ذا االعتبار، فهو يشمل على مطلبني مها

  

  .اختيارات ابن عبد الرب من باب الزكاة وأنواعها :املطلب األول 

  



  .اختيارات ابن عبد الرب من باب احلج والعمرة :املطلب الثاين 

  

  

  

  

  املطلب األول 

  لزكاة وأنواعهااختيارات ابن عبد الرب من باب ا

  

    

يهتم هذا املطلب بتتبع اختيارات ابن عبد الرب املأخوذة من بـاب الزكـاة   
  .وأنواعها

يشتمل على فرعنيفهو ا االعتبار ذو:  

  

  .اختيارات ابن عبد الرب من باب الزكاة: الفرع األول 

  

  .اختيارات ابن عبد الرب من باب صدقة الفطر: الفرع الثاين 

  

  



  

  

  

  .اختيارات ابن عبد الرب من باب الزكاة :الفرع األول

  

  . تعجيل الزكوات قبل حلول األجل :لةأمس

   :اختلف الفقهاء يف تعجيل الزكوات قبل حلول األجل إىل قولني

 واألوزاعـي،  وسفيان الثوري وأمحد بن حنبل، وأبو حنيفة ذهب الشافعي :األول
  . 2جيل الزكاة قبل احللولإىل إجازة تع 1وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور،

  . 3وقال مالك ال جيوز تعجيلها قبل احللول  :الثاين

  : 4سبب اخلالف

                                                 
روى عن هشيم وإمساعيل بن عياش وابن عيينـة ووكيـع   ، القاضي أحد األعالمعبيد القاسم بن سالم، هو أبو   1

  وخلق 
وقال ابن راهويه أبو عبيد أوسعنا علمـا  ، داود وابن معني وأمحد وغري واحد وثقه أبو، وعنه عباس الدوري وخلق 

ويل قضاء طرطوس وفسر غريب احلـديث  ، تاج إليناعبيدة وأبو عبيدة ال حيوأكثرنا أدبا وأكثرنا مجعا إنا حنتاج إىل 
: اجلرح والتعـديل . 1/594: ترمجته يف الكىن واألمساءانظر وصنف كتبا ومات مبكة سنة أربع وعشرين ومائتني 

 . 183ص : طبقات احلفاظ. 7/111
.   6/114 :امـوع . 2/22: األم. 1/269:تبيني احلقـائق . 2/51: بدائع الصنائع. 3/23: انظر املبسوط  2

 .3/210: اإلنصاف. 2/571:الفروع. 2/260: املغين. 2/92: املنتقى
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أو حق  ،هذه املسألة إىل االختالف يف الزكاة هل هي عبادة يف سبب اخلالفيرجع 
ومـن   ها بالصالة مل جيز إخراجها قبل الوقت،هوشب فمن قال عبادة ؟واجب للمساكني

  .املؤجلة أجاز إخراجها قبل األجل على جهة التطوع ها باحلقوق الواجبةهشب

  : الرأي املختار

  . اختار اإلمام ابن عبد الرب قول اجلمهور

  ..من مل جيز تعجيلها قاسها على الصالة  :قال أبو عمر

وليس كـذلك   والزكاة بأن الصالة يستوي الناس كلهم وقتها، وفرق بني الصالة
  1.فيها، فأشبهت الديون إذا عجلت أوقات الزكاة الختالف أحوال الناس

  

  : املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

فقد قاس الزكاة علـى احلقـوق   . يف هذا االختيار هو القياس مستند ابن عبد الرب
  .الواجبة املؤجلة

  

  .2الزكاة يف العرية: مسألة

  :اختلف الفقهاء يف زكاة العرية إىل مذهبني

  .3نيفة وأصحابه العرية نفسها صدقة، فال جتب فيها الزكاةقال أبو ح :األول

                                                 
   4/60 :التمهيد  1
2 هم وهو أن من ال َنْخل له من ذَوي احلاَجة يْدرك الرطَب ِلعياله وال َنْخلَ له يطِعمطََب وال َنقَْد بيده َيشتري به الر

منه ويكون قد فََضل له من قوته متر فيجيُء إىل صاِحب النخل فيقول له بِْعنِي مثر َنْخلة أو َنخلتني بِخْرِصها من التمر 
: انظر النهاية يف غريب احلـديث . لناسفيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك اللنََّخالت ليصيب من رطبها مع ا

2/224  .  
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جتب الزكاة على : وقال الشافعي وأمحد بن حنبل ومالك على اختالف عنه :الثاين
  .1املعري إذا أعراها بعد بدو صالحها 

   :الرأي املختار

. اختار اإلمام ابن عبد الرب قول األحناف القائل بعدم وجوب الزكـاة يف العريـة  
  :ل الختيارهواستد

 ال صـدقة يف : ـ حبديث أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال  1
  .2العرية

  . 3والقياس الصحيح أنه ال شيء عليه فيها: قال.ـ بالقياس2

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  .األثر وعضده بالقياس استند ابن عبد الرب على

  

  :اختيارات ابن عبد الرب من باب صدقة الفطر :الفرع الثاين

  

  .زكاة الفطر عن املكاتب: مسألة

  :اختلف الفقهاء يف املكاتب، هل يؤدي عنه سيده زكاة الفطر أوال إىل مذهبني

  .4يؤدي عنه سيده زكاة الفطر: قال مالك وأبو ثور :األول

  .1ال زكاة عليه فيها : وقال أبو حنيفة والشافعي وأمحد :الثاين

                                                 
 ..2/336: نفس املصدر 1
  .2/336:نفس املصدر  2 
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   :2سبب اخلالف

  .السبب يف اختالفهم هو تردد املكاتب بني احلر والعبد

أما . فاجلمهور أحلقوه باحلر ألنّ سيده ال ينفق عليه، وهو منفرد، فكسبه دون املويل
  .اإلمام مالك فأحلقه بالعبد

   :الرأي املختار

  :واستدل له. اختار ابن عبد الرب رأي اجلمهور

  .ـ  بعمل الصحابة1

كان ابن عمر يؤدي الزكاة عن مملوكيه الغيب واحلضور، وال يؤدي : و عمرقال أب 
  .3عن مكاتبيه، وال خمالف له من الصحابة

  .ـ بالقياس2

املكاتب كاألجنيب يف استحقاق كسبه دون مواله، : ومن جهة النظر: قال أبو عمر
ـ  رج زكـاة  وأخذه من الزكاة وإن كان مواله غنيا، ففي القياس أن ال يلزم سيده أن خي

  .  4الفطر عنه

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  .على القياس والنظر وعضده بعمل الصحابة اعتمد ابن عبد الرب يف اختياره

                                                                                                                                           
: الفـروع . 2/364: املغـين . 6/64: اموع. 2/71: األم. 2/286: فتح القدير. 3/103: انظر املبسوط 1
2/527. 
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  املطلب الثاين

  اختيارات ابن عبد الرب من باب احلج والعمرة

  

  

  

  :رة، لذا قسمته إىل فرعنييشمل هذا املطلب اختيارات ابن عبد الرب يف بايب احلج والعم

   

  

  .اختيارات ابن عبد الرب من باب احلج: الفرع األول 

  

  .اختيارات ابن عبد الرب من باب العمرة: الفرع الثاين 

  

  

  

  

  

  

  



  .اختيارات ابن عبد الرب من باب احلج: الفرع األول

  

  . دخول احملرم احلمام :مسألة

  :  مهااختلف الفقهاء يف دخول احملرم احلمام إىل قولني

 والثوري واألوزاعي وأمحد بن حنبل والشافعي قال أبو حنيفةوبه . اجلواز :األول
  . 1وداود وأبو يوسف

  .2وأصحابه قال مالك وبه. الكراهة  :الثاين

  : الرأي املختار

 .3جواز دخول احملرم احلمام: راختار ابن عبد الرب رأي اجلمهو

 وهـو  وجه ثابت أنه كان يدخل احلمـام بن عباس من اواستدل الختياره مبا روى عن  
  .   4حمرم

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  .هو عمل الصحايب ابن عباس مستند ابن عبد الرب يف هذه املسألة

  

 ويعتق هذا، قبـل الوقـوف   والعبد،، حيرمان من احلج، مث حيتلم هذا،  املراهق: سألةم
  .فةبعر
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فللويل من أب أو جـد أن  . فعية واحلنابلة على جواز حج الصيباملالكية والشا اتفق
وإن بلغ . ومن حج حال الصبا، مث بلغ بعد انتهاء وقت عرفة فعليه احلج. حيرم عن الصغري

الصيب، فأحرم ووقف بعرفة، وأمت املناسك، أجزأه عن حجة اإلسالم بال خالف، ألنه مل 
 احلج، مث حيتلم هذا،بوالعبد،، حيرمان    راهقيف امل واختلفوا .  يفته شيء من أركان احلج

  : ويعتق هذا، قبل الوقوف بعرفة

ويتماديان على  وال ألحد، ذين،هلال سبيل لرفض اإلحرام : وأصحابه فقال مالك .1
  .1وال جيزيهما حجهما ذلك عن حجة اإلسالم إحرامهما،

قبـل أن يقـف   إذا أحرم باحلج من مل يبلغ من الغلمان، مث بلغ : وقال أبو حنيفة .2
ن جدد إحراما بعد ما بلغ إمل جيزه ذلك عن حجة اإلسالم، ف بلوغه بعرفة،  فوقف ا بعد

وقالوا  إن دخل عبد مع مواله فلم حيرم من امليقات مث أذن له فأحرم مـن مكـة    .هأأجز
سلم، وال على الصيب حيتلم، ي  ايننصرالوليس عل  باحلج فعليه الدم إن أعتق لتركه امليقات

وجيب على السيد أن يأذن لعبده يف احلج  ووجوبه على العيد، قوط اإلحرام عنهما دم،لس
  .2إذا بلغ معه ألن العبد ال يدخل معه بغري إحرام

الوقوف بعرفة فوقـف ـا    قبل إذا أحرم الصيب مث بلغ:  4وأمحد 3وقال الشافعي .3
الوقوف بعرفـة   قبل وكذلك العبد إذا أحرم مث عتق حمرما أجزأه ذلك من حجة اإلسالم،

  .جتديد إحرام واحد منهما ومل حيتج إىل فوقف ا حمرما أجزأه من حجة اإلسالم،

  :5سبب اخلالف 
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السبب يف اختالف الفقهاء هو هل احلج مفتقر إىل النية والقول مجيعا كالصالة 
  ؟ وهل جيوز نقل اإلحرام يف احلج من شيء إىل مثله ؟  

أمر كل من دخـل يف حـج أو    لن اهللا عز وجأ: احتج مالك ومن قال بقوله 
ومن رفض إحرامه، فلم يتم ) 1أمتوا احلج والعمرة هللاو: عمرة بإمتام ما دخل فيه لقوله

  .حجه وال عمرته

و من حجة أيب حنيفة أن احلج الذي كان فيه ملا مل يكن جيزي عنه، ومل يكـن  
يشتغل عن فرض قـد  الفرض الزما له حني أحرم به، مث لزمه حني بلغ، استحال أن 

تعين عليه بنافلة، ويعطّل فرضه، كمن دخل يف نافلة وأقيمت عليه املكتوبة، وخشـي  
فواا، قطع النافلة ودخل يف املكتوبة، واحتاج إىل اإلحرام عند أيب حنيفة، ألن احلج 

  . عنده مفتقر إىل النية، والنية واإلحرام، مها من فرائضه عنده

ا ذه احلجة، واحتجا يف إسقاط جتديد النية بأنه جائز أما الشافعي وأمحد فاحتج
لكل من نوى بإهالله اإلحرام، أن يصرفه إىل ما شاء من حج أو عمـرة، وحبـديث   

مب ، إذ قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أقبل من اليمن، مهال باحلج 2علي
فقال لـه  . عليه وسلم قلت لبيك اللهم بإهالل كإهالل النيب صلى اهللا: ؟ قال أهللت

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإين أهللت باحلج، وسقت اهلدي، ومل ينكر عليـه  
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقالته، وال أمره بتجديد نية إلفراد أو قران، أو متعـة  

3 .  

 : الرأي املختار

  .وأمحد اختار اإلمام ابن عبد الرب قول الشافعي

  : ه مبا يليو استدل الختيار
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وحجة، فقال أهـل الـنيب    وسلم أهل بعمرة ما رواه أنس أن النيب صلى اهللا عليه .1
من مل يكن معـه هـدي   « :وأهللنا به، فلما قدمنا مكة قال وسلم باحلج، صلى اهللا عليه
وسلم هدي، فقدم علينا علي بـن أيب   وكان مع النيب صلى اهللا عليه .»فليجعلها عمرة

مب أهللـت  «: وسلم صلى اهللا عليه له النيب  حاجا، فقال ن اليمنم رضي اهللا عنه طالب
 ن معنـا إمسك فاف«: وسلم، قال النيب صل اهللا عليه به أهللت مبا أهل :فقال. »أهلكن معنا إف

 .1.»هديا

 وسلم، إىل قومي باليمن، فجئت بعثين النيب صلى اهللا عليه :عن أيب موسى قال .2
 أهللت بإهالل كإهالل النيب صلى اهللا عليه: قلت »؟ مب أهللت« :قالفوهو بالبطحاء، 
  .وذكر احلديث 2.ال: لتق. »؟ هل معك هدي« :وسلم، فقال

وأبا موسى مل ينويا شيئا  معينا من حج  ففي هذين احلديثني أن عليا: قال أبو عمر
وعملـه   النية يف عملهما مبـا نـواه   علقاوإمنا أهال حمرمني و ناوال قر وال عمرة، مفرد،
النية يف اإلحرام  واهللا أعلم على أنّ ذلك وسلم فدلّ وهو رسول اهللا صلى اهللا عليه مها،غري

 الدخول يف الصالة مفتقر إىل القـول  أنّ اإلحرام بالصالة، أال ترى يف النيةكباحلج ليس 
وليس احلج  كذلك، ألنه يصـح   واعتقاد  تعيني الصالة بعينها، وهو التكبري والنية مجيعا،
من األعمال، مثـل   التلبية، أال ترى أن احلج قد يدخل فيه بغري التلبيةلنية دون عندهم با

ومثل أن يقول قـد أحرمـت    والتوجه حنو البيت إذا نوى بذلك اإلحرام، شعار اهلدي،إ
وحنو ذلك وال يصح اإلحرام يف الصالة إال بالتكبري، فلهذا جاز نقـل   باحلج أو بالعمرة،

 :وسـلم  ويصحح ذلك قول الرسول صلى اهللا عليه  مثله،اإلحرام يف احلج من شيء إىل

                                                 
باب بعث علي بن أيب طالب عليه السالم وخالد بن الوليد رضي اهللا عنـه  أخرجه البخاري يف كتاب املغازي،   1

 .88ـ8/87:فتح الباري: انظر. 4353: حديث رقم ،جة الوداعإىل اليمن قبل ح
 سلم كإهالل النيب صلى اهللا عليـه و من أهلّ يف زمن النيب صلى اهللا عليهباب . أخرجه البخاري يف كتاب احلج 2
 .3/531:، انظر فتح الباري1559: سلم، احلديث رقمو



ويصـرفه إىل   فأجاز أن يدخل فيه بوجـه . »من مل يكن معه هدي، فليجعلها عمرة«
  .1هغري

  

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره
  .هونص احلديث مستند ابن عبد الرب يف هذه املسألة

  

  
  
  
  
  

  .لبس احملرم سراويل :مسألة
وإذا لبسها هـل    جيد إال السراويل، هل له لباسها؟ اختلف الفقهاء يف احملرم إذا مل

 : ىل قولني مهاإجتب له فدية أم ال 
وسواء  وإن لبسها افتدى ال جيوز له لباس السراويل،: وأبو حنيفة قال مالك :األول

  . 2وجد اإلزار أو مل جيد

وأبو ثـور   وإسحاق بن راهويه، ،والثوري وأمحد بن حنبل وقال الشافعي،: الثاين
 . 3إذا مل جيد احملرم إزارا، لبس السراويل، وال شيء عليه: وداود

  : 4سبب اخلالف
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يف هذه املسألة إىل تعارض اآلثار، فعمدة مذهب مالك ظاهر  سبب اخلالف عيرج
وسلم مـا يلـبس    حديث بن عمر، فعن ابن عمر، أن رجال سأل الرسول صلى اهللا عليه

العمائم ال ال تلبسوا القمص و«: وسلم ثياب؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه احملرم من
 فيلـبس اخلفـني،   جيد نعلني وال اخلفاف، إال أحد ال وال الربانس، السراويالت،ال و

وال  وال تلبسوا شيئا مـن الثيـاب مسـه الزعفـران     وليقطعهما أسفل من الكعبني،
  . »1الورس

وسـلم كمـا    ستثناها رسول اهللا صلى اهللا عليهولو كان يف ذلك رخصة ال: قالوا
  .استثىن يف لبس اخلفني

، عن ابن عبـاس،  2ومن قال بقوهلما حديث جابر بن زيد وأمحد وعمدة الشافعي
واخلف  السراويل ملن مل جيد اإلزار،«: وسلم يقول مسعت  الرسول صلى اهللا عليه :قال

  . 3»ملن مل جيد النعلني

 : الرأي املختار

  .واستدل الختياره ومن حنا حنومها وأمحد اإلمام ابن عبد الرب قول الشافعياختار 

                                                 
البخاري يف و ،) 730احلديث ( من لبس الثياب يف اإلحرام،  باب ما  ينهى عنه  ،أخرجه مالك يف كتاب احلج  1

مسلم يف كتاب احلج، بـاب مـا يبـاح    ، و1542: باب ما يلبس احملرم من الثياب،  احلديث رقم ،كتاب احلج
، فـتح  1/298:املوطـأ : انظر .1177: بيان حترمي الطيب عليه،  احلديث رقمو ما ال يباحو عمرةو للمحرم حبج

 .3/834:، صحيح مسلم3/511: الباري
روى  ، وابن عمـر  ، واحلكم بن عمرو، بن عباساروى عن  ، جابر بن زيد  األزدي اليحمديهو أبو الشعثاء،  2

سئل أبـو  و. ثقة يأبو الشعثاء جابر بن زيد روى عنه قتادة بصر :قال حيىي بن معني .ة،عنه عمرو بن دينار وقتاد
: اجلرح والتعديل :انظر ترمجته يف. هـ93تويف سنة . ثقة يدأز يبصر :زرعة عن جابر بن زيد أىب الشعثاء فقال

  .1/101:، شذرات الذهب4/481: سري أعالم النبالء  . 4/101: ، الثقات2/494
مسلم يف كتاب احلج، باب ما ، و5804: أخرجه البخاري يف كتاب احلج، باب لبس السراويل،  احلديث رقم  3

، صـحيح  335ـ10/334:فتح الباري:انظر .1187:   يباح،  احلديث رقمما الو يباح للمحرم حبج او عمرة
  .3/835:مسلم



وسلم  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه: ابن عباس قال جابر بن زيد عنمبا رواه  .1
 . 1»واخلف ملن مل جيد النعلني السراويل ملن مل جيد اإلزار،«: يقول

الشعثاء جابر بن زيـد،  ، قال أخربين أبو 2ويف رواية أخرى عن عمرو بن دينار .2
وهو خيطب عن املـنري   وسلم قال مسعت ابن عباس يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .4»3يلبس السراويلفلومن مل جيد إزارا  من مل جيد النعلني، فليلبس اخلفني،«: يقول

  

  

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

فاحلديث نـص يف لـبس احملـرم    . األثرليه هو مستند ابن عبد الرب فيما ذهب غ
  .السراويل إن مل جيد اإلزار

  

 .لبس احلاج املعصفر من الثياب: مسألة

  .:إىل قولني مها اختلف الفقهاء  يف لبس احلاج املعصفر من الثياب

  . 5وأبو ثور والثوري وأبو حنيفة كرهه مالك :األول

  . 1ورخص فيه الشافعي: الثاين

                                                 
 .سبق خترجيه  1
طائفة كان فقيها، ثبتـا،  و جابراو هو أبو حممد عمروا بن دينار اجلمحي موالهم اليمين الصنعاين، مسع ابن عباس 2

  .1/171لذهب ، شذرات ا5/300سري أعالم النبالء : نظر ترمجته يفا. هـ126تويف سنة 
فتح : انظر. 1841: احلديث رقم. باب لبس اخلفني للمحرم إذا مل جيد النعلنيأخرجه البخاري يف كتاب احلج،   3

 . 4/70:الباري
. دار الفكـر . 443،ص 2حممود بن حممود البابريت احلنفـي، ج  . العناية شرح اهلداية. 2/198: انظر املنتقى  4

   .15/113:التمهيد. لبنان. بريوت
 . 1/395انظر املدونة   5



   :الرأي املختار

  :واستدل الختياره. اختار ابن عبد الرب قول الشافعي

كتـب عبـد    :أنه قال 2مبا رواه مالك عن ابن شهاب، عن سامل بن عبد اهللاـ 1
أمر  شيء من أن ال ختالف عبد اهللا بن عمر يف 4إىل احلجاج بن يوسف 3لك بن مروانامل

وأنا معـه،   الشمس، تغفلما كان يوم عرفة، جاءه عبد اهللا بن عمر حني زا :احلج، قال
 :فة معصفرة فقـال حوعليه مل احلجاج، ؟ فخرج عليه هذا ، أينهفصاح به عند سرا دق
 :أهذه الساعة، قـال  :الرواح إن كنت تريد السنة، فقال :فقال ؟مالك يا أبا عبد الرمحن

احلجاج، فصار  خرجفيض علي ماء، مث أخرج، فرتل عبد اهللا حىت أنظرين حىت انعم قال ف
ل الصالة وعج ،فأقصر اخلطبة اليوم، تريد أن تصيب السنة كنت بني أيب، فقلت إنو بيين
سمع ذلك منه، فلما رأى ذلك عبـد اهللا،  يما يفجعل ينظر إىل عبد اهللا بن عمر ك :قال
 .5صدق :قال

                                                                                                                                           
  .  :2/381اية احملتاج. 1/276: انظر أسىن املطالب 1

 يروى عنه الزهر ، وعائشة ، هريرة وأيب ، روى عن أبيه ، سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب هو أبو عمر،  2
ـب   4/184: اجلـرح والتعـديل  : انظر ترمجته يف.  هـ106تويف سنة . ونافع  ، الفكـر 4/457: الء، سـري أعـالم الن

 . 2/357:السامي
، واليته امع كان من فقهاء أهل املدينة وقرائهم ،عبد امللك بن مروان بن احلكم األموي القرشي هو أبو الوليد،  3

ـ 86تويف سنة  .ويل بعده ابنه الوليدو عليها بعد ابن الزبري ثالث عشرة سنة، : الثقـات  :انظـر ترمجتـه يف  . هـ
  .1/97:، شذرات الذهب4/246 :النبالء سري أعالم ،5/119

توىل قتال ابن الزبري رضي اهللا عنه فقهره على مكة واحلجاز ، احلجاج بن يوسف الثقفي املشهور ،هو أبو حممد  4
وكان يصلي بالناس ويقيم  ، فواله عبد امللك احلجاز ثالث سنني ، وقتل ابن الزبري وصلبه مبكة سنة ثالث وسبعني

وتـويف   . هلها وفعل ما فعـل أفوليها عشرين سنة حطم  ،واله العراق وهو ابن ثالث وثالثني سنة مث ،هلم املوسم
، 4/343: ، سري أعالم النبالء :1/158ذيب األمساء واللغات : انظر ترمجته يف. هـ95سنة  بواسط ودفن ا
 . 108ـ1/106: شذرات الذهب

، 929: تعجيل اخلطبة بعرفة،  احلديث رقمو قصر الصالةو أخرجه مالك يف كتاب احلج، باب الصالة يف البيت 5
/ 1 :املوطـأ : انظـر .1660: باب التهجري بالرواح يـوم عرفـة،  احلـديث رقـم    ،البخاري يف كتاب احلجو

 .3/651:، فتح الباري367ـ366



وترك اإلنكار عليه مع  ويف لبس احلجاج املعصفر، :قال أبو عمر معلقا على احلديث
أن ال خيالف عبد اهللا بن عمر يف شيء من أمر احلج دليل علـى أنـه   أمر عبد امللك إياه 

جل وإمنا كرهوه أل مباح، ألنه ليس بطيب، إنه  وإمنا قلنا وإن كان أكثر أهل العلم يكرهونه  مباح،
  .1ضفينت أنه

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

اختار القول الذي تعضده السنة، فقد  ،األثرمستند ابن عبد الرب يف هذه املسألة هو 
  .ضفه ينتنجل أومن تبعه فال مستند هلم إمنا كرهوه أل أما اإلمام مالك

 
  مىت يقطع احملرم التلبية؟: مسألة

 : اختلف الفقهاء يف هذه املسألة إىل أقوال هي

 . 2لعقبةا وقبل رمي مجرة جائز قطع التلبية قبل الوقوف بعرفة: قال احلسن البصري: األول

ال تقطع التلبيـة إال عنـد زوال الشـمس    : وأكثر أهل املدينة وقال مالك  :الثاين
 . 3بعرفة

التلبية ال يقطعها احلاج حىت يروح من عرفـة إىل   :وقال سعيد بن املسيب: الثالث
 . 4والعصر يف أول وقت الظهر وذلك بعد مجعه بني الظهر املوقف،

احملرم يليب أبـدا  : وأمحد بن حنبل والشافعي نيفةوقال مجهور الفقهاء أبو ح: الرابع
  . 5حىت يرمي مجرة العقبة يوم النحر
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   :1سبب اخلالف

واملالكية إىل معارضة األثر لعمـل أهـل    يف هذه املسألة بني اجلمهور سبب اخلالفيرجع 
  .املدينة

 حىت بىل«: وسلم و ذلك أن اجلمهور عمدم ما ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه
  . 2»رمى مجرة العقبة

يليب يف احلـج، حـىت إذا    علي بن أيب طالب أنه كان و استند مالك ملا روى عن
   3زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية

  4.وذلك األمر الذي مل يزل عليه أهل العلم ببلدنا  :قال مالك

 : الرأي املختار

  .اختار اإلمام ابن عبد الرب رأي اجلمهور

  :ياره بأدلة منهاو استدل الخت

خـذوا عـين   « :وقال. فعل فإنه كذلك وسلم الرسول صلى اهللا عليه ـ فعل1
  .»5مناسككم

  .6وهي زيادة يف الرواية جيب قبوهلا  .وهو املبني عن اهللا مراده:  قال 

                                                 
  . 1/577:بداية اتهد  1
، ومسلم يف 1685: كتاب احلج، باب التلبية والتكبري غداة النحر حني يرمي اجلمرة،  احلديث رقم أخرجه البخاري يف 2

: انظر:. رقم 1281كتاب املناسك، باب استحباب إدامة احلاج التلبية حىت يشرع يف رمي مجرة العقبة يوم النحر،  احلديث
 .2/931:، صحيح مسلم3/681:فتح الباري

  .1/310 :املوطأ ،768: ج، باب قطع التلبية ن  احلديث رقمأخرجه مالك يف كتاب احل 3
  .1/310 :انظر املوطأ 4
 .5/125:السنن الكربى :انظر .9307: حديث رقم.أخرجه البيهقي 5

  . 13/83:التمهيد  6



وال يلقي عنه شيئا من شعثه  حيل من شيء يف إحرامه، أن احملرم ال وهو  النظر ـ 2
وذلك أول إحالله فينبغي  ة، فإذا رماها فقد حلت له أشياء كانت حمظورة عليه،حىت يرمي مجرة العقب

  .1أعلم واهللا. أن يكون تلبيته باحلج حسب ما كانت عليه من حني أحرم إىل ذلك الوقت

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

وطرح رأي  .النظرصحيح السنة وعضده ب استند ابن عبد الرب يف اختياره هذا على
املالكية الستناده على أدلة ال ترقي إىل معارضة السنة الثابتة الصحيحة، إذ غاية ما متسك 

  .ة هلمينأهل املد عملوموافقة  به املالكية هو فعل بعض الصحابة

أبا  :ومسى ة يقطعون التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفةئمكانت األ :قال ابن شهاب
  2وسعيد بن املسبب ،ائشةوع وعثمان، وعمر بكر

فقد روي عنهما غـري   4وعائشة3 أما عثمان :ه على ابن شهابقال أبو عمر يف رد
   . 5وكذلك سعيد بن املسبب ذلك،

  

  

وكـذلك أم   فلم خيتلف عنه يف ذلك فيما علمت، 6وأما علي بن أيب طالب  :قال
   7.عرفة مسلمة كانت تقطع التلبية إذا زاغت الشمس من يو

                                                 
  . 13/83:نفس املصدر  1
  .13/77:نفس املصدر 2
 .13/79 :التمهيد .ا راح إىل املوقفعن عبد اهللا بن عمر، عن نافع، أن عثمان كان يقطع التلبية إذ  3
أخرجه مالك يف  .عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أا كانت تترك التلبية إذا راحت إىل املوقف 4

   .1/310 :املوطأ .769: كتاب احلج، باب قطع التلبية،  احلديث رقم
  . 13/78:التمهيد  5
ن أيب طالب كان يليب يف احلج، حىت إذا زاغت الشمس من يوم عرفـة  عن جعفر بن حممد، عن أبيه، أن علي ب  6

 .سبق خترجيه .قطع التلبية
 .11/159 :، االستذكار13/78 :التمهيد  7



 

   ال؟ وعليه دم أ هل .طواف الوداع –غري احلائض  - احلاج ترك: مسألة

  .عليه دم أم ال إىل مذهبني اختلف الفقهاء فيمن ترك طواف الوداع غري احلائض هل

 . 1ليس عليه شيء إال أن يكون قريبا فيعود: قال مالك :األول

لشافعي من ومن أصحاب ا .عليه دم: وأصحاما والشافعي وقال أبو حنيفة  :الثاين
   .  2يقول إن هذا الدم استحباب

  : الرأي املختار

 : واستدل الختياره مبا يلي اختار اإلمام ابن عبد الرب القول الثاين

  .3ومن سنن احلج  ا أمجع عليه العلماء من أن طواف الوداع من النسكم .1

 4 .صحابةالوال خمالف هلم من  وغريهم، وابن عباس، عن عمر، يما رو .2

مىن، فال يصدر  من إذا نفرمت: خطب الناس فقال أنه ن عمر بن اخلطابما روى ع .3
  5.أحد حىت يطوف بالبيت، فان آخر املناسك الطواف بالبيت

  

 
أخربين طاوس أن ابن عمر قبل أن ميوت بعـام أو عـامني    :ما روى الزهري قال .4

     .6أما النساء فقد رخص هلن: يقول

                                                 
 .17/269:، التمهيد2/294: املنتقى.   1/493انظر املدونة   1

: امـوع . 2/237: ألما. 2/60:تبيني احلقائق. 4/51: الكاساين. الصنائع. بدائع. 4/41: انظر املبسوط  2
 . 1/500: أسىن املطالب. 8/272
  .17/269 :التمهيد  3
  .17/269:نفس املصدر 4
  .1/340 :املوطأ: انظر .847: أخرجه مالك يف كتاب احلج، باب وداع البيت،  احلديث رقم  5
 .190: حديث رقم. 2/277: أخرجه الدارقطين يف سننه  6



  .أنه ال يكذب ولو رأيت طاوسا لرأيت  :قال الزهري 

وابن عباس متاريا يف صدر احلائض قبل أن يكون آخر  عن طاوس أن زيد بن ثابت، .5
  .تنفر :عهدها الطواف بالبيت، فقال ابن عباس

وهو  فخرج زيد. تنفر :ال تنفر، فدخل زيد على عائشة فسأهلا، فقالت: وقال زيد
   1.ما الكالم إال ما قلت: وهو يقول يتبسم

 وزيد معلم بن عباس فما لنا ال تقتدي ـم  ذا يكون اإلنصاف،هك: قال أبو عمر
  .  2واهللا املستعان

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

مستند ابن عبد الرب يف هذا االختيار هو إمجاع العلماء على أن طواف الوداع مـن  
وعضده بـأقوال   .النسك ومن سنن احلج،و أن من ترك سنة من سنن احلج، عليه هدي

             .وأفعال الصحابة
  
  

  .؟وإقامتني وإقامتني أو بأذان بأذانني هل جيمع بني الصالتني باملزدلفة :مسألة

  : اختلف الفقهاء يف هذه املسألة إىل أقوال هي

  .3وإقامتني جيمع بينهما بأذانني: قال مالك :األول

 . 4وإقامتني مع بينهما بأذان واحدجي: وأبو ثور وأصحابه وقال أبو حنيفة  :الثاين

 . 5ن بإقامتني مجيعا دون أذاناتصلى الصالت :وقال الشافعي :الثالث

                                                 
  . 6/430: وأمحد يف املسند. 9545: حديث رقم. 5/164: أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  1

  . 17/270: التمهيد  2
 . 2/333: انظر شرح اخلرشي على خمتصر خليل  3
 .2/478: فتح القدير. 2/155: بدائع الصنائع. 4/62: انظر املبسوط  4
 .8/121: انظر اموع  5



وال يـؤذن يف   تصلى الصالتان مجيعا باملزدلفة بإقامة واحدة: وقال آخرون  :الرابع
  . 1ومجاعة وبه قال سفيان الثوري شيء منها،

وال  وأما الثانية  فتصلى بـال أذان  وإقامة، ى بأذانفتصل منهما أما األوىل: وقال آخرون  :اخلامس
  . 2إقامة

 : سبب اخلالف

 : يف هذه املسألة إىل تعارض اآلثار سبب اخلالفيرجع 

حج عبد :" زيد قالياستندوا إىل ما روى عبد الرمحان بن   :فأصحاب القول األول
ا من ذلك، فأمر رجال فـأذّن  اهللا رضي اهللا عنه، فأتينا املزدلفة حني األذان بالعتمة أو قريب

وأقام، مث صلى املغرب، وصلى بعدها ركعتني، مث دعا بعشائه فتعشـى، مث أمرــ أرى   
. مث صلى العشاء ركعـتني " قال عمر وال أعلم الشك إال من زهري "  رجالـ فأذّن وأقام
ال هـذه  ال يصلي هذه الساعة إ: إنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم كان: فلما طلع الفجر قال

املغرب  صالة: مها صالتان حتوالن عن وقتهما: قال عبد اهللا. الصالة يف هذا املكان من هذا اليوم
  .  3وسلم يفعله رأيت النيب صلى اهللا عليه: بعدما يأيت الناس املزدلفة، والفجر حني يبزغ الفجر  قال

نيب صـلى اهللا  جعفر بن حممد عن أبيه أنّ ال مبا روى : واستند أصحاب القول الثاين
عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة، ومل يسبح بينهما، وإقامتني،و صـلى  

 .4املغرب والعشاء جبمع بأذان واحد وإقامتني، ومل يسبح بينهما

                                                 
 .8/121: اموع. 2/496: كشاف القناع. 3/213: انظر املغين  1
 .2/478: فتح القدير. 8/121: اموع. 3/213: انظر املغين  2
فـتح  :انظـر .1675: احلديث رقم. أقام لكل واحدة  منهماو أخرجه البخاري يف كتاب احلج، باب من أذّن  3

  . 3/668:الباري
: انظـر . 1506: سلم،  احلديث رقمو أخرجه أبو داود يف كتاب املناسك، باب صفة حجة النيب صلى اهللا عليه 4

  . 187ـ2/186:سنن أيب داود



 أن النيب صلى اهللا عليـه  : قال مبا روى ابن عمر :ومتسك أصحاب القول الثالث
والعشاء ركعتني بإقامة  اوالعشاء، صلى املغرب ثالث وسلم ملا جاء املزدلفة مجع بني املغرب

  .1يئاومل يصل بينهما ش لكل واحدة منهما

مجع رسول اهللا صلى اهللا : قالفاستندوا إىل ما روى عن ابن عمر : أما أصحاب القول الرابع
   . 2واحدة إقامةالعشاء ركعتني بعليه وسلم بني املغرب والعشاء جبمع، صلى املغرب ثالثا و

جيعـل العشـاء    كانفتمسكوا مبا روى ابن مسعود أنه : أصحاب القول اخلامسو
  . 3باملزدلفة بني الصالتني

 وإقامـة  ذانأأنه صلى الصالتني مرتني جيمع كل صالة ب 4و ما روى عن األسود
     .5والعشاء بينهما

  :الرأي املختار

 تني بـآذان واحـد  اختار اإلمام ابن عبد الرب القول الثاين، وهو اجلمع بني الصال 
وسـلم ملـا زاغـت     عن النيب صلى اهللا عليه واستدل الختياره مبا روى جابر .وإقامتني

بـالل مث أقـام    ذنأتى بطن الوادي فخطب الناس مث أو الشمس أمر بالقصواء فرحلت له
   6.فومل يصل بينهما شيئا مث راح إىل املوق فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر

                                                 
: حـديث رقـم   ".صلى املغرب والعشاء جبمع بأذان وإقامة ومل يسـبح بينـهما  ": ابن أيب شيبة بلفظأخرجه   1

  . 3/263: ابن أيب شيبة صنفم: انظر . 14045
العشـاء مجيعـا   و استحباب صاليت املغربو أخرجه مسلم يف كتاب احلج، باب اإلفاضة من عرفات إىل املزدلفة 2

 .2/938:صحيح مسلم: انظر. 1288: باملزدلفة يف هذه الليلة،  احلديث رقم
  .9/262:التمهيد. 2/211: أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار  3

ث عن عمر ومعاذ حد ،أدرك أيام اجلاهلية ، من كرباء التابعني ،األسود بن هالل احملاريب الكويفهو أبو سالم،   4
ث  أشعث بن أيب الشعثاء وأبو إسحاق السبيعي وأبو حصني عثمان بن عاصم حدعنه و ،وأيب هريرة وابن مسعود

 . 4/257: سري أعالم النبالء:  انظر ترمجته يف. هـ84 تويف سنة .ةومجاع
 .9/263:التمهيد .2/211: أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار  5
  .سبق خترجيه  6



وأحسـنه   وأمته وهو أكمل حديث روى يف احلج :ث جابرقال أبو عمر عن حدي
  . 1مساقا

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

   .على صحيح السنة استند ابن عبد الرب يف اختياره هذا

 التحقيق يف هذه املسألة دقة ابن عبد الرب يف نقد اآلثار فقد اختار الرأي نا أفادو قد 
  .القول الثالث فمع أا صحيحة لكنها حتتمل التأويل األقوى، أما أدلة

البـاب   ايف هذ يوهي من أثبت ما رو هذه اآلثار ثابتة عن ابن عمر: قال أبو عمر
  .2وحديث جابر مل خيتلف عليه فيه ،للتأويل ملةتولكنها حم عنه

 ايثال أعلم فيما قاله مالك يف هذا الباب حـد : أما اإلمام مالك فقد رد عليه بقوله
ولكنه روي عن عمر بن اخلطاب مـن   عن النيب صلى اهللا عليه بوجه من الوجوه  امرفوع

 واختلف فيـه،  .أنه صالها مع عمر باملزدلفة كذلك 3حديث النعمان بن محيد أيب قدامة
  .4وليس بقوي احلديث

وغريه عن أمحد بن سعيد قال مسع أمحد بن خالد  5أخربين عبد الرمحن بن حيي: قال
وتـرك   ومل يـروه  من مالك يف هذا الباب إذ أخذ حبديث ابـن مسـعود  خالد يعجب 

   .6األحاديث اليت روى

                                                 
  .9/265:التمهيد  1
  .9/268:صدرنفس امل  2
انظر . روى عنه مساك بن حرب ، روى عن عمر وابن مسعود وسلمان ، النعمان بن محيد الكويف هو أبو قدامة،  3

  . 5/473: الثقات: ترمجته يف
  . 9/261:التمهيد  4

هللا بن وهو الذي يروى عن عبد ا ،عن املدنيني ييرو، من أهل املدينة ، عبد الرمحن بن حيىي بن خالد الزرقي هو  5
،  5/302: اجلرح والتعديل: انظر ترمجته يف. روى عنه حسني بن عبد اهللا بن ضمرية  ، بن أنيس إن كان مسع منه

 . 7/80: الثقات
  .9/268:التمهيد  6



   

  

  

ما حكم بعرفة قبل الزوال، مث أفاض منها قبل غروب الشمس،من وقف : مسألة
  . ؟وما يلزمه حجه

وأفاض منها قبل الزوال أنـه ال    أمجع الفقهاء على أن من وقف بعرف قبل الزوال
وإن مل يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبـل طلـوع    يعتد بوقوفه ذلك،

 ودفع قبل الغروب من عرفة فما حكم حجه واختلفوا فيمن وقف بالنهار فات حجه،الفجر فقد 
   يلزمه؟ وما

  :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة إىل قولني مها

. نقـص  ابه موعليه دم جيرب  حجه صحيح: وأمحد والشافعي قال أبو حنيفة :األول
  . 1ويف رواية عن الشافعي ال جيب عليه دم

وإن دفع منها قبـل   حجه غري صحيح إال أن يرجع قبل الفجر،: وقال مالك: الثاين
  . 2وبعد الغروب أجزأه اإلمام

  :3سبب اخلالف

يف هذه املسألة إىل تعارض اآلثار، فاجلمهور عمدم حـديث   سبب اخلالفيرجع 
هل يل من  :وسلم جبمع فقلت له ت رسول اهللا صلى اهللا عليهأتي :قال 1عروة بن مضرس

                                                 
. دار الكتاب اإلسـالمي . 25ص . 3ج : زين الدين ابن إبراهيم بن جنيم. البحر الرائق شرح كرت الدقائق انظر  1

  .3/509: الفروع. 3/210: املغين. 8/141: اموع .2/233: ماأل .لبنان. بريوت
 . 3/95: انظر مواهب اجلليل  2

  . 595ـ1/594:بداية اتهد  3



ووقف هذا املوقف حىت نفيض أو أفاض قبل  من صلى هذه الصالة معنا«: حج ؟ فقال
   . 2»حجه، وقضى تفته فقد متّ اذلك من عرفات ليال أو ار

  . بعرفة حني غربت الشمس صلى اهللا عليه وسلم  واحتج مالك بوقوفه

   :الرأي املختار

  . اختار ابن عبد الرب قول اجلمهور

 على أن الوقوف بعرفة ليال جيزئ عن الوقوف نياملسلم و استدل الختياره بإمجاع 
بالنهار، إال أن فاعل ذلك عندهم إذا مل يكن مراهقا ومل يكن له عذر فهو مسيء، ومـن  

  3.أهل العلم من رأى عليه دما، ومنهم من مل ير عليه شيئا

: وال نعلم أحدا من فقهاء األمصار قال بقول مالك : م مالك بقولهو رد على اإلما
أن من دفع قبل الغروب فال حج له، وهو قد وقف بعد الزوال وبعد الصالة، وال روينـا  

  . 4واهللا أعلم. عن أحد من السلف

إن من وقف بعرفة ليال أو ارا بعد زوال الشـمس  : ومجاعة العلماء يقولون: قال 
نه مدرك للحج، إال مالك بن أنس ومن قال بقوله، فإن الفرض عنده الليل من يوم عرفة أ

دون النهار، وعند سائر العلماء الليل والنهار بعد الزوال يف ذلك سواء يف الفرض، إال أن 
  . 5ارا يتصل له بالليلصلى اهللا عليه وسلم  السنة أن يقف كما وقف رسول اهللا 

                                                                                                                                           
انظر .له حديث واحد يف احلج ، صحايب ، عروة بن مضرس مبعجمة مث راء مشددة مكسورة مث مهملة الطائي هو 1

  .1/390: تقريب التهذيب ،3/313: الثقات: ترمجته يف
. 891: أخرجه الترمذي يف كتاب احلج، باب ما جاء فيمن أدرك مع اإلمام جبمع فقد أدرك احلج  احلديث رقم 2
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  .الرب يف اختياره املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد

  .هو إمجاع العلماء مستند ابن عبد الرب يف اختياره هذا

فقول مجهور العلماء، أو قول األكثر منهم، معيار يعتمد عليه ابن عبد الرب كلمـا  
  .انعدم النص الثابت الصحيح من القرآن والسنة

  

  

  

  .1نةفة بعرعر من الوقوف: مسألة

  .ةاختلف الفقهاء فيمن وقف من عرفة بعرن

    .2وعليه دم حجه تام: قال مالك :األول

   .  3وعليه احلج من قابل ال حج له،: وقال الشافعي :الثاين

مث يركب ويروح إىل املوقف عنـد الصـخرات مث   : و ذكر املزين عن الشافعي قال
  . 4وحيثما وقف الناس من عرفة أجزأهم: يستقبل القبلة بالدعاء، قال

   :5سبب اخلالف

   : هذه املسألة راجع إىل أمرين مهايف سبب اخلالف

                                                 
 .ذلك الوادي كله قبلة املسجد إىل العلم املوضوع للحرم يف طريق مكةو .موضع املمر يف عرفة :عرنة 1

 .3/97:مواهب اجلليل. 4/128: التاج واإلكليل. 3/17: املنتقى :انظر  2
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   .هـ 1393ة سن ،الطبعة الثانية ،لبنان ،بريوت ،دار املعرفة، 68ص ،خمتصر املزين  4
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 وقف بعرفـة  أنه وسلم النيب صلى اهللا عليه نفقد ثبت ع .تعارض اآلثار :أحدمها
    1.» موقفكل عرفة هذا موقف و«: وقال

وارتفعوا عن بطـن   عرفة كلها موقف،« :وسلم أنه قال وورد عنه صلى اهللا عليه
 . 3»2سروارتفعوا عن بطن حم واملزدلفة كلها موقف ةنعر

ة من باب احلظر أو من بـاب  نهل النهي الوارد عن الوقوف من عرفة بعر :ثانيهما
  الكراهية؟

  

  :الرأي املختار

واسـتدل   اختار اإلمام ابن عبد الرب قول املزين عن الشافعي، عرفة كلها موقـف 
   : الختياره مبا يلي

ومىن  كلها موقف، عرفة وسلم، مبا رواه جابر قال، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه .1
  4.ومنحر وكل فجاج مكة طريق كلها منحر،

 . 5هذا هو الصحيح إن شاء اهللا: قال أبو عمر

  .وال بطن حمسر من املزدلفة ة،نأكثر اآلثار ليس فيها استثناء بطن عرفة بعرو      

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

                                                 
 . من طريق علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه. 1/76: انظر مسند أمحد. 564احلديث رقم . رواه أمحد  1
  .فحيب تنحدر من اجلبل الذي عند املشعر احلرام عند النخيالت عند املشلل: بطن حمسر 2
 .1/357 :املوطأ: انظر .901: أخرجه مالك يف كتاب احلج، باب جامع اهلدي،  احلديث رقم  3
سنن الدارمي، عبد اهللا بن عبد الرمحن، أبو عبد اهللا الـدارمي،  : انظر. البيهقي، وابن خزمية، ورجه الدارميأخ  4

: ، دار الكتـاب العـريب، بـريوت، الطبعـة األوىل    79،ص2فواز أمحد زملي، خالد السبع العلمي، ج : حتقيق
  .3/317: ،  السنن الكربى للبيهقي4/242: صحيح ابن خزمية ،هـ1407

  . 24/418:التمهيد  5



أما أحاديث النهي  .السنة الصحيحة هذا اعتمد علىاإلمام ابن عبد الرب يف اختياره 
  .فال تقوم ا حجة ـ اليت اعتمدها املالكية ـ  ةنعن بطن عر

: وسلم ، عن النيب صلى اهللا عليه2، عن ابن املنكدر1فما روى عن حممد بن أيب محيد
 . 3»ةنوعرفة كلها حمسر إال بطن عر املزدلفة كلها موقف إال بطن حمسر،«

  

  . 4وحممد بن أيب محيد مدين ضعيف :عمرقال أبو 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 6سلمة بن كهيلمن حديث  5أما رواية يزيد بن عياض
ومن أجاز  ة،نوكل عرفة موقف، وارتفعوا عن بطن عر هذا املوقف،«: وسلم قال عليه

  . 1»ة قال أن تغيب الشمس فال حج لهنبطن عر

                                                 
روى عن زيد بـن   ، يلقب محاد ، وامسه إبراهيم األنصاري الزرقي املدين ، حممد بن أيب محيد هو أبو إبراهيم،  1

 ،وحفص بن عبيد اهللا بن أنس بن مالـك  ،وأيب حازم سلمة بن دينار ، وسعيد املقربي ، بن عمراأسلم ونافع موىل 
وابـن أيب   ،روى عنه سعيد بن أيب هالل .ومجاعة ،وعمرو بن شعيب ،وإمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص

انظر  .وآخرون ،والقعنيب، وأبو داود الطيالسي ،وعبد اهللا بن نافع الصائغ ، والواقدي ،وحممد بن أيب عدي ،فديك
 .  :9/116ذيب التهذيب:  ترمجته يف

تويف سـنة  .ابا هريرةو ، مسع عائشةثقة فاضل ،مي املدينحممد بن املنكدر بن عبد اهللا بن اهلدير بالتصغري التيهو   2
، شـذرات  1/508: تقريب التهذيب ،5/353 :سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف .هـ131قيل ، وهـ130
 .178ـ1/177: الذهب

 .3/246:مصنف ابن أيب شيبة :انظر .13884:حديث رقم .أخرجه ابن أيب شيبة 3
  . 24/419:التمهيد  4

روى عن  ي،انتقل اىل البصرة ومات ا يف زمن املهد ،يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة الليثي احلكم،  هو أبو  5
وعبد اهللا بن أىب بكـر   ،ويزيد بن هارون ،وعبد اهللا بن وهب ،بن أىب فديكاروى عنه  ،والزهري ،بن املنكدراعن 

سئل أبو زرعة عن يزيـد بـن   . بشيء يزيد بن عياض ضعيف ليس :حيىي بن معني قال .وعلى بن اجلعد ،العتكي
 . 9/282: اجلرح والتعديل: انظر ترمجته يف. ضعيف احلديث :عياض فقال

وعياض بن عياض وأىب وائـل   ،وأىب جحيفة البجلي، روى عن جندب ،سلمة بن كهيل احلضرمي الكويف هو  6
 :يقال عبد الرمحن بن مهـد  ،وشعبة ،والثوري ،واألعمش ،روى عنه منصور ،وعلقمة بن وائل  ،وأىب األحوص

تـوفس سـنة   . أربعة بالكوفة ال خيتلف يف حديثهم فمن اختلف عليهم فهو خيطىء ليس هم منهم سلمة بن كهيل



أهل العلـم باحلـديث أن    رىديث، ال ييزيد بن عياض متروك احل: قال أبو عمر
 . 2وحديثه هذا منقطع ليس بشيء من جهة اإلسناد يكتب حديثه،

 
 .إحالل احملصر بعدو: مسألة

  هل من شرط إحالل احملصر بعدو ذبح هدي؟

  :إىل قولني مهايف هذه املسألة اختلف الفقهاء 

أو عمـرة  من صد عن بيت يف حـج   على ليس: وابن القاسم قال مالك :األول
  . 3هدي، إال أن يكون ساقه معه

عليه هدي إذا صد عن البيت بعـد أن  : وأشهب والشافعي وقال أبو حنيفة  :الثاين
 . 4أحرم

 :لو أحصر موسر ال جيد هديا مكانه، أو معسر دي ففيها قـوالن : قال الشافعي
مل يقدر على شيء،  ه مأمور بأن يأيت مبا يقدر عليه، فإنوآخر أن أحدمها ال حيل إال دي،

  .وكان عليه أن يأيت إذا قدر عليه خرج مما عليه

 :الرأي املختار

  : استدل الختياره بأدلة منهاو. اختار اإلمام ابن عبد الرب القول الثاين

                                                                                                                                           
، شـذرات  5/298 :سري أعالم النـبالء  ،4/170: اجلرح والتعديل :انظر ترمجته يف. هـ122قيل و هـ121
   .1/159:الذهب

  .2/1002 :سنن ابن ماجه: انظر .3012: حديث رقم .أخرجه ابن ماجه  1
  . 24/419:التمهيد  2
 .15/198:، التمهيد3/196:مواهب اجلليل. 2/272: املنتقى.   1/398انظر املدونة   3

. 8/293: اموع. 2/132: األم. 2/32:تبيني احلقائق. 2/177: بدائع الصنائع. 4/106: انظر املبسوط  4
 . 1/525: أسىن املطالب



ق رأسه لومل حي وسلم مل حيل يوم احلديبية أن الرسول صلى اهللا عليهـ ما ثبت 1
  .1 حىت حنر اهلدي

ذبح هدي، مـىت   من شرط إحالل احملصر بعدو، أنّ ذلك على فدلّ :قال أبو عمر
   .2وقدر عليه وجده

وهذا يبني لك أن اهلدي عند الشـافعي   :..قال أبو عمر. ـ بقول أكثر العلماء2
   3.وعليه أكثر العلماء وبه قال أشهب، على احملصر جيب الحالله

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

الثابت عن رسول  الصحيح ظاهر احلديث ن عبد الرب يف هذا االختيار هو مستند اب
   .بقول أكثر العلماء، وعضده وسلم اهللا صلى اهللا عليه

ال وأو خالفا أكثر العلماء لكوما  ، فقد رد عليهماوابن القاسم مالك أما اإلمامان
 وم احلديبية هديا قد أشـعره وسلم إمنا حنر ي النيب صلى اهللا عليه نّإ .قاال .ظاهر احلديث

وقلده حني أحرم بعمرته، فلما مل يبلغ ذلك اهلدي حمله للصد، أمر به الرسول صـلى اهللا  
وخرج هللا، فلم جيز الرجوع  والتقليد نه كان هديا قد وجب باإلشعاروسلم فنحر، أل عليه
  . 4وسلم من أجل الصيد ومل ينحر رسول اهللا صلى اهللا عليه فيه،

 
  .الشتراط يف احلجا :مسألة

  : اختلف الفقهاء يف االشتراط يف احلج إىل قولني مها

                                                 
 . 2/895: صحيح مسلم: انظر. 1221: يف كتاب احلج، باب يف نسخ التحلل، احلديث رقم أخرجه مسلم  1

  . 15/199:التمهيد  2
  15/199:نفس املصدر  3

  . 15/198:نفس املصدر  4



وميضـي علـى    االشتراط يف احلج باطل: والثوري ومالك قال أبو حنيفة :األول
  . 1إحرامه حىت يتمه على سائر أحكام احملصر

وله  ال بأس أن يشترط: وأبو ثور وإسحاق بن راهويه وقال أمحد بن حنبل  :الثاين
  .شرطه

وكان حمله حيث حبسـه اهللا بـال    مل أعده 2لو ثبت حديث ضباعة: قال الشافعي 
ومنهم من  ث ضباعة،يواختلف أصحابه فمنهم من يقول ينفعه االشتراط على حد .هدي

  . 3يقول االشتراط باطل

  : الرأي املختار

   .اختار اإلمام ابن عبد الرب جواز االشتراط يف احلج

  :و استدل بأدلة منها

وسلم،  الزبري بن عبد املطلب، أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه تعن ضباعة بن  ـ1
 :وكيف أقول؟ قال  :قالت. »نعم« :يا رسول اهللا، إين أريد احلج أأشترط ؟ قال :فقالت

  . 4حبستين وحملي يف األرض حيث. »لبيك اللهم لبيك«

 ابن مسعود،و وعلي، جواز االشتراط يف احلج عن عمر،: قال. ـ عمل الصحابة2
  1. وعمار بن ياسر

                                                 
: بدائع الصنائع. 4/108: املبسوطن15/191:، التمهيد4/302: التاج واإلكليل. 2/277: املنتقى   :انظر  1

2/178 . 
وأمها عاتكة بنت أىب وهب بن عمرو بن عائذ بن   ،بنت الزبري بن عبد املطلب بنت عم رسول اهللا ضباعة هي  2

: الثقـات  :انظـر ترمجتـها يف   .أن تشترط يف إحرامها  سلمو صلى اهللا عليه أمرها رسول اهللا ،عمران بن خمزوم
  .8/3: اإلصابة  ،3/201

: كشـاف القنـاع  . 3/434: اإلنصاف. 3/126: غينامل. 1/525: أسىن املطالب. 8/304: انظر اموع  3
2/529 . 
، سـنن  3/278: سنن الترمذي: انظر. 1811: حديث رقم. الدارميو .941: حديث رقم. أخرجه الترمذي 4

  .15/193:التمهيد .2/54: الدارمي



  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  .السنة اليت قال ا مجع من الصحابة مستند ابن عبد الرب يف هذا االختيار

و قد أبان التحقيق يف هذه املسألة حسن اختيار ابن عبد الرب ألقـوى اآلراء، فقـد   
عـن  ف .فغاية ما متسك به هو قول ابن عمر مام مالكأما اإل. اعتمد الرأي الفقهي األقوى

سنة رسول صـلى اهللا   سبكمأليس ح :ويقول ه كان ينكر االشتراط يف احلج،ابن عمر أن
 حبس أحدكم حابس عن احلج فليأت البيت فليطف به :وسلم أنه مل يشترط ؟ قال عليه

ويهدي، أو  ج قابالكل شيء حىت حين وحيلق أو يقصر، مث قد حل م واملروة، وبني الصفا
  . 2يصوم

و ال شك أن األخذ بالنص الذي تلقته مجوع الصحابة بـالقبول، أوىل مـن رأي   
  . املنفرد

  

  . يف اهلدي االشتراك: مسألة

  : اختلف الفقهاء يف االشتراك يف اهلدي إىل ثالثة أقوال هي

 الـك، وبه قـال م  وال يف الضحايا، ال جيوز االشتراك يف اهلدي الواجب :األول
  . 3واختلف قوله يف االشتراك يف هدي التطوع

والبقرة عـن   جتزئ البدنة عن سبعة :واألوزاعي وأبو حنيفة وقال الشافعي  :الثاين
وذلك شاة، أجـزأه شـرك يف    ـدياهلوكل من وجب عليه ما استيسر من . سبعة كلهم

 . 1بقرة، أو بدنة، إذا كان الشرك سبعها أو أكثر من سبعها

                                                                                                                                           
 37صفني  سـنة  يف  ،املشاهد كلهاو شهد بدرا ،من السابقني األولني ،عمار بن ياسر العنسي ،هو أبو اليقظان 1

         .1/254: الفكر السامي ،1/45: شذرات الذهب ،428ـ  1/406 :سري أعالم النبالء :انظر ترمجته يف.هـ
 
  . 15/193:التمهيد  2
 . 3/240:مواهب اجلليل. 3/95: املنتقى  :انظر  3



وعامة الفقهـاء،   والثوري، والطربي وداود وأبو ثور قال أمحد بن حنبلو  :الثالث
   .2أكثر من سبعة عن بقرةالوال  ال جتزئ البدنة،

  :الرأي املختار

 : واستدل الختياره مبا يلي اختار اإلمام ابن عبد الرب القول الثالث،

ـ  حنرنا مع رسول صلى اهللا عليـه : مبا رواه جابر بن عبد اهللا أنه قال .1 لم عـام  وس
  .3والبقرة عن سبعة البدنة عن سبعة، ،احلديبية

وسلم فنذبح البقرة عن سبعة  كنا نتمتع مع رسول اهللا صلى اله عليه: عن جابر قال .2
 .4نشترك فيها

علـي بـن أيب   : وروي عن مجاعة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم منهم  .3
  .5سعودموابن طالب 

  .الرب يف اختيارهاملستند الذي اعتمد عليه ابن عبد 

  .اعتمد ابن عبد الرب يف اختياره هذا على األثر وعضده بعمل السلف من الصحابة

فكيف وقد ورد عن السلف الذي ال جيوز عليهم حتريف التأويل، وال : قال أبو عمر
  . 6اجلهل به

                                                                                                                                           
: اموع النـووي . 8/392: األم. 9/511: فتح القدير. 5/70: بدائع الصنائع. 12/12: املبسوط :انظر  1

 .1/536: أسىن املطالب. 8/400
 . 4/76: اإلنصاف. 3/541:الفروع. 9/362: املغين :انظر  2
: البدنـة، احلـديث رقـم   و عن كم تذبح البقرةو أخرجه مالك يف كتاب الضحايا، باب الشركة يف الضحايا  3

البدنة كل منهما عن سبعة، احلـديث  و إجزاء البقرةو مسلم يف كتاب املناسك، باب االشتراك يف اهلدي، و1074
  .2/955:، صحيح مسلم2/43 :املوطأ: انظر.1318: رقم

: ، حديث رقموإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة يباب االشتراك يف اهلدأخرجه مسلم يف كتاب احلج،  4
  .2/956: صحيح مسلم: انظر 1318

  . 12/158:التمهيد  5
  . 12/157:نفس املصدر  6



  . قال هذا الكالم يف معرض مناقشته للمالكية

ع العلماء على أنه ال جيوز االشـتراك  ففي رده على احتجاج  ابن خوازمنداد بإمجا
  .يف الكبش الواحد، وكذلك البدنة والبقرة، ألنه دم أريق بواجب

  .1وما زاد من احتج ذا أن مجع بني ما فرقت السنة : قال

و أما حجة األري وهو أن االشتراك يف الضحايا واهلدايا يوجب القسـمة بـني   
وز أن يباع النسك بإمجاع، فلـذلك ال جيـوز   الشركاء، والقسمة بيع من البيوع، وال جي

  .االشتراك يف الضحايا واهلدايا

إمجاع العلماء على أن بيع اهلدي التطوع ال جيوز، مـع  : فردها ابن عبد الرب بقوله
إجازم االشتراك فيه، يبطل ما اعتل به األري ـ رمحه اهللا ـ ويدلك ذلك على أن هذا   

 . 2ا هو من باب الصدقة باملشاعليس من باب البيوع يف شيء، وإمن

  

  

  

  . ومل ينو حىت انصدع الفجر من شهد عرفة مغمى عليه، :مسألة

ومل ينو حىت انصدع الفجر، هل جيزئه  اختلف الفقهاء فيمن شهد عرفة مغمى عليه،
  :  حجه أم ال؟ إىل قولني مها

  .  3من وقف بعرفة مغمى عليه أجزأه: ومالك قال أبو حنيفة: األول

                                                 
  .12/156 :تمهيدال  1

  . 157ـ  12/156:نفس املصدر  2
تبـيني   ،12/167:، التمهيـد 3/95:مواهـب اجلليـل  . 3/434: التاج واإلكليل. 1/430انظر املدونة   3

 .  2/510: فتح القدير. 2/5:احلقائق



عليه، فوقف بـه   يإذا أحرم مث أغمفعرفة،  فوتألن اإلحرام ال يفوت إال ب: اقالو 
  . مغمى عليه أجزأه من أجل أنه على إحرامه

ال جيز املغمـى  : وداود وأبو ثور وإسحاق وأمحد بن حنبل وقال الشافعي :الثاين 
  . 1ملا بذلك، قاصدا إليهاويفيق ع فه بعرفة حىت يصحوعليه وق

  : الرأي املختار

  :و استدل الختياره.وأمحد اختار ابن عبد الرب قول الشافعي

  .ـ بالقياس على اإلحرام وعلى سائر الفروض1

الذي يدخل علينا يف هذا أن الوقوف بعرفة فـرض، فيسـتحيل أن   : قال أبو عمر
وكسائر الفروض ال تسقط إال بالقصد إىل  ى من غري قصد إىل أدائه كاإلحرام سواء،دأيت

  .  2واهللا املوفق للصواب والعمل، هذا هو الصحيح يف هذا الباب، ةأدائها بالني

 وداود، وأبو ثور، وإسحاق وبقول الشافعي قال أمحد  :قال. ـ بقول أكثر الناس2
  . 3وأكثر الناس

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  .ألكثرهو القياس وعضده بقول ا مستند ابن عبد الرب يف هذا االختيار

  

  من أفاض لعلة وعذر بعد اإلمام، هل له أن جيمع بني الصالتني مبزدلفة؟:مسألة

اإلمـام   دفع ودفع وحده بعد وعذر، اختلف الفقهاء فيمن مل يدفع مع اإلمام لعلة 
  :  بالناس، هل له أن يصلي تلك الصالتني يف املزدلفة، أم ال إىل أقوال هي

                                                 
 . 4/29: اإلنصاف. 3/509:الفروع. 3/211: املغين. 8/133: اموع. 2/241: انظر األم  1
  . 13/167:دالتمهي  2
  . 13/167:نفس املصدر  3



قبل مجع إال من عذر، فإن صالمها من عذر مل ال يصليها أحد، : قال مالك :األول
  . 1جيمع بينهما حىت يغيب الشفق

وله السعة يف ذلك إىل نصف الليل،  ال يصليها حىت يأيت مجعا،: وقال الثوري :الثاين
  .  2فإن صالمها دون مجع أعاد

وسـواء   إن صالمها قبل أن يأيت املزدلفة فعليه اإلعـادة، : وقال أبو حنيفة :الثالث
  .  3وعليه أن يعيدمها إذا أتى املزدلفة مها قبل مغيب الشقق أو بعده،صال

وإسحاق ال ينبغي أن يصـليهما   ورثوأبو  وأمحد بن حنبل وقال الشافعي  :الرابع
  . 4قبل مجع، فإن فعل أجزأه

  : الرأي املختار

  : واستدل الختياره مبا يلي وأمحد ومن تابعهما، اختار ابن عبد الرب قول الشافعي

 فـع د :مبا رواه كريب مولىعبد اهللا بن عباس عن أسامة بن زيد أنه مسعه يقول .1
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عرفة، حىت إذا كان بالشعب، نزل فبال، فتوضأ، فلم 

فركب، فلما . »الصالة أمامك« :فقال. فقلت له، الصالة يا رسول اهللا .الوضوء غيسب
الوضوء، مث أقيمت الصالة فصلى املغرب، مث أناخ كل  غلفة، نزل، فتوضأ، فأسبدجاء املز
  .  5ومل يصل بينهما شيئا ريه يف مرتله، مث أقيمت العشاء فصالها،عأناس ب
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يدل . »الصالة أمامك«: قوله صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث: قال أبو عمر
خذوا عين «: سلموقد قال صلى اهللا عليه و على أنه ال جيوز ألحد أن يصليهما إال هناك،

وأما من  ى اهللا أن يعذره،سومل يصلهما إال باملزدلفة، فإن كان له عذر فع. »1مناسككم
  . 2ال عذر له فواجب أن ال جتزئة صالته قبل ذلك املوضع على ظاهر هذا احلديث

 .3ال صالة إال جبمع: عن جابر بن عبد اهللا أنه قال يما رو .2

   .4ابة فيما علمتوال خمالف له من الصح : قال أبو عمر

  

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

علىظاهر احلديث وعضده بإمجاع الصـحابة   استند ابن عبد الرب يف اختياره هذا
  .على العمل به

  

  

  

  

  

  

   .إشعار البدن :مسألة

                                                 
 .سبق خترجيه 1

  . 13/162:التمهيد  2
  .14025: حديث رقم. 3/261: أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  3

  . 13/161:التمهيد  4



  :  اختلف الفقهاء يف إشعار البدن إىل ثالثة أقوال هي

وتشعر  وال تشعر الغنم، والبقر اإلبلتشعر : وحممد وأبو يوسف قال مالك :األول
  .  1يف الشق األيسر

وال  أكره اإلشعار، ألنه تعذيب للبدن من غري نفـع هلـا   :حنيفةوقال أبو   :الثاين
  . 2لصاحبها

تشعر البدن يف  :العلموسائر أهل  وإسحاق وأمحد وأبو ثور وقال الشافعي  :الثالث
  .  3الشق األمين

  .4سبب اخلالف

  . يرجع السبب يف اختالف الفقهاء  إىل األصل الذي متسك به كل طرف

أنه كان إذا أهدى هـديا  : فاإلمام مالك استند ملا روى نافع، عن عبد اهللا بن عمر
من املدينة، قلّده وأشعره بذي احلليفة، يقلده قبل أن يشعره، وذلك يف مكان واحد، وهو 

يسر، مث يساق معه حىت يوقف به مـع النـاس   موجه للقبلة، يقلده ويشعره من الشق األ
بعرفة، مث يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم مىن غداة النحر، حنره قبل أن حيلق أو يقصر، 

  .5وكان هو ينحر هديه بيده، يصفّهن قياما، ويوجههن إىل القبلة، مث يأكل ويطعم 
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اس، أن رسول اهللا صلى مبا روى ابن عبو استند الشافعية واحلنابلة ومن حنا حنومها 
 صـفحة سـنامها   يففأشعرها  ، ببدنة اليفة، مث دعوسلم صلى الظهر بذي احل اهللا عليه

   .1وقلدها بنعلني األمين، مث سلت الدم عنها

  .و استند أبو حنيفة يف إنكاره لإلشعار بكونه كان قبل النهي عن املثلة

  : الرأي املختار

  : واستدل الختياره مبا يلي تابعه، ومن اختار ابن عبد الرب قول الشافعي

وسلم صـلى الظهـر بـذي     رسول اهللا صلى اهللا عليه أنّمبا روى ابن عباس،  .1
 األمين، مث سلت الـدم عنـها   صفحة سنامها يففأشعرها  ، ببدنة اليفة، مث دعاحل

   .2وقلدها بنعلني

 بن عباس هذا أن  رسـول اهللا اهذا هو املعروف احملفوظ يف حديث : قال أبو عمر
  . وسلم أشعر بدنته من شقها األمين صلى اهللا عليه

  : املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

. ورد قول املالكية ملخالفته السـنة . استند ابن عبد الرب يف اختياره هذا على نص احلديث
  .فقدم السنة على عمل ابن عمر

: ر حبجة أنه كان قبل النهي عن املثلة، بقولهأما اإلمام أبو حنيفة فرد على إنكاره لإلشعا 
  . 3وهذا احلكم ال دليل عليه إال التوهم والظن، وال تترك السنن بالظنون 

  

  

                                                 
صـحيح  :انظر .1243: إشعاره عند اإلحرام،  احلديث رقمو أخرجه مسلم يف كتاب احلج، باب تقليد اهلدي   1

  . 2/912:مسلم
  .سبق خترجيه  2
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  .اختيارات ابن عبد الرب من باب العمرة: الفرع الثاين
  

  .حكم العمرة: مسألة

 : اختلف الفقهاء يف حكم العمرة إىل ثالثة أقوال هي

  . 1عمرة سنة مؤكدةال: قال مالك :األول

  .2العمرة تطوع: وأصحابه وقال أبو حنيفة :الثاين

 . 3واجبة العمرة: واألوزاعي وأبو ثور والثوري وأمحد بن حنبل وقال الشافعي :الثالث

  :4سبب اخلالف

وتردد األمر بالتمام بني أن  يف هذه املسألة إىل تعارض اآلثار، سبب اخلالفيرجع 
  .ضيهيقتضي الوجوب أو ال يقت

وبآثار مروية منها . 5}َوأَتموا الَْحج َوالُْعْمَرةَ للَّه{: فمن أوجبها احتج بقوله تعاىل
دخل أعرايب حسن الوجه أبيض الثياب على رسول اهللا صلى  :وعن أبيه قال روى عن ابن عمرما 

حممدا رسول  وأن هللاتشهد أن ال إله إال ا« :ما اإلسالم يا رسول اهللا ؟ فقال :وسلم فقال اهللا عليه
  . 6»من اجلنابة وتغتسل وتعتمر وحتج وتصوم شهر رمضان وتؤيت الزكاة وتقيم الصالة اهللا
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والعمـرة   احلـج «: و روى عن زيد بن ثابت عنه عليه الصالة السالم أنه قـال 
 . »1فريضتان ال يضرك بأيهما بدأت

مسعت رسول : قال أنه 2ي عن طلحة بن عبيد اهللاواحتج من قال بأا تطوع مبا رو
 . 3»والعمرة تطوعجهاد احلج «: :اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

و احتج من قال بأا سنة باألحاديث املشهورة يف تعديد فرائض اإلسالم من غري أن 
  .فذكر احلج مفردا. 4»بين اإلسالم على مخس«: يذكر منها العمرة مثل حديث ابن عمر

  .مفردا
إن األمر باإلمتام ليس يقضي . 5}تموا الَْحج َوالُْعْمَرةَ للَّهَوأَ{ :و قالوا يف قوله تعاىل

  .وال تقطع والفرائض إذا شرع فيها أن تتم يقضي الوجوب، ألن هذا خيص السنن

 : الرأي املختار

  .اختار اإلمام عبد الرب القول بوجوب العمرة
  . .و استدل الختياره مبا روى عن الصحابة

وزيد بن ثابـت،   ،1وابن عباس ،6ة فروى عن ابن عمروأما الصحاب قال أبو عمر،
  .2هعن إجياب العمرة وال خمالف هلم من الصحابة إال ما روى عن ابن مسعود على اختالف

                                                 
 . 2/147: الفردوس: انظر. 2754:حديث رقم. أخرجه الديلمي  1
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  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  . إن اإلمام ابن عبد الرب وهو يؤسس الختياراته حيرص دائما على صحة الدليل وقوته

، اعتمـد علـى إمجـاع    انعدم يف هذه املسألة اآلثار الصحاح اليت تقوم ا احلجةفلما 
  الصحابة

 .فاآلثار اليت وردت يف املسألة معلولة

وسلم أنه قال لسائل سأله عن العمـرة   روى عن النيب صلى اهللا عليه: قال أبو عمر
 . »3وألن تعتمر خري لك ال«: أواجبة هي ؟ قال

  5.، فال حجة فيه4أهانفرد به احلجاج بن أرط

وال تقوم ا  بأسانيد ال تصح. »العمرة تطوع« :و روى عنه عليه السالم أنه قال
 .حجة

وسلم يف إجياا أيضا ما ال تقوم به حجة مـن جهـة    و روى عنه صلى اهللا عليه
  .6اإلسناد

                                                                                                                                           
 :البقرة) العمرة هللا و أمتوا احلجو ) (عزوجل ( نها لقرينتها يف كتاب اهللا واهللا إ: عن طاوس، عن ابن عباس، قال  1

صحيح البخاري، حممـد بـن   : انظر. فضلهاو علقا يف كتاب احلج، باب وجوب العمرةأخرجه البخاري م .196
، دار ابن كثري، اليمامة، الطبعة 629، ص2الدكتور مصطفى ديب بغا، ج  :إمساعيل، أبو عبد اهللا البخاري، حتقيق

 .م1987هـ 1407الثالثة، 
: انظـر . 13648:حديث رقم. أيب شيبة أخرجه ابن .العمرة تطوعو احلج فريضة :روي عن ابن مسعود، قال  2

  .20/15:التمهيد .3/223:مصنف ابن أيب شيبة
، مؤسسـة قرطبـة،   316، ص 3مسند أمحد، أمحد بن حنبل، ج: انظر. 14437:حديث رقم .أخرجه أمحد  3

 . مصر
. األمسـاء انظر الكىن و. أبو أرطأة احلجاج بن أرطأة النخعي مسع عطاء روى عنه ابن املبارك وحفص بن غياث  4

. املدينة املنـورة . اجلامعة اإلسالمية. 111ص . 1ج . حتقيق عبد الرحيم حممد أمحد القشقري. مسلم بن احلجاج
  . هـ 1404سنة . الطبعة األوىل. اململكة العربية السعودية
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  .حكم العمرة يف السنة مرارا: مسألة

  .ة واحدةاختلف الفقهاء يف جواز العمرة مرارا يف سن

وكـره عمـرتني يف سـنة     ال أرى أن يعتمر يف السنة مرارا،: فقال مالك: األول
  . 1ومنع منها احلاج من مل يتحلل من آخر عمله مبىن الواحدة،

ويوم  العمرة مباحة يف السنة كلها إال يوم عرفة،: وأصحابه وقال أبو حنيفة: الثاين
 . 2ذلك سواء وغريه يف واحلاج :قال. وأيام التشريق النحر،

ال بأس أن يعتمر يف السنة مرارا ومىت شاء إال احلاج، فإنه : قال الشافعيو: الثالث
  . 3ال يعتمر مادام حاجا

  

 :الرأي املختار

وال سنة جيب  ال أعلم ملن كره العمرة يف السنة مرارا حجة من كتاب: قال أبو عمر
  4.م ملثلهايالتسل

  .5}َوافَْعلُوا الَْخْيَر{ :وجل اهللا عز و استدل الختياره بقول

والندب إليه حىت مينع منه ما  فواجب استعمال عموم ذلك والعمرة فعل خري، : قال
  .1جيب التسلم به
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واجلمهور على جواز االستكثار منها يف اليوم والليلة، ألنه عمل : االستذكارقال يف 
، بل الدليل يدل عليـه  عمل بر وخري فال جيب االمتناع منه إال بدليل وال دليل أمنع منه

   .افعلوا اخلريبقول اهللا عزوجل و

واحلج . العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما :و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
   .2املربور ليس له جزاء إال اجلنة 

  

 .  3و أما االستحباب بغري الزم، وال يضيق لصاحبه 

  .تيارهاملستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اخ

  :استند ابن عبد الرب يف اختياره هذا على

  ).وافعلوا اخلري( ـ  عموم قول اهللا عزوجل  

  .ـ بقول األكثر

 .ـ  باستصحاب حكم اإلباحة األصلية لألشياء
  

  

  

  

                                                                                                                                           
  . 20/21:لتمهيدا  1
البخاري يف كتاب العمرة، ، و790: أخرجه مالك يف كتاب احلج، باب جامع ما جاء يف العمرة،  احلديث رقم  2

يـوم  و العمرةو مسلم يف كتاب احلج، باب يف فضل احلج، و1773: فضلها،  احلديث رقمو باب وجوب العمرة
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  الفصل الثاين

  

  

  

  

  

  

  .اختيارات ابن عبد الرب الفقهية من باب املعامالت

  

  



  

  

بع اختيارات ابن عبد الرب الفقهية من غري بـاب  يهتم هذا الفصل من هذا الباب بتت
العبادات مبا يشمل من مباحث يف فقه املعامالت املالية، وفقـه األحـوال الشخصـية،     

  .ومسائل القضاء، واجلنايات واحلدود، ومسائل فقهية أخرى متفرقة

  

  . و قد قسمت هذا الفصل إىل قسمني متاشيا مع اخلطة املسطرة هلذا البحث

لقسم األول منهما اختيارات ابن عبد الرب الفقهيـة يف املعـامالت املاليـة    يتناول ا
واألحوال الشخصية،  ويبحث القسم الثاين يف اختيارات ابن عبد الرب الفقهيـة يف بـاب   

  .اجلنايات واحلدود، ومسائل أخرى متفرقة

  

  :فهو ذا االعتبار يشمل على مبحثني

  

  .يف املعامالت املالية واألحوال الشخصية اختيارات ابن عبد الرب: األول ثاملبح

  .اختيارات ابن عبد الرب يف اجلنايات واحلدود وغريها: املبحث الثاين

  

  

  



  

  

  املبحث األول

  اختيارات ابن عبد الرب يف املعامالت ا ملالية  

  .و األحوال الشخصية

  

  

  

  :ويشمل على مطلبني                           

    

  

  .اختيارات ابن عبد الرب يف املعامالت املالية: املطلب األول

  .اختيارات ابن عبد الرب يف األحوال الشخصية: املطلب الثاين

  

  

  

  

  

  



  



  

  املطلب األولاملطلب األول

  ..اختيارات ابن عبد الرب يف املعامالت املاليةاختيارات ابن عبد الرب يف املعامالت املالية

  

سيكشف هذا املطلب عن اختيارات ابن عبد الرب الفقهيـة مـأخوذة مـن بـاب     
  ...يوع، وربا،  وعمرى، ولقطة،، وضماناملعامالت، مبا يشمل من ب

  :و قد قسمته ـ متاشيا مع اخلطة املسطرة هلذا البحث ـ إىل فرعني

  

  .اختيارات ابن عبد الرب الفقهية من باب البيوع: الفرع األول

  .اختيارات ابن عبد الرب الفقهية من غري باب البيوع: الفرع الثاين



  :الفقهية من باب البيوعاختيارات ابن عبد الرب : الفرع األول

  

  .  1إذا كان جزافا هبيع الطعام قبل قبض :مسألة

واختلفـوا إذا   ال،اتفق الفقهاء على  عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه إذا كان مكي
  :  كان جزافا إىل قولني مها

  .2وأصحابه ال بأس بيع الطعام جزافا قبل قبضه قال مالك :األول

وأمحد بن حنبل إىل عدم جـواز   والشافعي أبو حنيفة وذهب سائر الفقهاء  :الثاين
  .  3وإن كان جزافا بيع الطعام قبل قبضه

  :4سبب اخلالف

عمـوم   إىل فيما ذهبوا إليـه  وادالسبب يف اختالف الفقهاء هو أن اجلمهور استن 
كنا يف  :بن عمر أنه قالاوما روى عن  احلديث املتضمن للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه،

وسلم تباع الطعام جزافا، فبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله  سول اهللا صلى اهللا عليهزمان ر
  .5من املكان الذي ابتعناه فيه إىل مكان سواه قبل أن نبيعه

   . وغري اجلزاف ألن الذريعة موجودة يف اجلزاف و
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و عمدة املالكية أن اجلزاف ليس فيه حق توفية، فهو عندهم من ضمان املشتري من 
  .وهذا من باب ختصيص العموم بالقياس املظنون  العلة العقد،نفس 

  : الرأي املختار

  . اختار اإلمام ابن عبد الرب رأي اجلمهور

ال أعلم أحدا تابع مالكا من مجاعة فقهاء األمصار، على تفرقته، بني و: رقال أبو عم
  .1وبني ما اشترى منه كيال إال األوزاعي، ما اشترى جزافا من الطعام

  : استدل الختياره مبا يليو 

من اشترى :" وسلم أنه قال عن النيب صلى اهللا عليه 2مبا رواه عبد اهللا بن عباس .1
  . »وأفتيا مجيعا بأن يباع بيع حىت يقبض "طعاما فال يبعه حىت يقبضه

  . كل شيء عندي مثل الطعام: و قال ابن عباس

  .3واملعىن وسلم املراد يهفدل على أما فهما عن النيب صلى اهللا عل: قال أبو عمر

شتري بيوعا فما حيل يل أإين !قلت يا رسول اهللا : قال 4ما رواه حكيم بن حزام .2
  .  5»يا ابن أخي، إذا اشتريت بيعا فال تبعه حىت تقبضه«: وما حيرم ؟ فقال منه

                                                 
  .13/336 :التمهيد  1
ـلم يف  2135: حديث ابن عباس، أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض،  احلديث رقم  2 ، ومس

ـتح البـاري  :انظـر . 1525: كتاب البيوع، باب بطالن بيع املبيع قبل القبض،  احلـديث رقـم   صـحيح   ،4/439:ف
  .3/1160:مسلم

  .13/331 :التمهيد  3
 ولدته أمه يف الكعبة  ،الشريف اجلواد ،ابن أخي خدجية ،هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي األسدي 4
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 .1/60، شذرات الذهب 3/44سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف
الترمذي يف كتاب ، و3503: احلديث رقم ،باب الرجل يبيع ما ليس عنده ،أخرجه أبو داود يف كتاب البيوع  5
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 ال حيل بيع«: وسلم قال ما رواه عمرو بن شعيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه .3
  .   » 1وال بيع ما ليس عندك ا مل يضمن،وال بيع م وسلف،

وسـلم   كنا يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليـه  :عن عبد اهللا بن عمر أنه قال .4
اه فيه إىل مكان سواء، قبل أن عننبتاع الطعام فيبعث من يأمرنا بانتقاله من املكان الذي ابت

  . 2نبيعه

   . 3ع حفاظ متقنونذكر أمر اجلزاف يف هذا احلديث عن نافقد  و: قال أبو عمر

اعوا الطعام جزافا أن ال يبيعوه ابتثبت عن الصحابة أم كانوا يؤمرون إذا ـ ما 5
  . 4وينقلوه من موضعه حىت يقبضوه،

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره 

. بعمل الصـحابة وعضده   صحيح األثراستند ابن عبد الرب يف اختياره هذا على 
كنا يف زمـان  :«ه قالنأمبا رواه ابن عمر   املالكية، بل ورد  على استدالهلموطرح رأي 

، من املكان هوسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقال رسول اهللا صلى اهللا عليه
  5. »عناه فيه إىل مكان سواه، قبل أن نبيعه.بتالذي ا

قبضه  ومعىن احلديث قبضه، معىن نقله يف هذا: وجه االستدالل من احلديث: قالوا 
وجعل مالك رمحه اهللا،  واملوزون دون اجلزاف، وذلك عنده يف املكيل مالك اسيفاؤه عند

وعند أصحابه ال يكـون إال   واالسيفاء عنده قوله حىت يستوفيه تفسريا لقوله حىت يقبضه،
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 :قالوا .لكوذلك عندهم فيها حيتاج إىل الكيل أو الوزن، مما بيع، على ذ بالكيل أو الوزن
الـذين إذا  "قول اهللا عز وجل من كالم العرب يف معىن االستيفاء، بدليل  عروفوهو امل

فأوف لنـا  "وقوله  "1وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون  اكتالوا على الناس يستوفون،
  . " 3وأوفوا الكيل إذا كلتم" 2وتصدق علينا الكيل

وبالتسليم  م،يالتسل الّإله، فلم يبق فيه ما بيع من الطعام جزافا ال حيتاج إىل كيفقالوا 
 قول اهللا عز وجلبيعه بأس قبل القبض بعموم بوالعروض فلم يكن  ه العقار،شبيستوىف، فأ

  . 4عل اهللا البيحوأ

وجعل بعضـهم  .هذه مجلة ما احتج به أصحاب مالك لقوله يف ذلك :قال أبو عمر
ي يف ذلك لئال يتراحبوا فيه بينـهم  إمنا جاء النه :وقال .هذا احلديث من باب تلقي السلع

وانقلوه، يعين إىل أهـل   من مكانه هحولو :فيغلوا السعر على أهل السوق، فلذلك قيل هلم
   .السوق

  .5لوال يقوم عليه دلي ه أصلدعضيوهذا تأويل بعيد فاسد، ال  :قال أبو عمر

  

  . حكم خيار الس : مسألة

ن حق فسخ العقد بعد متامه ما دامـا يف  خيار الس هو أن يكون لكل من املتعاقدي
 ومل يتفرقا بأبداما، أو خيري أحدمها األخر، فيختار إمضاء العقـد  الس الذي تعاقدا فيه

  .ولزومه

  : مهاو قد اختلف الفقهاء يف ثبوت هذا اخليار على قولني 

                                                 
  .3ـ2/ اآلية: سورة املطففني  1
  .88/اآلية: سورة يوسف 2
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أنه  مبعىن ؛إىل القول بثبوت خيار الس العلماءوأكثر وأمحد ذهب الشافعي :األول
ويكون لكل من املتعاقدين اخليـار   والقبول يقع العقد جائزا غري الزم، إذا تطابق اإلجياب

وال يكتسب هذا األخري صـفة   يف فسخ العقد أو إمضائه مادام العاقدين يف الس العقد،
  . 1اللزوم إال بعد تفرق العاقدين بأبداما

 القول بعدم ثبـوت خيـار   ىلإوأكثر أصحاما  ومالك وذهب أبو حنيفة :الثاين
فمنعوا  .وداللة والقبول أو ما يقوم مقامهما من فعل بل يلزم البيع بنفس اإلجياب ،الس

ثبتوا خيار الرجوع عن إمضاء العقد إذا أوجب أحدمها البيع، فكل واحد أو خيار الس،
  . 2منهما باخليار حىت ينتهي كالمهما يف العقد إبراما أو تركا

   :3سبب اخلالف

 بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليهااعتمد املشترطون خليار الس على حديث 
ـ  « :وسلم قال ـ تفمل يااملتبايعان كل واحد منهما باخليار على صـاحبه م إال بيـع   ارق
   . 4»اخليار

م وجه الدليل ملذهبهم يف رد ذا احلديث وقد اضطرب املخالفون فالذي  ،العمل
ومع أنه قـد   ه مل يلق عمل أهل املدينة عليه،العمل به أن ه اهللا يف رداعتمد عليه مالك رمح
ـ أميا بيعني تبايعا " :بن مسعود أنه قالاقطع حديث نعارضه ما رواه من م القول قـول  ف
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وبعد  وذلك يقتضي أن يكون يف الس ل هذا على عمومه،محه فكأن 1.البائع أو يترادان
ني حكم االختالف يانعقاد البيع مل يكن حيتاج فيه إىل تب ولو كان الس شرطا يف الس،

  . وال لزم بل بعد االفتراق من الس يف الس ألن البيع بعد مل ينعقد

 يف عدم أخذهم خبيار الس على ظواهر مسعيـة  فقد اعتمدوا أما أصحاب مالك
  . وعلى القياس

. 2}الَّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا بِالُْعقُود َيا أَيَها{ :فمن أظهر الظواهر يف ذلك قوله عز وجل
وخيار الس يوجب تـرك الوفـاء    واألمر على الوجوب والقبول، والعقد هو اإلجياب

  . بالعقد

لوا ظاهر وأو أما القياس فإم قالوا هو عقد معاوضة، فلم يكن خليار الس فيه أثر،
   :امه ولنا فيه تأويالن  :بن عمر بالقياس، قالوااحديث 

  .إن املتابعني يف احلديث املذكور مها املتساومان :أحدمها

  .بدانإن التفرق هو كناية عن التفرق ياأل :و الثاين

  : الرأي املختار

  : مبا يليواستدل الختياره  وأمحد اختار اإلمام ابن عبد الرب رأي الشافعي

عان كل املتباي :قال وسلم مبا روى ابن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه .1
  . 3واحد منهما باخليار ما مل يتفرقا إال بيع اخليار

 أمجع العلماء على أن هذا احلديث ثابت عن النيب صلى اهللا عليـه و :قال أبو عمر
  . العدول اآلحادوسلم، أنه من أثبت ما نقل 
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وجعلته أصال من أصول  عليه، فطائفة استعملته و اختلفوا يف القول به العمل مبا دلّ
وجـوه  الويف  وطائفة ردته، فاختلف الذين ردوه يف تأويل ما ردوه به،  البيوع،الدين يف

وأصحاما، ال أعلم أحـدا   وأبو حنيفة، اليت ا دفعوا العمل به فأما الذين ردوه، فمالك
  . 1رده غري هؤالء إال شيء، روي عن إبراهيم النخعي

 من االحتجاج ملذهبهما يف واحلنفيني نييقد أكثر املتأخرون من املالك :قال أبو عمر
  . 2له يب، ال حيصل منه على شيء الزم ال مدفعغوأكثره تش رد هذا احلديث مبا يطول ذكره،

ما مل  ،املتبايعان باخليار« :وسلم أنه قال روي عن النيب صلى اهللا عليه ما .2
وعبد اهللا  ،4وأيب برزة األسلمي ،3من حديث مسرة بن جندب :من وجوه كثرية .»يتفرقا

  . موغريه وحكيم بن حزام، وأيب هريرة بن عمرو بن العاص،

البيعـان  « :وسلم قـال  حكيم بن حزام، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه عنف أ ـ  
وإن كتما كـذبا، حمقـت    وبينا بورك هلما يف بيعهما، باخليار ما مل يفترقا، فإن صدقا

  . 5»الربكة من بيعهما

 :وسلم قـال  ن رسول اهللا صلى اهللا عليهعمرو بن العاص أ بن عبد اهللا وعن بـ 
وال حيل له أن يفارق  صاحبه  املتبايعان باخليار ما مل يفترقا، إال أن تكون صفقة خيار،«

  . »6خشية أن يستقيله
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 رقاتفالبيعان باخليار ما مل ي« :قال وسلم مسرة عن النيب  صلى اهللا عليه وعن جـ 
  .1»وبعضهم يزيد فيه أو يكون بيعهما على خيار

كل بيعني ال بيـع  «: موسل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: بن عمر قالاعن د ـ  
  .2»بينهما حىت يتفرقا، إال بيع اخليار

  املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  .هو نص احلديث مستند ابن عبد الرب يف هذا االختيار

 وهذه ظواهر :لة املالكية واحلنفيةقال يف معرض بيانه لوجه اختياره، ويف رده على أد
  .3واهللا أعلم .والنصوص رض مبثلها على اخلصوصعتوعموم ال ي

خيار الس لكل من املتعاقدين بعد انعقاد البيـع حـىت    فاألحاديث نص يف ثبوت
  .يتفرقا من ذلك الس بأبداما

 زعوا بـالظواهر، ومن مجلة ذلك أم ن :ردها بقولهواحلنفية، ف أما عن أدلة املالكية
  . وليس ذلك من أصل مذهبهم

  . }4أوفوا بالعقود{: احتجوا بعموم قول اهللا عز وجل .1

  .بطال الوفاء بالعقدإويف هذا احلديث  وهذان قد تعاقدا،: قالوا

فهذا ليس بشيء، ألنّ املأمور به من الوفاء به من العقود ما مل يبطله : قال أبو عمر
   .1بيعهما على ربا، أو سائر ما ال حيلّ هلما الكتاب، أو السنة كما لو عقدا

                                                                                                                                           
، 3/550:، سنن الترمذي3/273:سنن أيب داود: انظر. 448:  للمتبايعني قبل افتراقهما بأبداما، احلديث رقم

  .252ـ7/251: سنن النسائي
:  وب اخليار للمتبايعني قبل افتراقهمـا بأبـداما، احلـديث رقـم    أخرجه النسائي يف كتاب البيوع، باب وج  1

  .7/251:سنن النسائي: انظر. 4481
  . سبق خترجيه 2
 . 14/11 :التمهيد 3
 .1:اآلية: سورة املائدة 4



ن ابتاع طعاما فال يبعه م« :وسلم وبعموم قول رسول اهللا صلى اهللا عليه .2
  . 2»هحىت يستوفي

وبأحاديث كثرية مثل هذا فيها  وبعده فقد أطلق بيعه إذا استوفاه قبل التفريق :قالوا
  .إطالق البيع دون ذكر التفرقة

عند من خالفهم مرتب على خيار املتبايعني قبل االفتراق،  وهذا: االستذكارقال يف 
   .3ألنه ممكن استعماهلما 

واحتجوا بكثري من الظواهر، والعموم مع إمجاعهم : و يف رده على هذه احلجج قال
   4.على أنه ال يعترض يف العموم باخلصوص، وال بالظواهر على النصوص

ردود  يف كتابه ذكر ج به املالكية واحلنفية،ما احت وتأكيدا من ابن عبد الرب على رد
  : على اعتالالم الشافعية 

واحلنفيون يف هذه  به املالكيون عتلّاقد أكثر الشافعيون يف بطالن ما  :قال أبو عمر
 :ال حجة فيما نزع به املخالف من قول اهللا عز وجـل  :فمن مجلة ذلك أم قالوا .املسألة

وإن ما جيب أن توىف  وم تعترضه ضروب من التخصيص،ن هذا عمأل. }أوفوا بالعقود{
مل يكن كـذلك  ا وماوالسنة، أوىف أحدمه به من العقود ما كان عقدا صحيحا يف الكتاب

فليس جيب الوفاء به، أال ترى أما لو عقدا بيعا يف الطعام قبل أن يستوىف، أو عقدا بيعـا  
ا املكروهة، الـيت وردت السـنة   هنع يعلى شيء من الربا، أو على شيء من البيوع املنه
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كل عمـل  « :وسلم إبطاهلا، هل كان جيب الوفاء بشيء من ذلك ؟ قال صلى اهللا عليهب
  .1»وال طاعة إال يف املعروف ليس عليه أمرنا فهو رد

عتلوا به من ظواهر اآلثار فغري الزم، ألن البيع ال يتم إال باالفتراق، فـال  او أما ما 
  .2وجه ملا قالوه

 احتجوا مبا رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليهو/   3 
وال حيل أن يفـارق صـاحبه خشـية أن     لبيعان باخليار ما مل يتفرقا،ا« :وسلم أنه قال

  . 3»يستقيله

ألن اإلقالة ال تصح إال فيمـا   ق،فهذا يدل على أنه مت البيع بينهما قبل االفترا :قالوا
  . قد مت من البيوع

  :هذا االستدالل بأن ىلع الشافعية قد رد و

من أقـال  « :وسلم على الندب، بدليل قوله صلى اهللا عليه ن صحإهذا معناه  ـ
  . »4 مسلما، أقال اهللا عترته

  .مجاع املسلمني على أن ذلك حيل لفاعله على خالف ظاهر احلديثبإوـ 

 خليار ما مل يفترقـا وهو الذي روى حديث البيعان با، بن عمر ـو أنّ عبد اهللا   
  .وأحب أن ينفذ البيع، مشى قليال مث رجع إذا بايع أحدا كان

وأن كل واحد  ويف حديث عمرو بن شعيب أيضا ما يدل على أنه ال بيع بينهماـ 
أبيه، عن عبد اهللا بـن   عنفعن عمرو بن شعيب،  .منهما باخليار على صاحبه ما مل يفترقا
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املتبايعان باخليار ما مل يفترقا، « :وسلم قال اهللا عليه عمرو بن العاص، أن رسول اهللا صلى
  . 1»وال حيل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله إال أن تكون صفقة خيار،

أقال نادما يف بيع، من « :وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه أنوعن أيب هريرة  
  . 2»مةاهللا يوم القيا هأو قال بيعته أقال

  . لى أن ذلك ندبفهذا يدل ع :قالوا

مجاع املسلمني لفظة منكرة، فإن صحت فليست على ظاهرها، إل "ال حيل" :و قوله
وفيما أمجعوا عليه من ذلـك رد   وال يقيله إال أن يشاء، أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه

  .»وال حيل له أن يفارقه خشية أن يستقيله«: لرواية من روى

  .وإال فهو باطل بإمجاع ،فإن مل يكن وجه هذا اخلرب الندب

 واحتجوا بأن املراد بالتفرق يف األحاديث هو التفرق باألبدان، كعقد النكاح/ 4 
والتفرق بالكالم  يف لسان العـرب   وكوقوع الطالق الذي قد مساه اهللا فراقا، وكشبهه،

نِ اللَُّه كُلّاً َوإِنْ َيَتفَرقَا ُيْغ{: واعتلوا بقول اهللا عز وجل دان،بمعروف أيضا، كما هو باأل
هْن َسَعتقُوا َواْخَتلَفُواَو{: وقوله . 3}ميَن َتفَرم. 4} ال َتكُوُنوا كَالَّذمل يرد بأبدا .  

خربونا عن الكالم الذي وقع به االجتماع، :املخالف على هذا االعتالل بقوله رد 
 قالوا هو غريه، فقد أحالوا ريد به االفتراق أم غريه ؟ فإنأبه البيع، أهو الكالم الذي  متّو

وإن قالوا هو ذلك الكالم بعينه، قيل هلم  كالم غري ذلك، مثّوجاءوا مبا ال يعقل، ألنه ليس 
  .نفسخ بيعهمااوبه  فتراقا،اومت بيعهما، به  جتمعااكيف جيوز أن يكون الكالم الذي به 
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كون الكالم واالجتماع ضد االفتراق، فكيف جيوز أن ي وال يعقل، هذا ما ال يفهم
  .والفاسد من املقال به نفسه، هذا عني احملال افتراقاالذي اجتمعا به، 

ر البيع، فكذلك االفتـراق ال يـؤثر يف   ؤثاالجتماع باألبدان ال ي نّأواحتجوا ب/ 5
  .البيع

عليهم بأن التبايع ملا مل يكن فيه يد من الكالم، مث ذكر عقبة التفريق، علم أنـه   رد
 وعلم خمرجـه  بن عمر الذي روى احلديث،اويدل على ذلك فعل  م،أريد به غري الكال
ومثل هذا قول عمر بن اخلطاب لطلحة بن عبيـد اهللا يف الصـرف ال    واملراد من معناه،

ف مـن مرادهـا يف   وواملعـر  وهو املفهوم من لسان العرب .بيته جوال إىل أن يل تفارقه
  .وباهللا التوفيق واتساع وتقريب ازوغري ذلك جم فتراق األبدان،اا باالفتراق اخماطب

 .»املتبايعـان باخليـار  « :وسـلم  املراد من قوله صلى اهللا عليه واحتجوا بأنّ/ 6
  .املتساومني

على هذا االعتراض بكونه ال وجه له، ألنه ال تكون حينئذ يف الكالم فائدة، وقد رد 
 يقع اإلجياب بـالبيع  ومعلوم أن املتساومني باخليار، كل واحد منهما على صاحبه، ما مل

وهذا ما ال يظنه ذو لب على رسـول اهللا   والتراضي، فكيف يرد اخلرب مبا ال يفيد فائدة،
  .وسلم صلى اهللا عليه

  .واحتجوا بتسمية الفاعل بفعله الدائم ما دام يفعله/ 7

فإذا وجب البيـع مل   ،حال فعل التبايع يف وال يقال هلما متبايعان، إال ما داما: قالوا
والصائم،  والشارب كلواآل وإمنا يقال كانا متبايعني، مثل ذلك املصلي، يا متبايعني،يسم
  .ومل يقل إنه صائم وشاربا، ومصليا كال،آوكان  ائمنقضى فعله ذلك، قيل كان صاافإذا 

نه ال يصح إال يف األفعال املتعلقـة بواحـد، كالصـوم،و    أعلى هذا االعتالل ب رد
  .ا أشه ذلكوم والشرب، واألكل الصالة،



وما أشبه ذلك، فال  واملبارزة، واملقاتلة كاملبايعة، اثننيأما األفعال اليت ال تتم إال من 
  .وهو موجود منهما مجيعا جيوز أن يتم االسم إال

ما، ال يقع عليهما االسـم إال  هوما أشبه والزاين، و يدخل عليهم أيضا أن السارق
  .م حىت يقامقسم موجودا، فاحلد واجب إن مل يوما دام اال بعد متام الفعل املوجب للحد،

  

  

  

  

  

  

  

   .وقوع بيع تلقي الركبان :مسألة

ه بكساد ربوخي تلقي الركبان هو أن يستقبل احلضري البدوي قبل وصوله إىل البلد،
  .1وأقل من مثن املثل ما معه كذبا، ليستري منه سلعته بالوكس،

قال رسول اهللا صـلى   : عنه قالرضي اهللافعن أيب هريرة  ،ورد النهي عن هذا البيع
  . 2»وال بيع حاضر لباد ال تلقوا الركبان،« :وسلم اهللا عليه
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وإن وقع البيع، فجمهور الفقهاء، على أنه صحيح ألن النهي ليس راجعا لذات  هذا
  .1املنهي

وهو رواية عـن   وبعض احلنابلة القول ببطالن هذا العقد، ونقل عن بعض املالكية 
  . 2.أمحد رمحه اهللا

وإمنا اخلالف يف أن  البيع يف تلقي السلع صحيح عند اجلميع، :ندادمبن خواز اقال 
البائع باخليار إذا  أنّ وال خيار للبائع، أويف ويشركه أهل السوق املشتري ال يفوز بالسلعة

  3 .هبط السوق

ومن تلقاهم فاشترى منهم السلعة شركه  والركبان، ال جيوز تلقي السلع :قال مالك
   . وكان واحدا منهم ها أهل سوقها إن شاءوافي

وصاحب السلعة  من تلقاه فقد أساء،فوقال الشافعي يكره تلقي سلع أهل البادية، 
وأثبت احلنابلة له اخليـار   .اذ البيع أو رده إذا علم بالغنبفباخليار إذا قدم ا السوق يف إن

  .4مطلقا

   الرأي املختار

   .واحلنابلة الشافعياختار اإلمام ابن عبد الرب قول 

أوىل ما قيل يف هذا الباب أن صاحب السلعة باخليار لثبوته عن النيب  :قال أبو عمر
     وسلم صلى اهللا عليه

  : مبا يلي واستدل الختياره 
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ال تلقوا اجللب، « :وسلم أنه قال عن أيب هريرة، عن النيب  صلى اهللا عليه .1
  .1»، إذا أتى السوقفصاحبه باخلياراه فمن تلقى منه شيئا فاشتر

وسلم ى عن تلقـي   أن النيب صلى اهللا عليه«ويف رواية عن أيب هريرة  .2
  .2»اجللب، فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة باخليار إذا وردت السوق

  املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  .ة حمل الرتاعالوارد يف املسألاحلديث  مستند ابن عبد الرب يف اختياره هو

  

  

  

   .3املصراة :مسألة

ال تصـروا  « :وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنّ
وإن  بعد أن حيلبها، إن شاء أمسـكها،  ري النظرينخباعها بعد فهو ابتوالغنم فمن  اإلبل

م .يي التحروالنهي يقتض احلديث على ي التصرية للبيع، نص. 4» رمتشاء ردها وصاع 
  حلكم ؟ اراة فماصفلو علم املشتري بامل

  :هياختلف الفقهاء يف ذلك إىل مذاهب 
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  .2/331:الدارمي
سـنن  : انظـر . 1221: أخرجه الترمذي يف كتاب البيوع، باب ما جاء يف كراهة تلقي البيوع،  احلديث رقم  2

  .3/524: الترمذي
انظـر أسـىن   . ثرة اللـنب هي أن يترك حلب الناقة أو غريها عمدا مدة قبل بيعها، ليوهم املشتري ك: التصرية  3

  .3/72: الفتاوى اهلندية. 2/61: املطالب
  .سبق خترجيه  4



 وهو قول الشافعي والتابعني مذهب مجهور أهل العلم من الصحابة  :املذهب األول
وله  ويثبت اخليار للمشتري، وإسحاق أن البيع صحيح والليث وأيب ثور، وأمحد بن حنبل،
عها صاعا من متر مكان ما حلب من اللنب، سواء كان اللنب كـثريا  ويرد م أن يرد املصراة

  .1أو قليال، أو التمر قوتا ألهل البلد أو مل يكن

وبعض الشافعية إىل أن الواجب رد صاع  ما ذهب إليه اإلمام مالك :املذهب الثاين
  .2من قوت البلد

وال جيب رد  التصريةال يرد البيع بعيب  :ما ذهبت إليه احلنفية قالوا :الثالث املذهب
وهو أن يدفع البائع للمشتري عوضا من نقصـان   صاع من متر أو غريه بل جيب األرش،

  .3مثن الشاة إذا تبني أا مصراة

  : 4سبب اخلالف

  :منهاعلماء إىل مجلة من املسائل اليرجع سبب اختالف 

  هل الفقه شرط من الشروط املعتربة يف الراوي لقبول روايته؟ـ 

  قياس ؟ الخبري الواحد إذا خالف  ـ هل يعمل

و وجه خمالفة حديث أيب هريرة للقياس أنّ القياس يف ضمان العدوان فيما له مثـل  
  .مقدر باملثل

  : الرأي املختار

  .استدل الختياره حبديث أيب هريرة املذكورو. بن عبد الرب املذهب األولااختار 
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 حاضرا أو غائبا ال يرد اللـنب، سواء كان اللنب احمللوب من املصراة  :قال أبو عمر
فلو رد اللنب، كان  :وإمنا يرد اللنب املذكور يف هذا احلديث ألنه قد أمر برد الصاع ال اللنب

ومعلوم أنه ال يشبني أـا  . وهو نص ال جيوز خالقه إىل القياس قد فعل غري ما أمر به ؟
احللبة األوىل قـد فـات أو   كذلك، علم أنّ لنب  وإذا كان ذلك مصراة إال باحللبة الثانية،

   .1وذلك غري جائز ألزموا املبتاع مثله، خالفوا ظاهر اخلرب إىل القياس تغير، فلو

  املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره 

  .ورد به القياس النص اإلمام ابن عبد الرب وهو يؤسس اختياره استند على

  .القياس وهو نص ال جيوز خالفه إىل: قال أبو عمر

رد اللنب، دخله بيـع   نه لوأوأما أصحابنا، فيزعمون  :استدالل املالكية قال على هردو يف 
 يسـتوفيه،  وباعه قبـل أن  فأخذ فيه اللنب) مثرا(الطعام قبل أن يستوىف، ألنه قد وجب له الصاع 

  .  2قالتوفي وباهللا وعيشه يعطي بدل الثمر صاعا من قوته :ويدخل عليهم مثل ذلك يف قوهلم

  

  

  

  

  طهارة املبيع :مسألة

  .هل يطهر الزيت ومثله البان بغسله وطبخه ؟

  ومثله الزيت تقع فيه امليتة، ، غسل البان جواز  وعبد اهللا نافع  روي عن مالك 
وذلك أن يعمد إىل قصاع ثالث أو أكثر، فيجعل الزيت النجس يف واحد منها حىت يكون 

                                                 
  . 18/218 :التمهيد 1
  . 18/218 :نفس املصدر 2



اء حىت ميتلئ، مث يؤخذ الزيت من على املاء مث جيعل و حنو ذلك، مث يصب عليها املنصفها أ
  .1ويعمل به كذلك، مث يف ثالثة يف أخرى،

  .2حكيت لنا هذه الصفة يف غسل الزيت عن حممد بن أمحد العتيب :قال أبو عمر

  :و قد رد ابن عبد الرب هذا القول معتمدا على مرجحات ثالث

  .لنفسوال تسكن إليه ا هو قول ليس لقائله سلف، ـ 1

  .ولعملوا به ائزا ما خفي على املتقدمني،جألنه لو كان  ـ 2

 . 3ىالنه أنه ال يصح غسل ما ال يرى عند أويل ـ النظر وهو 3

  

  .مرتنيتمرة الواحدة بالتبيع ال :مسألة

مـرة  تواختلفوا يف بيـع ال  مر ال جيوز إال مثال مبثل،تمر بالتأمجع العلماء على أن ال
  .حلبة الواحدة باحلبتنيوا مرتنيتالواحدة بال

  .وإسحاق وهو قول أمحد ال جيوز ذلك، :والشافعي قال الثوري

  .4وهو عندي قياس قول مالك: قال أبو عمر

   .5مرةتبمترة وال  مرتني،بت مترةوذكر الطحاوي أن سفيان الثوري قال ال جيوز

                                                 
  .9/47:التمهيد  1
ن أمحد بن عبد العزيز األموي العتيب القرطيب،  األندلسي، الفقيه، أحد األعالم، أخذ عن حيي ورحـل  هو حممد ب 2

، وهي املسـتخرجة مـن   "العتبية" ألّف يف الفقه كتبا كثرية مسيت . فأخذ بالقريوان عن سحنون ومبصر عن أصبغ
، الـديباج  36:جـذوة املقتـبس  : هـ انظر ترمجتـه يف  254تويف سنة .  األمسعة املسموعة من مالك بن أنس

  129/.2: ،  شذرات الذهب337ـ336:املذهب
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  : الرأي املختار

  .اختار ابن عبد الرب رأي الثوري

  :ووجه ترجيحه عنده. حسن جدا وري وقول الث: قال أبو عمر

  .وعدم الكيل الذي هو أصلهما مرةتمرة بالتاملماثلة يف ال م لعد ـ 1

  .1وألن ما كان أصله الكيل، فال يرد إىل الوزن عندهم، إال مع اإلضطرار ـ 2

 مرة فال أدري ما يف ذلك عند  مالكترة بمتأما : ورد على مالك والشافعي بقوله 
والذي أقوله يف ذلـك   مرتني ال جيوز؟تمرة بالتابعهما على القول بأن الومن ت والشافعي

  . 2واهللا أعلم مرة جاز ذلكتمرة بالتأصلهما أن املماثلة إن أمكنت يف الى عل

مرة فال وجه للتعرض إىل مثـل هـذه   ترة بمتحد إىل بيع أال حاجة ب :قال أبو عمر
   . وال حاجة بالناس إليه الشبهة فيما ال ضرورة

مرتني جتب عليه توال مرةتمرتني بأن مستهلك التمرة بالتوقد احتج من أجاز ال:الق
  وال موزون، فجاز فيه التفاضل؟ إنه ال مكيل :القيمة، فقال

  .وهذا عندي غري الزم ::رده بقوله 

  .و احتج لرأيه بالقياس والنظر

 ونظرا قياسا وكثريه يف ذلك ما جرى فيه الربا يف التفاضل، دخل قليله ألنّ : قال 
   .3واهللا املوفق للصواب

  املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  .هو القياس والنظر مستند ابن عبد الرب يف هذا االختيار

                                                 
  . 19/188: التمهيد 1
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  .بيع الشاة اللبون باللنب :مسألة

وإىل أجل إىل ثالثة  وسائر الطعام نقدا، اختلف الفقهاء يف بيع الشاة اللبون باللنب،
  :هيأقوال 

ما مل يكن  بيد نب يدالون بالبوأصحابه إىل أنه ال بأس بالشاة الل ذهب مالك :األول
   .1بنةفإذا كان يف ضرعها لنب، مل جيز يدا بيد باللنب من أجل املزا ،يف ضرعها لنب

وال جيوز عنده بيع الشاة اللبون باللنب إىل أجل فإن كانت الشاة غري لبون، جـاز  
   .وغري األجل ذلك األجل

ولـيس   وال بأس بالشاة اللبون بالطعام إىل أجل ألن اللنب من الشـاة : قال مالك
   . 2الطعام منها

وشاة يف ضرعها لنب  جيوز شراء زيتونة فيها زيتون بزيتون، :يعوقال األوزا :الثاين
   .3واللنب يف ضرع لغو بلنب، ألن الزيتون يف شجر،

   .لأج ال جيوز بيع الشاة اللبون بالطعام إىلوأصحام،  والشافعي وقال أبو حنيفة: الثالث

 وال إىل وال جيوز عند الشافعي بيع شاة يف ضرعها لنب بشيء من اللـنب، ال يـدا بيـد،   
  .4أجل

   .ابن عبد الرب القول الثالث اختار :الرأي املختار

                                                 
 .6/445: التاج واإلكليل. 3/144: انظر املدونة 1

 . 3/149املدونة  :انظر  2
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فما ال جيوز إال مثال مبثل، مل جيز أن يباع منـه   بنة،واألصل يف هذا الباب املزا :قال
ومن وقع عليه اسم طعام، فال جيوز أن يباع منه شيء بشيء إىل أجـل   معلوم مبجهول،

  .وسلم ى عن الطعام إال يدا بيد التفاضل أو مل جيز، ألن الرسول صلى اهللا عليه هجاز في

  .1انتعواهللا املس .وفهم فهذا األصل يف هذا الباب ملن وفق 

  ختيارهاملستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف ا

   .نص احلديث مستند ابن عبد الرب يف هذه املسألة هو

و قد أبان التحقيق يف هذه املسألة دقة ابن عبد الرب وحسن اختياره ألقـوى اآلراء،   
يكـن يف   مل كان القياس أن الشـاة ـ إذا  :أما املالكية فقد رد قوهلم وفند حجتهم بقوله
ـ   إن كانت لبونا ـ أن جيوز بيعها باللنب إىل  و ضرعها لنب ـ وجاز بيعها باللنب يدا بيد 

ن كانت اللبون كغري اللبون، فإن إو أجل إذا مل يكن يف ضرعها لنب يف حني عقد التبايع،
ويقام مقام اللنب، فغري جائز أن تبـاع   وإن مل يكن فيها لنب .ي أخذهاعكانت اللبون يرا

  .2واهللا أعلم وإن مل يكن فيها لنب ـ يدا بيد ـ باللنب ـ

  

  .وما ال يعد صنفا واحدا يف معرفة ما يعد صنفا واحدا، :ةمسأل

فيما يعد صنفا  وااختلفاتفق الفقهاء على أنه ال جيوز بيع الصنف جبنسه متفاضال، و
  : ، مهاوالشعري إىل مذهبني فمن ذلك القمح .يعد ما الواحدا، و

فال جيوز شيء من  والسلت صنفا واحدا والشعري الرب :يعواألوزا قال مالك :األول
  .3مبثل، يدا بيد، كاجلنس الواحد مثال هذه الثالثة بعضها ببعض عندمها إال

   .1ور إىل أما صنفانثوأبو  والثوري وأمحد والشافعي وذهب أبو حنيفة :الثاين

                                                 
 .14/214: التمهيد 1
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  : 2سبب اخلالف

يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل تعارض اتفاق املنافع يف هـذه األصـناف   
 صـنفان أو : صنف واحد، ومن غلّب االخـتالف، قـال  :فمن غلّب االتفاق، قال .واختالفها
  . أصناف

  .والقياسبالسماع  ملذهبهم اجلمهور و قد استدلّ

والشعري بالشعري إال  ال تبيعوا الرب بالرب« :وسلم فقوله صلى اهللا عليه ؛أما السماع 
 :4بـن الصـامت  وأيضا يف بعض طرق حديث عبـادة   وجعلهما صنفني. 3»مثال مبثل

 وامللح بالتمر كيف شئتم يدا والرب بالشعري كيف شئتم، كيف شئتمبالفضة الذهب وبيعوا «
  . 5»بيد

  

  . ومنافعهما فوجبا أن يكونا صنفني فألما شيئان اختلفت أمساؤمها :وأما القياس

وأما عمدة مالك فإنه عمل سلفه باملدينة،وأما أصحابه فاعتمدوا يف ذلـك أيضـا   
  . والقياس السماع
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الطعام بالطعـام مـثال   « :قال وسلم النيب صلى اهللا عليه أنّ يأما السماع فما رو
  . والشعري ا اسم الطعام يتناول الرب:قالو .»1مبثل

  

  . قباتفا واملتفقة املنافع ال جيوز التفاضل فيها أما القياس فإم عددوا كثريا من اتفاقهما يف املنافع

  

  

  : الرأي املختار

  . ابن عبد الرب رأي اجلمهور اختار

   . والسلت، صنفا واحدا والشعري وكان مالك رمحه اهللا، جيعل الرب: قال أبو عمر

والشعري صنفا،و أجازوا فيهمـا   وخالفه مجهور فقهاء األمصار، فجعلوا الرب صنفا
قـال رسـول اهللا    :قال .التفاضل، يدا بيد، لألحاديث املذكورة يف هذا الباب عن عبادة

 والشعري بالشعري والرب بالرب والفضة بالفضة، الذهب بالذهب« :وسلم اهللا عليه صلى
وامللح بامللح، مثال مبثل، يدا بيد، فإذا اختلف هذه األصـناف فبيعـوا    والتمر بالتمر،

  . 2»كيف شئتم إذا كان يدا بيد

  

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  . نص احلديث وعضده بقول األكثرختياره هذا علىاستند ابن عبد الرب يف ا

  . إىل أدلة واهية وا ندتاس م لكو طرح رأيهم  واملالكية 

                                                 
صـحيح  : انظـر . 1592:مسلم يف كتاب البيوع، باب بيع الطعـام مـثال مبثـل، احلـديث رقـم      أخرجه 1

 .3/1214:مسلم
  .3/1210:صحيح مسلم: انظر. 1587:مسلم يف كتاب البيوع، باب الربا، احلديث رقم أخرجه 2



الطعام بالطعـام مـثال   « :وسلم قال فاستدالهلم مبا روى عن النيب صلى اهللا عليه 
   .والشعري وقوهلم أن الطعام يتناول الرب . »1مبثل

  .2تفسره األحاديث الصحيحة هذا عام فإن وهذا ضعيف،  :بداية اتهدقال يف 

  . وأما القياس فمردود أيضا ملصادمته النص

  

  

  

  .اختيارات ابن عبد الرب الفقهية من غري باب البيوع: الفرع الثاين

  

 .3ىك بالعمرفيما ميلّ: مسألة

   : مها اىل قولني ىاختلف الفقهاء فيما ميلك بالعمر

 .دون الرقاب ميلك ا املنافع :قال مالك :األول

األمر عندنا أن العمرى ترجع إىل الذي أعمرها إذا مل يقل لك ولعقبك : قال مالك
إذا مات املعمر، وكذلك إذا قال هي لك ولعقبك ترجع إىل صاحبها أيضا بعد انقـراض  

  . 4رعقب املعم

                                                 
 .سبق خترجيه 1
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أمحد بـن  وري واحلسن بن حي وثوقال أبو حنيفة والشافعي وأصحاا وال :الثاين
  .رقبتها ومنافعها امات مرى ميلكها املعمر ملكاالع: حنبل

ومن أعمر رجال شيئا يف حياته، فهو له حياته، وبعد وفاته لورثته، ألنه قـد  : قالوا
  .1ملك رقبتها

 : رالرأي املختا

 : ه مبا يلي رأي اجلمهور واستدل الختياربد الرباختار ابن ع

من أعمر شيئا حياته «: قال مبا رواه جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمـ 1
  . 2»فهو له حياته وموته

 ىالعمـر « :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن جابر بن عبد اهللا قالـ 2
 . 3»ملن وهبت له

فجعلها هبة والفائدة يف هـذا اخلطـاب يف   : قال أبو عمر تعليقا على هذا احلديث
 . 4أن تعرف ملن هي يف ذلك ؟ واهللا أعلماملنافع أوضح من أن حيتاج إىل  نّألمتلكه الرقبة، 

مسعت ابن عمر وسأله أعرايب أعطى ابنه ناقة له : قال 5عن حبيب بن أيب ثابت ـ 3
ن إأفرأيـت  : قال .»هي له حياته ومماته«: حياته، فأنتجها فكانت إبال، فقال ابن عمر

 . 6»فذلك أبعد له«: كان تصدق عليه ؟ قال
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على أن مذهب ابن عمر يف العمرى أـا خـالف    وهذا اخلرب يدل :قال أبو عمر
وكانت حفصة قد أسكنت بنـت  : ث حفصة بنت عمر دارها، قالذلك أنه ور ،السكىن

فلما توفيت ابنة زيد قبض عبد اهللا بن عمر املسكن ورأى أنه  ،زيد بن اخلطاب ما عاشت
  .له

بني العمـرى  وعلى هذا أكثر العلماء ومجاعة أهل الفتوى يف الفرق : قال أبو عمر
  .1، وقالوا ال تنصرف إىل صاحبها أبداوالسكىن

  :املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  . استند ابن عبد الرب يف اختياره على احلديث وعضده بقول األكثر

، فقد اختار الـرأي  اآلثارنقد  الرب يف قة ابن عبدد أظهر التحقيق يف هذه املسألة و
  : مبا يلي ، أما املالكية فقد طرح رأيهم ورد احتجاجامالفقهي األقوى

عن جابر  .حديث جابر ا احتج به أصحاب مالك فيما ذهبوا إليه من ردمفم .1
ا رجل أعمر عمرى له ولعقبـه  أمي :بن عبد اهللا، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 2" فإا للذي أعطيها ال يرجع إىل الذي أعطاها

  3 .ديث منسوخ، ومل يصحبه العمل وقال بعضهم لعل حامله وهمهو ح: قالوا

أحد مـن   دومثل هذا من القول، ال يعترض به األحاديث الثابتة عن: قال أبو عمر
  . 4العلماء، إال أن يتبني النسخ مبا ال مدفع له فيه

أيب  عبد اهللا ابينو رأيت حممدا: واحتجوا مبا رواه ابن القاسم وغريه عن مالك، قال
م فسمعت عبد اهللا يعاتب حممدا، وحممد يومئـذ قـاض،   حزكر بن حممد بن عمرو بن ب
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فيقول له مالك ال تقضي باحلديث الذي جاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يف   
العمرى حديث ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحان بن جابر ؟ فيقول له حممد أيـا  

ليس عليه : اس، فهو يكلمه وحممد يأباه، قال مالكمل أجد الناس على هذا، وأباه الن خيأ
  .1العمل ولو ددت أين حمي

وال يصح ألحد أن يدعي العمل يف هذه املسألة باملدينة ألن اخلالف : قال أبو عمر
  .يف املدينة فيها قدميا وحديثا

أن  منريح شار ويسمبا ثبت عن طاوس وجماهد وسليمان بن  ورد على هذا القول
ال حتل العمرى وال الرقىب، فمن أعمر شـيئا  «: عباس قال بنا روي عن امذهبهم هو م

  . 2»فهو له ومن أرقب شيئا فهو له
 

  

  . ضمان قيمة الشاة :مسألة

أن يأكلها لقولـه   ن املكان البعيد عن العمرا غنم يف الة الضد جلوا فق الفقهاء أنّات
واختلفوا هل يضمن  .3»بهي لك أو ألخيك أو للذئ« :صلى اهللا عليه وسلم يف الشاة

  .صاحبها أم ال إىل قولنيلقيمتها 

 .4قال مجهور العلماء، يضمن قيمتها :األول

  5.وقال مالك يف املشهور ما أقاويله ال يضمن :الثاين
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 : 1سبب اخلالف

يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة ألصـل  
، فاجلمهور غلبوا هذا 2ب نفس منهيط عن مسلم إال ال حيل مال إمرئالشرع، وهو أنه 

يأكلـها   أن قالوا له .ذئبأو لل خيكلك أو أل هي قولهاألصل على ظاهر احلديث وهو 
على حكم الظاهر،  ىجرفأما اإلمام مالك فغلب هنا الظاهر  .ها لصاحبهانعلى أن يضم

  .ن جاء صاحبهاإوقال حتل له وال يضمنها 

 : الرأي املختار

  .عبد الرب قول  اجلمهور ابن اختار

والشاة ملك را هلا صحيح جمتمع عليه، فال يزول ملكه عنها : االستذكارقال يف 
إالّ بإمجاع مثله، أو سنة ال إشكال فيها، وهذا معدوم يف هذه املسألة، فوجب الضـمان  

  3.فيها

 : مبا يلي واستدل الختياره 
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النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ىمبا رو /1
وسئل   »هي لك، أو ألخيك أو للذئب، فرد على أخيك ضالته« :عن ضالة الغنم فقال
مالك وهلا ؟ معها سقاؤها، وحذاؤها، ترد املاء وتأكل الشجر «: عن ضالة اإلبل، فقال

 امة مثلها،زل وغكانلدات جفيها « :وسئل عن حريسة اجلبل، فقال .»احىت يلقاها ر

 .1»فالقطع فيما بلغ مثن ان حفإذا أواه املرا

حديث  نم .»رد على أخيك ضالته« : عليه وسلموله صلى اهللايف ق: قال أبو عمر
دليل على أن الشاة على ملك صاحبها، وذلك يوجب  –العاصي  عمرو بن عبد اهللا بن –

  . 2كلهاآالضمان على 

سلمني يف اللقطـة أنّ واجـدها   وقد أمجع علماء امل: قال.بالقياس على اللقطة/ 2
يغرمها إذا استهلكها بعد احلول إن جاء صاحبها طالبا هلا، فالشاة أوىل بـذلك قياسـا   

  3.ونظرا

  املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  ..احلديث وعضده بالقياس استند ابن عبد الرب يف اختياره على

 يف كلـها آرى علـى  يالك وهو الذي ال وقد قال م:  و ناقش اإلمام مالكا بقوله
دها ويف يد الذي تصدق ـا  جيد وا يف را لو أدركها حلما نّإ: املوضع املخوف شيئا

ا مثنها الذي بيعت بـه  عليه وأراد أخذ حلمها كان ذلك له، ولو باعها واجدها كان لر
 .وهذا يدل على أا على ملك مالكها عنده

ألنه ال فرق بني أكل الشاة يف الوقت الذي  ،شاء اهللاكلها إن آ نيفالوجه تضم: قال
لكل واحـد   حأبيح له أخذها، وبني أكل اللقطة، واستهالكها بعد احلول، ألما قد أبي
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، مث أمجعوا  علـى ضـمان اللقطـة    ا أحبمنهما أن يفعل ا ما شاء، ويتصرف فيها مب
 . 1لصاحبها، إن جاء طالبها فكذلك الشاة، وباهللا التوفيق

ألنه حيتمل أن  كأو ألخيهي لك ومن حجة مالك قوله صلى اهللا عليه وسلم، : قال
  .الواجدين هلا ناسيريد بذكر األخ صاحبها، وحيتمل أن يريد لك، أو لغريك من ال

  

وأي الوجهني كان فالظاهر من قوله، أو للذئب،  :قال أبو عمر يف رده على مالك
مثلك أوىل مـن  و  مثلك أكلها الذئب، وأنتن مل تأخذها أنت، والإيوجب تلفها، أي 

النيب صلى اهللا عليه وسلم جعلها طعمة ملن وجدها، فإذا كان كذلك فـال   نّأالذئب، فك
  .وجه الضمان يف طعمة أطعمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مل  ركـاز بعيد، ألن ال اوهذ ركازهها بعض املتأخرين من أصحابه بالوقد شب  :قال 
 .ملك ألحد قبل يصح عليه

كلها بإمجاعهم على إباحة أكلها، آوجيوز أن حيتج أيضا ملالك يف ترك تضمني :قال
  .واختالفهم يف ضماا، واالختالف ال يوجب فرضا مل يكن واجبا

  

). وهذا االحتجاج خمالف ألصول مالك ومذهبه( :قال يف رده على هذا االحتجاج
ومل يقل ذلـك   ذئبلهي لك، أو ألخيك أو ل :وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .يف اإلبل وال يف اللقطة، وذلك فرق بني إن شاء اهللا

مت لك، دوالصحيح ما ق ،هذا ما ميكن أن حيتج به مالك يف ذلك، ويف املسألة نظر
 . 2وباهللا التوفيق
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 هل األفضل التقاط اللقطة أو تركها؟: مسألة

 له التقاطها، م يف املوضع املخوف عليها، غنال ةضال وجد أمجع العلماء على أن من 
 ؟ إىل  تركهـا  أو هل األفضل التقاطهـا   ـ  ما مل تكن إبال ـ  ذلك ما عدا واختلفوا في

 :قولني

  .1قال أبو حنيفة والشافعي األفضل االلتقاط: األول

  . 2وذهب مالك وأمحد بن حنبل إىل كراهية االلتقاط: الثاين

  : 3سبب اخلالف

متسـكا   اإلمام مالك وأمحدف . ب يف اختالف الفقهاء إىل تعارض اآلثاريرجع السب
وملا  .4»النار حرق ضالة املؤمن«: ه صلى اهللا عليه وسلم قالأن يمبا روإليه  اذهب  فيما

 .خياف أيضا من التقصري يف القيام مبا جيب هلا من التعريف وترك التعدي عكسها

 :مغـن اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ضالة ال واحتج أبو حنيفة والشافعي بقول رسول
 .5هي لك أو ألخيك أو للذئب

وقيل أن هذا االختالف إذا كانت اللقطة بني قوم مـأمونني  : يف بداية اتهدقال 
واإلمام عادل، قالوا وإن كانت بني قوم مأمومني واإلمام جائر، فاألفضل أن ال يلتقطها، 
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ه من نمام غري عادل فهو خمري حبسب ما يغلب على ظوإن كانت بني قوم غري مأمومني واإل
  .1سالمتها أكثر من أحد الطرفني

  

  

  

 : الرأي املختار

  :الختياره واستدلّ .االلتقاط يةاختار اإلمام ابن عبد الرب القول األول أفضل

مبا رو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل ـ 1 
وسـئل   »هي لك، أو ألخيك أو للذئب، فرد على أخيك ضالته« :لعن ضالة الغنم فقا

مالك وهلا ؟ معها سقاؤها، وحذاؤها، ترد املاء وتأكل الشجر «: عن ضالة اإلبل، فقال
امة مثلـها،  زل وغلكالدات جفيها « :وسئل عن حريسة اجلبل، فقال .»احىت يلقاها ر
»فالقطع فيما بلغ مثن ان حفإذا أواه املرا

2 . 

  

ضالة الغـنم يف   يعينفقوله يف هذا احلديث، فرد على أخيك ضالته، : قال أبو عمر
مها، ألا ال ترد إال بعد أخذها، وحكم خذعلى أ ضاملوضع املخوف عليها، دليل على احل

 . 3اللقطة يف خوف التلف عليها، والبدار إىل أخذها، وتعريفها كذلك واهللا أعلم

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : أنه قال 1ما رواه زيد بن خالد اجلهينـ 2
ة، فـإن جـاء   سنها، مث عرفها ءكاوأعرف عفاصها و: وسلم، فسأله عن اللقطة فقال

أو  ،لك أو ألخيك  هي :قال فضالة الغنم يا رسول اهللا، قال وإال فشأنك ا ،صاحبها
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د املـاء، وتأكـل   قاؤها، وحذاؤها ترسمالك ؟ معها : قال: قال فضالة اإلبل للذئب،
 .2االشجر حىت يلقاها ر

يف احلديث دليل على إباحة التقاط اللقطة، وأخذ الضالة ما مل تكـن   :قال أبو عمر
، كأنه وكاءها، وأعرف عفاصهاإبال، ألنه عليه السالم أجاب السائل عن اللقطة بأن قال 

وقال يف الشاة  عرف من العالمات ما تستحق به إذا طلبت،احفظها على صاحبها وا: قال
ومل يقل لـه يف   ،هاذ، إن مل تأخذها، كأنه حيضه على أخهي لك أو ألخيك أو للذئب

حىت يضيع،  أو يأتيه ربه، ولو كان ترك اللقطة أفضل ألمر به رسول  هشيء من ذلك دعو
 .3فيها، كما قال يف ضالة اإلبل واهللا أعلم اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ومعلوم أن أهل األمانات لو اتفقوا على ترك اللقطة مل  :ويف ذلك قال.  ـ بالنظر3
ترجع لقطة، وال ضالة إىل صاحبها أبدا، ألن غري األمانات ال يعرفوا بـل يسـتحلوا   

  . 4اويأكلو

  املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  نص احلديث وعضده بالنظرمستند ابن عبد الرب هو 

 

                                                                                                                                           
وعـن    ،سلمو صلى اهللا عليه روى عن النيب ،أبو عبد الرمحن ويقال أبو طلحة املدين ،زيد بن خالد اجلهينهو   1
 ،وعبد الرمحن بـن أيب عمـرة   ،ومواله أبو عمرة ،عنه أبناه خالد وأبو حرب ، روىوعائشة ، وأيب طلحة ،عثمان

تـويف سـنة   . وغريهـم  ،وعطاء بن يسار ، وعطاء بن أيب رباح،وعبد اهللا بن قيس بن خمرمةوعبيد اهللا اخلوالين 
   .1/84:، شذرات الذهب :3/354ذيب التهذيب  ،3/562: اجلرح والتعديل :انظر ترمجته يف   ..هـ78

املساقاة، البخاري يف كتاب و ،1509: أخرجه مالك يف كتاب األقضية، باب القضاء يف اللقطة،  احلديث رقم 2
 مسلم يف كتاب اللقطة، باب معرفة العفاص، و2372: سقي الدواب من األار،  احلديث رقمو باب شرب الناس

، صحيح 5/59:، فتح الباري2/274: املوطأ: انظر. 1722: احلديث رقم  ،اإلبلو حكم ضالة الغنمو الوكاءو
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  .3/111:التمهيد 3
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 .، ومل يشهد على نفسه أنه التقطهامن أخذ لقطة: مسألة

عنـده   وبقيـت  اختلف الفقهاء فيمن أخذ لقطة، ومل يشهد على نفسه أنه التقطها
 .يعرفها مث هلكت عنده، وهو مل يشهد إىل قولني

ال ضمان عليه إذا هلكت عنـده  : قال مالك والشافعي وأبو يوسف وحممد: األول
 .1من غري تضييع منه، وإن كان مل يشهد

إن أشهد حني أخذها أنه يأخذها ليعرفها مل يضمنها : وقال أبو حنيفة وزفر: ينالثا
 .2وإن مل يشهد ضمها إن هلكت،

 : الرأي املختار

بقول رسول اهللا  هيارتواستدل الخ: يب حنيفة وزفرأاختار اإلمام ابن عبد الرب رأي 
يعرف، وال ، ولأو ذا عدل من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل« :صلى اهللا عليه وسلم

 . 3»يكتم، وال يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق ا، وإال فهو مال اهللا يوتيه من يشاء

معىن هذا احلديث عندي واهللا أعلم أن ملتقط اللقطـة إذا عرفهـا،   : قال أبو عمر
وسلك فيها سنتها ومل يكن مغيبا، وال كامتا، وكان معلنا معرفا، وحصل بفعله ذلك أمنيا، 

و إذا مل يعرفها و مل يسلك ا سنتها أو غيب و كتم  مبا يضمن به األمانات،ال يضمن إال 
لقطة ذكروها وضـمها إىل  ومل يعلم الناس أن عنده لقطة، مث قامت عليه البينة بأنه وجد 

 . 4عى تلفها ضمن ألنه بذلك الفعل خارج عن حدود األمانة وباهللا التوفيقدابيته، مث 

                                                 
 .2/291: الفتاوى اهلندية. 2/493: أسىن املطالب. 4/71: األم. 6/135: املنتقى. 4/458: ر املدونةانظ 1
  .123ـ3/122:التمهيد. 2/291: انظر الفتاوى اهلندية 2
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، دار املعرفة، بريوت، مسند ابن اجلعد، علي بن اجلعـد  146،ص1البصري الطيالسي، ج أبو داود الفارسي ،داود
، مؤسسة نادر، بريوت، الطبعة 192،ص 1عامر أمحد حيدر، ج : أبو احلسن اجلوهري البغدادي، حتقيق ،بن عبيد
  . م1990:األوىل

  .123ـ 3/122 :التمهيد 4



  

  .ابن عبد الرب يف اختيارهاملستند الذي اعتمد عليه 

  .   مستند ابن عبد الرب يف اختياره هذا هو نص احلديث

 
بأكثر  أوصى ورثته، أول ىة الوصية يف حياة املوصي إذا أوصإجازة الورث: مسألة
 .ماله من ثلث

اختلف الفقهاء يف إجازة الورثة الوصية يف حياة املوصي إذا أوصى لورثته، أو بأكثر 
 : مها وهو مريض إىل قولني –م يف ذلك واستأذ -من ثلثه

إذا كان مريضا واستأذن ورثته يف أن يوصي لوارث، أو يوصي  :قال مالك: األول
وهو مريض حمجور عن أكثر من ثلثه، لزمهم ما أجازوا مـن   –بأكثر من ثلثه فأذنوا له 

 .1ذلك

ال  :العلـم  وري وأكثر أهلثوقال أبو حنيفة والشافعي وأمحد وأصحام وال: الثاين
إذا كان ذلك يف  –زوا بعد موته، وسواء أجازوا ذلك يف مرضه أو صحته ييلزمهم حىت جي

  . 2.-حياته

  

 : الرأي املختار

له بالقياس على إجازة الورثة الوصية يف  واستدلّ .اختار ابن عبد الرب رأي اجلمهور
  .حياة املوصي وهو صحيح

                                                 
 . 8/533: تاج واإلكليلال. 6/181: املنتقى.   4/379 :املدونة :انظر  1

. 6/63: املغين. 6/181: املنتقى.   4/115: األم. 6/182:تبيني احلقائق. 7/370: بدائع الصنائع : انظر  2
 . 4/341: كشاف القناع



مل يلزمهم، وأمجعوا أـم إذا    -صحيحوهو  –وأمجعوا أم لو أجازوا ذلك : قال
أجازوا ما أوصى به موروثهم لوارث منهم، أو أجازوا وصية بأكثر من الثلث بعد موته، 

قبض أو مل يقـبض، وإن هـذا ال    –لزمهم ذلك، ومل يكن هلم أن يرجعوا يف شيء منه 
  . 1حيتاج فيه إىل قبض عند مجيعهم

  يف اختيارهاملستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب  

  .هو القياس مستند ابن عبد الرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يق إذا قتلدمال الزن: مسألة

                                                 
  .14/308 :التمهيد1



 بيـت مـال   إذا قتل هل ماله لورثته املسلمني أم هو يف ديقاختلف الفقهاء يف الزن
 : مها املسلمني إىل قولني

يرثـه ورثتـه    :إال ابن نافع، وري ومالك وجل أصحابهثقال أبو حنيفة وال: األول
 .1لموناملس

 .2جلماعة املسلمني ءمرياثه يف :وقال الشافعي ومالك فيما روى ابن نافع عنه: الثاين

  

 : 3فسبب اخلال

ال يرث املسلك الكـافر، وال  «: عمدة الشافعي عموم قوله صلى اهللا عليه وسلم
 . 4»مالكافر املسل

عنه وأبو حنيفة فخصصوا عموم هـذا احلـديث بالقيـاس،     نقولأما مالك يف امل
وقياسهم يف ذلك هو أن قرابته أوىل من املسلمني ألم يدلون بسببني باإلسالم والقرابـة،  
واملسلمون سبب واحد، وهو اإلسالم، ورمبا أكدوا مبا يبقى ملاله من حكم اإلسالم بدليل 
أنه ال يؤخذ يف احلال حىت ميوت، فكانت حياته معتربة يف بقاء ماله على ملكه، وذلك ال 

 .ن يكون ملاله حرمة إسالميةأبيكون إال 

 : الرأي املختار

                                                 
: حاشية الدسوقي على الشـرح الكـبري  . 8/67: شرح اخلرشي على خمتصر خليل. 6/250: املنتقى   :انظر  1
4/306 . 
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 .8/67: شرح اخلرشي على خمتصر خليل. 4/478: كشاف القناع
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  . اختار رأي الشافعي ورواية ابن نافع عن مالك

وهم ال يقتلونه لفساد يف األرض كاحملارب وأهل : املالكيةقال يف رده على مشهور 
، وال يقتلونه حدا،وإمنا يقتلونه على الكفر، فكيف يرثه املسلمون، وقد قال رسول دعالب

  .  1»ال يرث املسلم الكافر«: عليه وسلم اهللا صلى اهللا

  :واستدل الختياره 

  .  2»ال يرث املسلم الكافر«: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمـ بقول 1

  3.أن الدين أعظم حرمة من املال، واملال تبع لهوهو . ـ بالنظر2

  

  :املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره       

  .احلديث وعضده بالنظر رب يف اختياره هذا هومستند ابن عبد ال

    

                                                 
  .سبق خترجيه  1
  .سبق خترجيه  2
 .10/155:التمهيد 3



  

  املطلب الثايناملطلب الثاين

  ..اختيارات ابن عبد الرب يف األحوال الشخصيةاختيارات ابن عبد الرب يف األحوال الشخصية  

    

  

املقصود بباب األحوال الشخصية  باب املناكحات كما يسميه الفقهاء، وهو يشمل 
  . موضوعات الزواج بدءا من  تكوينه إىل  احنالله

ختيارات ابن عبد الرب الفقهية مأخوذة من هـذا  و سينتقي هذا املطلب مناذج من ا
  .الباب

  

  :واليت انتظمت يف الفرعني التاليني  

   

 
  . اختيارات ابن عبد الرب يف باب النكاح: األولالفرع  

  .اختيارات ابن عبد الرب يف باب الطالق :الفرع الثاين 

  



  .اختيارات ابن عبد الرب يف باب النكاح: الفرع األول
  

 .بة على اخلطبةخلطا :مسألة

ال  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ثبت يف احلديث الصحيح عن أيب هريرة أنّ
 .1خيطب أحدكم على خطبة أخيه

ائز، واختلفوا جالنكاح  نّومل خيتلف العلماء يف أنه إذا مل يكن ركون وال رضى، أ
 : مها ينيإذا وقع النكاح مع الثاين بعد الركون إىل األول والرضى به إىل رأ

 .2النكاح ثابت صحيح: قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأمحد بن حنبل: األول

 : هي وعن اإلمام مالك ثالثة أقوال: الثاين

 . وهو قول داودينبا أو مل  ىنأن العقد يفسخ مطلقا ب: األولالقول 

 .عدم الفسخ مطلقا: الثاينالقول 

 . 3مل يفسخ إن مل ينب فإن بىنالفسخ  ؛وهو حتصيل مذهبه: الثالثالقول 
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 : 1سبب اخلالف

اتفق  الفقهاء على أن النهي الوارد عن خطبة الرجل على خطبـة أخيـه يقتضـي    
 التحرمي ولكن هل يقتضي هذا النهي الفساد إىل جانب التحرمي؟

ال يقتضى الفساد، ألنه  واقع على أمر خارج عن  هيذهب الشافعية إىل أن هذا الن
ا يف صحة النكاح، فال يفسخ النكاح بوقوعهـا  طخلطبة، واخلطبة ليست شرالعقد وهو ا
  .وإىل مثل ذلك ذهب اإلمام أمحد، غري صحيحة

  
 : الرأي املختار

  :واستدل الختياره بأدلة منها. اختار اإلمام ابن عبد الرب رأي اجلمهور

 ال خيطـب « :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : حديث أيب هريرة قالـ  1
  .2كخطبة أخيه حىت ينكح أو يترعلى الرجل 

وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث أيب هريرة هـذا  : قال أبو عمر 
يف النهي عن أن خيطب الرجل على خطبة أخيه ألفاظ زائدة، وهي يف معىن ما ذكرنـا ال  

  .3ختالفه إن شاء اهللا

بة، فهو يصـح بوقوعهـا غـري    فما دام النكاح غري مفتقر إىل اخلط: ـ املعقول2 
  .صحيحة

 1.وميثل ما قال الشافعي قال أبو حنيفة وأصحابه ومجاعة وهو القياس: قال أبو عمر

                                                 
  . 359 : القواعد األصولية يف اختالف الفقهاءأثر االختالف يف ،2/8بداية اتهد  1
 .سبق خترجيه 2
  . 13/24:التمهيد  3



  

  

  : املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

احلديث ورجح يف النهي الوارد فيـه   هذا على نص استند ابن عبد الرب يف اختياره
  .كما عضد اختياره هذا  بالقياسعدم داللته على الفساد، 

 : بقوله ، فقد رد عليه ابن عبد الرب  تصحيحه للنكاح بعد البناء أما اإلمام مالك يف 
  .ا غري منعقد مل يصح بالدخولمألن النكاح لو كان فاسدا حمر

منا يصح بالدخول من النكاح ما كان فساده يف إوعلى أصل مالك : بقوله هوناقش 
كان فساده يف العقد فمحال أن يصح بالدخول، والنكـاح مفتقـر إىل   الصداق وأما ما 

  . 2افهمفصحة العقد وقد ينعقد مع السكوت عن الصداق 

 
 . بلفظ اهلبة النكاح انعقاد :مسألة

اتفق الفقهاء على انعقاد النكاح بلفظي النكاح والتزويج، واختلفوا يف انعقاده بلفظ 
 :اهلبة  إىل قولني

ـ نين املالكيريحنيفة وأصحابه وأكثر املتأخقال أبو :  األول ـ ني واليددا البغ : وريث
 . 3ةينعقد النكاح بلفظ اهلب

ال يصح : ور وداود وغريهمثومالك على اختالف عنه وأبو : وقال الشافعي: الثاين
 .1النكاح بلفظ اهلبة وال ينعقد

                                                                                                                                           
 .13/24:نفس املصدر 1
  . 13/24: التمهيد 2

مواهـب  . 5/45: التـاج واإلكليـل  . 2/97:تبـيني احلقـائق  . 2/229: بدائع الصنائع. 5/59: املبسوط :انظر  3
 .3/420::اجلليل



  

  

  

  : 2فسبب اخلال

فهم يف عقد الزواج، هـل  إىل اختال يف هذه املسألة  يرجع  سبب اختالف الفقهاء
صحته اعتبار اللفظ ؟ فمن  أم ليس من ؟اللفظ اخلاص به –مع النية  –هو عقد يعترب فيه 

ال نكاح منعقد إال بلفظ النكاح أو ا لتـزويج  : أحلقه بالعقود اليت يعترب فيها األمران قال
اح بأي لفظ ومن قال  إن اللفظ ليس من شرطه اعتبار مبا ليس من شرطه اللفظ أجاز النك

 .إذا فهم املعىن الشرعي من ذلك

 : الرأي املختار

 .عدم انعقاد النكاح بلفظ اهلبة : اختار ابن عبد الرب القول الثاين

  :و استدل الختياره  بأدلة منها

  :ـ بنصوص القرآن الكرمي1

ما ورد به الترتيل احملكم يف املوهوبة أا للنيب صـلى اهللا عليـه   مع : قال أبو عمر 
  .لم خالصة دون املؤمننيوس

خصوصية النيب صلى اهللا عليه  بعضويف إجازة النكاح بلفظ اهلبة إبطال : قال     
  . 3واهللا أعلم .وسلم

  .1استحللتم فروجهن بكلمة اهللا :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ قول2

                                                                                                                                           
أسـىن  . 5/40: األم. 3/420:مواهب اجلليل. 5/45: التاج واإلكليل. 3/275: قىاملنت.   2/167املدونة  :انظر  1

 .3/118: املطالب
  . 112ـ2/111:بداية اتهد  2
  . 21/112 :التمهيد 3



ه التزويج مبعىن القرآن وليس يف القرآن عقد النكاح بلفظ اهلبة وإمنا في : قال أبو عمر
  .والنكاح

  .ـ القياس على هبة الشيء بلفظ النكاح3

الصحيح أن ال ينعقد بلفظ اهلبة نكاح،  كما أنه ال ينعقد بلفظ النكاح هبة  : قال
ا مل تصح اهلبة يف ذلك، مل يصح بلفظها نكاح، هذا هو الصحيح فلم  ،من األموال شيء

 . 2يف النظر واهللا أعلم

وهو ضد  –نكاح مفتقر إىل التصريح، لتقع الشهادة عليه أن ال وهو : ـ  املعقول4
الطالق، فكيف يقاس عليه ؟ وقد أمجعوا أن النكاح ال ينعقد بقوله قد أحبث لـك وقـد   

   .3 أحللت لك، فكذلك اهلبة

  املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

 . وعضدمها بالقياس والنظر مستند ابن عبد الرب يف هذه املسألة هو نصوص القرآن والسنة

  

 .قل ما يصح مهرا يف النكاحأ: ةمسأل

 : مها اختلف الفقهاء يف حتديد أقل الصداق إىل قولني

ور والليث ث وبه قال الشافعي وأمحد بن حنبل وإسحاق وأبو، ال حد ألقله: األول
 .4بن سعد واحلسن البصري
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 . وبه قال أبو حنيفة ومالك، هو مقدر: الثاين

أقله ما تقطع به يد السارق وهم ثالثة دراهم أو ربع دينار عند مالك وعشرة : قالوا
 .1دراهم عند أيب حنيفة

  

 : 2سبب اخلالف

 : مها اخلالف يف هذه املسألة  واقع يف ناحيتني

 .أو غري مقدر  ر مقدرههل امل: أوالمها

 .إذا كان مقدرا فهل يقدر بعشرة دراهم أو يقدر بربع دينار: الثانية

     :القائلون بعدم التقدير حجتهمف

جاءته  ديث سهل بن سعد الساعدي وفيه أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ح/1
: يا رسول اهللا إين وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويال، فقام رجل فقال: إمرأة فقالت

 :حاجة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   ك ايا رسول اهللا زوجيها إن مل يكن ل
فقال رسول اهللا صلى  .ما عندي إال إزاري :فقال .»؟هل معك من شيء تصدقها إياه«

ال أجـد  : فقال .»إن أعطيتها إياه جلست ال إزار لك فالتمس شيئا« :اهللا عليه وسلم
فالتمس فلم جيد شيئا،  .»ولو خامتا من حديدالتمس « :فقال عليه الصالة والسالم .ائشي

نعـم سـورة كـذا     :قال »؟هل معك شيء من القرآن« :فقال رسول اهللا عليه وسلم
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ها مبا معك كقد أنكحت« :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .ااهمسوسورة كذا لسور 
  .1»من القرآن

الدوام، فهو يشبه علىاملهر عوض وذلك أنه ميلك به على املرأة منافعها  وبأنّـ 2
  .والكثري ل العوض فيعترب فيه التراضي بالقلي

حجة القائلني بالتقدير هي أن املهر يشبه العبادة من جهة أنه ال و 
 2.جيوز التراضي على إسقاطها فتكون مقدرة

على مقدار نصاب السـرقة   همث القائلون بالتقدير اختلفوا يف املقدار وكالمها قاس   
  .عنده، فنصاب السرقة عند احلنفية عشرة دراهم، وعند مالك ربع دينار

  :ا يلي مب هواستدل ل .اختار اإلمام ابن عبد الرب القول األول :الرأي املختار

  .ـ بنصوص القرآن الكرمي1

دا، ولو حاهللا تعاىل ذكر الصداق يف كتابه ومل حيد يف أكثره وال يف  أقله  نّإ:  قال
عـن   نينه  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ هو املبكان احلد مما حيتاج يف ذلك إليه، لبي

 .سلماده صلى اهللا عليه واهللا مر

 حبديث سهل بن سعد الساعدي وفيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   ـ2
يا رسول اهللا إين وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويال، فقام رجل : جاءته إمرأة فقالت

حاجة فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    ك ايا رسول اهللا زوجيها إن مل يكن ل: فقال
فقال رسـول   .ما عندي إال إزاري :فقال .»؟ك من شيء تصدقها إياههل مع« :وسلم

: فقال .»إن أعطيتها إياه جلست ال إزار لك فالتمس شيئا« :اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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فالتمس فلـم   .»ولو خامتا من حديدالتمس « :فقال عليه الصالة والسالم .ائال أجد شي
نعم سورة  :قال »؟ك شيء من القرآنهل مع« :جيد شيئا، فقال رسول اهللا عليه وسلم

قد أنكحتها مبـا  « :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .ااهمسكذا وسورة كذا لسور 
  .1»معك من القرآن

وفيه أيضا من الفقه أن الصداق كل ما  :  قال أبو عمر يف تعليقه على هذا احلديث
مل يقل  صلى اهللا عليه وسلم وقع عليه اسم الشيء، مما يصح متلكه قل أو أكثر، ألن النيب

له التمس ربع دينار فصاعدا، وال عشرة دراهم فصاعدا، أال ترى إىل قوله، هل عندك من 
  .التمس ولو خامتا من حديدشيء تصدقها ؟ مث قال 

  

، "التمس ولو خامتا من حديـد : " قوله صلى اهللا عليه وسلم: االستذكارقال يف 
  2.اقيدلّ على أن ال حتديد يف مبلغ الصد

 ..أكثر الصداق القياس على/ 3

وقد أمجعوا أن ال حد، وال توقيت يف أكثره، فكذلك ال حـد يف أقلـه، وال   : قال
  .3توقيت

  

  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

فقد .أكّد التحقيق يف هذه املسألة استناد ابن عبد الرب يف اختياراته على أصول فقهية
  .تجاج بالقرآن والسنة والقياسمجع بني االح

                                                 
  .سبق خترجيه 1
 .16/77:االستذكار  2
 .16/77:االستذكار 3



 أوواحلدود ال تصح إال بكتاب اهللا أو سنة ثابتة ال معارضة هلا، : و يف هذا يقول
  .1 إمجاع جيب التسليم

أن : يدل على هـذا قولـه  .بأوائل األمساء كما عضد اختياره بقاعدة أصولية العربة
   . الصداق كل ما وقع عليه اسم الشيء

  

  

  

 . ئض وما  يستباح منهامباشرة احلا: مسألة

 : مها اختلف الفقهاء يف مباشرة احلائض وما يستباح منها إىل قولني

قال مالك وأبو حنيفة والشافعي يف أحد قوليه واألوزاعي وأبـو يوسـف   : األول
 .2له منها ما فوق املئزر :أكثر العلماءو

، والثوريحممد بن احلسن وقال الشافعي يف أصح قوليه، وبعض أصحابه، و: الثاين
 . 3 )الفرج(جيتنب مواضع الدم 

 : 4سبب اخلالف

ظواهر األحاديـث الـواردة يف ذلـك،     معارضة يرجع سبب اختالف الفقهاء إىل
وذلك أنه ورد يف األحاديث الصحاح عن عائشة  .ية احليضآيف مفهوم  الوارد الحتمالل

حداهن حائضـا أن  أنه عليه الصالة والسالم، كان يأمر إذا كانت إوميمونة وأم سلمة 
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وورد أيضا من طريق ثابت بن قيس عن النيب صـلى اهللا   1.تشد عليها إزارها مث يباشرها
   .»2صنعوا كل شيء باحلائض إال النكاحا«: عليه وسلم أنه قال

كشـفي  ا«: عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلا وهي حائضو 
ت عليـه حـىت   حنيو ،على فخذيفوضع خده وصدره  ،فكشفت :قالت .»عن فخذك

  . 3قد أوجعه الربد ءىفد

قُلْ ُهَو أَذى فَـاْعَتزِلُوا  {: وأما االحتمال الذي يف آية احليض فهو تردد قوله تعاىل
بني أن حيمل على عمومه إال ما خصصه الدليل أو أن يكون من  4.}النَِّساَء يف الَْمحيضِ 

ى إمنا يكون يف موضـع  ذواأل :ىذهل هو أ: باب العام أريد به اخلاص بدليل قوله تعاىل
كان  نة، ومسنالدم، فمن كان املفهوم منه عنده العموم استثىن من ذلك ما فوق اإلزار بال

 قـوى من باب العام أريد به اخلاص رجح هذه اآلية على اآلثار املانعة مما حتت اإلزار، و
ومنهم من مجع بني األحاديـث   .ذلك عنده باآلثار املعارضة لآلثار املانعة مما حتت اإلزار

وأحاديـث اإلباحـة    . ومفهوم اآلية ومحل أحاديث املنع ملا حتت اإلزار على الكراهيـة 
قال رسول اهللا صلى : ومفهوم اآلية يف اجلواز ورجحوا تأويلهم هذا مبا روت عائشة قالت

يه وما ثبت أيضا من ترجيلها رأسه عل .»5ن حيضتك لست يف يدكإ« :اهللا عليه وسلم
  . 6»املؤمن ال ينجس نّإ« :الصالة والسالم وهي حائض، وقوله عليه الصالة والسالم

 : الرأي املختار
                                                 

، بـاب  احليض كتاب مسلم يف، و302: يض، باب مباشرة احلائض، احلديث رقمالبخاري يف كتاب احل أخرجه 1
 .1/242:، صحيح مسلم532ـ531:فتح الباري: انظر. 293:مباشرة احلائض فوق اإلزار، احلديث رقم

: انظر. 268: أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب يف الرجل يصيب منها ما دون اجلماع،  احلديث رقم   2
  .  1/70:داود سنن أيب

  .سيأيت خترجيه 3
  . 222:اآلية/ سورة البقرة  4
 .سيأيت خترجيه 5
، ومسلم يف كتـاب  285: أخرجه البخاري يف كتاب الغسل، باب اجلنب خيرج وميشي يف السوق وغريه،  احلديث رقم 6

 .1/282:، صحيح مسلم1/515:فتح الباري: انظر. 371: الطهارة، باب الدليل على أن املسلم ال ينجس، احلديث رقم



   :ه بأدلة منهاواستدل ل، اختار اإلمام ابن عبد الرب القول الثاين

  .1}  .قُلْ ُهَو أَذى فَاْعَتزِلُوا النَِّساَء يف الَْمحيضِ{: ـ قوله تعاىل1

بعينه موضع األذى، ويشهد له ظاهر القرآن وإمجاع معـاين  و احملرم :قال أبو عمر
  .2وباهللا التوفيق. اآلثار لئال يتضاد

ناوليين اخلمرة « :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مبا روت عائشة قالتـ  2
 . 3»كإن حيضتك ليست يف يد« :قال .إين حائض :قلت .»من املسجد

كل عضو منها لـيس فيـه احليضـة يف     نّما يف هذا احلديث أ دلّف :قال أبو عمر
الطهارة يعين ما كان قبل احليض، ودل على أن احليض ليس يغري شيئا من املرأة مما كـان  

 . 4عليه قبل احليض، غري بوضع احليض وحده

ما يف هذا : أبو جعفر الطحاوي: قال. اويحجعفر الط أيب وعضد استدالله بقول 
يضة يف الطهارة، يعين ما كان عليه قبل احليض غري احلديث أن كل عضو منها ليس فيه احل

 .5موضع احليض وحده
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سألت عائشة ما حيرم علـى مـن إمـرأيت إذا    : قال 1قالعن حكيم بن ع  .2
 .2فرجها :حاضت؟ فقالت

أن عمة له حدثته أا سألت عائشة،  :3ما رواه أبو داود عن عمارة بن غراب  .3
فراش واحد، قالت أخربك مبا صنع رسول اهللا  إالّ ولزوجهاإحدانا حتيض وليس هلا : قالت

 .مضى إىل املسجدفصلى اهللا عليه وسلم دخل 

فقال  الربد،وأوجعه  يتعين املسجد بيته فلم ينصرف حىت غلبتين عينا :داودقال أبو 
عن فخذك فكشـفت فوضـع خـده،     يفشوأن اك: حائض فقال إينن مىن، فقلت اد

 . 4ناموصدره على فخذي وحنيت عليه حىت دفئ و

  

  

  

  املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

أظهـر   وقـد .  هو نصوص القرآن والسنة،  هذا االختيار مستند ابن عبد الرب يف
د املخـالفون  نفلما أن است اآلثار،ابن عبد الرب يف اجلمع بني  ةالتحقيق يف هذه املسألة قو

ار ـ عضد اختياره بأصل آخـر   ـ حديث عائشة وغريه بشد اإلز  حبديث صحيح ثابت
حيتمل أن يكون قوله صلى اهللا عليه وسلم مبباشرة   :يوضحه قوله. وهو أصل سد الذرائع
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احلائض، وهي متزرة على االحتياط والقطع للذريعة ولو أنه أباح فخذها كان ذلك ذريعة 
ذى، ويشهد رم بعينه موضع األاع، فنهى عن ذلك احتياطا واحملإمجرم بإىل موضع الدم احمل

 1.وباهللا التوفيق يتضادهلذا ظاهر القرآن وإمجاع معاين اآلثار لئال 

  

 . حكم العزل عن الزوجة األمة: مسألة

الزوج ال جيوز له أن يعزل عن زوجته احلرة واختلفوا يف العزل  أنّ ىلعاتفق الفقهاء 
 : مها عن الزوجة األمة إىل قولني

اإلذن يف العزل عن الزوجة األمـة إىل   :امقال مالك وأبو حنيفة وأصحا: األول
  . 2موالها

 . 3له أن يعزل عن الزوجة األمة دون إذا ودون إذن موالها: وقال الشافعي: الثاين

  

 : الرأي املختار

  : واستدل الختياره بأدلة منها. قول الشافعي ابن عبد الرب اختار اإلمام

 عليه وسلم بعث بعثا يـوم  ـ حبديث أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا1
حنني إىل أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا هلم سبايا، فكان أناسـا  
من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حترجوا من غشيان من أجل أزواجهن من 
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كم ، فهن ل)واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم: املشركني، فأنزل اهللا يف ذلك
  .1حالل إذا انقضت عدن

  

ويف احلديث أيضا أن للرجل أن يعزل عن األمة بغري أمرها، وأـا ال  : قال أبو عمر
حق هلا يف ذلك، ألم مل حيتاجوا يف أمر العزل إىل أكثر من معرفة جوازه يف الشـريعة مل  

نهن دون يضيفوا إىل ذلك  استيمار اإلماء، وال مشاورن، فدل ذلك على جواز العزل ع
  .رأيهن

  . 2لكن إمجاع احلجة على القول مبعناه يقضي بصحته: قال أبو عمر: ـ باإلمجاع2

ملا جاز أن مينع أمته الوطء أصال كان له العـزل  :  قال.  ـ بالقياس على الوطء3
  . 3عنها أحرى باجلواز

  

  املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  احلديث الذي عضد معناه اإلمجاع والقياس واألصول  مستند ابن عبد الرب هو نص

  . 4واألصول تشهد لصحة هذا التأويل واإلمجاع والقياس: قال أبو عمر
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 . لنكاح احملل: مسألة

احمللل هو الرجل الذي  يقصد بنكاحه حتليل املطلقة ثالثا لزوجها املطلق حىت ترجع 
 . 1له من بعد حىت تنكح زوجا غريهفإن طلقها فال حتل : إليه حتقيقا لقوله تعاىل

  : أقوال ثالثةنكاح احمللل اختلف يف صحته إىل  كموح

 .2قال مالك وأمحد هو نكاح فاسد مفسوخ: األول

  . 3إذا شرط حتليلها لألول فالنكاح جائز والشرط باطل: وقال أبو حنيفة: الثاين

ا بعد ذلك فهـذا  لك مث ال نكاح بيننحإذا قال أتزوجك أل :وقال الشافعي: الثالث
هو، وال  طوإن تزوجها زواجا مطلقا مل يشتر .ضرب من نكاح املتعة، وهو فاسد ويفسخ

 ،أحدمها النكاح فاسد ويفسـخ  :نلشافعي يف كتابه القدمي قوالفلاشترط عليه التحليل، 
 .واآلخر النكاح صحيح

 . 4ومل خيتلف قوله يف كتابه املصري أن النكاح صحيح إذا مل يشترط

  

 : 5اخلالفسبب 

هـل يقتضـي    .النهي مدلول السبب يف اختالف الفقهاء يف هذه املسألة إىليرجع 
 ؟.الفساد مطلقا أم ال
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فمـن   1.لللعن اهللا احمل :وهلذا اختلف الفقهاء يف مفهوم قوله صلى اهللا عليه وسلم
فهم من التأثيم فساد العقد تشبيها  نفهم من احلديث التأثيم فقط،قال النكاح صحيح وم

 .النكاح فاسد: بالنهي الذي يدل على فساد املنهي عنه قال

 : الرأي املختار

 :  و استدل الختياره بأدلة منها.قول الشافعي اختار اإلمام ابن عبد الرب

هريرة وعقبة بـن   وعبد اهللا بن مسعود، وأيب: ن علي بن أيب طالبعروي  ـ ما1
  .3»اهللا احمللل واحمللل له لعن«: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 2عامر

ولفظ التحليل يف هذه األحاديث حيتمل أن يكون مع الشرط كمـا  : قال أبو عمر
  .4قال الشافعي وهو األظهر فيه

، فالنكـاح  حـظ إرادة املرأة إذا مل يقدح يف العقد وهلا فيه  وهو أن . ـ املعقول2
احلديث إظهار الشـرط  رى أن ال يراعي فلم يبق إال أن يكون معىن حواملطلق أ كذلك،

فيكون كنكاح املتعة ويبطل، هذا هو الصحيح واهللا أعلم وحيتمل أن يكون إذا نـوى أن  
  ). األعمال بالنية(حيلها  لزوجها كان حملال لقوله 

ال أويت مبحلـل وال حملـل لـه إال     :أنه قالروي عن عمر بن اخلطاب  ـ ما3
  .5رمجتهما

                                                 
 .سيأيت خترجيه 1
هو عقبة بن عامر اجلهين، الصحايب املشهور، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان قارئا، أحد مـن مجـع    2

تويف ابن عباس، توىل مصر زمن معاوية، وحضر فتوح الشام وإفريقية، : القرآن، روى عنه مجاعة من الصحابة منهم
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   .1حالتحليل سفا :ـ  عن ابن عمر أنه قال4

  .فسد النكاح بالتحليل أحد الثالثة إذا هم :النخعي وقال احلسن وإبراهيمـ 5

ال بأس أن يتزوجها ليحلها إذا مل يعلم الزوج وإال فهـو  : وقال سامل والقاسم ـ6
  .مأجور

 .ون عندمها من شرط ذلك عليـه عوهذا حيتمل أن يكون احمللل املل : قال أبو عمر
 . 2واهللا أعلم

  

  ي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختيارهاملستند الذ

  .اعتمد ابن عبد الرب يف هذه املسألة على ترجيح مفهوم احلديث بالقياس
  

  

  .فيما جياب إليه من الدعوات: مسألة

  :3اختلف الفقهاء فيما جيب اإلجابة إليه من الدعوات  إىل أقوال 

  جيب إجابة وليمة العرس دون غريها: قال مالك والثوري :األول

  إجابة الدعوة واجبة، ووليمة العرس أوكد من غريها: وقال الشافعي: الثاين

مل جند عند أصحابنا ـ يعين أبا حنيفة وأصـحابه ـ يف    : قال الطحاويو: الثالث
  ذلك شيئا، إال يف إجابة وليمة العرس خاصة

  جيب إجابة كل دعوة وجوب فرض: وقال أهل الظاهر :الرابع
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  :الرأي املختار 

اإلمام ابن عبد الرب إىل أن إجابة الدعوة سنة مؤكدة، ووليمة العرس أوكـد مـن   ذهب 
  . غريها

وإجابة الدعوة عندي واجبة إذا كان طعام الداعي مباحا أكله، ومل يكن هناك : قال
شيء من املعاصي وجوب سنة، ال ينبغي ألحد تركها يف وليمة العرس وغريها، وإتيـان  

  . 1طعام وليمة العرس عندي أوكد

  :و استدل ملذهبه بادلة منها

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبع، وانـا  : ـ عن الرباء بن عازب قال1
عن سبع، أمرنا بعيادة املريض، واتباع اجلنائز، وإفشاء السالم، وإجابة الداعي، وتشميت 

ن شرب فيها العاطس، ونصر املظلوم، وإبرار القسم، وانا عن الشراب يف الفضة  فإنه م
يف الدنيا، مل يشرب فيها يف اآلخرة، وعن التختم بالذهب، وعن ركوب امليـاثر، وعـن   

  .2لباس القسي واحلرير والديباج، واالستربق

  

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبع، فذكر منـها  : قال الرباء: قال أبو عمر
كفاية، ومنها ما هـو واجـب   إجابة الداعي، وذكر منها أشياء منها ما هو فرض على ال

  . 3واهللا نسأله العصمة. وجوب سنة، فكذلك إجابة الدعوة
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  .1من مل يأت الدعوة فقد عصى أبا القاسم: ـ عن أيب هريرة2

على أنه حيتمل واهللا أعلم، من مل ير إتيان الدعوة، فقـد عصـى اهللا   : قال أبو عمر
  . 2هللاورسوله، وهذا أحسن وجه محل عليه هذا احلديث إن شاء ا

أجيبوا الدعوة إذا دعيـتم   :ـ عن ابن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال3
  .3هلا

  

  .4وهذا أيضا على عمومه سنة مسنونة وباهللا التوفيق: قال أبو عمر

إذا دعي احدكم إىل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ـ عن ابن عمر قال4
  .5وليمة فليأا

إذا دعـا أحـدكم أخـاه    : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ـ عن ابن عمر5     
  .عرسا كان أو دعوة: ويف رواية. 6فليجب، عرسا كان أو غريه

أجيبـوا  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : ـ عن عبد اهللا بن مسعود قال6
  .7الداعي وال تردوا اهلدية، وال تضروا املسلمني
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إذا دعى أحدكم إىل طعام، :  عليه وسلم قالعن أيب هريرة عن النيب صلى اهللاـ 7
 .1.فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل

 . 2قد جاء يف هذا احلديث مع صحة إسناده إىل طعام مل خيص طعام من طعام: قال أبو عمر

  

  

  

  

  

  املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  .نص احلديثمستند ابن عبد الرب هو 

  .عندما مل يفرق بني وليمة العرس من غريهاالعموم ـ ورجح فيه 

واحلجة قائمة مبا قدمنا من اآلثار الصحاح، اليت نقلها األئمة، متصلة : قال أبو عمر
  . 3إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهي على عمومها، ال ختص دعوة من دعوة

حكم إجابة الدعوة  ملـا   ، وذلك  عند استدالله عنداللة االقتضاءـ ورجح فيه 
على أنه حيتمل واهللا . من مل يأت الدعوة فقد عصى أبا القاسم: قال يف حديث أيب هريرة

  .أعلم، من مل ير إتيان الدعوة، فقد عصى اهللا ورسوله

  و هذا ما يسميه األصوليون داللة االقتضاء
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 .اختيارات ابن عبد الرب يف باب الطالق: الفرع الثاين
  

 .حكم الطالق الثالث: ألةمس

قا أي مرة بعد املشروع هو الواقع بالترتيب مفر سيناتفق الفقهاء على أن الطالق ال
 :واختلفوا يف حكم الطالق الثالث بكلمة واحدة إىل قولني ،مرة

  . 1مجع الثالث طالق بدعة حمرم: قال أبو حنيفة ومالك وأمحد بن حنبل: األول

 هرطث يف المجع الث إنّ :وأبو ثور وداود د يف رواية عنهوقال الشافعي وأمح: الثاين
  .2مباح واحد
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 : 1سبب اخلالف

يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل معارضة إقراره عليـه الصـالة والسـالم    
 .للمطلق بني يديه ثالثا يف لفظة واحدة ملفهوم الكتاب يف حكم الطلقة الثالثة

ملا العن  2حديث عومير العجالين نثبت مواحلديث الذي احتج به الشافعي هو ما 
ن أمسكتها فطلقتها ثالثا قبل أن يأمره رسول إكذبت عليها يا رسول اهللا : إمرأته قال

   .3اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .لو كان بدعة ملا أقره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال الشافعي

خصة اليت جعلها اهللا يف العدد وأما مالك فلما رأى أن املطلق يلفظ الثالث رافع للر
 .قال فيه إنه ليس للسنة

 : الرأي املختار

  : يلي مبا واستدل الختياره، اختار اإلمام ابن عبد الرب القول الثاين إباحة الطالق الثالث

، يف عهد رسـول  5طلق إمرأته متيمة بنت وهب 4لأمبا روي أن رفاعة بن مسوـ 1
، فاعترض عنها، فلم يستطع 6ن بن الزبريحت عبد الرمحاهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثا فنك

أن ميسها،  ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها األول الذي كان طلقها، فذكر 
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 ال حتل لك حـىت تـذوق  « :فنهاه عن تزوجها، وقال ،ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
»العسيلة

1. 

ه من الفقه إباحة الطالق البات طـالق  وفي: هذا احلديث تعليقا على قال أبو عمر
الثالث، ولزومه ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ينكر على رفاعة إيقاعه له كمـا  

 .2أنكر على ابن عمر طالقه يف احليض

وظاهر هذا احلديث من رواية مالك ومن تابعه يف قوله أن رفاعة طلق إمرأتـه   :قال
أا كانت جمتمعات، فعلى هذا الظاهر جرى قولنا، وقد حيتمل أن يكون طالقة ذلك  اثالث

 .3آخر ثالث تطليقات، ولكنه الظاهر ال خيرج منه  إال ببيان

طلقها البتة،  وهو غائب بالشام، فأرسـل   زوجهاأن  4عن فاطمة بنت قيس .4
رسول اهللا صلى اهللا واهللا مالك علينا من شيء، فجاءت : فقال تهإليها وكيله شعري فسخط

 . 5»ليس لك عليه نفقة« :عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال

  

ة وطالق الثالث ألن رسول اهللا صـلى اهللا  بتففي هذا جواز طالق ال: قال أبو عمر
 ،قل عنه أحد أنه أنكر ذلك، ولكن قد اختلف عن فاطمة يف طالقها هذانعليه وسلم  مل ي

  .6قيل أا كانت آخر ثالث تطليقات واهللا أعلمه طلقها ثالثا جمتمعات، ونإفقيل 

  

                                                 
  .2/28: املوطأ: انظر. 1150: ما أشبهه،  احلديث رقمو أخرجه مالك يف كتاب النكاح، باب نكاح احمللل  1
  .13/227:التمهيد 2
 13/227:التمهيد  3

عاشـت   السابقات، من املهاجرات ،وصحابية مشهورة ، أخت الضحاك ،فاطمة بنت قيس بن خالد الفهريةهي  4
 . 3/336: ، الثقات1/751: ، تقريب التهذيب8/69: اإلصابة: انظر ترمجتها يف. فة معاويةإىل خال

مسـلم يف كتـاب   و ،1264: أخرجه مالك يف كتاب الطالق، باب ما جاء يف نفقة املطلقة،  احلديث رقـم   5
  .2/1114:سلم، صحيح م2/124:املوطأ: انظر. 1480: الطالق، باب املطلقة ثالثا ال نفقة هلا،  احلديث رقم

 . 19/137:التمهيد 6



أما قول فاطمة يف هذا احلديث أن زوجها طلقها البتة، ففيـه  : االستذكار قال يف
 . 1جواز طالق البتة ألنه مل ينكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  

  املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

  . االختيار هو ظاهر النص، فال يعدل عنه إال ببيانمستند ابن عبد الرب يف هذا 

  

  

  

  

  .نفقة املبتوتة وسكناها: مسألة

 .املبتوتة احلائل إىل ثالثة أقوال اختلف الفقهاء يف نفقة وسكىن

 . 2والنفقة هلا السكىن :قال أبو حنيفة: األول

واجب هلا  وتة هلا السكىنتوقال مالك والشافعي وأصحاما واألوزاعي، املب: الثاين
 .3وعليها وال نفقة هلا

هلـا وال   وقال أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبوتور وداود ال سكىن: الثالث
  . 4نفقة

 : 1سبب اخلالف

                                                 
  .18/66:االستذكار 1

 . 3/60:تبيني احلقائق. 4/17: بدائع الصنائع. 5/202: انظر املبسوط  2
 .  3/436: أسىن املطالب. 8/339: األم. 5/553: التاج واإلكليل. 4/128: املنتقى.   2/48انظر املدونة   3
 . 5/465: البهويت. اف القناعكش. 9/360: اإلنصاف. 8/179: انظر املغين  4



يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل اختالف الرواية يف حديث فاطمة بنت قيس 
 من وجوب النفقة والسكىنما ذهبوا إليه فيفقد استدل احلنفية  .ومعارضة ظاهر الكتاب له

وصاروا إىل وجـوب   2)دكمجاسكنوهن من حيث سكنتم من و(: بقوله تعاىلللمبتوتة 
 .ةيعة لوجوب اإلسكان يف الرجعية ويف احلامل ويف نفس الزوجتابالنفقة هلا لكون النفقة 

مبا روي يف حديث فاطمة بنت قـيس أـا    من مل جيب النفقة والسكىن واستدلّ
 على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم جيعل يل سـكىن  ازوجي ثالثطلقين : قالت

 إمنـا السـكىن  « :ويف بعض الروايات أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال .وال نفقة
  . 3»والنفقة ملن لزوجها عليها الرجعة

ـ موط مبا رواه مالك يف واستدل من أوجب هلا السكىن مـن حـديث فاطمـة     هئ
وأمرهـا   .4»ليس لك عليه نفقة« :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماملذكورة، وفيه 

فبقي على عمومه يف قوله   ومل يذكر فيها إسقاط السكىن 5أن تعتد يف بيت ابن أم مكتوم
وعللوا أمره عليه الصالة والسالم . 6}أَْسكُنوُهن مْن َحْيثُ َسكَْنُتْم مْن ُوْجدكُْم{: تعاىل
 . اءذبيت ابن أم مكتوم بأنه كان يف لساا بن تعتد يف أهلا ب

 : الرأي املختار

                                                                                                                                           
 . 158ـ2/157بداية اتهد  1
 .6/اآلية: سورة الطالق 2
  .7/473:السنن الكربى للبيهقي: انظر. 4609:حديث رقم. أخرجه البيهقي  3
  . سبق خترجيه  4

اتكة بنـت  ع ،واسم أمه أم مكتوم ي، عامر بن لؤ من بين  ي،العامر يعبد اهللا ابن أم مكتوم األعمى القرشهو   5
 :وقال آخـرون  ،هو عبد اهللا بن زائدة :فقال بعضهم ،واختلفوا ىف اسم أبيه ،عبد اهللا بن عنكثة بن عامر بن خمزوم

مبكة  كان قدمي اإلسالم ي،القرشى العامر ياهللا بن قيس بن مالك بن رواحة بن صخر بن عبد بن معيص ابن عامر بن لؤهو عبد 
ـه يف . ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع باللكان يؤذن لرس. وهاجر إىل املدينة ـتيعاب : انظر ترمجت .: الثقـات  .3/998.: االس

3/214 . 
  . 6: اآلية/ سورة الطالق  6



علـى   قول اإلمام أمحد بن حنبل سقوط النفقة والسكىن اختار  اإلمام ابن عبد الرب
 .املبتوتة

  : و استدل لرأيه

وقد طلقـت   -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس  ـ مبا ثبت1
  .1»والنفقة ملن عليها رجعة  نفقة، وإمنا السكىنلك وال ال سكىن« - طالقا باتا

وإذا ثبت أنّ النيب صلى اهللا عليه وسم قال لفاطمة بنت قيس ـ وقد  : قال أبو عمر
فأي شيء  طلقت ثالثا ـ ال سكىن لك وال نفقة، وإنما السكىن والنفقة ملن عليها رجعة 

ني عـن  بالذي هو امل  وسلم صلى اهللا عليه عن النيبيعارض به هذا؟ هل يعارض إال مبثله 
ومعلوم أنه أعلم بتأويـل   ،ذلك يدفع -السالمعليه  –اهللا مراده من كتابه، وال شيء عنه 

  . 3من غريه. 2}أَْسكُنوُهن مْن َحْيثُ َسكَْنُتْم مْن ُوْجدكُْم : قول اهللا عز وجل

  املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

لكن من طريق احلجة، وما يلـزم   : يف تعليل اختياره لقول أمحديقول ابن عبد الرب
 . 4تابعه أصح وأحج حنبل ومنمنها قول أمحد بن 

 أمـر  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الشافعية بأنّتعليل املالكية و قال يف رده على
    :مرأة ثابت بن قيس أن تعتد يف بيت ابن أم مكتوم بأنه كان يف لساا بذاءا

أللزمها ذلك رسول  - وكانت عبادة تعبدها اهللا ا –عليها  نه لو وجب السكىنأل
، وال إىل بيـت  1اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل خيرجها عن بيت زوجها إىل بيت أم شريك

 .ابن أم مكتوم

                                                 
  . سبق خترجيه  1

 . 6: اآلية/ سورة الطالق  2
 .19/151 :التمهيد3
  .19/151 :نفس املصدر4



وألنه أمجعوا أن املرأة اليت تبدو على أمحائها بلساا، تؤدب وتقصر على السكن يف 
من اعتل مبثل هذه العلة  ذلك على أنّ ى الناس، فدلّذقت فيه، ومتنع من أاملرتل الذي طل

عندي  –ه بفق عليه من اخلرب، هذا ما يوجبغري صحيح من النظر، وال مت يف االنتقال، اعتلّ
  . 2وباهللا التوفيق –التأمل هلذا احلديث مع صحته  –

ن يقال إن هلا األمرين مجيعا فلذلك األوىل يف هذه املسألة إما أ :تهديف بداية اقال 
مصريا إىل ظاهر الكتاب واملعروف من السنة،وإما أن خيصص هذا العموم حبديث فاطمة 

 . 3ووجه عسره ضعف دليله ،فعسري بني إجياب النفقة والسكىن قريفاملذكور، وأما الت

  

                                                                                                                                           
رية، روي أا كانت ممن وهبت نفسـها للـنيب   هي أم شريك، يقال امسها غزية بنت دودان، امرأة أنصارية جنا  1

 ، اجلـرح 2/256:سـري أعـالم النـبالء   :انظـر ترمجتـها يف  . روى عنها جابر بن بياض .سلمو صلى اهللا عليه
 .9/464:التعديلو
  .19/151: التمهيد 2
 .2/160بداية اتهد 3



  

  

  ا

  ملبحث الثاين

  اختيارات ابن عبد الرب يف باب اجلنايات واحلدود وغريها
                

  

              

  

  :يشمل على مطلبنيو                     

  

  

  .اختيارات ابن عبد الرب يف اجلنايات واحلدود: املطلب األول

  

 .اختيارات ابن عبد الرب يف أبواب متفرقة: املطلب الثاين

  

  

  

  



  

  

  املطلب األول

  :اختيارات ابن عبد الرب يف اجلنايات واحلدود

  

ملطلب مناذج من اختيارات ابن عبد الرب الفقهية مأخوذة مـن بـايب   سينتقي هذا ا
  . اجلنايات واحلدود

  

  : لذا قد انتظم يف فرعني مها 

  

  .اختيارات ابن عبد الرب يف اجلنايات: الفرع األول

  .احلدوداختيارات ابن عبد الرب يف  الثاينالفرع 

  



  .اختيارات ابن عبد الرب يف اجلنايات: الفرع األول

  

 .قتل الوالد بالولد :سألةم

 : ، مهااختلف الفقهاء يف الوالد إذا قتل ولده هل يقتل به أم ال إىل مذهبني

قال مالك ال يقاد األب باالبن إال أن يضجعه، فأما إن حذفـه بسـيف أو    :األول
 .1عصا فقتله مل يقتل

ـ أبو حنيفة والشافعي وأمحد وأصحام وال ،وقال اجلمهور: الثاين يقـاد  ال  :وريث
2وجه كان من أوجه العمد الوالد بولده إذا قتله بأي . 

  : 3سبب اخلالف

يرجع السبب يف اختالف الفقهاء إىل اختالفهم يف نوع اجلناية اليت يف حديث عمرو 
لـه   ابنارجال من بين مدجل يقال له قتادة حذف  عمرو بن شعيب، أنّ فعن.  بن شعيب

علـى عمـر بـن     4فقدم سراقة بن جعشمه فمات، حى جررتبالسيف فأصاب ساقه، ف
اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعري حىت أقـدم  : ذكر ذلك له، فقال له عمرفاخلطاب 

عة وأربعني خلفـة، مث  جذعليك، فلما قدم عمر أخذ من تلك اإلبل ثالثني حقة وثالثة 

                                                 
 . 8/332: التاج واإلكليل. 7/105: املنتقى.   4/559انظر املدونة   1

: أسـىن املطالـب  . 6/36: األم. 6/335:تبيني احلقائق. 7/235: بدائع الصنائع. 27/60: نظر املبسوطا  2
 .5/643:الفروع. 8/402: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج. 4/14
  .635ـ2/634بداية اتهد 3

صـحايب   ، املدجلي سراقة بن مالك بن جعشم بضم اجليم واملعجمة بينهما عني مهملة الكناين مثهو أبو سفيان،   4
، 4/308: اجلـرح والتعـديل   :انظر ترمجته يف. مات يف خالفة عثمان سنة أربع وعشرين وقيل بعدها ، مشهور
  .1/35:، شذرات الذهب1/229: تقريب التهذيب. 3/180: الثقات



عليه وسلم  خذها، فإن رسول اهللا صلى اهللا: ها أنا ذا، قال: ول، فقالقتأين أخو امل: قال
 . 1»ليس لقاتل شيء« :قال

ل هذا احلديث على أنه مل يكن عمدا حمضا، وأثبت منه شبه العمد فيما محمالك ف 
مل يتهم األب حيث ام األجنيب، لقوة احملبة اليت بني األب واالبـن،   و بني االبن واألب،

بسيف  اآخر من حذف أنّ على اجلمهور فحملوه على ظاهره من أنه عمد بإمجاعهم وأما
  .حقه على االبن انوعللوا درء احلد عن األب ملك .فقتله فهو عمد

 : الرأي املختار

  : واستدل له. اختار اإلمام ابن عبد الرب رأي اجلمهور

 ))2ال يقاد بالولد الوالد((: بقوله صلى اهللا عليه وسلم/ 1

 .))لوالدالولد اليقاد با(( :استفاض عند أهل العلم قوله صلى اهللا عليه وسلم: قال

 . 4استفاضة هي أقوى من االسناد واحلمد هللا .3»ال وصية لوارث« :وقوله»

  :املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

استند ابن عبد الرب يف اختياره على ختصيص عموميات آيات القصاص الدالة علـى  
وقولـه   6.}النفَْس بِالنفْسِ{و .5}الُْحر بِالُْحر{ :قوله تعايل وجوبه على كل قاتل، مثل

                                                 
: انظـر . 1667: التغليظ فيه،  احلديث رقـم و أخرجه مالك يف كتاب العقول، باب ما جاء يف مرياث العقل  1

  .  2/372:املوطأ
ابن و ،1400: أخرجه الترمذي يف أبواب الديات، باب ما جاء يف الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم ال،  احلديث رقم 2

 ، صحيح4/18:سنن الترمذي: انظر. 2661: ماجه يف كتاب احلدود، باب ال يقتل الوالد بولده،  احلديث رقم
  .2/101:ابن ماجه سنن

صحيح سـنن ابـن   : انظر. 2646: ه يف كتاب األحكام، باب القاتل ال يرث، احلديث رقمأخرجه ابن ماج  3
  .2/98:ماجه

 .23/442 :التمهيد4
  . 178: اآلية/ سورة البقرة  5
  . 45: اآلية/  سورة املائدة  6



باآلثار املرفوعة عن الـنيب      1.}َولَكُْم في الْقَصاصِ َحَياةٌ َيا أُولي الْأَلَْبابِ{: عز وجل
 . صلى اهللا عليه وسلم واليت  استثنت قتل الوالد بولده من عموميات هذه اآليات

 ؟ 2الغرة على من جتب : مسألة

 : مها ي جتب عليه الغرة إىل قولنياختلف الفقهاء يف الذ

 .3قال مالك وأصحابه هي يف مال اجلاين: األول

 .4محد بن حنبل وأصحام هي على العاقلةأوقال أبو حنيفة والشافعي و: الثاين

  : 5فسبب اخلال

سبب اخلالف يف هذه املسألة راجع إىل اختالف املالكية مع اجلمهـور يف نـوع   
 .اجلناية

عمدا أو خطأ ألم ال يقولـون   تكون إالالكية أن هذه اجلناية ال فاملتصور عند امل
فهي يف مال اجلاين يف العمد مطلقا، وكذا يف حالة اخلطأ إال أن تبلغ ثلث  –ه العمد بشب

 .6دية اجلاين فأكثر، فتكون حينئذ على  العاقلة

حمـل  صور عندهم يف هذه اجلناية هو ا خلطأ أو شبه العمـد، فت نأما اجلمهور فامل
، لحتت رجل من هذي اواستندوا مبا روى املغرية بن شعبة، أن إمرأتني كانت . العاقلة الدية

                                                 
  . 179: اآلية/ سورة البقرة  1
انظر تبـيني  . ، وهي نصف عشر دية الرجلاخليار، وغرة املال خياره، كالفرس، وهي ما جيب يف اجلنني: الغرة  2

  .6/139: احلقائق
 .8/352: التاج واإلكليل. 7/102: املنتقى.   4/573انظر املدونة   3

. 8/320: املغين. 6/115: األم. 10/308: فتح القدير. 7/322: بدائع الصنائع. 26/65: انظر املبسوط 4
 . 10/127: اإلنصاف

الطبعـة  : ، دار الفكر، اجلزائـر 363،ص6أدلته، وهبه الزحيلي، ج و اإلسالمي الفقه ،2/657: بداية اتهد 5
 .م1992هـ 1413:األوىل

  .6/83: انظر الفتاوى اهلندية .الذين يعقلون العقل، أي يؤدون الدية، وعاقلة الرجل أهل ديوانه: العاقلة  6



فضربت إحدامها األخرى بعمود فقتلتهما، فاختصما إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقـال  
فيه بغرة، وجعله على عاقلـة   ىفقضأحد الرجلني كيف ندي من ال صاح وال استهل ؟ 

  .1املرأة

 : رملختاالرأي ا

 : مبا يلي اختار اإلمام ابن عبد الرب رأي اجلمهور واستدل له

ـ لحتت رجل من هـذي  اروى املغرية بن شعبة، أن إمرأتني كانتمبا  .1 ربت ، فض
فقـال أحـد    .ا، فاختصما إىل النيب صلى اهللا عليه وسلمإحدامها األخرى بعمود فقتلته

بغرة، وجعله علـى عاقلـة    فيه ىفقضكيف ندي من ال صاح وال استهل ؟  :الرجلني
 . 2املرأة

  . 3وهذا نص ثابت صحيح يف موضع اخلالف، يوجب احلكم :قال أبو عمر

 .بالقياس على دية املضروبة على العاقلة .2

رى بـذلك يف  حاجلنني أ كاننت دية املضروبة على العاقلة، وملا كا :عمرقال أبو 
 . 4رالقياس والنظ

  

  :لرب يف اختيارهاملستند الذي اعتمد عليه ابن عبد ا

استند ابن عبد الرب يف اختياره على السنة الصحيحة الثابتـة، وعضـدها بـالنظر    
  .      والقياس

                                                 
  .سيأيت خترجيه 1
 وجوب الدية يف قتـل اخلطـأ  و الديات، باب دية اجلننيو القصاصو احملاربنيو أخرجه مسلم يف كتاب القسامة  2
  . 3/1310:صحيح مسلم: انظر. 1682: شبه العمد على عاقلة اجلاين،  احلديث رقمو
 .6/486 :التمهيد3
 .6/486:نفس املصدر 4



   .أما املالكية فقد طرح رأيهم العتمادهم على حجج ال ختلو من مقال

سعيد بن املسيب، أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    ـ فاستدالل مالك مبا رواه1  
عبد، أو وليدة، فقال الذي قضي عليه كيف : قتل يف بطن أمه بغرةنني يى يف اجلوسلم قض
شرب وال أكل، وال نطق، وال استهل، ومثل ذلك بطل، فقال رسول اهللا صلى  أغرم ماال

  . 1»خوان الكهانإإمنا هذا من « :اهللا عليه وسلم

وهـذا  : عليه كيف أغرم ؟ قالوا ىفقال الذي قض:" وجه االستدالل من  احلديث
وأنه واحد، وهو اجلاين، ال يعطي ظاهر هذا اللفـظ   ن،عليه معي ىى أن الذي قضيدل عل

قضى ) الذين( ا على العاقلة، لقال يف احلديث، فقال  ىة اجلنني قضيد أنولو  غري هذا، 
 . عليهم

 هكذا روي هذا احلديث مجاعة الـرواة  :يف رده على هذا االستدالل قال أبو عمر
 . 2المرس موطئهعلى مالك يف 

مرأتني كانتا حتت رجل مـن هـذيل   اأن : هريرة وأب  ىا روـ وأما استدالله مب2
رسول اهللا صلى اهللا  ىفقض :فتعايرتا، فرمت إحدامها األخرى حبجر، فألقت جنينا، وقاال

 . 3و وليدةأ ،عبد :عليه وسلم يف اجلنني بغرة

مرأتان من اقتتلت ا: واحلديث احملفوظ الصحيح، عن  أيب هريرة قال: قال أبو عمر
هذيل، فرمت إحدامها األخرى حبجر فقتلتها وما يف بطنها، فاختصموا إىل النيب صلى اهللا 

                                                 
البخاري يف كتاب الطب، بـاب  و ،1641: أخرجه مالك يف كتاب العقول، باب عقل اجلنني،  احلديث رقم  1

  .10/265: ، فتح الباري2/362: املوطأ: انظر.5760: نة، احلديث رقمالكها
 6/477 :التمهيد2
  .2/236:مسند أمحد: انظر. 7216:حديث رقم .أخرجه أمحد  3



وقضى أن ديـة املـرأة علـى    عليه وسلم، فقضي أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، 
 .1عاقلتها

 وهو حديث اختصره مالك، فذكر منه دية اجلنني اليت عليها األمر اتمع عليه: قال
فيه من روايـة ابـن    نضربت فألقت اجلنني املذكور، أل ، وترك قصة املرأة، إذ)عنده( 

شهاب إثبات شبه العمد، وإلزام العاقلة الدية، وهذا شيء ال يقول به مالك، ألنه وجـد  
مبثل هذا اإلسناد الصحيح  موطئه،باملدينة على خالفه، فكره أن يذكره يف  لالفتوى والعم

كر قصة اجلنني ال غري، أنه أمـر جمتمـع عليـه يف    ذغريه، و) ويقول به( ما ال يقول به، 
  .2الغرة

  

  

  

  . اختيارات ابن عبد الرب يف احلدود: الفرع الثاين
  

  .هيئة الضرب يف احلدود: مسألة

 : على ثالثة أقوال هي اختلف الفقهاء يف كيفية ضرب الرجال والنساء يف احلدود

يف احلدود كلها سواء، ال يقـام واحـد منـهما    الرجل واملرأة : قال مالك: األول
 .3يضربان قاعدين

                                                 
أخرجه البخاري يف كتاب الطـب،  ، و1640: أخرجه مالك يف كتاب العقول، باب عقل اجلنني، احلديث رقم 1

: الديات،  احلديث رقـم و القصاصو احملاربنيو مسلم يف كتاب القسامةو ،5759: باب القسامة،  احلديث رقم
  . 3/1309:، صحيح مسلم10/265:، فتح الباري2/362: املوطأ: انظر. 1681

 .6/478 :التمهيد2
 . 8/109: اخلرشي. شرح اخلرشي على خمتصر خليل. 7/142: املنتقى.   4/509انظر املدونة   3



  .1ةوقال الثوري، يضرب الرجل قائما واملرأة قاعد: الثاين

 .2التعزيز قائما يفوقال أبو حنيفة والشافعي، الضرب يف احلدود كلها، و: الثالث

 : 3فسبب اخلال

 .للحديث املدينة يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل معارضة عمل أهل

 .فمن احلجة ملالك ما أدرك عليه الناس

  .قيام عن  ابة أم ضربواصحومن احلجة أليب حنيفة والشافعي، ما روي عن مجع من ال

  : الرأي املختار

  .عمل الصحابةباختار اإلمام ابن عبد الرب رأي أيب حنيفة والشافعي واستدل لرأيه 

قائما، وما جاء عن عمر وعلي يف وضرب أبو هريرة  رجال يف القذف :قال أبو عمر
 .4ضرب األعضاء، يدل على القيام، واهللا أعلم

  

  :املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره 

 .مستند اإلمام ابن عبد الرب يف هذا االختيار هو عمل الصحابة  

  

 . إقامة السادة احلدود على عبيدهم: مسألة

 .حلدود على عبيدهم إىل ثالثة أقوالاختلف  الفقهاء يف إقامة السادة ا

                                                 
 .9/141: انظر املغين  1

اية احملتاج إىل شرح . 8/374: األم. 3/170:تبيني احلقائق. 7/60: بدائع الصنائع. 9/73: ظر املبسوطان  2
 .8/17: املنهاج

  .5/336:التمهيد 3
  .5/336 :نفس املصدر4



يقيم السيد على عبده حد الزنا وحد القذف إذ شـهد عنـده    :قال مالك: األول
 .1الشهود وال يفعل ذلك يعلم نفسه، وال يقطع يف السرقة إال اإلمام

 .2ال يقيم احلدود على العبيد إال اإلمام :وقال أبو حنيفة: الثاين

 .3احلدود يقيم السيد على عبده مجيع :قن حنبل وإسحاوقال الشافعي وأمحد ب: الثالث

  : 4سبب اخلالف

 .يرجع السبب يف اختالف الفقهاء إىل اختالفهم يف الدليل الذي اعتمده كل طرف

عمدة مالك احلديث املشهور أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن األمة إذا ف
جلـدوها مث  اجلدوها مث إن زنت ففت جلدوها، مث إن زناإن زنت ف«: زنت ومل حتصن، فقال
   .6»إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها« :وقوله عليه الصالة والسالم. 5»بيعوها ولو بضفري

وأما الشافعي فاعتمد مع هذه  األحاديث ما روي عنه صلى اهللا عليه وسلم مـن  
وألنه أيضا روي عـن   .7»ميانكمأأقيموا احلدود على ما ملكت «: حديث عنه أنه قال

 .اعة عن الصحابة وال خمالف هلم منهم ابن عمر وابن مسعود وأنسمج

 .طانوعمدة أيب حنيفة اإلمجاع على أن األصل عن إقامة احلدود هو السل

 : الرأي املختار

                                                 
 .2/256: ابن فرحون. تبصرة احلكام. 7/145: املنتقى.   4/520انظر املدونة   1
 . 3/171:تبيني احلقائق. 7/57: بدائع الصنائع. 9/81: انظر املبسوط  2
 . 10/150: اإلنصاف. 6/53:الفروع. 9/51: املغين. 4/134: أسىن املطالب. 7/274: انظر األم  3
 .702ـ2/701بداية اتهد  4
صـحيح  : انظـر . 1329: أخرجه مسلم يف كتاب احلدود، باب رجم أهل الذمة يف الزنا، احلـديث رقـم    5

  .3/1329:مسلم
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  :واستدل الختياره .محدأاختار اإلمام ابن عبد الرب قول الشافعي و

قيموا احلدود على ما أ«: مبا روي عن علي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ـ1
 . 1»ميانكمأملكت 

روي عن مجاعة من الصحابة أم أقاموا احلدود على عبيدهم منـهم ابـن   ـ ما 2
 . 2عمر، وابن مسعود، وأنس وال خمالف هلم من الصحابة

أدركت بقايا األنصار يضربون الوليـدة مـن   : قال ىروي عن ابن أيب ليلـ ما 3
 . 3والئدهم إذا زنت يف جمالسهم

  :املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره 

أقيموا احلدود  :فقوله صلى اهللا عليه وسلم. عموم احلديثاستند ابن عبد الرب على 
وعضد ابن عبد الـرب هـذا   . نص يف هذا املوضع يرفع اإلشكال .على ما ملكت أميانكم

 .  بةبإمجاع الصحااملفهوم 

الرد عليه بأنه حادثة خاصة سئل عنها الرسول صلى  به املالكية فيمكن أما ما استدلّ
وال يفهم  ،حد الزنا العمد يقيمه السيد ا أنّاهللا عليه وسلم، فأجاب على قدر السؤال مبين

 .غريه من احلدود ال يقيمه السيد وال يفهم منه أنّ ،سئل عن حد معني فأجاب همن أن

                                                 
  .8/229:السنن الكربى للبيهقي 1
  . 8/245:السنن الكربى للبيهقي 2
  .1/31:، مسند ابن اجلعد8/245:السنن الكربى للبيهقي 3



  لثايناملطلب ا

 .تفرقةاختيارات ابن عبد الرب من أبواب م

  

  .حكم القاضي بعلمه: مسألة

 : هي اختلف الفقهاء يف حكم القاضي بعلمه على ثالثة أقوال

وهذا مذهب مالك، وأحد قويل الشـافعي،  . ال جيوز أن حيكم بعلمه مطلقا: األول
 .1وظاهر مذهب أمحد،وهو قول حممد بن احلسن الشيباين

اية ثانية يف مذهب أمحد، وبـه  وهذا قول ثان للشافعي، ورو. اله ذلك مطلق: الثاين
 .2قال أبو يوسف، وأبو تور، واملزين من أصحاب الشافعي

فما كان من حقوق اهللا ال حيكم فيه بعلمه، وما كان من حقوق  ؛التفصيل: الثالث
. ه مل حيكم فيه بعلمه وما علمه يف واليته حكم فيـه بعلمـه  يتاألدميني فما علمه قبل وال
 . وهذا مذهب أيب حنيفة

 : 3بب اخلالفس

 . اعتمدت كل طائفة يف قوهلا، على السماع والنظر

أما عمدة الطائفة اليت منعت القاضي من أن حيكم بعلمه فما رواه عروة، عن عائشة 
على صدقة فأتاه رجل يف فريضـة، فوقـع    1همجأن النيب صلى اهللا عليه وسلم، بعث أبا

                                                 
.  مكتبة دار البيـان  ،163،صبابن قيم اجلوزية أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر الزرعي املعروف .الطرق احلكمية   1
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خربوه فأعطاهم،مث قال عليه الصـالة  ، فأتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأجاجبينهما ش
نعم، فصعد  :واقال .»إين خاطب الناس وخمربهم أنكم قد رضيتم، أرضيتم؟« :والسالم

 .»؟رضيتمأ« :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املنرب، فخطب الناس وذكر القصة، وقال
م، مث صـعد  فرتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعطاه ون،م املهاجر ال، فهم: قالوا

   .2نعم :قالوا .»؟رضيتمأ«: املنرب فخطب مث قال

 .ن يف أنه مل حيكم عليهم بعلمه صلى اهللا عليه وسلمفهذا بي :قال

وقد أمجعوا أن للتهمة تأثريا يف  .لقاضيلفالتهمة الالحقة يف ذلك  أما من جهة املعىن
  .الشرع

 نـد شة يف  قصة هوأما عمدة من أجاز ذلك، أما من طريق السماع، فحديث عائ
حيث قال هلا عليه الصالة والسالم  4مع زوجها أيب سفيان بن حرب 3بنت عتبة بن ربيعة

دون أن يسمع قـول   .5»خذي ما يكفيك وولدك باملعروف«: وقد شكت أبا سفيان
 .خصمها

حقـه  يف نون ظفإنه كان له أن حيكم بقول الشاهد الذي هو م وأما من طريق املعىن
  .ا هو عنده يقنيرى أن حيكم مبحفأ

                                                                                                                                           
سـلم               و دوي، كان قوي النفس، هو الذي قال فيه الـنيب صـلى اهللا عليـه   هو أبو جهم بن حذيفة القرشي الع 1

، سري أعالم 3/1016:االستيعاب :ر ترمجته يفانظ. أما أبو جهم فإنه ضراب للنساء :فاطمة بنت قيس حني خطبها
 .2/556:النبالء

  .9/469:مصنف عبد الرزاق  2
ماتـت يف  . أسلمت يوم الفـتح . أمها صفية بنت أمية ،يان، أم معاويةهي هند بنت عتبة بن ربيعة، امرأة أيب سف 3

   .8/155:اإلصابة ،3/439:الثقات :انظر ترمجتها يف. خالفة عثمان بن عفان
كان . أسلم يوم الفتح، وشهد قتال الطائف. اخلندقو قائدهم يوم أحدو هو صخر بن حرب بن أمية، رأس قريش 4

سـري أعـالم   : انظر ترمجتـه يف . عاش بعده عشرين سنةو سلم بعشرين سنة،و أسن من رسول اهللا صلى اهللا عليه
  . 2/105:النبالء

ولـدها  و فللمراة أن تأخذ بغري علمه ما يكفيهـا  ،أخرجه البخاري يف كتاب النفقات، باب إذا مل ينفق الرجل  5
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 : الرأي املختار

اختار ابن عبد الرب القول الثاين جواز أن يقضي القاضي بعلمـه وقيـده شـروط    
  : مبا يلي واستدل الختياره

عن عائشة روج الـنيب   ،عن عروة بن الزبري ،مبا رواه مالك عن  ابن شهابـ 1
حني تويف رسول اهللا  ،وسلمأزواج النيب صلى اهللا عليه  أنّ: صلى اهللا عليه وسلم أا قالت

أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إىل أيب بكر الصـديق رضـي اهللا    ،صلى اهللا عليه وسلم
أليس قد قـال   :فقالت هلن عائشة ،فيسألنه مرياثهن من النيب صلى اهللا عليه وسلم ،عنهما

  . 1ث ما تركنا فهو صدقةال نور :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

للقاضي أن يقضي بعلمه، كما قضى أبو بكر  قد استدل قوم يف أنّو: قال أبو عمر
  .يف ذلك مبا كان عنده من العلم

مله إذا كانت اجلماعة حول القاضي واحلاكم يعلمون ذلـك،  وهذا عندي حم : قال
أو يعلمه منهم من أن احتيج إىل شهادته عند اإلنكار كان يف شهادته براءة وثبوت حجة 

 2.هللا أعلمعلى احملكوم عليه وا

كان : مبا رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة أا قالتـ 2
قبضـه  اعهد إىل أخيه سعد بن أيب وقاص، أن ابن وليدة زمعة مين، ف 1عتبة بن أيب وقاص

إليك، قالت، فلما كان الفتح، أخذه سعد بن أيب وقاص، وقال ابن أخي، قد كان عهـد  

فتسـاوقا إىل   أخي وابن وليدة أيب، ولد على فراشـه، : 2زمعةعبد بن  فقال فيه، إيل
ابن أخي قد كان عهد إيل فيه،،  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال سعد يا رسول اهللا

                                                 
 ،1921: سـلم، احلـديث رقـم   و الكالم، باب ما جاء يف تركة النيب صلى اهللا عليهأخرجه مالك يف كتاب   1
: ال نورث ما تركناه صدقة،  احلـديث رقـم  "سلم و البخاري يف كتاب الفرائض، باب قول النيب صلى اهللا عليهو

  ،"هو صـدقة ال نورث ما تركناه ف"سلم و السري، باب قول النيب صلى اهللا عليهو مسلم يف كتاب اجلهادو ،6730
  .3/1379:، صحيح مسلم12/5:، فتح الباري2/470: املوطأ: انظر.  1758: احلديث رقم

 177-8/176 :التمهيد 2



فقال النيب صـلى اهللا عليـه    .وليدة أيب، ولد على فراشه أخي وابن :وقال عبد بن زمعة
الولد للفـراش،   :صلى اهللا عليه وسلم مث قال رسول اهللا .وسلم هو لك يا عبد بن زمعة

 بعتبـة،فما  ، ملا رأى من شـبهه احتجيب منه :3مث قال لسودة بنت زمعة .وللعاهر احلجر
  . 4لقي اهللا حىترآها 

ويف هذا كله ما يدلك على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيـن  : قال أبو عمر
به لعبـد بـن    ىال أنه قض .أعلم حكم بالولد لزمعة ألن فراشه قد كان معروفا عند واهللا

هذا أوىل ما محل عليه هذا احلديث واهللا أعلم، ألن فيه قول عبد ( زمعة بدعواه على أبيه 
بن زمعة، أخي وابن وليدة أيب ولد على فراشه فلم ينكر عليه رسول اهللا صلى اهللا عليـه  

 .ك مل ينكر الفراشزمعة لوليدته فلذلء ه علم بوطعلى أن قوله ولد على فراشه فدلّ وسلم
وكانت سودة بنت زمعة زوجته صلى اهللا عليه وسلم ومثل هذا ال خيفى من أفعال الصهر 

ه قد كان علـم  على أن على صهره فلما مل ينكر قول عبد بن زمعة ولد على فراشه، دلّ
مبا علم من ذلك ولوال ذلك مل يلحق الولد بزمعة  ىإياها، فقضميسه بأا كانت فراشا له 

 .عوى أخيه، ألن سنته اتمع عليها أنه ال يؤخذ أحد بإقرار غريه عليهبد

                                                                                                                                           
عتبة بن أيب وقاص أخو سعد بن أيب وقاص ألبيه، وهو الذي شج رباعية الرسول صلى اهللا عليه وسلم يوم أحـد   1

 . قيل أنه مات كافرا
انظـر  .كان شريفا سيدا من سادات الصحابة ،أخو سودة أم املؤمنني ،الشمس هو عبد بن زمعة بن قيس بن عبد 2

  .4/386:، االصابة2/820:االستيعاب: ترمجته يف
 
 أمها الشموس بنت قيس،و سلم،و هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مشس، زوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه 3
ـ 55توفيت سـنة   .خدجية سلم بعدو هي أول امرأة تزوجها الرسول صلى اهللا عليهو : انظـر ترمجتـها يف  . هـ

 .3/183:الثقات
البخاري يف كتاب و ،1483:  أخرجه مالك يف كتاب األقضية، باب القضاء بإحلاق الولد بأبيه،  احلديث رقم  4

تـوقي  و مسلم يف كتاب الرضاع، باب الولـد للفـراش  و ،2053: البيوع، باب تفسري املشبهات، احلديث رقم
  .2/10080: ، صحيح مسلم4/366:، فتح الباري2/260: املوطأ: انظر. 1457: حلديث رقمالشبهات،  ا



هذا يف التأويل مما يوجب قضاء القاضي بعلمه، وهو ما يأبـاه مالـك    أنّ إالّ: قال
  . 1وأكثر أصحابه

خمـزوم   أن رجال من بـين  –مبعىن واحد  –ما رواه عروة،  عن جماهد مجيعا ـ 3
دا يف موضع كـذا مـن   حسفيان بن حرب أنه ظلمه استعدى عمر بن اخلطاب على أيب 

إين ألعلم الناس بذلك ورمبا لعبت أنا وأنت فيه وحنن غلمـان، فـإذا   : مكة، فقال عمر
يا  :قدمت مكة، فأتين بأيب سفيان، فلما قدم مكة أتاه املخزومي بأيب سفيان فقال له عمر

خذ هذا احلجـر   ،سفيانيا أبا : أبا سفيان اض إىل موضع كذا، فنهض ونظر عمر فقال
فقال ال أفعل، فعاله عمـر   ،واهللا لنفعلن :فقال ،من ههنا فضعه ههنا، فقال واهللا ال أفعل

فأخذ احلجـر   ،ك ما علمت قدمي الظلمنفإوضعه ههنا،  –ال أم لك  -بالدرة وقال خذه
ا اللهم لك احلمد، إذ: أبو سفيان ووضعه حيث قال عمر، مث إن عمر استقبل القبلة فقال

فاستقبل أبو سـفيان  : غلبت أبا سفيان على رأيه، وأذللته يل باإلسالم، قال مل متتين حىت
جعلت يف قليب من اإلسالم ما ذللت بـه   اللهم لك احلمد إذا مل متتين حىت : القبلة وقال

  .لعمر

  

  . 2عمر بعلمه فيما قد علمه قبل واليته ىففي هذا اخلرب قض: قال أبو عمر

حىت إذا كـان   ،عمر بن اخلطاب خرج إىل الشام بن عباس  أنّعن عبد اهللا ـ  4
الوباء قد وقـع   ، وأصحابه، فأخربوه أن3ّسرغ لقيه أمراء األجناد، أبو عبيدة بن اجلراحب

ادع يل املهاجرين، فدعاهم فاستشارهم، وأخربهم أن : فقال عمر: بالشام، قال ابن عباس

                                                 
  .8/185 :التمهيد1
   .22/218 :التمهيد2
تويف يف . ما بعدهاو شهد بدرا، وهاجر اهلجرتني، ،هو أبو عبيدة بن اجلراح القرشي، أحد العشرة املبشرين باجلنة 3

، الفكـر  1/29:، شذرات الـذهب 33ـ5/ 1:ري أعالم النبالءس:انظر ترمجته يف. هـ18طاعون عمواس سنة 
 .261ـ2/260:السامي

 



رى أن ترجـع  نقد خرجت ألمر، وال: بعضهمفقال  ،الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا عليه
معك بقية الناس، وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال نرى : عنه، وقال بعضهم

ادع يل األنصـار، فـدعوم،   : ارتفعوا عين، مث قال: أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال
: عين مث قـال  فاستشارهم، فسلكوا سبيل املهاجرين واختلفوا كاختالفهم، فقال ارتفعوا

ادع يل من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوم له، فلم خيتلف عليه 
نرى أن ترجع بالناس وال تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر يف  :منهم، رجالن، فقالوا

فرارا من قـدر اهللا ؟ فقـال   : الناس إين مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة
غريك قاهلا يا أبا عبيدة، نعم، نفر من قدر اهللا، إىل قدر اهللا، أرأيت لو كانت لك  لو: عمر

حدامها خصبة، واألخرى جدبـة، ألـيس إن رعيـت    إإبل فهبطت ا واديا له عدوتان 
اخلصبة رعيتها بقدر اهللا ؟ وإن رعيت اجلدبة رعيتها بقدر اهللا، قال فجاء عبد الرمحان بن 

مسعت رسـول اهللا   .عندي من هذا علماإن : حاجاته، فقال عوف، وكان غائبا يف بعض
ا وقـع بـأرض   ذإذا مسعتم به بأرض فال تقدموا عليه، وإ :صلى اهللا عليه وسلم  يقول

  .1، فحمد اهللا عمر مث انصرفوأنتم ا فال خترجوا فرارا منه

 عن القاضي واإلمام واحلاكم، ال ينفذ قضاء، وال يفصله إال وفيه  أنّ: قال أبو عمر
مشورة من حبضرته ويصل إليه، ويقدر عليه من علماء موضعه،  وهـذا مشـهور مـن    
حبضرته، ويصل إليه، ويقدر عليه من علماء موضعه، وهذا مشهور من مذهب عمر رضي 

  .اهللا عنه

  

  :املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره  

                                                 
البخاري يف كتاب الطب، و ،1701: أخرجه مالك يف كتاب اجلامع، باب ما جاء يف الطاعون،  احلديث رقم  1

ـ و الطـرية و مسلم يف كتاب السالم، باب الطاعونو ،5729: باب ما يذكر يف الطاعون،  احلديث رقم  ةالكهان
ـ 2/396: املوطـأ : انظـر . 2219: حنوها، احلديث رقمو ، صـحيح  10/220: ، فـتح البـاري  397ـ

  . 4/1740:مسلم



  .مستند ابن عبد الرب يف اختياره هو نص احلديث
  

  

  . لف بصدقة ماله كله إىل املساكني مث حنثحمن  :سألةم

 : إىل أقوال لف بصدقة ماله كله إىل املساكني مث حنثحاختلف الفقهاء فيمن 

 .زئة من ذلك الثلثجيب يد بن املسيقال مالك وابن شهاب وسع: األول

فإن حلف حالف بصدقة شيء، من ماله بعينه مث حنث، لزمه أن خيرجه  :قال مالك
خيرج  هوإن كان أكثر من الثلث أو إن حلف مرارا بصدقة ماله مث حنث مرارا، فإن - كله

 . 1مرة بعد مرة حنثهإذا كانت ميينه و - ثلث ماله يوم حلف كل مرة مرة بعد مرة

من حلف بصدقة ماله مث  :ورث وقال الشافعي وأمحد بن حنبل وأبو عبيد وأبو: الثاين
 .2.حنث، عليه كفارة ميني

من حلف بصدقة ماله مث حنث ليس  :وقال ابن أيب ليلى، وحممد بن احلسن :الثالث
 .3عليه شيء من كفارة وال غريها

خيرجه كلـه، وال يتـرك   عليه أن  من حلف بصدقة ماله  :وقال أبو حنيفة: الرابع
 .4ثيابه اليت تواري عورته لنفسه إال

 : رالرأي املختا

 :دل لهواست. اختار ابن الرب  قول الشافعي وأمحد

  . 1}ذَلَك كَفَّاَرةُ أَْيَمانِكُْم إِذَا َحلَفُْتْم{ :بقوله تعاىل/ 1

                                                 
 .  3/260: املنتقى.   1/474املدونة  :انظر  1
  .لبنان. بريوت. دار املعرفة ،275،صأبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد املعروف بابن رجب احلنبلي. القواعد. 2/278: األم:  انظر  2
 . 9/399: انظر املغين  3
 .9/399: انظر املغين 4



 :عموم قول اهللا عـز وجـل   –ووجه قول من أوجب يف ذلك كفارة ميني : قال 
مجعوا عليه أميان كلها إال ما ألا عمف، ثتميعين فحن . 2}ذَلَك كَفَّاَرةُ أَْيَمانِكُْم إِذَا َحلَفُْتْم{

ا كان يف معىن ما أمجعوا عليه من حقوق العباد، ولقائل هذا القول سلف مـن  منها، أو م
  . 3ل يف هذا البابيالصحابة رضي اهللا عنهم، وهو أعلى ما ق

  . ـ بقول األكثر2   

وري واألوزاعي، وبه قال ابن وهب ثوهو قول الشافعي، وال :قال مرجحا اختياره
 . 5لموعليه أكثر أهل الع 4رمغوأبو زيد بن أيب ال

  

 :املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

استند ابن عبد الرب يف اختياره هذا على نص اآلية وعضدها بقـول السـلف مـن    
  .الصحابة وبقول األكثر

يا : حني تاب اهللا عليه، قال 1رذحديث أيب لبابة بن املنأما ما استدل به املالكية من 
 أصبت فيها الذنب وأجاورك، وأخنلع من مايل صدقة إىل رسول اهللا أهجر دار قومي اليت

 . 2»جيزيك من ذلك الثلث« :اهللا ورسوله ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                                                                                                                           
 . 89: اآلية/ سورة املائدة  1
 . 89: اآلية/ سورة املائدة  2
 .20/90:التمهيد 3

 ابن القاسـم و روى عن ابن وهب .هـ160عبد الرمحن بن أيب الغمر، موىل بين سهم، مولده سنة ،هو أبو زيد 4 .1
أخرج عنه البخـاري يف  ، وروى عنه ابناه .مل يأخذ منه شيئاو الكارأى م. يعقوب بن عبد الرمحن اإلسكندراينو

ـ 242:الديباج املـذهب :انظر ترمجته يف. هـ234وفاته سنة . حممد بن املواز، وأبو زرعةو صحيحه، ، 243ـ
  .2/137:تاريخ التراث العريب

 .90ـ20/89 :التمهيد5



أنـه كـان علـى     : ووجه حديث أيب لبابة عند القائلني ذا القول :عمرقال أبو 
خلروج عن ماله إىل اهللا يف هجرة دار قومه وا املشورة منه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

شاوره بأن ميسك  فأشار عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ –ورسوله ال أنه حلف 
هذا ( –عليه من ذنبه ذلك  تهشكرا لتوب –على نفسه ثلثي ماله، وبتقرب إىل اهللا بالثلث 

 . 3واهللا أعلم -)ل بوجه من الوجوهتصعلى أن حديثه أيضا منقطع ال ي
  

  

 . م أكل حلم اخليلحك: مسألة

 : مها اختلف الفقهاء يف أكل حلوم اخليل إىل قولني

 . 4ذهب أبو حنيفة ومالك وأصحابه واألوزاعيوإليه . الكراهة : األول

 .5ور والليث بن سعدثوري وأبو ثذهب الشافعي والوإليه . اإلباحة :الثاين

 : 6سبب اخلالف

: ليل اخلطاب يف قولـه تعـاىل  يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل معارضة د 
   7.}َوالَْخْيلَ َوالْبَِغالَ َوالَْحمَري لَتْركَُبوَها َوزِيَنة{

                                                                                                                                           
ية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بـن عـوف   رفاعة بن عبد املنذر بن زنرب بن زيد بن أمهو أبو لبابة،    1

بشري  : رفاعة وقيل : واختلف يف امسه فقيل ، هو مشهور بكنيته ، شهد العقبة وبدرا وسائر املشاهد  ، األنصاري
  .2/500: االستيعاب ،3/124: ، الثقات3/491: والتعديل اجلرح :انظر ترمجته يف. بن عبد املنذر

 أبو داود يف كتاب األميـان و ،10: األميان، باب جامع األميان،  احلديث رقمو ذورأخرجه مالك يف كتاب الن  2
  . 3/240 :، سنن أيب داود38ـ2/37: املوطأ: انظر. 3319: والنذور، باب فيمن نذر أن يتصدق مباله، احلديث رقم

  .20/90 :التمهيد3
 . 10/5: فتح القدير. 5/38: الصنائع بدائع. 11/234: املبسوط. 3/132: املنتقى.   1/450انظر املدونة   4
 . 10/363: اإلنصاف. 6/299:الفروع. 9/327: املغين. 9/5: اموع. 2/275: انظر األم  5
 .1/807:بداية اتهد 6

 .8: اآلية/ سورة النحل  7



ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب عن حلـوم   :حلديث جابر قال فيه
  . 1احلمر األهلية وأذن يف حلوم اخليل

  .ومعارضة قياس الفرس على البغل واحلمار له

  : رالرأي املختا

   : واستدل له بأدلة منها. اختار ابن عبد الرب القول بإباحة أكل حلوم اخليل

عن حلوم احلمـر،   ى النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب :عن جابر قالـ 1
  . 2ورخص يف اخليل

حنرنا فرسا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : قالت 3عن أمساء بنت أيب بكرـ 2   
  .4وسلم فأكلناه

  .ستصحاب حكم اإلباحة األصلية لألشياءباـ  3

 -فلما ثبت املنع من احلمار ،واملنع ظرواألشياء على اإلباحة حىت يثبت احل: قال أبو عمر 
فحكمه حكم احلمار بإمجاع، والدليل الواضح، وبقي الفرس علـى   -والبغل ابن احلمار

 اهللا عليه وسـلم أصل إباحته، هذا مل يوجد فيه نص، فكيف والنص ثابت عن النيب صلى 
5.  

                                                 
صـحيح  : ، انظـر 1941: باب يف أكل حلوم اخليل،  احلديث رقم ،الذبائحو أخرجه مسلم يف كتاب الصيد  1

  .3/1541:مسلم
  .7/611:صحيح البخاري: انظر. 4219: أخرجه البخاري يف كتاب املغازي، باب غزوة خيرب،  احلديث رقم 2

عاشت مائة  من املهاجرات األول،و ،من كبار الصحابة، زوج الزبري بن العوام ،أمساء بنت أيب بكر الصديقهي    3
: تقريـب التهـذيب   ،2/287:سري أعالم النبالء: يف انظر ترمجتها. مائة سنة وماتت سنة ثالث أو أربع وسبعني

  .1/80:شذرات الذهب،1/743
صـحيح  : انظـر . 1942: الذبائح، باب يف أكل حلوم اخليل، احلديث رقـم و أخرجه مسلم يف كتاب الصيد  4
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  .املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

باستصحاب حكـم اإلباحـة األصـلية    وعضده  األثراستند ابن عبد الرب على  
 .لألشياء

أما ما استدل بـه املالكيـة    .فكل األحاديث نص يف إباحة أكل حلوم اخليل      
  .اححالص واحلنفية فال يرقى إىل معارضة اآلثار الثابتة

 : ومن مجلة ما استدلوا به      

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن  :قال 1ما روي عن خالد بن الوليدـ 1
 .2السباع حلوم اخليل والبغال واحلمري، وعن كل ذي  ناب من

،وحديث اإلباحـة  إسنادهوهذا حديث  ال تقوم به حجة لضعف : قال أبو عـمر
 .  3صحيح اإلسناد

                                                 
مل ، وخيربو أسلم بني احلديبية ،اإلسالمو يةأحد أشراف قريش يف اجلاهل ،خالد بن الوليد املخزومي ،هو سيف اهللا 1

 فتـوح يف احليـاة النبويـة   و له  مشاهد ،سلم  قيادة اجليوشو يزل من حني أسلم يوليه رسول اهللا صلى اهللا عليه
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  .ياسهم اخليل على احلمار ألنه من ذوات احلوافرأما قـ 2

غي بينال ف وإن سلم القياس،. فلظوهذا ليس شيء ألن اخلرتير ذو : قال أبو عمر 
 .1أن تعارض به اآلثار الصحاح

 2.}َوالَْخْيلَ َوالْبَِغالَ َوالَْحمَري لَتْركَُبوَها َوزِيَنة{ :بقوله تعاىلـ أما استدالهلم 3

ن مـا عـدا   أهللا ذكرها يف كتابه للركوب والزينة فهذا دليل علـى  ا قوهلم بأنّ و
  .ال جيوز ينةالركوب والز

أال ترى أنه مل يذكر البيع والتصرف،وإمنا ذكر الركوب والزينـة ال  : قال أبو عمر 
غري، وجائز ببيعها والتصرف فيها ويف مثنها بإمجاع واألشياء على اإلباحة حـىت يثبـت   

  3.ر واملنعظاحل

   

 .أكل حلوم السباعحكم : ألةمس

 : مها أكل حلوم السباع إىل قولني اختلف الفقهاء يف

ل مجهـور  وعروى ابن القاسم عن مالك أا مكروهة، وعلى هذا القول : األول
 . 4أصحابه، وهذا املنصور عندهم

 . 5هب إىل حترميهاشوذهب أبو حنيفة والشافعي وأ: الثاين

  

                                                 
 .10/128 :نفس املصدر 1

 .8: اآلية/ سورة النحل  2
 .10/129:التمهيد 3

 .4/356: ليلالتاج واإلك. 3/130: املنتقى :انظر   4
حتفة . 9/16: اموع. 2/272: األم. 5/294:تبيني احلقائق. 5/39: بدائع الصنائع. 4/92:انظر املبسوط  5

 . 9/325: املغين. 9/381: احملتاج يف شرح املنهاج



  

 : 1سبب اخلالف

 وذلـك أنّ  .ف يف هذه املسألة إىل معارضة ظاهر الكتاب لآلثاريرجع سبب اخلال
مـا عـدا    أنّ، 2)قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه( :تعاىلقوله  ظاهر

ى رسول اهللا (  :أنه قال 3املذكور يف هذه اآلية حالل، وظاهر حديث أيب ثعلبة اخلشين
  .أنّ السباع حمرمة ) 4.لسباعصلى اهللا عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من ا

أكل كل ذي ناب من « :قالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  هريرة أنوعن أيب  
  .5»السباع حرام

 .فمن مجع بني حديث أيب ثعلبة واآلية محل حديث حلوم السباع على الكراهية 

 .حديث أيب هريرة يتضمن زيادة على ما يف اآلية حرم حلوم السباع ومن رأى أنّ

 : لرأي املختارا

 .حترمي أكل كل ذي ناب من السباع :اختار اإلمام ابن عبد الرب قول اجلمهور

أكل «: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حبديث أيب هريرة أنّ الختيارهواستدل 
 . 6»كل ذي ناب من السباع حرام
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حترمي،  النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ي وفيه من الفقه أنّ :قال أبو عمر
ـ   ن اال ي أدب وإرشاد، ولو مل يأت  هذا اللفظ عن النيب صلى اهللا  عليه وسـلم، لك

الواجب يف النظر، أن يكون يه صلى اهللا عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع 
ي حترمي، فكيف  وقد جاء مفسرا يف هذا اخلرب، ألن النهي حقيقته اإلبعاد،  والزجـر،  

التحرمي يف كالم العرب احلرمان واملنع، قال اهللا عـز   غاية التحرمي، ألنّواالنتهاء، وهذا 
أي حرمناه رضاعهن ومنعناه منه، ومل يكن  1.}َوَحرْمَنا َعلَْيه الَْمَراضَع مْن قَْبلُ{: وجل

 .ممن جتري عليه عبادة يف ذلك الوقت لطفولته، والنهي يقتضي معىن املنع كله

دخول داري، أي منعتك من ذلك، وهـذا القـول   وتقول العرب حرمت عليك 
وكل خرب جاء عن  .ل الدار، كل ذلك منع وحترمي، وي وحرمانخعندهم يف معىن ال تد

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه ي فالواجب استعماله على التحرمي، إال أن يأيت معه 
ل فيه، أال تـرى إىل ـي   أو يف غري دليل، يبني املراد منه، أنه ندب وأدب، فيقضي للدلي

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عن نكاح الشغار، وعن نكاح احملرم، وعن نكاح املـرأة  
على عمتها أو خالتها، وعن قليل ما أسكر كثريه من األشربة، وعن سائر ما ى عنه من 

وع، وهذا كله ي حترمي فكذلك النهي عن أكل كل ذي نـاب مـن   بيأبواب الربا يف ال
  2.واهللا أعلم .لسباعا

حدا من العلماء جعل النهي عن أكل كل ذي أوما أعلم : ه على املالكيةوقال يف رد
 م أنّزعناب من السباع من هذا الباب، وإمنا هو من الباب األول، إال أن بعض أصحابنا 

ي ر، فإن أراد به ذر، وال أدري ما معىن قوله ي ترته وتقذالنهي عن ذلك ى ترته، وتق
كل ذي ناب من السباع جيب الترته عنه، كما  أدب، فهذا ما ال يوافق عليه، وإن أراد أنّ

ار،  فهذا غاية يف التحرمي، ألن املسلمني ال خيتلفون يف أن ذجيب الترته عن النجاسة واألق
حمرمات العني، أشد التحرمي، ال حيل استباحة أكل شـيء منـها، ومل يـرده     تالنجاسا
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أصحابنا ما حكينا هذا عنهم، ولكنهم أرادوا الوجه الذي هو عند أهل العلم القائلون من 
قل ال أجد فيما أوحـي إيل  "  عز وجل ندب وأدب، ألن بعضهم احتج بظاهر قوله اهللا

 1."حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم خرتير

 حيرم ما عداها، فكأنه ال حرام من  الصحابة  من استعمل هذه اآلية، ومل وذكر أنّ
عنده على طاعم إال ما ذكر يف هذه اآلية، ويلزمه على أصله هذا، أن حيل أكـل احلمـر   
األهلية، وهو ال يقول هذا، وال أحد من أصحابه، وهذه مناقضة، وكذلك يلزمـه أن ال  

مني، وقـد  حيرم ما مل يذكر اسم اهللا عليه عمدا، ويستحل اخلمر احملرمة عند مجاعة املسل
مستحل مخر العنب املسكر كافر راد على اهللا عز وجل خربه يف كتابه مرتـد،   أمجعوا أنّ

دمه كسائر الكفار، ويف إمجاع العلماء على  حيستتاب فإن تاب ورجع عن قوله وإال استبي
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد وجـد   حترمي مخر العنب املسكر دليل واضح، على أنّ

إليه حمرما غري ما يف سورة األنعام، مما قد نزل بعدها من القرآن، وكذلك مـا  فيما أوحي 
ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم، من حترمي احلمر األهلية، ومن فرق بني احلمر وبني كل ذي 

، والنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع أصـح خمرجـا،   ضناب من السباع فقد تناق
وم احلمر األهلية ألنه قد روي يف احلمر أنـه إمنـا   وأبعد من العلل، من النهي عن أكل حل
ل أنه إمنا ى منها عن اجلاللة اليت تأكل اجللة وهي ياهم عنها يوم خيرب، لقلة الظهر، وق

القدرة، وسائر القذر، قد قال ذا قوم وال حجة عنده، وال عندنا فيه لثبوت ي رسول 
ته وأظن قائل هذا القول من أصحابنا يف اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك مطلقا، وصح

أكل كل ذي ناب من السباع، راعي اختالف العلماء يف ذلـك وال جيـوز أن يراعـي    
االختالف عند طلب احلجة، ألن االختالف ليس منه شيء الزم دون دليل، وإمنا احلجـة  

َمْن ُيَشـاققِ  َو{: الالزمة اإلمجاع ال االختالف، ألن اإلمجاع جيب اإلنقياد إليه، لقول اهللا
  2.}الرُسولَ مْن َبْعد َما َتَبيَن لَُه الُْهَدى َوَيتبِْع غَْيَر َسبِيلِ الُْمْؤمنَِني ُنَولِّه َما َتَولَّى
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فَـإِنْ  {: واالختالف جيب طلب الدليل عنده من الكتاب والسنة، قال اهللا عز وجل
يريد الكتاب والسنة، هكـذا فسـره     1.}ه َوالرُسولَِتَناَزْعُتْم في َشْيٍء فَُردوُه إِلَى اللَّ

 .العلماء

  

 املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره 

النهي داللتـه علـى   و رجح يف نص احلديثاستند ابن عبد الرب يف اختياره على 
  .التحرمي

  

   .االنتفاع جبلود امليتة بعد الدباغ حكم  :مسألة

االنتفاع جبلد امليتة بعد الدباغ، هل هي طهارة كاملـة يف   اختلف الفقهاء يف حكم
؟ االنتفاع بـه يف شـيء دون شـيء   أم هي طهارة ضرورة تبيح كل شيء، كاملذكي ؟ 

  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن

أبـو حنيفـة    :أكثر أهل العلموهو قول . جواز االنتفاع ا يف كل شيء :األول
فكل هؤالء يقولـون   .ي، وابن وهب صاحب مالكوري واألوزاعثوالشافعي وأمحد وال
 .2والبيع وكل شيء للصالة، والوضوء، هدباغ اإلهاب طهور

وذهب اإلمام مالك إىل جواز االنتفاع ا بعد الدباغ وال يرى الصالة فيها، : الثاين
  .3ويكره بيعها وشراءها

 :سبب اخلالف
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يتة بعد الدباغ، هل هي يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل حكم طهارة جلد امل
طهارة كاملة يف كل شيء كاملذكي ؟ أم هي طهارة ضرورة تبيع االنتفاع به يف شـيء،  

 .دون شيء

 : الرأي املختار

 :اختار اإلمام ابن عبد الرب قول اجلمهور واستدل الختياره

سألت عبد اهللا بن عباس، فقلت إنا : ، قالسبيتعبد الرمحان بن وعلة ال ىمبا رو/ 1
اشرب، فقلت رأي تراه؟ : ون باملغرب، فيأتينا احملوس باألسقية فيها املاء والودك ؟ فقالنك

 ."1دباغها طهورها ":فقال ابن عباس مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

سألت عبد اهللا بن عباس عن : د الرمحان بن وعلة السبيت، قالعبيف رواية عن ـ 2
: أكل منها ؟ قالننا فيها السمن والزيت لعلها تكون ميتة أفية جندها باملغرب يف مغازيقأس

ا إهاب دبـغ فقـط   أمي ":ال أدري، ولكن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول
   .2"طهر

  

فهذه اآلثار كلها عن ابن عباس تدل على أنه فهم من اخلـرب معـىن   : قال أبو عمر
ه، وإمنا سئل عن الشرب فيها وحنو عموم االنتفاع به، ومحل احلديث على ظاهره وعموم

غريه  شيء، ومل ختتلف فتوى ابن عباس والبذلك، فأطلق الطهارة عليها إطالقا غري مقيد 
 .أن دباغ األدمي طهوره

 . 3وكذلك مل خيتلف قول ابن مسعود وأصحابه يف ذلك   
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  املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره 

  :اختياره على مرجحني اثننياستند ابن عبد الرب يف 

  .العموم يف نص احلديث: أوهلما

  .عمل الصحابة: ثانيهما

  

  

  

  

  .قتل الكالبحكم   :مسألة

ذهب مجاعة من أهل العلـم إىل األمـر بقتـل    ، فاختلف الفقهاء يف قتل الكالب
مسعت مالكا يقول يف قتل  :الكالب كلها، وإىل هذا ذهب مالك بن أنس، قال ابن وهب

 . 1ال أرى بأسا أن يأمر الوايل بقتلها الكالب،

قتل الكالب، منسوخ بإباحاته اختاذ مـا  بوقال آخرون أمره صلى اهللا عليه وسلم 
 .2كان منها للماشية والصيد والزرع

  .وذهب آخرون إىل أنه ال يقتل من الكالب إال األسود البهيم

 .3لعقورل شيء من الكالب إال الكلب اتوذهب آخرون إىل أنه ال جيوز ق 

 : سبب اخلالف
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يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل اختالف اآلثار يف قتل الكالب فمنها مـا  
 .يدل على النسخ، ومنها ما يدل على األمر بالقتل

  : الرأي املختار

والذي أختار يف هذا الباب، أن ال يقتل شيء من الكالب إذا مل تضر : قال أبو عمر
 . صلى اهللا عليه وسلم أن يتخذ شيئا فيه الروح غرضابأحد ومل تعقر أحدا، لنهيه 

 : مبا يلي واستدل الختياره

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل الكالب حىت : مبا روي جابر قالـ 1
إن كانت املرأة تقدم من البادية بالكلب فتقتله، مث انا عن قتلـها، وقـال علـيكم    

 .1باألسود

   .2أنه ى عن قتلها بعد أن كان أمر بذلك فهذا واضح يف: قال أبو عمر

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم لـوال أن    قال: قال 3غفلاملعن عبد اهللا بن ـ 2
البهيم، وما من قوم اختذوا كلبا إال كلب  دالكالب أمة ألمرت بقتلها، فاقتلوا منها األسو

  .4طانقريماشية، أو كلب صيد، أو كلب حرث، إال نقص من أجورهم كل يوم 

بقوله صلى اهللا عليه وسلم حيث ضرب املثل برجل وجد كليا يلهث عطشـا  ـ 3
رسـول اهللا أو يف   يا فغفر له، فقيل له على شفري بئر، فاستقى فسقى الكلب، فشكر اهللا

                                                 
  .3/1200:صحيح مسلم: انظر. 1572باب األمر بقتل الكالب، احلديث  ،أخرجه مسلم يف كتاب البيوع  1
: تاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس، باب فضل سقي املاء، احلـديث رقـم  أخرجه البخاري يف ك 2

  .2/833:صحيح البخاري: انظر. 2234
وعقبة بـن   ، وعبد اهللا بن بريدة ، واحلسن ،روى عنه سعيد بن جبري ،نزل البصرة ،عبد اهللا بن املغفل املزينهو   3

. واحلكم بن األعـرج  ، ومطرف بن عبد اهللا بن الشخري ، بن هالل ومحيد ، ومعاوية بن قرة ، صهبان وأبو العالية
 . 5/149: اجلرح والتعديل: انظر ترمجته يف

  .  12/472: أخرجه ابن حبان يف صحيحه  4



»يف كل كبد رطبة أجر« :مثل هذا أجر ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
دليـل   . 1

احليوان إال ما أضر باملسلم يف مال أو نفس، فيكون حكمه على أنه ال جيوز قتل شيء من 
 ألنهحكم العدو املباح قتله وأما ما انتفع به املسلم من كل ذي كبد رطبة فال جيوز قتله، 

  . 2 أعلمجر املرء يف االحسان إليه، كذلك يؤزر يف اإلساءة إليه، واهللاؤكما ي

مرأة بغيا رأت كلبا يف يـوم  ان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعن أيب هريرة، ـ 4
3هلا فغفرطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فرتعت له مبوقها بحار 

. 

  

 ؟ 4من هذا هيف االحسان إىل الكلب فأين قتل  حسبك ذا فضال: قال أبو عمر

دخلت إمرأة النار يف هرة، ربطتها حىت ماتـت  «: قوله صلى اهللا عليه وسلمـ 5
  . 5»عاجو

 . فهذا وما أشبهه يدل على ما قلنا :قال أبو عمر

ومن احلجة أيضا ملا ذهبنا إليه، يف أن األمـر يقتـل الكـالب    : قال أبو عمرـ 6
 .منسوخ، ترك قتلها يف كل األمصار على اختالف األعصار بعد مالك رمحه اهللا

وفيهم العلماء والفضالء ممن يذهب مذهب مالك وغريه، ومن ال يسامح يف شـيء  
 .املعاصي الظاهرة، إال ويبدر إىل إنكارها، وينب إىل تغيريهامن املناكر و

                                                 
  .  5/52:فتح الباري: انظر. 2363: املساقاة، باب يف فضل سقي املاء، احلديث رقمأخرجه البخاري يف كتاب   1
  .14/232:التمهيد 2
صـحيح  : انظر. 224: باب فضل ساقي البهائم،  احلديث رقم  غريها،و أخرجه مسلم يف كتاب قتل احليات  3

  .4/1761:مسلم
 .14/232:التمهيد 4
: انظـر . 2619: عة رمحة اهللا وأنها سبقت غضبه، احلديث رقـم أخرجه مسلم يف كتاب التوبة،  باب يف س  5

  .4/2110:صحيح مسلم



مل يقتل  نسلمني، وال قاضيا عاملا قضى برد شهادة ماملعلمت فقيها من الفقهاء  وما
الكالب اليت أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتلها، وال جعل اختاذ الكالب يف الدور 

ك من أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، كـان  حرجة يرد ا شهادة، ولوال علمهم بأن ذل
وقد نسخ، ما اتفقت مجاعتهم على ترك امتثال أمره صلى اهللا عليه وسلم، ألـم   –ملعىن 

 . 1ل السنةهال جيوز على مجيعهم الغلط وج

  

 املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره 

  .األكثروعضده بفعل   األثراستند ابن عبد الرب على 

  

  

  

 اخلز لبس: مسألة

 : إىل قولني اخلز لبساختلف الفقهاء يف 

 .2وبه قال مالك. الكراهة: األول

 .3وبه قال أبو حنيفة والشافعي. اجلواز: الثاين

  :الرأي املختار

  .ذهب ابن عبد الرب إىل جواز لبس اخلز

                                                 
 .234ـ14/233 :التمهيد 1

 . 4/323: اموع. 7/257: األم. 7/221: املنتقى.   1/462انظر املدونة   2
 .6/15:تبيني احلقائق. 2/185: انظر بدائع الصنائع  3



له  اعملبس اخلز مجاعة من جلة العلماء، لو ذكرناهم ألطلنا وأمللنا، وخرجنا : قال 
  .؟قصدنا، ولكنهم اختلفوا هل كان فيه حرير أم ال

، لكنه بيقنيواجتناب ذلك ملن يقتدي به أوىل، وال يقطع على حترمي شيء، إال  :قال
 . 1عنه يمما سكت عنه وعف

  

 املستند الذي اعتمد عليه ابن عبد الرب يف اختياره

 :استند ابن عبد الرب يف اختياره على مرجحات ثالثة

  .عمل الصحابة: اأواله

  .األخذ باألحوط: ثانيها

  .البناء على اليقني: ثالثها

  

  

  

  

  

  
  
  
  

                                                 
    .14/261 :التمهيد 1



  

  

  

  

  امتةاخل      

  

  

  

  

  

  

  

  



  
لقد حاولت هذه الدراسة من خالل أبواا عرض جانب من التراث الفقهي الـذي  

وما شخص اإلمام ابن عبد الرب، إالّ منوذج متثيلي ودليل عملي . خلّفته املدرسة األندلسية
  .على النضج العلمي والتميز املنهجي لرجاالت املدرسة الفقهية املالكية األندلسية

  : هذا، وقد انتهى يب البحث إىل مجلة من النتائج أعدد منها

علو مكانة ابن عبد الرب، حىت أنه نعت بنعوت ولقب بألقاب، عز من شـاركه  / 1
  .فيها

فتنافس العلمـاء  . مامته علو اإلسنادعلو سند ابن عبد الرب، فقد انتهى إليه مع إ/ 2
  . على لقائه، بل ولقاء تالميذه وتالميذ تالميذه حىت ال يفوم سند الرواية عنه

  .فجمع بني احلديث والفقه والتاريخ واألدب واللغة. تعدد معارف ابن عبد الرب/ 3

4 /   ه مجع فيهم فهرست ـ فتنـوع تعدد مصادر التعلم عند ابن عبد الرب ـ حىت أن
منهم الفقيه، . منهم من لقيه، ومنهم من استجازه دون لقاء. شيوخه بني مغريب ومشرقي

  .ومنهم احملدث واملقرىء واألديب واللغوي

  .تعدد تالميذ ابن عبد الرب، وتنوع معارفهم واختصاصام/ 5

  .غزارة تآليف ابن عبد الرب وتنوع ختصصاا/ 6

فتنوعت مصادره بـني  . فقه تناوال استداللياتناول اإلمام ابن عبد الرب مسائل ال/ 7
القرآن، السنة، اإلمجاع، القياس، إمجاع أهل املدينـة،  : ومشلت استدالالته. أصلية وتبعية

قول الصحايب، االستحسان، املصاحل املرسلة، سد الذرائع، العرف، االستصحاب، شـرع  
  .من قبلنا

ة قررها بالدليل،  وقد اطرد إنّ اختيارات ابن عبد الرب جاءت وفق أصول علمي/ 8
وهي يف مجلتها مل ختـرج عـن   . استناده إليها يف جمموع ما تضمنه البحث من اختيارات

  .األصول اليت وضعها اإلمام مالك، وسار عليها أصحابه فيما بعد



ومما يؤصل لفقه اإلمام ابن عبد الرب، اعتماده على القواعد األصولية والفقهيـة  / 9
، وقد بينت الدراسة التفصيلية إملامه ذه القواعد تـنظريا وتطبيقـا،   عند الفتوى واحلكم

  .فاعتمد عليها يف توجيه كثري من املسائل، وأفىت مبوجب تلك القواعد

اعتمد ابن عبد الرب يف اختياراته على معايري ثابتة متر ـا أقـوال الرجـال    / 10 
حث إىل حتديد معايري الترجيح وآراؤهم، فيتبني أقواها وأصحها وأرجحها، وقد وصل الب

  :عند ابن عبد الرب وهي

ويرجع هذا املعيار إىل النشـأة احلديثيـة يف البيئـة     : أولية األثر على النظرـ 1
وقد . األندلسية، فقد التزم علماؤها بتقدمي األثر الصحيح املتيقّنة صحته على كل ما عداه

  .الرئيس الذي تعري به اآلراء عندهأكّد ابن عبد الرب على هذا املبدأ وجعله املعيار 

وهو القول املدعم بدليل آخر عدا قـوة  : القول الذي يصحبه القياس والنظرـ 2
نقله، كأن يقيسه صاحبه على حكم آخر الشتراكهما يف العلة، فيكون كمن وجـد لـه   

  .أصال

فاإلمام ابن عبد الرب ال يقف على رأي فيه شك بل يقـف  : األخذ باألحوطـ 3
حذره من الوقوع فيما ليس لـه أصـل يف   : أوهلما: ف اليقني، وذلك لسببنيحيث توق
  .فلنبذ اخلالف يف األمور غري اليقينية: والثاين. الشرع

وهو معيار كثريا ما يلجأ إليه ابن عبد الرب، فريجـح  : قول األكثر من العلماءـ 4
  .الرأي الذي حاز موافقة العدد األكثر من العلماء

  .كأن يكون موافقا لقاعدة فقهية أو أصولية: ضده األصولالقول الذي تعـ 5

إذا كانت الدراسة قد ركزت على االختيارات الفقهية اليت خالف فيها اإلمام / 11
ورغم ذلك فـإن  : ابن عبد الرب مذهبه، مع اعترافه خبروجه على مذهب مالك فيها، أقول

، مما يدل على سعة اطالعـه  البن عبد الرب مئات الترجيحات داخل املذهب املالكي نفسه
  .وإملامه مبا عليه املذهب، ومعرفته الختالف ابن القاسم وابن وهب وغريمها



وإذا كانت املسائل اليت خالف فيها اإلمام ابن عبد الرب املالكية، ليست بالقليلة / 12
لفقيه جمتهد منتسب إىل مذهب مالك ـ فضال عن ترجيحاته اليت زادت على املئات ـ    

عاجلة األصولية هلذه االختيارات وغريها من الفروع أثبتت أن اإلمام قـد سـار يف   فإن امل
نطاق األصول اليت وضعها مالك لضبط فروع مذهبه، مما يدل على مالكية ابن عبد الـرب  

  .    أيضا

إن اإلمام ابن عبد الرب جمتهد منتسب، وذلك باعتبار التقائه مع اإلمام مالك يف / 13
  .اليت عول عليها واستند إليها فيما صدر عنه من اختياراتاألصول العلمية 

أما باعتبار أنه ختري هذه األصول، وقررها باألدلة، واحتج هلا بالرباهني بانيا عليهـا  
أحكاما اجتهادية أو مرجحا ا بني مذاهب العلماء، فيمكن عده جمتهدا مطلقا،  يصدق 

نا من أهل العلم على الصفة الـيت بلغهـا   وممن أدرك: عليه ما وصفه به ابن حزم يف قوله
  .ويوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب... واستحق االعتداد به يف االختالف

إن اإلمام ابن عبد الرب قد اهتم يف كل ما صدر منه من االختيارات بتحقيـق  / 14
مام ابن وأنه يف عدد غري قليل من هذه االختيارات كان ما ذهب إليه اإل.  مقاصد الشريعة

  .عبد الرب هو القول الذي به يدرأ اخلالف وفيه تلتقي األدلة

إن اإلمام ابن عبد الرب فقيه مالكي، وجمتهد من جمتهدي املالكيـة  : ومجلة القول    
البارزين، كانت له مسات منهجية وفكرية سار عليها يف استنباطه الفقهي، مما يؤكد مجعه 

بالعلوم اإلسالمية والعربية اليت خيدم بعضها بعضا ن من  لألصول والقواعد، ودرايته التامة
  .      أجل الوصول إىل احلق
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  فهرس اآليات القرآنية
  

  اآلية القرآنية
موقعها من 
  املصحف

صفحة 
 ورودها

 265  .115:اآلية/البقرة .هللاوهللا املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه ا
َومْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسجِد الَْحَرامِ َوَحْيثُ َما 

  .كُْنُتْم فََولُّوا ُوُجوَهكُْم َشطَْرُه
 264  .150:اآلية/البقرة

265 
بِالُْحر 450  .178:اآلية/البقرة  .الُْحر 

 450  .179:اآلية/البقرة .ا أُولي الْأَلَْبابَِولَكُْم في الْقَصاصِ َحَياةٌ َي
182 185: اآلية/ البقرة .فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

  .196:اآلية/البقرة  .وأمتوا احلج والعمرة هللا
347 
376 
377 

 431  .222:اآلية/البقرة .ُقلْ ُهَو أَذى فَاْعَتزِلُوا النَِّساَء يف الَْمحيضِ
 289  . 238اآلية /البقرة .وموا هللا قانتني وق

275.181: اآلية/ البقرة .وأحل اهللا  البيع وحرم الربا
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل 

  .وامرأتان
282.180: اآلية/ البقرة

183 .286: اآلية/ البقرة .ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها

  .ذيَن َتفَرقُوا َواْخَتلَفُواَوال َتكُوُنوا كَالَّ
: اآلية/آل عمران

105. 395



  .كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر
: اآلية/آل عمران

110.  189 

181 24: اآلية/ النساء .وأحل لكم ما وراء ذلكم
181 29: اآلية/ النساء .إال أن تكون جتارة عن تراض منكم

185 .48: اآلية/ النساء .يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ال يغفر أن
َوَمْن ُيَشاققِ الرُسولَ مْن َبْعد َما َتَبيَن لَُه الُْهَدى َوَيتبِْع غَْيَر َسبِيلِ 

  .الُْمْؤمنَِني ُنَولِّه َما َتَولَّى
 470  .59:اآلية/النساء

 296  .101:اآلية/النساء  .اكَفَُرو إِنْ خفُْتْم أَنْ َيفْتَنكُُم الَّذيَن

 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني
  .نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا

.115: اآلية/ النساء
183 
192 
470

 395  .130:اآلية/النساء  .َوإِنْ َيَتفَرقَا ُيْغنِ اللَُّه كُلّاً مْن َسَعته

َيا أَييَن آَمُنوا أَْوفُوا بِالُْعقُود390 .1:اآلية/املائدة  .َها الَّذ 
393

 146  .2: اآلية/ املائدة  .وإذا حللتم فاصطادوا
226 .6: اآلية/ املائدة   .َواْمَسُحوا بُِرُؤوسكُْم

 463  .89:اآلية/املائدة  .ذَلَك كَفَّاَرةُ أَْيَمانِكُْم إِذَا َحلَفُْتْم
 450  .45:اآلية/املائدة  .النفْسِالنفَْس بِ

 209  .90: اآلية/ األنعام .أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده

  .قل ال أجد فيما أوحي إىل حمرما على طاعم يطعمه
: اآلية/ األنعام
145.  

181 
468 
469 

33.184:اآلية/ ألعرافا .قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن
184 .71: اآلية/ التوبة .ملؤمنات بعضهم أولياء بعضواملؤمنون وا

 182 .103: اآلية/ التوبة .خذ من أمواهلم صدقة
 182   36: اآلية/ يونس .إن يتبعون إال الظن، وإنّ الظن ال يغين من احلق شيئا



 287  .89:اآلية/يونس  .قد أجيبت دعوتكما فاستقيما 
ديث ويتم نعمته و كذلك جيتبيك ربك ويعلمك من تأويل األحا

عليك كما أمتها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم 
  .حكيم

 184  .2: اآلية/ يوسف

 388  .88:اآلية/يوسف  .فأوف لنا الكيل و تصدق علينا

 465  .8:اآلية/النحل  .َوالَْخْيلَ َوالْبَِغالَ َوالَْحمَري لَتْركَُبوَها َوزِيَنة
467 

 320  .7:اآلية/اإلسراء  .ْحَسنُْتْم لَأَْنفُِسكُْم وَإِنْ أَسَأُْتْم فَلََهانْ أَْحسَْنُتْم أَِإ

 388  .35:اآلية/اإلسراء  .وأوفوا الكيل إذا كلتم

أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل وقرآن الفجر إنّ قرآن 
  .الفجر كان مشهودا

 253  .78:اآلية/اإلسراء

216 .13: يةاآل/ هط .وأنا اخترتك فاستمع ملا يوحى
 184  .23: اآلية/ ألنبياءا .ال يسأل عما يفعل

 209  .78: اآلية/ األنبياء  .إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم

 314  .77:اآلية/احلج  .و افعلوا اخلري
379 

469  .12:اآلية/القصص .َوَحرْمَنا َعلَْيه الَْمَراضَع مْن قَْبلُ
 216 68: اآلية/ لقصصا  .تار وما كان هلم اخلريةوربك خيلق ما يشاء وخي

183 .18: اآلية/ لقمان .إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور
فأتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا وقذف يف قلوم الرعب خيربون 

  .بيوم بأيديهم وأيد املؤمنني فاعتربوا يا أوىل األبصار
/ األحزاب

193  .26:اآلية

32.216: اآلية/ الدخان .م على العاملنيولقد اخترناهم على عل
حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم 

ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا سيماهم يف وجوههم من 
: اآلية/ احلجرات
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  .أثر السجود

 444  .6:اآلية/الطالق  .دكمجاسكنوهن من حيث سكنتم من و
445

 243  .4: اآلية /املدثر   .ابك فطهرو ثي
وإذا كالوهم أو وزنوهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون،

  .خيسرون
3388ـ2:اآلية/املطففني

إنّ الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية جزاؤهم عند 
رم جنات عدن جتري من حتتها األار خالدين فيها أبدا رضي اهللا 

  .رضوا عنه ذلك ملن خشي ربهعنهم و

: اآلية/ العاديات
 185  .8ـ7

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  فهرس األحاديث النبوية
  

 

صفحة   الراوي  الحديث
 التخريج

 439  ابن مسعود  .أجيبوا الداعي وال تردوا الهدية  

 439  ابن عمر   .أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها



 192  .عائشة  أحرورية أنت؟                                     

 209 ابن عمر   .أحفوا الشوارب و أعفوا اللحى

 255 ابن عباس   .أدلج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثم عرس

 288أبو قتادة األنصاري   .إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حتى تروني

 312  و هريرةأب   .التي أقيمت إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة

، فإنّه من وافق تأمينه تامين نوان اإلمام فأمذا أمإ
  .المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه

 285 أبو هريرة 

 439  ابن عمر   .إذا دعا أحدكم أخاه فليجب 

أحدكم إلى طعام، فليجب فإن كان مفطرا  يإذا دع
  .فليأكل

 439 أبو هريرة 

 439  ابن عمر    .إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها

 455 أبو هريرة   .إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها

 271 أبوسعيد اخلدري    .قولوا مثل ما يقول المؤذنإذا سمعتم النداء ف

إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه ، و إذا وقع 
  .بأرض و أنتم بها فال تخرجوا فرارا

 461أبو عبيدة بن اجلراح

يدر كم صلى أثالثا أم  إذا شك أحدكم في صالته فلم
أربعا فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل 

  .ا لتسليم
 213 أبو سعيد اخلدري

  وال غير المغضوب عليهم : (( ذا قال اإلمامإ
  .مينآفقولوا  ، ))ن الضالي

 285 أبو هريرة 

وليصفق  إذا نابكم شيء في الصالة فليسبح الرجال
  .النساء

 309 سهل بن سعد  

 425 جابر   .حللتم فروجهن بكلمة اهللاست

   ؟ . أصالتان معا
سلمة بن عبد أبو

 313 الرمحن



 430  ثابت بن قيس   .اصنعوا كل شيء بالحائض إال النكاح

 415 زيد بن خالد اجلهين  .ة سنها، ثم عرفها ءكاوأعرف عفاصها و

 337 أبو هريرة   .أفضل الدعاء يوم عرفة

 453 أبو هريرة  .رمت إحداهما األخرىاقتتلت امرأتان من هذيل ، ف

هري بثالث، طاقعدي أيامك التي كنت تقعدين، ثم است
  . يوصلّ ثم اغتسلي

 247 جابر 

 456  علي   .يمانكمأأقيموا الحدود على ما ملكت 

 430  عائشة   .اكشفي عن فخذك

 468 أبو هريرة   .أكل كل ذي ناب من السباع حرام

صلى اهللا عليه و  أال أصلي لكم صالة رسول اهللا
  .سلم

 273 ابن مسعود  

وال يحل أن يفارق  البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، 
  .صاحبه خشية أن يستقيله

 394 عمرو بن شعيب 

 391  مسرة    .البيعان بالخيار ما لم يفترقا

 216  حكيم بن حزام   .البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

 309 هريرة أبو  .والتصفيق للنساءالتسبيح للرجال

 377 طلحة بن عبيد اهللا  .العمرة تطوع وجهاد  الحج

 376 زيد بن ثابت  .والعمرة فريضتان ال يضرك بأيهما بدأت الحج 

  120  أبو هريرة  .الخيل لثالثة لرجل أجر ، و لرجل ستر

والشعير  والبر بالبر والفضة بالفضة، الذهب بالذهب
مثال بمثل، يدا  والملح بالملح، والتمر بالتمر، بالشعير

  .بيد
 306  عبادة بن الصامت

والخف لمن لم يجد  السراويل لمن لم يجد اإلزار،
  .النعلين

 351  ابن عباس 



 372 أسامة بن زيد     .الصالة أمامك

 405 معمر بن عبد اهللا   .الطعام بالطعام مثال بمثل

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما و الحج المبرور 
  .إال الجنة ليس له جزاء

 379 أبو هريرة 

 408 جابر      .لمن وهبت له ىالعمر

المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إال أن تكون صفقة 
  خيار

عبد اهللا عمرو بن  
 391 العاص

لم االمتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه م
  إال بيع الخيار ارقتفي

 389 ابن عمر 

 364 ابن املنكدر    محسر المزدلفة كلها موقف إال بطن

 460  عائشة   الولد للفراش، وللعاهر الحجر

 210 ابن عباس   أما علمت أن هللا حرمها؟

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل الكالب 
  .حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية بالكلب فتقتله

 474 جابر 

 283 ابن عباس   أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء

نا النبي صلى اهللا عليه و سلم بسبع و نهانا عن أمر
  سبع 

 119  الرباء بن عازب 

 201 سعيد بن املسيب   أن ابراهيم أول من قص شاربه

 398 أبو هريرة   وسلم نهى عن تلقي الجلبأن النبي صلى اهللا عليه 

مرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أن ا
  أدلع لسانه من العطش

 474 يرةأبو هر 

أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل ، فضربت 
  إحداهما األخرى

 451  عمرو بن شعيب

 453  أبو هريرة    مرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فتعايرتااأن 

 327 عطاء بن يسار     وهو صائم، في رمضان ل امرأتهقب أن رجال



 434  أبو سعيد اخلدري   أن رسول اهللا بعث بعثا يوم حنين

وسلم خرج في مرضه  ن رسول اهللا صلى اهللا عليهأ
  الذي توفى منه 

 291 عائشة 

 هو ،وسلم دخل الكعبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه
 وعثمان بن طلحةو بالل بن رباح   وأسامة بن زيد

   ومكث فيها قها عليهلفأغ ، الحجبي
 267 ابن عمر 

وسلم صلى الظهر بذي  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه
 صفحة سنامها فيفأشعرها  ، ببدنة اليفة، ثم دعحلا

  األيمن
 375 ابن عباس 

كان إذا افتتح  ،وسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه
  و منكبيهذرفع يديه ح ،الصالة

 273 ابن عمر 

إن زنت فأجلدوها ، ثم إن زنت  جلدوها ثم إن زنت 
  جلدوهااف

 455 أبو هريرة

   وإن شئت فأفطر إن شئت فصم
 وزة بن عمرمح 

 330  األسلمي

صلح فيها شيء من كالم يال  ا ـ هذه ـ إن صالتن
    وتالوة القرآن ، إنّما هو التكبير و التسبيحالناس

 271 معاوية بن احلكم 

فدخل عليه  الصالة يوما رخّأأن عمر بن عبد العزيز 
 253 ابن شهاب   عروة بن الزبير

يقبل بعض وسلم ل إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه
 328               عائشة  وهو صائم، ثم ضحكت أزواجه

 210 ابن شهاب   إن نبي اهللا أيوب عليه السالم قال في بالئه

 143 عطاء  إنا معشر األنبياء تنام أعيننا وال تنام قلوبنا

 189  عمر بن اخلطاب   إنما األعمال بالنيات 

أقبلت و ليست بالحيضة ،  فإذا , إنما ذلك عرق 
  الحيضة فاتركي 

 191 عائشة

 187  ابن عمر   إنما مثل صاحب القرآن كمثل اإلبل المعقلة



 452 سعيد بن املسيب   خوان الكهانأإنما هذا من  

 193  محيد بن عبد الرمحن   إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتّخذ هذا نساؤهم

 251 ثرالبابة بنت احل   وينضح من بول الذكر إنما يغسل من األنثى

توضأ فمسح وسلم الرسول صلى اهللا عليه أن 
   بناصيته

 227 محزة بن املغرية بن شعبة 

317 أبو بكرة   يات اهللا آوالقمر آيتان من من  الشمس إن 

إن اهللا عزوجل تجاوز ألمتي عما حدثت به أنفسها 
  ما لم تعمل أو تكلم به

 187  أبو هريرة 

وشطر الصالة  اهللا وضع عن المسافر الصوم إن  
قالبة عن رجل  وأب 

 296 من بين عامر

إن اهللا يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى 
  عزائمه

 190  عبد اهللا بن عباس 

 431  أبو هريرة   أن المؤمن ال ينجس

إن النبي صلى اهللا عليه و سلم كان ال يصلي هذه 
  الساعة إال هذه الساعة في هذا المكان

  عبد اهللا بن عمر 

  
358 
 

أن النبي صلى اهللا عليه و سلم كذلك كان يفعلّ ذا 
  جد به السير

 300 ابن عمر 

بناصيته فمسح  وسلم توضأ النبي صلى اهللا عليه أن 
  وعلى الخفين وعلى العمامة

املغرية بن شعبة   226 

المزدلفة جمع  وسلم لما جاء النبي صلى اهللا عليه أن
  والعشاء بين المغرب

 359 ابن عمر 

وسلم لما زاغت الشمس  النبي صلى اهللا عليه أن
  وأتى بطن الوادي أمر بالقصواء فرحلت له

 359 رجاب 

 نهى عن صوم يوم وسلم النبي صلى اهللا عليهأن 
  بعرفة عرفة

 336 أبو هريرة 

327  أم سلمة  ئم وهو صا كان يقبل: وسلم النبي صلى اهللا عليه أن 



إذا افتتح  كان ه و سلم رسول اهللا صلى اهللا علي أن
  يديه إلى قريب من أذنيه  رفعالصالة 

 273 الرباء بن عازب 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لما وضع عقبة 
  بن معيط سال الجزور

 244 عبد اهللا بن مسعود 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نهى عن أكل 
  كل ذي ناب من السباع

  أبو ثعلبة اخلشين 

     
181 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نهى عن 
  المزابنة

 181  عبد اهللا بن عمر 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نهى عن بيع 
  الغرر

 181  سعيد بن املسيب 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نهى عن بيع 
  حبل الحبلة

 182  عبد اهللا بن عمر 

وسلم كان إذا عجل به  رسول اهللا صلى اهللا عليه أن
  السير في سفره 

 302  ابن عمر 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يلبس خاتما 
  من ذهب 

 211 ابن عمر  

ىل وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه أنحتى رمى  ب
  جمرة العقبة

 354 الفضل بن العباس 

 181  حممد   أن رسول اهللا قضى باليمين مع الشاهد

عن صيام أيام  نهى وسلم صلى اهللا عليهأن رسول 
  منى

 335  سليمان بن يسار  

 جاء إلى النبي صلى اهللا عليه و  عبد اهللا بن زيد أن
  رأيت في المنام ! يا رسول اهللا : سلم فقال 

 261 عبد اهللا بن زيد 

أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بنت أم الفضل 
 337 احلارث

  أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط  رجل 
حرام بن سعد بن 

 200 حميصة



 290  عائشة  إنّما جعل اإلمام ليؤتم به 

  ليلة و  وللمقيم يوم ، أنه أرخص للمسافر ثالثة أيام
عبد الرمحن بن أيب 

 235 عن أبيه بكرة

 273 الرباء بن عازب   أنه كان يرفع عند اإلحرام مرة واحدة ال يزيد عليها

وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان  إنهما ليعذبان،
  ال يستنزه من بوله

 243  ابن عباس

إني خاطب الناس ومخبرهم أنكم قد رضيتم، 
  أرضيتم؟

 458 عائشة 

 124  أبو هريرة  أو لكلكم ثوبان؟

 472 ابن عباس   ا إهاب دبغ فقط طهرمأي

به فإنها للذي أعطيها ا رجل أعمر عمرى له ولعقمأي
  اال يرجع إلى الذي أعطاه

  جابر 

  
409 

أيها الناس، صلّوا في بيوتكم، فإن أفضل صالة 
  إال المكتوبة المرء في بيته 

 317  زيد بن ثابت 

أهللت بإهالل كإهالل النبي صلى : بم أهللت ؟  قال
  اهللا عليه و

أبو موسى  
 349 األشعري

للهم بإهالل كإهالل النبي لبيك ا: قلت: ؟ قالبم أهللت
  صلى اهللا عليه و سلم

   علي   

  
348 

 377 ابن عمر    بني اإلسالم على خمس 

وبول الجارية  بول الغالم يصب عليه الماء صبا
    يغسل طعمت أو لم تطعم

 251 عن أم سلمة  

 187  ابن عمر   بينما الناس بقباء في صالة الصبح، إذ جاءهم آت 

وتقيم  وأن محمدا رسول اهللا ال اهللاتشهد أن ال إله إ
   الصالة

 376 عمر بن اخلطاب 

 229 عبد اهللا بن عباس توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، فأدخل يده 



 في اإلناء فاستنشق

 وتأخير السحور، تعجيل اإلفطار :ثالث من النبوة  
  ةووضع اليمنى على اليسرى في الصال

280 عائشة 

 260 عمران بن حصني    فصلى بالناس ثم نادى بالصالة

جاءني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعودني عام 
  حجة الوداع

 208 سعد بن أيب وقاص 

 200 أبو هريرة   جرح العجماء جبار

وليالهن  وسلم ثالثة أيام جعل رسول صلى اهللا عليه
  وليلة للمقيم ويوما للمسافر

 232 علي 

 المغرب يه و سلم بينجمع رسول اهللا صلى اهللا عل
  والعشاء  

 359  ابن عمر

حافظوا على الصلوات و الصالة الوسطى صالة 
  العصر

 256 عائشة 

 355  جابر   خذوا عني مناسككم

 458 عائشة   خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف
وسلم حين فتح مكة لسبعة  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه

 331 أبو سعيد اخلدري    ان فصام الصائمونعشرة أو لتسعة عشرة بقين من رمض

 331  عمران بن حصني   خيركم قرني ، ثم الذين يلونهم

 472 ابن عباس  دباغها طهورها

دخل علي علي ـ يعني ابن أبي طالب ـ و قد 
  أهراق الماء فدعا بوضوء

 229 ابن عباس 

مرأة النار في هرة ، ربطتها حتى ماتت ادخلت 
  عاجو

 475 أبو هريرة 

قد وضعت شمالي  وسلم رآني النبي صلى اهللا عليه
  ووضعها على شماليخذ بيمينيأعلى يميني ف

 275  ابن مسعود  

وسلم واضعا يمينه على  رأيت النبي صلى اهللا عليه
  شماله في الصالة

عن  قبيصة بن هلب 
  أبيه 

279 



يمسح رأسه  وسلم عليه صلى اهللا  رأيت رسول اهللا 
  القذال  مرة واحدة حتى بلغ

 230 طلحة بن مصرف  

يضع اليمنى  وسلم أيت رسول اهللا صلى اهللا عليهر
  على اليسرى في الصالة

 279 وائل بن حجر  

وعليه  وسلم يتوضأ رأيت رسول صلى اهللا عليه
  عمامة قطرية

 227 أنس  

في المسح  وسلم ص لنا رسول صلى اهللا عليهخّر
  ثالثة أيام و لياليهن  على الخفين 

زمية بن ثابت خ
 234 اخلطمي

 189  علي   رفع القلم عن ثالث 

 وسلم فصام قوم مع رسول صلى اهللا عليه ناسافر
وال المفطر  وأفطر قوم فلم يعب الصائم على المفطر

  على ال الصائم
 331 أنس 

وقبورهم  شغلونا عن صالة الوسطى مأل اهللا بيوتهم
   نارا

 256 علي 

 296 عمر    اقبلوا صدقتهصدقة تصدق اهللا بها عليكم ف

صل في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة 
   من البيت

 268 عائشة 

 321 عبد اهللا بن عمر  صالة المرأة في بيتها أفضل من صالتها في حجرتها

  صالة الوسطى صالة العصر 

  
 255 ابن مسعود 

 والعصر وسلم الظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه صلّى
وال  في غير خوف جميعا، والعشاء والمغرب جميعا، 
  سفر

 306 ابن عباس 

فرفع  بروسلم فك صليت خلف النبي صلى اهللا عليه
  يديه حتى حاذى أذنيه في أول مرة لم يزد عليها

 276 الرباء بن عازب 

عرفة كفارة السنة و السنة التي تليها، و صيام يوم 
  صيام يوم عاشوراء يكفر سنة

 336 أبو قتادة 

 413يزيد بن عبد اهللا بن   النارحرق ضالة المؤمن 



 الشخري

على عهد رسول اهللا صلى اهللا  اطلقني زوجي ثالث
  وال نفقة ىعليه وسلم فلم يجعل لي سكن

 444 فاطمة بنت قيس 

 ةنوارتفعوا عن بطن عر عرفة كلها موقف،
  والمزدلفة كلها موقف

 364  جابر 

 364 برجا   عرفة كلها موقف،و منى كلها منحر

 201 عائشة   عشر من الفطرة 

 119  أبو هريرة  غسل الجمعة واجب على كل مسلم 

 230 عبد اهللا الصناحبي  فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه

فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما 
  على طهور ثالثا إذا سافرنا 

 234 صفوان بن عسال 

في الحضر و  نفرضت الصالة ركعتين، ركعتي 
  السفر

 296 عائشة

وسلم يجمع بين  كان رسول اهللا صلى اهللا عليهف 
  والعصر الظهر

 299  معاذ بن جبل  

وما فاتكم  فما أدركتم فصلوا فما أدركتم فصلوا و
  .فاقضوا

 307 أبو هريرة

 307 أبو هريرة  .فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا

 474 أبو هريرة  في كل كبد رطبة أجر

 247  عائشة  إني ال أطهر ! يا رسول اهللا: قالت فاطمة بنت حبيش 

إذا قام إلى الصالة وضع يمينه على رسغه فال  كان 
يزال كذلك حتى يركع إال أن يصلح توبا أو يحك 

   جسده
 280  علي  

 201 سعيد بن املسيب   كان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف 

مرها رسول اهللا صلى كان إحدانا إذا كانت حائضا أ
اهللا عليه و سلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم 

  يباشرها
 430  عائشة 



وسلم  كان اآلذان على عهد رسول صلى اهللا عليه 
  مرة واحدة واإلقامة مثنى، مثنى

 261 ابن عمر 

 329 حفصة بنت عمر    وهو صائم  وسلم يقبل الرسول صلى اهللا عليهكان 

عليه و سلم إذا اغتسل من  كان رسول اهللا صلى اهللا
  الجنابة

 240 عائشة 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الظهر 
  بالهاجرة

 256 زيد بن ثابت

 وسلم إذا ارتحل قبل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه
  زيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرت أن

 303 أنس 

وسلم إذا عجل به  رسول اهللا صلى اهللا عليهكان 
  ، يجمع بين المغرب و العشاءيرلسا

  ابن عمر 

  
299 

 يوم : وسلم يقول كان رسول هللا صلى اهللا عليه
  ولياليهن للمسافر وثالثة أيام وليلة للمقيم

 233 علي 

أن  ملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسفالكتب عبد 
   ال تخالف

 352 سامل بن عبد اهللا 

فطلقتها ثالثا ن أمسكتها إكذبت عليها يا رسول اهللا 
  قبل أن يأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 441 عومير العجالين 

 392 ابن عمر   كل بيعين ال بيع بينهما حتى يتفرقا، إال بيع الخيار

وال طاعة إال في  كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 
  المعروف

 393 عائشة 

اع نبتوسلم  كنا في زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه
  لطعام جزافاا

 385 ابن عمر 

 260 عمران بن حصني   كنا في سفر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

في سفر  مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  كنا
  لياليهن إال أمرنا أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيامف

 233 صفوان بن عسال 

وسلم فنذبح  كنا نتمتع مع رسول اهللا صلى اله عليه
  ة عن سبعةالبقر

 369 جابر 



كنت خادم النبي صلى اهللا عليه و سلم و جيء 
  بالحسن أو الحسين فبال على صدره 

 251 أبو السمح 

 422 أبو هريرة   ال  يخطب أحدكم على خطبة أخيه

 305  أبو سعيد اخلدري   والشعير بالشعير إال مثال بمثلال تبيعوا البر بالبر

ن أعمر شيئا فهو له ال تحل العمرى وال الرقبى، فم
  لهومن أرقب شيئا فهو 

 409  ابن عباس 

 442 لأرفاعة بن مسو    ال تحل لك حتى تذوق العسيلة

 399  أبو هريرة   ال تصروا اإلبل و الغنم 

 213 ابن عباس   ال تصوموا قبل رمضان،صوموا لرؤيته 

 186  عبد اهللا بن عمر   ال تقبل صالة بغير طهور و ال صدقة من غلول

 350 ابن عمر   السراويالتال  و العمائمال  و ال تلبسوا القمص

فصاحبه  اهال تلقوا الجلب، فمن تلقى منه شيئا فاشتر
   اربالخي

 398 أبو هريرة 

 397 ابن عباس   وال بيع حاضر لبادال تلقوا الركبان،

 188  ابن عباس   ال توطأ الحامل حتى تضع

 188  علي   ال توطأ حائل حتى تستبرأ بحيضة

والنفقة لمن  ىلك وال نفقة، وإنما السكن ىال سكن
  عليها رجعة

 445 فاطمة بنت قيس

 182  أبو هريرة    ال صدقة في الخيل

 342أبو سعيد اخلدري      ال صدقة في العرية  

 373 جابر   ال صالة إال بجمع

وال بعد  ال صالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس
 مكة إال بمكة إال بمكةالعصر حتى تغرب الشمس إال ب

 259  أبو ذر  

 135  أبو هريرة   .ال صالة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب



 144 ابن عباس   ال ضرر وال ضرار

 459 عائشة   ال نورث ما تركنا فهو صدقة

 325 عبد اهللا بن عباس    وسلم ال هكذا أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه

 450 ابن عباس    ال وصية لوارث

 450  أبو هريرة   ال وصية لوارث

 378 جابر    وألن تعتمر خير لك ال

 293 جابر اجلعفي    ال يؤم أحد بعدي جالسا

ال يجمع بين المرأة و عمتها، و ال بين المرأة و 
  خالتها

 181  أبو هريرة  

وال بيع ما  وال بيع ما لم يضمن، وسلف، ال يحل بيع
  ليس عندك

 387  عمرو بن شعيب  

  يحل مال امرىء مسلم إال عن طيب نفس منه ال
أبو حرة الرقاشي  

 410 عن عمه

 419 أسامة بن زيد   مال يرث المسلك الكافر، وال الكافر المسل

 450 ابن عباس   ال يقاد بالولد الوالد

ال ينظر اهللا عزوجل يوم القيامة إلى من جر ثوبه 
  خيالء

 183  عبد اهللا بن عمر  

 237 اهللا بن زيدعبد     فتل ال ين

 436 علي بن أيب طالب    و المحلل له حللملعن اهللا ال

لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك مع كل 
  وضوء

 332 أبو هريرة 

 474 غفلاملعبد اهللا بن    ا لوال أن الكالب أمة ألمرت بقتله

 449  عمرو بن شعيب   ليس لقاتل شيء

 443 فاطمة بنت قيس   ليس لك عليه نفقة



 330 جابر   صوم في السفرأن ت ليس من البر

 292  عبد اهللا بن عباس  ليصل للناس أبو بكر

 ما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه ! ما أسرع الناس
  ل بن بيضاء إال في المسجديوسلم على سه

 318  عائشة  

 184  النعمان بن مرة   ما ترون في الشارب و السارق و الزاني؟ 

 245  أبو سعيد اخلدري  قاء نعالكم؟    ما حملكم على إل

يا رسول اهللا : قالوا؟   حملكم على خلع نعالكمما 
  رأيناك خلعت فخلعنا

 245  دعبد اهللا بن مسعو

 198  أبو هريرة  ما لي أنازع القرآن ؟ 

  ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته
ربيعة بن أيب عبد   

 293 الرمحن

 265 عامر بن ربيعة   مضت صالتكم 

 392 ابن عباس   هن ابتاع طعاما فال يبعه حتى يستوفيم

من الصبح،  قبل أن تطلع الشمس من أدرك ركعة 
  فقد أدرك الصبح

 258 أبو هريرة 

 386 عبد اهللا بن عباس    من اشترى طعاما فال يبعه حتى يقبضه

وقد رأيت  من اعتكف معي فليعتكف العشر األواخر،
  ثم أنسيتها ،هذه الليلة

 284 سعيد اخلدري أبو

 407 جابر    »من أعمر شيئا حياته فهو له حياته وموته

اهللا يوم  هأقال نادما في بيع، أو قال بيعته أقالمن 
  »مةالقيا

 394  أبو هريرة 

  من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل
عياض بن محار 

 416 ااشعي

 121  بمسرة بن جند   من توضأ يوم الجمعة فبها و نعمت ، و من اغتسل



 319 أبو هريرة   صلى على جنازة في المسجد فال شيء له نم

 362 عروة بن مضرس   ووقف هذا الموقف من صلى هذه الصالة معنا

 348 أنس    .من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة

 258 سعيد بن املسيب   نسي الصالة فليصليها إذا ذكرها من

 431  عائشة   ناوليني الخمرة من المسجد

رنا فرسا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه نح
  هوسلم فأكلنا

 465 أمساء  

 ،وسلم عام الحديبية نحرنا مع رسول صلى اهللا عليه
  البدنة عن سبعة

  جابر

  
369 

عن لحوم  نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم خيبر
  الحمر

 465  جابر 

نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيعتين 
  في بيعة 

 146  أبو هريرة 

نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن لحوم 
  الخيل والبغال والحمير

 466 خالد بن الوليد

نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خيبر عن 
  لحوم الحمر األهلية وأذن في لحوم الخيل

 465 جابر 

هذه األيام التي نهانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم عن صيامهن

 335 عمرو بن العاص 

 267 ابن عباس    هذه القبلة

  هل معك من شيء تصدقها إياه؟ 
سهل بن سعد 

 427  الساعدي

ومن أحب  هي رخصة من اهللا فمن أخذ بها فحسن،
   أن يصوم فال جناح عليه

 ومحزة بن عمر 
 330 األسلمي

 410عمرو بن شعيب   أخيك ضالته على خيك أو للذئب فردألهي لك، أو 



 عن أبيه

 290 أنس    و إذا صلى جالسا ، فصلوا جلوسا أجمعين

 405  عبادة بن الصامت   و بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم

 231  ابن عباس   و مسح برأسه و أذنيه مسحة واحدة

و نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة 
  في تلك الساعات 

 258 عبد اهللا الصناحبي 

 عليه و سلم غسال يغتسل به وضعت للنبي صلى اهللا
  من الجنابة، فأكفأ اإلناء 

 240 ميمونة

 386 حكيم بن حزام  يا ابن أخي، إذا اشتريت بيعا فال تبعه حتى تقبضه 

 يا بني عبد مناف ال تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت
  وصلى 

 259 جبري بن مطعم

  »نعم«: ؟ قال ينيا رسول اهللا أمسح على الخف

  
 233 أيب بن عمارة

  »نعم« :يا رسول اهللا، إني أريد الحج أأشترط ؟ قال
الزبري  تضباعة بن 

 368 بن عبد املطلب

 142 عائشة   يا عائشة  إن عيني تنامان وال ينام قلبي

يا معشر المسلمين إن هذا اليوم جعله اهللا عيدا 
  للمسلمين

 125  ابن السباق

 464 أبو لبابة بن املنذر    يجزيك من ذلك الثلث

 250 علي    وينضح على بول الغالم يغسل بول الجارية
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