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  :هداءإ

  

حقهما أن توفيَ  إلى من ال يمكن للكلماتِ   

 

أن تحصي فضائلهما عدادإلى من ال يمكن لأل  

 

أطال اهللا عمرهماالعزيزين  إلى والديَّ   

 

  شيماء ومرام بنتيَّ زوجتي و إلى 

 

مشايخي وأساتذتي إلى كلّ   

 

المتواضع راجيا من المولىالبحث أهدي هذا   

 

 عز وجل أن يجد القبول والنجاح
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  :وعرفان شكر

  

  

أبتدئ بالشكر هللا الذي ال إله غيره، أن هداني لطلب العلم الشرعي،       

  .فله الحمد أّوًال وآخراً وظاهراً وباطناً 

  

  

عاشور بوقلقولة، : لدكتورا الفاضل أتقدم بالشكر الجزيل ألستاذيثّم      

الذي لم يبخل و  ،بحثال اهذ إعداد اإلشراف على أّوال بقبوله تفّضل الذي

 ،إتمام هذا البحث فيلي  مة التي كانت عوناً بتوجيهاته ونصائحه القيّ  عليّ 

فجزاه اهللا عّني وعن هذا البحث خير الجزاء، وأوفى له العطاء، وحّقق له 

  .الّرجاء

  

  

عضَوْي المناقشة،  ستاذيَّ شكري إلى أ موفوروال يفوتني أن أقدِّم       

 اهذلعلى قراءتهما  حمودين،بكير : عبد الحميد كرومي، والدكتور: الدكتور

في  ، سائًال المولى أن يعظم لهما األجر والمثوبة، وتصويبه، ومناقشتهالبحث

  .الدنيا واآلخرة

   

http://forum.ngaous.net/
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 مقدمة

  

الصالة والسالم على و  إله األّولني واآلخرين، وخالق اخللق أمجعني، العاملني هللا ربِّ  احلمدُ 

 .أمجعني حبهِ صَ وعلى آله وَ  نا حممدٍ نبيٍّ  ،أشرف األنبياء واملرسلني

  :أما بعد

على مذهب اإلمام األوزاعي يف  كانت  األندلس منذ الفتح اإلسالميذكر املؤرخون أّن لقد 

إىل أن َرَحَل مجاعة من طلبة العلم من أهلها إىل احلج، من، من الزَّ  فرتةً  ذلكت على الفقه، وظلَّ 

  .فالتقوا بإمام دار اهلجرة مالك بن أنس، فسمعوا منه وأخذوا عنه كتاب املوطأ

علمه، وجاللة قدره، وجلسوا  وملا رجعوا إىل بالدهم، وصفوا للناس فضل اإلمام مالك، وسعةَ 

إىل  ،، فانتشر مذهب اإلمام مالك يف أرجاء األندلسعنهما أخذوه  يف حلقات العلم يُعلِّمون الّناسَ 

الّناس مجيعا بالتزام مذهب مالك، وصّري  - هشام بن عبد الرمحن-أن أخذ أمري األندلس إذ ذاك 

   .)1(ندلسيف األ هو املذهب املنتشر مذهب اإلمام مالك وأصبح ،القضاء والفتيا عليه

، وغري ذلك لسنةيف الصور، واألشكال، واأل الناس خيتلفلكن اقتضت حكمة اهللا تعاىل أن 

، وفطنة، وهذا التفاوت ، وعقلٍ يف األمور الباطنة من ذكاءٍ  فضًال عن اختالفهممن األمور الظاهرة، 

   .يف هذه األمور غالبا ما يؤدي إىل تفاوت بينهم يف الرأي، والنظر، واحلكم على األشياء

قضايا يف نظرهم يف األمور الدنيوية، كذلك جيري تأثريه يف ال االختالفوكما يؤثر هذا 

  .شرعيةال

جنم أيب ومع هذا األمر الذي كان عليه أهل األندلس من االهتمام مبذهب اإلمام مالك بزغ  

وخالف  ،اإلسالمي يف الغرب الظاهري املذهب أحياالذي  ،حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسي

بالتأصيل للمذهب الظاهري، والتفريع  قامف مالك، اإلمام من االلتزام مبذهب ما كان عليه علماء بلده

   .له واملناوئني املخالفني  كلّ   هاجمبل ، قوةما أويت من بكل  عنه ودافععليه، 

يف  املذهب الرمسي هو يف األندلس، إىل أن صار بالتوسع الظاهري أخذ املذهبهكذا و 

  .املوحدين دولة األندلس يف عهد

                                      
 .26، ص1ترتيب املدارك، القاضي عياض، ج: ينظر) 1(
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اع فَ والدِّ  ،مذهبهم صرةِ نُ بِ  قام علماء املالكية باألندلسع للمذهب الظاهري هذا التوسُّ  ظلِّ ويف 

على املذاهب املخالفة هلم  فكانوا يردونحىت ال يندرس املذهب ويأفل،  حياضه، عن ودوالذَّ عنه، 

  .بصفة عامة، وعلى املذهب الظاهري بصفة خاصة

ة العامَّ  عقد يف ا�السِ تُ  ،ومناقشات ،وردود ،املالكية والظاهرية مناظرات علماء بنيفكان 

ة، وكان بعض علماء املالكية يردون على الظاهرية ويتعقبون أقواهلم يف حلقات العلم ويف واخلاصَّ 

 ، وما مناظراُت أيب الوليد الباجي عّنا، واختار بعضهم تأليف الكتب يف الرد عليهموا�الس املساجد

  .ببعيد، وكذا مناقشات أيب بكر بن العريب اليت بّثها يف مؤلفاته

وقلة  املذهب الظاهرييف احلدِّ من انتشار  مسامهًة كبريةً وسامهت وقد لعبت هذه الردود 

  .أتباعه فيما بعد، يف األندلس خاصة، ويف العامل اإلسالمي بصفة عامة

 ابن عبد الرب احلافظ :على الظاهرية من خالل مؤلفا�م الذين قاموا بالردّ  ومن هؤالء األعالم

 أقواهلم واستدالال�م،يضعِّف م، و هُ بَـ ، ويرّد عليهم مذهَ ذي كان كثريًا ما ينتقد أقواهلمال ،املالكي

، بعون اهللا تعاىل يف هذا البحث اخلاصة بباب العبادات هذه التعقبات مناذج من فأردت أن أمجع

تعقبات احلافظ ابن عبد الرب على أهل الظاهر من خالل كتابه : "البحثواخرتت أن يكون عنوان 

  ".التمهيد، مناذج من العبادات

  :إشكالية البحث

  : إّن اإلشكالية اليت أحاول اإلجابة عنها يف هذا البحث، هي

 ن عبد الرب يف رده على الظاهرية؟هو املنهج الذي اتبعه اب ما  - أ

يتبع ما  أم أنّه جمتهد ،على الظاهرية يف تعقباته من املتعصبنيابن عبد الرب هل كان   -  ب

 ؟أداه إليه الدليل

  :أهمية الموضوع

إّن ما نقله احلافظ ابن عبد الرب عن أهل الظاهر وحكاه عنهم، هو حمّل ثقة  -1

يف حتقيق  هواطمئنان، وهذا لعلّو كعب ابن عبد الرب يف معرفة اخلالف، فيمكن االستعانة بكتب

 .قول الظاهرية

البن  ومصاحبته ابن عبد الرب يعرف تفاصيل مذهب الظاهرية، حبكم معاصرتهأّن  -2

 .ذا األمر يعطي للبحث أمهية خاصةفه الذي يُعّد املمثل للمذهب الظاهري، ،حزم
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تعقباته  دراسةو  .أّن ابن عبد الرب يعترب من أوائل من نقل فقه أهل الظاهر يف كتبه -3

  .له قيمة علمّية الظاهريةعلى 

  .املدرسَة الظاهرية مدرسٌة علميٌَّة فّذة، هي حملُّ اهتماِم كثٍري من الباحثنيأّن  -4

  :الموضوع أسباب اختيار

 .ذكرها اليت سبقأمهية املوضوع  -1

 .الرغبة يف الكتابة يف موضوع ذي صلة بالفقه -2

كثري من هذه التعقبات اليت تعقب �ا ابن عبد الرب أهل لحماولة الوصول إىل خالصة  -3

 .الظاهر

 .التعرف على منهج العلماء يف إيراد األقوال املخالفة، وأسلو�م يف التعقب والرد -4

ما يتعلق باحلافظ ابن عبد الرب، الذي ينتمي إىل بالد األندلس، املتصلة بصورة وثيقة  -5

باملغرب اإلسالمي، األمر الذي يدعو إىل إعادة إحياء علم هذه املنطقة وإبراز جوانب النبوغ 

 .فيها

  :الدراسات السابقة

منهم  ،من طرف علماء املالكية باألندلس لقد كثرت الردود على الظاهرية وعلى ابن حزم

  .اغريمهالقاضي أبو بكر بن العريب، و و  ،الباجيأبو الوليد اإلمام 

، "تعقبات ابن عبد الرب على العلماء يف كتابه التمهيد: "رسالة ماجستري بعنوان نوقشتو 

  .احلصول عليها أمتكن منمل و  عوايشة، ُقدِّمت يف اجلامعة األردنية، كلية احلديث،ملعتصم سليمان ال

تعقبات ابن عبد الرب على أهل : "من أفرد بالبحث -يف حدود اطالعي-لكن مل أجد 

        ."الظاهر

  :صعوبات البحث

فال كتب الظاهرية، ل الشديدة الندرةهو  إّن أهم الصعوبات اليت واجهتين يف هذا البحث،

  إال كتب ابن حزم، أما كتب علماء الظاهرية اآلخرين ،كتب مطبوعة ومتوفرة  املتقدمني يوجد للظاهرية

 ومل يصل إلينا منها شيء، وهذا مما يصعب ،فمفقودة أو ابنه حممد بن داود كاإلمام داود بن علي

  .توثيق األقوال املنسوبة إليهم

  :البحثالمنهج المتبع في 
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  .املقارن املنهج االستقرائي التحليلي: هوالبحث  هذا يف الذي اتبعتهاملنهج 

  :البحث منهجية

ت، تعقبات احلافظ ابن عبد الرب على الظاهرية يف كتاب التمهيد يف باب العبادا مجع -1

 .وضع عنوان لكل مسألة ، معوتدوينها

 .خشية اإلطالة منوذجني من كلِّ باب عرضأكتفي ب -2

    .باختصارتقدمي املسألة ببيان مذاهب العلماء فيها  -3

من على أدلتهم  هجوابذكر قول الظاهرية املَعقَّب عليه، ّمث إتباعه بقول ابن عبد الرب، مث إيراد   -4

خالل كتابه التمهيد، ونادرًا ما أضيف فائدة ما من كتب ابن عبد الرب األخرى كاالستذكار، أو 

 .الكايف

 .فيما يظهر يل من األقوال، بناًء على قوة األدلة راجحالرأي البيان  -5

خشية  ،ديثوأصحاب كتب احل ،ألئمة األربعةلصحابة، واكا:املعروفني لألعالمعدم الرتمجة  -6

 .إثقال اهلوامش

 .ضبط ما ُيشِكل، وترك ما ال ُيشكل، وشرح الكلمات الغريبة -7

 .التعريف باألماكن املبهمة -8

، فإذا كان احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها ا موجزاجيختر  ، واآلثارختريج األحاديث النبوية -9

اكتفيت به، وإذا مل يكن فيهما أو يف أحدمها خّرجته من بقية الكتب الستة، فإن مل أجده فيها فمن 

 .علماء احلديث عند احلديث ته، مع بيان درجغريها من كتب احلديث املسندة

 .عزو الشواهد الشعرية إىل قائليها -10

 .على الرسم العثماين يف كتابة اآليات القرآنية، بقراءة اإلمام ورش عن نافع االعتماد -11

  :خطة البحث

متهيدي، ومخسة  فصلمقدمة، و  :قد سرت يف هذا البحث وفق اخلطة التالية واليت قّسمتها إىل

  :، وتوضيح ذلك كما يلي، وخامتةأخرى فصول

أسباب اختيار، املوضوع الدراسات  ، أمهية املوضوع،إشكالية البحث :واحتوت على :المقدمة

  .صعوبات البحث، املنهج املتَّبع يف البحث السابقة،
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 ،ترمجة احلافظ ابن عبد الربتعريف التعقب، : ، هيمباحث أربعةويشتمل على  :تمهيديال الفصل

 صيغ ابن عبد الرب يف تعقباته ،وبيان نشأته ،التعريف باملذهب الظاهري، والتعريف بكتابه التمهيد

  .على أهل الظاهر

  :مبحثنيعلى  ويشتمل. تعقبات ابن عبد الرب على أهل الظاهر يف كتاب الطهارة: األول الفصل

  .حكم من نوى بغسل واحد غسلني واجبني: األول املبحث

  .حكم غسل يوم اجلمعة: الثاين املبحث

: مبحثنيويشتمل على  .تعقبات ابن عبد الرب على أهل الظاهر يف كتاب الصالة: الثاني الفصل

  .حكم صالة اجلماعة: األول املبحث

  .صالة املنفرد خلف الصف: الثاين املبحث

: مبحثنيعلى ويشتمل  .تعقبات ابن عبد الرب على أهل الظاهر يف كتاب الزكاة: الثالثالفصل 

  .زكاة عروض التجارة: األول املبحث

  .إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر: الثاين املبحث

: مبحثنيعلى  ويشتمل .تعقبات ابن عبد الرب على أهل الظاهر يف كتاب الصيام: الرابعالفصل 

  .حكم الصيام يف السفر: األول املبحث

  .مبطالت الصوم: الثاين املبحث

  : مبحثنيويشتمل على  .تعقبات ابن عبد الرب على أهل الظاهر يف كتاب احلج: الخامسالفصل 

  اململوك، وهل جيزيه عن حجة اإلسالم إذا أعتق؟حكم حج : األول املبحث

  .رفع النساء أصوا�ّن بالتلبية حكم: الثاين املبحث

  .يف هذا البحث إليهذكرت فيها ما توصلت  :خاتمةال

  .ذيلت البحث بفهارس علمية مقربة للبحث :الفهارس

، وينفعين به يف زين حسنايتايف مو  هذا البحث وأن جيَعلَ  ،التوفيق والسدادوأسأل اَهللا تعاىل       

  .واحلمد هللا رب العاملني. الدنيا واآلخرة
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  : التمهيدي الفصل

    

  

  :مباحث أربعةويشتمل على 

  

 تعريف التعقب لغة واصطالحا: األول بحثالم.  

 ترجمة الحافظ ابن عبد البر والتعريف بكتابه التمهيد: الثاني المبحث.  

 بالمذهب الظاهري وبيان نشأتهالتعريف : الثالث المبحث.  

 على أهل الظاهر صيغ ابن عبد البر في تعقباته: الرابع المبحث.  
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  :تعريف التعقب لغة واصطالحا: األول المبحث

  :التعقب لغة:األول  المطلب

القاف والباء أصالن العني و : ")1(قال ابن فارس ،"عقب"من مادة  مشتقغة لّ ال يف التعقب

يدّل على ارتفاٍع وشّدة  :واألصل اآلخرشيء وإتيانه بعد غريه،  يدّل على تأخري :أحدمهاصحيحان،

  .وصعوبة

خلف خيلف، مبنزلة الليل : شيئًا فهو عقيبه، كقولك  بُ شيء يعقُ  كلُّ : )2(فاألّول قال اخلليل

أهل من  وذكر ناسٌ . ويعقِّبان، إذا جاء اللّيل ذهب النهار...النهار إذا مضى أحدمها عقب اآلخرو 

مالئكة : قال يعين. ]11: لرعدا[ Mv u t s r q p L :التفسري يف قوله تعاىل

    )3(".الليل والنهار، ألّ�م يتعاقبون

 ،متفحصاً  :أي ،باً قَّ عَ تَـ ومل أجد عن قولك مُ  ،تتبعته :ما صنع فالن بتُ قَّ عَ تَـ ": )4(وقال الزخمشري•     

  )5(". بقُّ عَ والصحة حبيث ال حيتاج إىل تَـ  يعين أنه من السداد

  : تـََّعقُّبُ وال. تهتـََعقَّبُت اَألمَر ِإذا َتَدبَّر : لَويـَُقا. هتـََتبـَّعَ : وتـََعقََّب اَخلَرب : " )6(وقال ابن منظور•      

  ،ثانية روالنظالتََّدبـُُّر،

  

                                      
ف كتابه إمامًا يف علوم شىت، خصوصًا اللغة فإنه أتقنها، وألّ كان ،الرازي اللغوي بو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياءأ: هو )1(

 .118، ص 1وفيات األعيان، ابن خلكان، ج :ينظر ترمجته .ه، بالري390تويف سنة  حلية الفقهاء،و ، ا�مل يف اللغة

من أئمة اللغة واألدب،  ه،100: سنة ولد ،، أبو عبد الرمحنن عمرو بن متيم الفراهيدي األزدياخلليل بن أمحد ب: هو )2(

سري : ينظر ترمجته. ه، له كتاب العني، والعروض170: سنة مات يف البصرة، وهو أستاذ سيبويه النحويّ  وواضع علم العروض،

 . 429، ص 7أعالم النبالء، الذهيب، ج 

 .77 ، ص4م، ج1999ه 1420: دار اجليل، سنة: عبد السالم هارون، بريوت: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، حتقيق )3(

من أئمة العلم بالدين والتفسري واللغة : حممود بن عمر بن حممد بن أمحد اخلوارزمي الزخمشرّي، جار اهللا، أبو القاسم :هو )4(

الكشاف، أساس : من كتبه ،فجاور �ا زمنا فلقب جبار اهللا وسافر إىل مكة ه،467: سنة ولد يف خوارزم. وكبري املعتزلة واآلداب

   .151، ص20  سري أعالم النبالء، الذهيب، ج: ينظر ترمجته .538: سنة ا�تويف و   مث عاد إىل خوارزم البالغة،

 .667 ، ص1ج الزخمشري، البالغة، أساس )5(

ولد . لسان العرب اإلمام اللغوي احلجةنصاري اإلفريقي، صاحب الدين ابن منظور األحممد بن مكرم بن علي، مجال : هو )6(

وعاد إىل مصر فتويف  .مث ويل القضاء يف طرابلس. وخدم يف ديوان اإلنشاء بالقاهرةه، 630سنة  يف طرابلس الغرب وقيل، مبصر

 .108، ص7األعالم، الزركلي، ج: نظر ترمجتهي .، وقد ترك خبطه حنو مخسمائة جملد، وعمي يف آخر عمرهه 711: سنة فيها
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  :)1(يّ طَُفيل الَغَنو  لقا

   )2(بَتْدبـََرْت أَياُمنا بالتـََّعقُّ ِإذا اسْ   فَلْن َجيَد األَْقواُم ِفيَنا َمَسبَّةً 

َأي ُرجوعًا أَنظر  َأجد َعْن قـَْوِلَك ُمتَـَعقَّباً  ملَ : َويـَُقالُ  ،ِفيَنا َمَسبَّةوا دجيَِ  ِإذا تـََعقَّبوا أَياَمنا، مل: وليق     

M Ê :َوقـَْولُهُ  ُمَعقٌَّب َأي تـََعقُّبٌ َوِيف اَألمر . يه أَم أََدُعهآت ريه، ألنظالتـََّعقَُّب فِ  أَُرخِّص لنفسي مل:أي،فيه

Ì Ë L ]َوقـَْولُُه تـََعاَىل . َأي َال رادَّ لقضائِه] .41:لرعدا :M¨ § ¦ ¥ L   

  )3(."َأي ملَْ يـَْعِطْف، وَملَْ يـَْنَتِظرْ  ]10: لنملا[

ع: ")4(حيان أبووقال •     
ُ
 )5(".قُِّب الذي َيُكرُّ على الشيء فـَيُبطلهامل

التتبع واالقتفاء، والتفحص والنظر، : تدور حول" التعقب"معاين  أنّ بالقول  تقدم ميكنعلى ما و      

  .والتدبر، والرجوع، والكالم يأيت بعده كالم آخر لنقضه ورده وإبطاله

  :تعريف التعقب اصطالحا  :الثاني  المطلب

املعىن من العلماء املتقّدمني من عّرف التعقب ب - حسب ما اطلعت عليه  –مل أجد      

ًا عنه يف كتابا�م ، فقد كانوا يطلقون على االصطالحي، وإن كان معناه واضحًا عندهم ومعربَّ

وقد  أو غريها، دراكات، أو االعرتاضات، أو النكت،الردود، أو االنتقادات، أو االست: التعقبات اسم

  :تعريفني عند املعاصرين وجدت للتعقب يف االصطالح

  

  

                                      
، شاعر جاهلي فحل، من الشجعان وهو أوصف العرب للخيل ورمبا مسي قران طفيل بن عوف بن كعب، ويكىن أبا: هو )1(

 .453، ص 1والشعراء، ابن قتيبة، ج الشعر : ينظر ترمجته .زهري بن أيب سلمىعاصر  ،لكثرة وصفه هلا ،طفيل اخليل

 .50، ص 1997طفيل الغنوي، شرح األصمعي، حتقيق َحسَّان فالح أوغلي، دار، صادر، الطبعة األوىل، سنة  ديوان )2(

دار إحياء الرتاث العريب ومؤسسة : أمني حممد عبد الوهاب وحممد الصادق العبيدي، بريوت:، حتيققابن منظورلسان العرب،  )3(

 .304 ، ص9جم، 1999-ه1419: ، سنة3. التاريخ العريب، ط

 ولد. حنوي عصره ولغويه ومقرئه. أبو حيان أثري الدين حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلسي الغرناطي: هو )4(

. وأخذ عنه أكابر عصره وتقدموا يف حياته البحر احمليط يف التفسري،: منها ، وألف الكتب املشهورة،ه654يف شوال سنة  بغرناطة

 .534، ص 1حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة، جالل الدين السيوطي، ج: ينظر ترمجته. ه745يف صفر سنة  مبصر مات

، 1. ط دار الكتب العلمية،: عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، بريوت: حيان، حتقيق وبأبحر احمليط، التفسري  )5(

 .390، ص 5ج م،1993ه 1413: سنة
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   :التعريف األّول

، أو ختطئةً  ،يف كالم غريه، أو كالمه املتقدم نظر العامل استقالالً  وه": قال سليمان نصار•      

   .)1("استدراكا

  :وَشرََح هذا التعريَف مبا يلي

أّن التعقب البّد وأن يكون ابتداًء من ذلك العامل، ليخرج ": نظر العامل استقالال: "معىن"

  .فهذا ال يسمى تعقًبابذلك ما ينقله العامل عّمن سبقه 

أّن األصل يف التعقب هو أن يتعقب العامل كالم غريه من العلماء، " يف كالم غريه: "ومعىن

  .ويذكر وجه الصواب الذي يرتجح لديه

أّن العامل قد يستدرك على نفسه، فقد يذكر العامل قوًال ّمث يتبني له أّن " أو كالمه: "ومعىن

  .إليه معرتفاً بأّن قوله املتقدم كان قوال خاطئاالصواب على خالف ما قال، فريجع 

. سواء كان معاصرا له، أو كان متقدما عنه قول غريههو أن ينظر العاِمل يف " املتقدم: "ومعىن

ليخرج بذلك ما يذكره  وذلك بشرط أن يكون التعقب بعد صدور الكالم الذي تعقبه ذلك العامل،

  .العلماء على وجه االفرتاض

أّن التعقب ال يسمى كذلك إّال إذا كان فيه ختطئة للقول املتقدم، ليخرج " ختطئة": ومعىن

  .بذلك ما يذكره العلماء على سبيل التوضيح والبيان

هو أن يشرتط أحد العلماء شرطًا يف كتابه، فيحصل له إغفال يف اإلتيان " استدراكا: "ومعىن

   )2(.اته ويتعقب ذلك عليهمبا اشرتطه على نفسه، فيأيت املتأخر ويُلزمه مبا ف

     

  

  

  

  

                                      
 ،، رسالة ماجستريمنصور سليمان نصار، من العلماء من خالل كتابه �ذيب التهذيب تعقبات احلافظ ابن حجر على غريه )1(

 .22 م، ص2005 سنةاألردن، غري منشورة، اجلامعة األردنية، 

  .22 املرجع نفسه، ص: ينظر )2(
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   :التعريف الثاني

  التتبع لكالم الغري وتفحصه والنظر فيه بتدبر لنقضه  هو" :أمحد بن عمر بن أمحد السيدوقال •      

  . )1("ورّده وإبطاله

ومل يشرح صاحب التعريف تعريَفه، وإّمنا ذكر الفرق بني التعقب واالستدراك، وذكر أّن 

  . )2(ما فات السابق الزيادات واإلضافات اليت يدرك �ا الالَّحق: االستدراك هي

: كذلك يف قولهو ، "النظر فيه بتدبر"و "تفحصه: "التكرار، يف قوله فيه هذا التعريف أنَّ ويظهر 

  ".إبطاله"و " رّده"

  

   :التعريف المختار

العالم في   نظر":، فيقال أّن التعقب هوف خمتصرلخروج بتعريلميكن اجلمع بني التعريفني 

   ."لرده المتقّدم غيره ه أو كالمكالم

                                      
تعقبات اإلمام ابن كثري على من سبقه من املفّسرين من خالل كتابه تفسري القرآن العظيم مجعًا ودراسة، أمحد بن عمر بن  )1(

أمحد السيد، رسالة دكتوراه، غري منشورة، قسم الكتاب والسنة، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، اململكة العربية 

 .96م، ص 2010-ه1431السعودية، 

 .96املرجع نفسه، ص  ينظر)2(
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  .ترجمة الحافظ ابن عبد البر والتعريف بكتابه التمهيد: الثاني بحثالم

  :)1(ابن عبد البر الحافظ ترجمة: األول المطلب

  :اسمه ونسبه

هو العالمة، حافظ املغرب، يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النََّمرّي،      

  .األندلسي، القرطيب، كنيته أبو عمر

  :مولده

وهو اليوم اخلامس والعشرون من  ،واإلمام خيطب فوق املنرب ،ولد ابن عبد الرب زوال يوم اجلمعة     

  .)3()2(صاحبه أبو احلسن املعافري ذكر كما،سنة مثان وستني وثالمثائة للهجرة ،ربيع الثاين

  :نشأته

، وقد كانت قرطبة يف ذلك الوقت عاصمة خالفة )4(نشأ ابن عبد الرب يف مدينة قرطبة

  .كان فيها كبار العلماء من كلِّ فنّ ، ومدينة العلم والفضل واحلضارة،  )5(األمويني باألندلس

اجلو العلمي الّرحب نشأ وكرب ابن عبد الرب ، وفيها طلب العلم وأخذ عن كثري من ويف هذا    

ة والقراءة ضبطا وحفظا وفهما، حىت علمائها، مبالزمتهم والكتابة بني أيديهم، فأتقن الفقه وعلوم السنّ 

  .لُقِّب حبافظ املغرب

                                      
سري أعالم النبالء،  .973، ص 3الصلة، ابن بشكوال، ج .66، ص7ج، انابن خلكوفيات األعيان، : نظر ترمجته يفي) 1(

جذوة . 176، ص1ج، حممد بن حممد خملوفشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، . 153 ، ص18ج ،لذهيبمشس الدين ا

 .544، ص حميديلل، األندلساملقتبس يف تاريخ علماء 

أيب عمر بن عبد  تتلمذ على ه،429يف سنة ، ولد فوز املعافري الشاطيب احلافظ أبو احلسن طاهر بن مفوز بن أمحد بن: هو )2(

كان موصوفًا بالذكاء وسعة العلم، شهر ،أكثر عنه، وكان من أثبت الناس فيه وأنقلهم عنه، ومسع من أيب الوليد الباجي و الرب 

 .422، ص 2بغية امللتمس يف تاريخ رجال األندلس، الضيب، ج: ينظر ترمجته. ه484يف  تويف،  .حبفظ احلديث وإتقانه

، سنة 1. دار الكتاب املصري، ط: إبراهيم األبياري، القاهرة: الصلة يف تاريخ أئمة األندس، ابن بشكوال، حتقيق: ينظر )3(

  .974، ص 3ج. م1989 -ه1410

وكانت سريرا مللكها  ،مدينة عظيمة باألندلس وسط بالدها، وليس هلا يف املغرب شبيه يف كثرة األهل وسعة الرقعة هي: قرطبة )4(

 .324، ص 4معجم البلدان، احلموي، ج: ينظر. ، وبينها وبني البحر مخسة أيامملوك بين أمية و�ا كانت،وقصبتها 

يقال بضّم الدال وفتحها، وهي شبه اجلزيرة األيبريية، وهي بالد كبرية يغلب عليها املياه اجلارية، والشجر والثمر، : األندلس )5(

معجم : ينظر. والسعة يف األحوال، و أرض األندلس من على البحر تواجه أرض املغرب تونس، وإىل طربقة إىل جزائر بين مزغّناي

  .262، ص 1البلدان، احلموي، ج 
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طلب العلم بعد التسعني وثالث مائة، وأدرك الكبار، وطال عمره، وعال  : ")1(قال الذهيب

ف، وسارت بتصانيفه الركبان، وخضع لعلمه ق وضعَّ ف، ووثَّ لبة، ومجع وصنَّ سنده، وتكاثر عليه الطَّ 

   )2(."علماء الزمان

  :رحالته

فرحل عن .وغربًاه تنقل يف أرجائها شرقًا بالد األندلس، ولكن ابن عبد الرب يغادر مل     

فارق قرطبة وجال يف ": )3(انكَ لِّ قال ابن خِ ، وطنه قرطبة أيام الفتنة �ا، فجال يف األندلس

  ، )6(وشاطبة)5(يةنسِ لَ من بالدها، وبَـ  )4(غرب األندلس مدًة، مث حتول إىل شرق األندلس وسكن دانية

   )8(وشنرتين )7(وتوىل قضاء األشبونة. أوقات خمتلفةيف 

  

                                      
ه، ورحل إىل البلدان، وأخذ عن 673حممد بن أمحد بن عثمان أبو عبد اهللا مشس الدين الذهيب الدمشقي، ولد سنة : هو) 1(

، 5األعالم، الزركلي، ج: ينظر ترمجته. سري أعالم النبالء، ميزان االعتدال: من مؤلفاته. ه748: أزيد من ألف شخص، تويف سنة

 .326ص

 -ه1402: ، سنة2. مؤسسة الرسالة، ط: شعيب األرنؤوط، بريوت: ، حتقيقلذهيبمشس الدين اسري أعالم النبالء،  )2(

 .154، ص 18ج  م،1982

: ولد بأربيل سنة أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكّي اإلربلي، أبو العباس املؤرخ احلجة، : هو) 3(

األعالم، الزركلي، . ه بدمشق681: تويف سنة وهو أشهر كتب الرتاجم،" ن وأنباء أبناء الزمانوفيات األعيا"صاحب ه، 608

 .220، ص1ج

مدينة بشرقي األندلس على البحر عامرة حسنة، هلا ربض عامر، وعليها سور حصني، هلا قصبة منيعة جداً، وهي هي  : دانية )4(

واردة عليها، صادرة عنها، ومنها كان خيرج األسطول إىل الغزو، ومن دانية  كثرية، وكروم؛ والسفنعلى عمارٍة متصلة، وشجر تٍني  

 .76صفة جزيرة األندلس، حممد بن عبد اهللا بن عبد املنعم احلمريي، ص : ينظر. أبو عمرو الداين املقرئ املعروف بابن الصرييف

السني مهملة مكسورة وياء خفيفة كورة ومدينة مشهورة باألندلس متصلة حبوزة كورة تدمري وهي  :بلنسية: "قال احلموي )5(

 .490، ص 1ج : معجم البلدان، احلموي." شرقي تدمري وشرقي قرطبة وهي برية حبرية ذات أشجار وأ�ار وتعرف مبدينة الرتاب

ندلس وشرقي قرطبة، وهي مدينة كبرية قدمية، قد خرج منها خلق مدينة يف شرقي األ: بالطاء املهملة، والباء املوحدة: شاطبة)6(

 .309، ص 3ج : معجم البلدان، احلموي. يعمل الكاغد اجلّيد فيها وحيمل منها إىل سائر بالد األندلسكان من الفضالء، و 

: معجم البلدان، احلموي .احمليطهي مدينة باألندلس أيضا يقال هلا لشبونة وهي متصلة بشنرتين قريبة من البحر : األشبونة) 7(

  .195، ص 1ج 

هي مدينة على جبل عاٍل كثري العلو جداً، وهلا من جهة القبلة حافة عظيمة وال سور هلان وبأسفلها ربض على : شنرتين )8(

يفيض على ني، و�رها وهي من أكرم األرض.طول النهر، وهلا بساتني كثرية وفواكه ومباقل، وبينها وبني بطليوس أربع مراحل

 .113صفة جزيرة األندلس، حممد بن عبد اهللا بن عبد املنعم احلمريي، ص : ينظر .بطحائها كفيض نيل مصر
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   )2(".)1(ملكها املظفر بن األفطسيف أيام 

ومن الوافدين إليها  ،وقبل رحيله من بلده قرطبة كان قد أقبل على كبار العلماء من أهل قرطبة     

احلديث  واألخبار واألنساب، لكنَّ  ،والفقه ،واحلديث ،يالزمهم، ويأخذ عنهم حىت نبغ يف القراءات

  .والفقه قد غلبا عليه فكان فيهما أشهر

  :الفقهي مذهبه

  :يف مذهب ابن عبد الرب الفقهي على أقوال اختلف أهل العلم     

  )4(".مييل يف الفقه إىل أقوال الشافعيوكان :" )3(احلميديقال     

وكان يف أول زمانه ظاهري املذهب مدة طويلة، مث رجع إىل ": )5(قال أبو عبد اهللا بن أيب الفتح     

وعّقب عليه ."إال أنه كان كثريا ما مييل إىل مذهب الشافعي القول بالقياس من غري تقليد أحد،

  )6(".وإمنا املعروف أنه مالكي ،كذا قال:"الذهيب بقوله

كـان أوال أثريـا ظاهريـا فيمـا قيـل، مث حتـول مالكيـا مـع ميـل بـني إىل فقـه الشـافعي   :"وقال الـذهيب       

�تهــدين، ومــن نظــر يف مصــنفاته، بــان لــه يف مســائل، وال ينكــر لــه ذلــك، فإنــه ممــن بلــغ رتبــة األئمــة ا

 رســول اهللا إالّ  ،يؤخــذ مــن قولــه ويــرتك أحــدٍ  منزلتــه مــن ســعة العلــم، وقــوة الفهــم، وســيالن الــذهن، وكــلُّ 

.")7( 

  :والقول بأنّه مالكي أقوى ملا يلي      

                                      
كان رأسا يف . الشمايل من األندلس، ودار ملكه بطليوس أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن مسلمة التجييب، سلطان الثغر: هو) 1(

كان مع استغراقه يف اجلهاد ال يفرت عن العلم، وال يرتك العدل، صنع مدرسة . له تفسري للقرآن كبري. العلم واألدب والشجاعة

 .594، ص18لذهيب، جسري أعالم النبالء، ا: ينظر ترمجته. أو قبلها ه470تويف بعد . جيلس فيها كل مجعة وحيضره العلماء

 .67، ص 7ج ، دار صادر، دون طبعة أو سنة طبع: إحسان عباس، بريوت: وفيات األعيان، ابن خلكان، حتقيق) 2(

من أهل جزيرة . مؤرخ حمدث، أندلسي: حممد بن فّتوح بن عبد اهللا األزدي امليورقي احلميدي، أبو عبد اهللا بن أيب نصر: هو) 3(

ـ وأقام ببغداد  ،رحل إىل مصر ودمشق ومكة. تلميذهو  وهو صاحب ابن حزم .كان ظاهري املذهب. صله من قرطبةأ. ميورقة

 .327، ص6األعالم، الزركلي، ج: ينظر ترمجته". وأمساء رواة احلديث" ،"جذوة املقتبس " :من كتبه .ه488: سنة ويف فيهافت

دار الغرب : عواد معروف وحممد بشار عواد، تونسبشار : ، حتقيقميدياحل، تاريخ علماء األندلسجذوة املقتبس يف  )4(

 .544، ص م2008-ه1429، سنة 1. اإلسالمي، ط

من أهل طليطلة رحل ومسع بالقريوان ، ومبصر ومبكة من مجاعة وكان ، أبو عبد اهللا بن أيب الفتح الصوافحممد بن الفرج : هو) 5(

 .159، ص 1بغية امللتمس، الضيب، ج: ينظر ترمجته. ه450كانت وفاته بعد ،  رجًال صاحلاً مكثراً ثقة ضابطاً 

 .160، ص 18جسري أعالم النبالء،  )6(

 .157، ص 18ج: سري أعالم النبالء، الذهيب )7(
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: وقوله، "الذي عليه مجاعة أصحابنا املالكيني": تصرحيه هو نفسه بأنّه مالكي، وذلك يف قوله -1

  .)1("عندنا"

وال " :)2(ابن كثري قال .املذهب أنه مالكي يف املشرق واملغرب العلماء ةكافّ  عند أنّه اشتهر – 2

ل، وشرح املوطأ بالتمهيد واختصره، صَّ ليه وأَ عَ  عَ رَّ اثنان من أهل العلم أنه كان مالكي املذهب فَـ  يشكّ 

 أقوال وكان مييل يف الفقه إىل"...: قول أيب عبد اهللا احلميدي :ا على إيراده مع الشافعيةنَ لَ وإمنا محََ 

  )3(".الشافعي

  .، حيث شرحه يف التمهيد واالستذكارباملوطأ الذي هو من أشهر كتب املالكيةاهتمامه  -3

  .تأليفه كتاب الكايف يف فقه أهل املدينة، وهو كتاب يف الفقه املالكي -4

  :شيوخه

، ومن هؤالء )4(ئة نفس من أساطني العلم واملعرفةابن عبد الرب العلم على يد أكثر من ما تلقى   

  :الذين أخذ عنهم العلم الشيوخ

 )5(.خلف بن القاسم بن سهل بن الدباغ األندلسي -1

 )6(.عبد الوارث بن سفيان -2

  

 

                                      
: بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري البكري وجمموعة، املغرب مصطفى: حتقيقالتمهيد، أبو عمر يوسف ابن عبد الرب، : ينظر) 1(

 .4، ص 2، ص 1، ج .م1967-ه1387: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، سنة

ه، وقدم دمشق وله سبع سنني مع 700ولد سنة . عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي الفقيه الشافعي: هو) 2(

 .67 ، ص1شذرات الذهب، ابن العماد، ج : ينظر ترمجته. ه774: مشق سنةأخيه بعد موت أبيه، تويف بد

 .429 ، ص1ج :ابن كثري، ةطبقات الشافعي )3(

 154ص  18سري أعالم النبالء، الذهيب، ج : ينظر )4(

 احلافظالدباغ أبو القاسم األزدي القرطيب  بن حممد بن يونس املعروف بابن ،سهلون: خلف بن قاسم بن سهل ويقال: هو )5(

أبو عمر بن عبد الرب وأبو عمر الداين وأبو الوليد الفرضي : روى عنه مجاعة من الكبار منهم ،ومكة ،دمشقو  ،مسع بقرطبة

 .357، ص 1بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس، الضيب، ج: ينظر ترمجته .ه393تويف مبكة سنة . وغريهم

ه، حمدِّث األندلس يف وقته، مسع باألندلس،  317: أبو القاسم القرطيب، ولد سنة ونرُ بْـ عبد الوارث بن سفيان بن جُ : هو )6(

بغية امللتمس يف تاريخ رجال  :ينظر ترمجته. ه395: وأكثَر الّروايَة عن قاسم بن أصبغ، ورحل إىل مصر ومكة والشام، تويف سنة

 .520، ص 2أهل األندلس، الضيب ج
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  )1(.عبد اهللا بن حممد بن عبد املؤمن، كبري احملدثني باألندلس -3

   :تالميذه

 :إالّ أّن أشهرهم هوكثريون   ةذتالم البن عبد الرب      

 ذلكعبد الرب زمناً، يدّل على  ابنَ  د صاحبَ قف، )2(أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم -1

إنّه مّر يومًا هو وأبو عمر ابن عبد الرب : قال ابن حزم: "قالحيث عن ابن حزم،  )3(املقريما نقله 

بسّكة احلطابني من مدينة إشبيلية، فلقيهما شاب حسن الوجه، فقال أبو  ،"االستيعاب"صاحب 

 )4( ."مل نر إالّ الوجه، فلعّل ما سرتته الثياب ليس كذلك: هذه صورة حسنة، فقال له أبو عمر: حممد
)4( 

إن أبا عمر كان ينبسط إىل أيب حممد بن حزم، ويؤانسه، وعنه أخذ ابن حزم : "قال الذهيبو      

   )5( ."فن احلديث

  :ومن تالميذه أيضاً       

  )6(.أبو علي الغّساين، حسني بن حممد بن أمحد اجلّياين -2

 .أبو احلسن طاهر بن مفّوز املعافري، احلافظ ا�ود -3

                                      
رحل إىل العراق وغريها ومسع ابن داسة صاحب أيب داود السجستاين، وأبا عبد اهللا بن حممد بن عبد املؤمن أبو حممد، : هو) 1(

بكر أمحد بن جعفر بن مالك القطعي صاحب عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وحدث باألندلس روى عنه أبو عمر بن عبد الرب، 

 .431، ص 2 تاريخ رجال أهل األندلس، الضيب، ج بغية امللتمس يف: ينظر ترمجته. ه390: تويف سنة

وأديب  متكلم، وجمدد القول به، ظاهري فقيه بقرطبة، إمام حافظ، 484: أبو حممد علي بن حزم األندلس، ولد سنة: هو) 2(

: ينظر ترمجته. احمللى، اإلحكام يف أصول األحكام، النبذ: من تصانيفه. ه456: وشاعر ونسابة وعامل برجال احلديث، تويف سنة

 .325، ص 3وفيات األعيان، ابن خلكان، ج

ي التلمساين املؤرخ األديب احلافظ، ولد يف تلمسان، وانتقل إىل فاس، أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي، أبو العباس املقر : هو) 3(

 . 237،ص1األعالم، الزركلي، ج: ينظر ترمجته. نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب: ه، من مؤلفاته1041:وتويف مبصر سنة

، م1988 -هـ 1408: نةدار صادر، س: إحسان عباس، بريوت: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، املقري، حتقيق ) 4(

  .83، ص 2ج 

 .160، ص 18سري أعالم النبالء، الذهيب، ج ) 5(

احلسني بن حممد بن أمحد، احلافظ أبو علي الغساين اجلَيَّاّين، كان من كبار علماء األندلس، وكان بصريا باللغة واإلعراب : هو) 6(

ْشَكل :من مؤلفاته. ه498: والغريب، تويف سنة
ُ
ْهَمل ومتييز امل

ُ
  .327، ص 1بغية امللتمس، الضيب، ج : ينظر ترمجته. تقييد امل
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جذوة املقتبس يف تاريخ : أبو عبد اهللا احلميدي، احلافظ، الثبت، صاحب كتاب -4

  )1(.علماء األندلس

  :مكانته عند العلماء

مبكانته السامية يف  ،العلماء من بعده كبارومن   ،ابن عبد الرب الثناء من أقرانه احلافظلقد نال       

  .فه من أثر كبري يف مؤلفاته العديدةومبا خلَّ  ،واإلتقان ،واحلفظ ،الفهم

فهو  ،مل يكن باألندلس مثل أيب عمر بن عبد الرب يف احلديث:")2(أبو الوليد الباجي قال •     

  .)3("أحفظ أهل املغرب

وهو اآلن يف احلياة، مل يبلغ سن - التمهيد لصاحبنا أيب عمر بن عبد الربكتاب :"وقال ابن حزم•

  )4(."ال أعلم يف الكالم على فقه احلديث مثله أصال فكيف أحسن منه وهو كتاب ،-الشيخوخة

  )6(."وسقيمهاأبو عمر من أعلم الّناس باآلثار والتمييز بني صحيحها " :)5(ابن تيمية وقال•      

أبو عمر فقيه حافظ مكثر، عامل بالقراءة وباخلالف وبعلوم احلديث ": دييوقال احلم•      

  )7(."مييل يف الفقه إىل أقوال الشافعي رمحة اهللا عليه ...كثري الشيوخ  والرجال، قدمي السماع،

  من كان فيها  وأحفظابن عبد الرب شيخ علماء األندلس، وكبري حمدثيها، :")1(وقال ابن فرحون•      

                                      
 .155ص  18سري أعالم النبالء، الذهيب ، ج : ينظر تالميذ ابن عبد الرب) 1(

 أصله من. فقيه مالكي كبري، من رجال احلديث: سليمان بن خلف بن سعد التجييب القرطيب، أبو الوليد الباجي: هو )2(

 ،وعاد إىل األندلس، فويل القضاء يف بعض أحنائها رحل إىل املشرق وأقام �ا مدة،. ه403سنة  يف باألندلس ولد ،بطليوس

حممد بن حممد شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، : ينظر ترمجته. املنتقىإحكام الفصول،  :من كتبه .ه474سنة  وتويف باملرية

  .408، ص 2وفيات األعيان، ابن خلكان، ج  .178، ص1، ج خملوف
 .158، ص18ج :سري أعالم النبالء، للذهيبو . 973، ص3ج :بن بشكوالال الصلة، )3(

املؤسسة : إحسان عباس، بريوت: ، مطبوعة ضمن رسائل ابن حزم، حتقيقرسالة يف فضل األندلس وذكر رجاهلا، ابن حزم )4(

 .179، ص2ج م،1978: ، سنة2. العربية للدراسات والنشر، ط

. شيخ اإلسالم: ، يلقبأمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين الدمشقّي احلنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية: هو )5(

: من مؤلفاته. ه728: سنة مات معتقال بقلعة دمشق.ل به أبوه إىل دمشق فنبغ واشتهروحتو  ه،661: سنة ولد يف حران

 .288، ص 22سري أعالم النبالء، الذهيب، ج : ينظر ترمجته. اقتضاء الصراط املستقيمالسياسة الشرعية، 

جامعة اإلمام حممد بن سعود : حممد رشاد سامل، اململكة العربية السعودية: ، حتقيقدرء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية )6(

 .157، ص7ج م،1991-ه1411: ، سنة2. اإلسالمية، ط

 .544، ص حلميدياجذوة املقتبس يف تاريخ علماء األندلس،  )7(
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  )2(."لسنة مأثورة، ساد أهل الزمان يف احلفظ واإلتقان

  :مؤلفاته

، قال أبو القاسم بن مؤلفاً لقد أّلف ابن عبد الرب العديد من الكتب، حيث فاقت األربعني 

وقد صّنف ابن عبد الرب  ،)4(..."عليه، ونفع اهللا بتواليفهانًا عَ كان موّفقًا يف التأليف، مُ : ")3(بشكوال

  .يف فنون عديدة

الكايف يف فقه أهل املدينة، اإلنصاف فيما بني املختلفني يف فاحتة الكتاب من : يف الفقه فله •

  .االختالف

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، االستذكار يف شرح مذاهب : يف احلديث لهو  •

  . علماء األمصار

  .املدخل يف القراءات، االكتفاء يف قراءة نافع وأيب عمرو بن العالء: يف القراءات لهو  •

 .الفقهاء االستيعاب يف معرفة األصحاب، االنتقاء يف فضائل الثالثة: يف التاريخ والسري لهو  •

 :وفاته

 ،ليلة اجلمعة آخر ربيع الثاين سنة ثالث وستني وأربعمائة يف مدينة شاطبة، بن عبد الربتويف ا       

، وصلى عليه صاحبه أبو احلسن طاهر بن مفّوز -رمحه اهللا- ومخسة أيام  عن مخس وتسعني سنة

   )5(.املعافري

   

                                                                                                                    
وهو . ه باملدينة799: النبوية، تويف سنة ولد ونشأ يف املدينةإبراهيم بن علي بن حممد، ابن فرحون، برهان الدين ، : هو )1(

 . 52، ص1األعالم، الزركلي، ج: ينظر ترمجته. الديباج املذهب، تبصرة احلكام: ، من تصانيفهمغريب األصل، توىل القضاء باملدينة

دار الرتاث للطبع والنشر : حممد األمحدي أبو النور، القاهرة: الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب، ابن فرحون، حتقيق )2(

 .367، ص2ج دون طبعة أو سنة طبع، ،والتوزيع

 ه،494: ، ولد سنةاخلزرجي األنصاري القرطيبأبو القاسم خلف بن عبد امللك بن مسعود بن بشكوال بن يوسف : هو )3(

ينظر . وله التصانيف املفيدة، منها  كتاب الصلة، والغوامض واملبهمات ه،578: ، تويف بقرطبة سنةكان من علماء األندلسو 

 .240، ص 2وفيات األعيان، ابن خلكان، ج: ترمجته

 . 974 ، ص3 ج : ، ابن بشكوالالصلة )4(

 .679، ص 2ج : الصلة يف تاريخ أئمة األندلس، ابن بشكوال) 5(
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  :، وأهميتهكتاب التمهيدب التعريف: الثاني المطلب

لإلمام مالك عنايًة فائقة، وكان من هؤالء " املوطأ"لقد اعتىن أئمة احلديث والفقه بكتاب      

التمهيد ملا : "األعالم الذين شرحوا املوطأ، احلافظ أبو عمر يوسف  بن عبد اهللا بن عبد الرب يف كتابه

  ."يف املوطأ من املعاين واألسانيد

وطأ، وهو مرجٌع للفقهاء واحملّدثني على حد سواء، وقد نال ابن ويُعدُّ التمهيد من أهّم شروح امل     

  .وما تاله من عصور ،عبد الرب به تقدير العلماء يف عصره

  )1(."ال أعلم يف الكالم على فقه احلديث مثله أصال فكيف أحسن منه: "قال ابن حزم•     

   )2(".هو كتاب مل يتقدمه أحد إىل مثله: "اينوقال أبو علي الغسَّ •     

وقد اعتىن الناس بكتابه املوطأ وعّلقوا عليه ُكتُبًا مجّة، ومن أجود ذلك كتابا : "وقال ابن كثري•     

   )3(."التمهيد واالستذكار، للشيخ أيب عمر بن عبد الرب الّنمري القرطيب

  :التمهيد كتابأهمية  

معاين كلمات أحاديث املوطأ شرحًا وافياً، يتعّرض فيه ملعاين الكلمات  شرَح ابن عبد الرب -1

 .الّلغوية املشكلة يف احلديث

 .قام ابن عبد الرب بالكالم على مراسيل وبالغات املوطأ من حيث اتصاهلا وصحتها -2

معظم االستدالالت الفقهية اليت ميكن استنباطها من احلديث، وأوجه الرتجيح وما  ذكر  -3

 .خيرج به من احلديث من أصل أو قاعدةميكن أن 

ساق ابن عبد الرب أقوال الفقهاء من عصر الصحابة، مرورًا بالتابعني فمن بعدهم إىل عصره،  -4

يستعرض أقواهلم ويذكر أدّلة كّل فريق وما احتّج به مث يتكلم على صحة هذا االستدالل من الناحية 

 .ن جهة النظر أيضاً احلديثية وم

 هو من أقدم كتب التمهيد من أقدم كتب الفقه، وليس الفقه املالكي فحسب، بليعّد كتاب  -5

    )4(.الفقه املقارن

   

                                      
 .179، ص2رسالة يف فضل األندلس وذكر رجاهلا، ابن حزم، ج )1(

 .193، ص 18سري أعالم النبالء، الذهيب، ج ) 2(

 .31م، ص 1995-ه1416،سنة 1. مكتبة ،ط: الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث،أمحد حممد شاكر، الرياض )3(

 .58، ص 1التمهيد، ابن عبد الرب، طبعة دار الفاروق احلديثة، ج: ينظر) 4(
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  :نشأتهبيان ، و المذهب الظاهريالتعريف ب: الثالث بحثالم

  : الظاهر في اللغة

الظاء واهلاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة : "، قال ابن فارس"ظهر"مادة مأخوذ من       

ولذلك مسي وقت الظهر . فهو ظاهر، إذا انكشف وبرز" ظهر الشيء يظهر ظهورا: "من ذلك. وبروز

واألصل فيه كله ظهر اإلنسان، وهو خالف بطنه، وهو . والظهرية، وهو أظهر أوقات النهار وأضوؤها

  )1(."جيمع الربوز والقوة

  .)2("وظِهريُر ظُُهوراً، فـَُهَو ظَاِهٌر ِخَالُف اْلَباِطِن؛ َظَهَر َيْظهَ : الظاِهرُ  :"ابن منظوروقال 

  :الظاهر عند األصوليين

  :اختلف العلماء يف تعريفهم للظاهر على مذهبني      

 :الظاهر عند الجمهور

  )3(."هو اللفظ الذي حيتمل معنيني هو يف أحدمها أظهر":الظاهر •      

  :على املراقي شرحه يف )4(وقال عبد اهللا الشنقيطي •     

   ن الغري احتملإ وظاهرٌ  غرياً     إذا أفاد ما ال حيتمل  نصٌّ               

ن احتمل بدل املعىن املفاد منه إيسمى به  :أي ،فظ الدال يف حمل النطق ظاهراللَّ  أنَّ  :يعين"      

حمتمل للرجل  .ه مفيد للحيوان املفرتسفإنَّ  ،رأيت اليوم األسد :ويف حن - كاألسد–معىن مرجوًحا 

واملراد بالظاهر  ،واألول احلقيقي واملتبادر إىل الذهن ،ألنه معىن جمازي ،الشجاع بدله احتماًال ضعيًفا

أو لكونه جمازًا مشتهرًا صار حقيقة  ،ما لكونه حقيقة ال يعارضها مقاوم هلاإ ،ما يتبادر الذهن إليه

خبالف احلقائق املشرتكة فليست  ،جورةعرفية، وكذا إن مل يصر عند من يرجحه على احلقيقة امله

                                      
 . 471 ، ص3ابن فارس، جمعجم مقاييس اللغة،  )1(

 .276 ، ص8ابن منظور، ج لسان العرب، )  2(

  .1201ص  ،3املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، عبد الكرمي النملة، ج : ينظر) 3(

عبد اهللا بن احلاج إبراهيم بن اإلمام حمنض أمحد العلوي، ولد مبوريتانيا بعد منتصف القرن الثاين عشر اهلجري، رحل إىل : هو) 4(

شر البنود ن السعود،مراقي  :سنة، من مؤلفاته 82ه، عن عمر يناهز 1233: فاس، ومراكش، واملغرب، ومكة املكرمة، تويف سنة

 .13مراقي السُّعود إىل مراقي السعود، حممد األمني بن أمحد زيدان اجلكين، ص : ينظر ترمجته. السعودعلى مراقي 
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إما  .وكذا ا�ازات الغري الراجحة بالنسبة ملعناه ا�ازي ،ألفاظها ظاهرة يف شيء منها دون شيء

   )1(" .بالنسبة ملعناه احلقيقي فظاهر

 :الظاهر عند الحنفية

رَاد ِمْنُه بَِنفس السماع من غري َما يُ : " )2(قال السرخسي •     
ُ
ِإَىل  َوُهَو الَِّذي يْسبق ،تَأملعرف امل

رَاد
ُ
   )3(."اْلُعُقول واألوهام لظُُهوره َمْوُضوعا ِفيَما ُهَو امل

   )5(."الظاهر اسم لكل كالم ظهر املراد به للسامع بصيغته : ")4(وقال البزدوي •      

أّن عماد الظاهر  -على متاثلها–وهكذا يبدو من هذه التعريفات : " )6(قال حممد أديب الصاحل      

الظاهر عند هؤالء األئمة أن يكون الّلفظ حبيث ال يتوقف فهم املراد منه على قرينة خارجية، وإمنا 

يتضح مدلوله املراد من الصيغة نفسها، فمجرد مساع الّلفظ كاف للحكم على املعىن الذي يدّل عليه 

   )7(."ذلك الّلفظ، ولكن مع االحتمال

                                      
طبعة ، دون أمحد رمزيو الداي ولد سيدي بابا  :تقدمي الشنقيطي، عبد اهللا بن إبراهيم العلوي ،السعودشر البنود على مراقي ن )1(

 .90 ، ص1ج ، أو سنة طبع

ة حجَّة َحاب الفُنون َكاَن ِإَماًما َعالمّ ِكَبار َأصلة امَّ ئأحد الفحول األ، أيب سهل أَبُو بكر السَّرخِسيّ  بنُحمَمَّد بن َأْمحد : هو )2(

اجلواهر املضية يف طبقات : املبسوط، أصول السرخسي، ينظر ترمجته: ه، من مؤلفاته490تويف . متكلما َفِقيها أصوليا مناظرا

 .78، ص 3احلنفي، ج ، حميي الدين عبد القادر احلنفية

، 1م، ج 1993-ه1414، 1.دار الكتب العلمية، ط: أبو الوفاء األفغاين، بريوت: أصول السرخسي، السرخسي، حتقيق )3(

 .163ص 

ن م ه،400: ولد سنة فقيه أصويل،: علي بن حممد بن احلسني بن عبد الكرمي، أَبو احلسن، فخر اإلسالم البزدوي: هو) 4(

، 18سري أعالم النبالء، الذهيب، ج: ينظر ترمجته. ه482: تويف سنةيف أصول الفقه، كنز الوصول،  :من مؤلفاته .أكابر احلنفية

 .602ص 

 . 08، البزدوي، كراتشي، دون سنة طبع، ص أصول البزدوي )5(

وأستاذ أصول الفقه بكلية  ،جبامعة دمشقأستاذ ورئيس قسم القرآن والسنة  ه،1906، ولد بدمشق صاحلحممد أديب : هو) 6(

ويكيبيديا، : تهينظر ترمج. يف الرياض سابقا جبامعة اإلمام حممد بن سعودوأستاذ ورئيس قسم السنة وعلومها  ،احلقوق فيها

حممد : عنوان البحث. 15:56الساعة . 19/04/2017: تاريخ الزيارة. https://ar.wikipedia.orgاحلرة املوسوعة 

 .صاحلأديب 

، 1م، ج1993-ه1413، 4. املكتب اإلسالمي، ط: تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، حممد أديب صاحل، بريوت )7(

 .143ص 
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لف هذه التعريفات نصل إىل قاسم مشرتك مكتسب من االشتقاق ومن خمت: ")1(قال ابن بية      

اللغوي هو تبادر الظاهر إىل الفهم، وهذا القدر املشرتك بني االجتاهات األصولية املختلفة مرده إىل 

الّلغة العربية، واقتصر عليه األحناف، بينما زاد األصوليون من املذاهب األخرى عناصر أخرى، 

          )2(."املرجوح الذي هو أساس الفرق بني النص والظاهروخصوصا قيام االحتمال 

  

  : المذهب الظاهرينشأة 

بن علي داود  َنَشَأت املدرسة الظاهرية يف بغداد، يف منتصف القرن الثالث اهلجري، على يد      

رسائه القواعد األوىل للمذهب ُعِرف فيما بعد بداود الظاهري، وهذا إل والذي ،)3(األصبهاين

  .والشتهاره بني سائر العلماء باألخذ بظواهر النصوص ،الظاهري

   )5(."َونفى القياس ِيف األحكام ،ُهَو أول من أظهر انتحال الظاهر" :)4(قال اخلطيب البغدادي       

   )5(."األحكام

  مث تواصل بعد ذلك العمل بالظاهر كمنهج قائم الذات، وامتداداً لداود األصبهاين، مع أعالم       

  . ظاهريني عملوا على نشر املذهب وإحيائه يف الشرق والغرب

  

                                      
، عني مفوضا ساميا للشؤون الدينية برئاسة موريتانيايف  م1935بن بّيه، مواليد سنة  الشيخ احملفوظعبد اهللا بن  :هو) 1(

ل وزير هلذه الوزارة، مث وزيرا للتعليم األساسي والشؤون فكان أوَّ  ،نشاء وزارة للشئون اإلسالميةإقرتح احيث  املوريتانية اجلمهورية

 موقع عبد اهللا بن بية،: ينظر ترمجته .مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات مشاهد من املقاصد، :من مؤلفاته دينية،ال

http://binbayyah.net .بتصرف. عبد اهللا بن بية: عنوان البحث. 15:38الساعة . 19/04/2017: تاريخ الزيارة. 

 .100م، ص 1999، 1.املكتبة املكية ودار ابن حزم، ط: الدالالت وجمايل االختالفات، عبد اهللا بن بية، بريوتأمايل  )2(

 يف الكوفةلد األصل، و أحد األئمة ا�تهدين يف اإلسالم وهو أصبهاّين ،لي بن خلف األصبهاين، أبو سليمانداود بن ع: هو )3(

مئة صاحب  أربعكان حيضر جملسه كل يوم : قيل: قال ابن خلكان .سكن بغداد، وانتهت إليه رياسة العلم فيها. ه200: سنة

، اإليضاح: منها تصانيفله  .ه270: سنة تويف يف بغداد. ل داود أكرب من علمهكان عق: وقال ثعلب ،طيلسان أخضر

  .97، ص 13سري أعالم النبالء، الذهيب، ج : ينظر ترمجته. ألصولااإلفصاح، كتاب 

ه، رحل إىل 392: أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي أبو بكر اخلطيب البغدادي، الفقيه احلافظ، ولد سنة: هو) 4(

سري : ينظر ترمجت. الروايةتاريخ بغداد، والكفاية يف أصول علم : من مؤلفاته. ه463: مكة والبصرة، مث استقر ببغداد، وتويف سنة

 .270، ص 18أعالم النبالء، الذهيب، ج

 –ه 1422،  1.دار الغرب اإلسالمي، ط: ، بريوتبشار عواد معروف: حتقيق اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )5(

 .342، ص 9م، ج 2002
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، والذي كان فقيهًا على مذهب أبيه، واملنذر بن سعيد بن )1(حممد بن داود: ومن بني هؤالء

وهو تلميذ لإلمام داود،  )3(قاضي قرطبة، وعبد اهللا بن حممد بن قاسم بن هالل )2(عبد اهللا البلوطي

ّمث تراجع املذهب الظاهري بعد ذلك إىل أن جاء . الظاهري إىل األندلسوهو أّول من أدخل املذهب 

ابن حزم الذي أحيا املذهب من جديد بالعمل على نشره، وبتدوين علوم ومسائل املذهب، مث انتشر 

  .املذهب بعد ذلك

 )4(ابن عبد املومن يوسف يعقوبويف عهد الدولة املوحدية مع أيب ّمث ازدهر املذهب فيما بعد       

   )5(.وتـََرك التمذهب مبذهب مالك ،ثالث ملوك املوحدين الذي أعلن العمل بالظاهر

فالّلغات إمنا رتبها . ند الظاهرية، هو األخذ بظاهر الّلفظ من ناحية الّلغةع األصل املقرريُعترب  و      

ومعناه اللغوي إال بنص فال جيوز عند الظاهرية أن ُيصرف الّلفظ عن ظاهره ليقع �ا البيان،  اهللا 

  .آخر، أو إمجاع

قيل هلم وباهللا  ؟بأي شيء تعرفون ما صرف من الكالم عن ظاهره :فإن قالوا : "قال ابن حزم      

  على  أو بإمجاع متيقن منقول عن رسول اهللا  .نعرف ذلك بظاهر آخر خمرب بذلك :تعاىل التوفيق

        )6(."أنه مصروف عن ظاهره

                                      
ه ببغداد، وتويف مقتوال �ا 255: أبو بكر حممد بن داود بن علي بن خلف األصبهاين، املعروف بالظاهري، ولد سنة: هو) 1(

سري أعالم النبالء، : ينظر ترمجته. الطربي حممد بن جرير مناالنتصار ، الوصول إىل معرفة األصول: من مؤلفاته. ه297: سنة

 .120، ص 6الذهيب، ج 

قاضي قضاة  ه، كان273: ، ولد سنةسعيد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن الّنفزي القرطيب، أبو احلكم البلوطيمنذر بن : هو )2(

اإلنباه على : ، من مؤلفاتههـ 355خطيبا شاعرا فصيحا، تويف سنة  مائال إىل القول بالظاهر وكان فقيها ،األندلس يف عصره

 .260، ص2امللتمس، الضيب، ج بغية : ينظر ترمجته. استنباط األحكام من كتاب اهللا

، فكتب َداُود الظّاهريّ  ولقي ودخل العراق رحل، ، من أهل قرطبة، يكّىن أبا حممدعبد اهللا بن حممد بن قاسم بن هالل: هو )3(

عليه، تويف ، إالّ أّن علم داود كان األغلب كان عارفًا مبذهب مالك، فأخّلت به عند أهل وقته، و األندلس هاوأدخلعنه كتبه كّلها، 

 .219، ص 1تاريخ علماء األندلس، ابن الفرضي، ج : ينظر ترمجته. ه272: سنة

 واألخبارغة عارفًا باللّ  صاحب املغرب، ثالث ملوك املوحدين كان أبو يعقوب يوسف ابن السلطان عبد املؤمن بن علي: هو )4(

سري : ينظر ترمجته. ه580: ، تويف سنةوالفقه، متفننا، عايل اهلمة، شجاعًا خليقًا للملك، قيل أنه كان حيفظ صحيح البخاري

  .99، ص 21أعالم النبالء، الذهيب، ج 

 .27م، ص 2000-ه1421، 1. دار ابن حزم، ط: الدليل عند الظاهرية، نور الدين اخلادمي، بريوت: ينظر) 5(

منشورات دار اآلفاق اجلديدة، دون طبعة أو سنة : اإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم، تقدمي إحسان عباس، بريوت )6(

 .41، ص 3طبع، ج 
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فالقول بالظاهر خاصية جلية من أهم خاصيات املدرسة الظاهرية، لذلك يُطلق على مجيع        

أتباع وأصحاب هذه املدرسة اسم الظاهرية أو أهل الظاهر، للداللة على اتصافهم بصفة التعامل مع 

    )1(.ظواهر النصوص واأللفاظ

ى ظاهر النص من الكتاب والسنة، فنف :وقوام هذا املذهب اعتبار أن املصدر الفقهي هو •      

 فهم، وال باملصاحل املرسلة وال باالستحسان، مل يأخذوا بالقياس،و الرأي بكل أنواعه،  الظاهرية

   )2(.يأخذون بالنصوص وحدها، وإذا مل يكن نص أخذوا حبكم االستصحاب

  

وذلك بسبب  وشّنعوا عليها، الظاهرية، املدرسة والباحثني العلماءمن  كثريٌ قد انتقد  لو 

على ظواهر النصوص، وعدم  م، العتمادهالفقهية عن بقية املذاهب هذه املدرسةاختالف أصول 

 القول إىل العلماء بعض مما دفع يف االختيار الفقهي، همئللتعليل والقياس، وإلغراب فقها مإعماهل

    )3(.الفقهيف  االعتداد خبالفهمعدم ب

أّ�م أحسنوا يف أشياء، لكّنهم أخطأوا يف أربعة  :هم، فقال عن)4(القيمابن انتقدهم  نومم

  .)5(أمور

ها، واحملافظة عليها، وعدم تقدمي غريها صرِ أحسنوا يف اعتنائهم بالنصوص ونَ أّ�م فذكر •

  .من رأي أو قياس أو تقليد، وأحسنوا يف رد األقيسة الباطلة، وبيا�م تناقض أهلها ،عليها

   :من أربعة أوجهلكنهم أخطأوا 

                                      
 .40الدليل عند الظاهرية، نور الدين اخلادمي، ص : ينظر )1(

وخفيه، واألخذ بظاهر النص وعموم الكتاب أداه اجتهاده إىل القول بنفي القياس كله جليه : "قال الذهيب يف ترمجة ابن حزم )2(

سري أعالم النبالء، الذهيب، ج  ."ف يف ذلك كتبا كثرية، وناظر عليهواحلديث، والقول بالرباءة األصلية، واستصحاب احلال، وصنَّ 

 . 186ص  18

 -ه1424: ، سنة1. ؤة، طدار الؤل: االعتداد خبالف الظاهرية يف الفروع الفقهية، عبد السالم الشويعر، بريوت: ينظر ) 3(

 .14م، ص 2012

 يف دمشق ولد. حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزُّْرعي الدمشقّي، أبو عبد اهللا، مشس الدين، أحد كبار العلماء: هو) 4(

أّلف  .ه751: تويف سنة ،سجن القلعةوهو اّلذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه يف  ،بن تيميةالتتلمذ . ه691: سنة

 . 287، ص 8شذرات الذهب، ابن العماد، ج : ينظر ترمجته. الفوائد، مدارج السالكني: تصانيف كثرية منها

 .وما بعدها 98، ص 3إعالم املوقعني، ابن القيم، ج : ينظر )5(
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القياس الصحيح، وال سيما املنصوص على علته اليت جيري النص عليها جمرى  ردُّ : أحدها•

   .التنصيص على التعميم باللفظ

فكم من ُحكم َدلَّ عليه النص ومل يفهموا داللته  ،تقصريهم يف فهم النصوص: اخلطأ الثاين•

عليه، وسبب هذا اخلطأ حصرهم الداللة يف جمرد ظاهر اللفظ، دون إميائه وتنبيهه وإشارته وُعرفه عند 

  .املخاطبني

لعدم علمهم بالناقل،  ،حتميل االستصحاب فوق ما يستحقه، وجزمهم مبوجبه: اخلطأ الثالث•

  عدموليس عدم العلم علًما بال

ها على البطالن حىت اعتقادهم أن عقود املسلمني وشروطهم ومعامال�م كلّ : اخلطأ الرابع• 

، فأفسدوا بذلك كثريًا من معامالت الناس وعقودهم وشروطهم بال برهان من الصحة يقوم دليل على

الصحة إال اللَّه بناء على هذا األصل، ومجهور الفقهاء على خالفه، وأن األصل يف العقود والشروط 

      .ما أبطله الشارع أو �ى عنه
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 :تعقباته على الظاهريةابن عبد البر في  صيغ: الرابع بحثالم

استعراض تعقبات ابن عبد الرب على الظاهرية، يتبني أنّه استخدم صيغًا عديدة من خالل        

  :وأكثر هذه الصيغ استعماال هي. لتعقبه، يوضِّح فيها رّده لقول الظاهرية

 :التصريح بمخالفة الظاهرية لإلجماع، ومن أمثلته -1

وأمجع العلماء على أن  : "عند كالمه على حكم غسل اجلمعة، قال ابن عبد الرب  - أ

وأما  ،وشددوا يف ذلك ،إال طائفة من أهل الظاهر قالوا بوجوبه ،غسل اجلمعة ليس بواجب

  )1(..."ه مستحبأنَّ  :واآلخر ،أنه سنة :أحدمها :سائر العلماء والفقهاء فإمنا هم فيه على قولني

من  ال خيتلف العلماء أن كلَّ ": عند كالمه على حكم حتية املسجد، قال ابن عبد الرب  -  ب

له أن يركع فيه عند دخوله  ستحبُّ ه يُ أنَّ  ،جيوز فيه التطوع بالصالة دخل املسجد يف وقتٍ 

رمحه -وليس ذلك بواجب عند أحد على ما قال مالك  ،فيهما حتية املسجد :قالوا ،ركعتني

  )2(."والفقهاء بأمجعهم ال يوجبو�ما ،الظاهر فإ�م يوجبو�ما أهلَ  إالَّ  ،- اهللا

 :الظاهرية بالشذوذ، ومن أمثلته وصف ابن عبد البر قولَ  -2

عند كالمه على من اغتسل ونوى بذلك الغسل رفع اجلنابة واجلمعة معاً، قال ابن   - أ

ذلك  أنّ  ،وأمجعوا أن من اغتسل ينوي الغسل للجنابة وللجمعة مجيعا يف وقت الرواح: "الربعبد 

قوما  إالّ  ،ه اشرتاك النية يف ذلكرُّ ضُ وال يَ  ،ذلك ال يقدح يف غسل اجلنابة وأنّ  ،جيزئه منهما مجيعاً 

  )3(."وا فأفسدوا الغسل إذا اشرتك فيه الفرض والنفلمن أهل الظاهر شذّ 

داود فلم ير الزكاة  قد شذَّ و : "على زكاة عروض التجارة، قال ابن عبد الرب عند كالمه  -  ب

 )4(."وإن نوى �ا صاحبها التجارة ،يف العروض

  

 

                                      
 .154، ص 14ج ، ابن عبد الرب،التمهيد )1(

 .100، ص 20املرجع نفسه، ج) 2(

 .153، ص 14املرجع نفسه، ج )3(

 .126 ص ،17ج  املرجع نفسه، )4(
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 :هذا القول قبل الظاهرية، ومن أمثلتهبتصريح ابن عبد البر بعدم علمه بمن قال  -3

األذان  :عليوقال داود بن ": عند كالمه على حكم األذان واإلقامة على املسافر قال  - أ

واحتج حبديث مالك بن احلويرث أن  ،واإلقامة كذلك ،مسافر يف خاصته واجب على كلِّ 

وهو  ،)1("إذا كنتما يف سفركما فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما" :قال له ولصاحبه رسول اهللا 

   )2(."قال بقوله من فقهاء األمصار وال أعلم أحداً  ،قول أهل الظاهر

ال أعلم أحدا قال جيوز أن ": عند كالمه على بيع العرية بالرطب، قال ابن عبد الرب  -  ب

  )3(."واهللا أعلم ،وأصحاب أيب حنيفة ،إال بعض أصحاب داود ،يبيع العرية بالرطب

 :، ومن أمثلتهقوٌل مردودتصريح ابن عبد البر بأّن قول الظاهرية  -4

يف شرحه حلديث أنس بن  عبد الربعند كالمه على حكم الصوم يف السفر، قال ابن   - أ

وال املفطر على  ،فلم يعب الصائم على املفطر كنا نسافر مع النيب ": قال مالك 

قول من زعم أن الصائم يف رمضان يف  ردُّ  :منها ،وفيه من الفقه وجوه كثرية: " )4("الصائم

وقال بذلك قوم من أهل  ،وابن عباس ،وأيب هريرة ،كما روي عن عمر  ،السفر ال جيزئه

  )5(."الظاهر

 

                                      
. 685رقم  227، ص 1ج : أخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب األذان، باب إذا استووا يف القراءة فليؤمهم أكربهم )1(

املكتبة : حممد فؤاد عبد الباقي، القاهرة: حمب الدين اخلطيب، وترقيم: اجلامع الصحيح، حممد بن إمساعيل البخاري، حتقيق

 ، ص1ج : كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب من أحق باإلمامة  ومسلم يف الصحيح،.ه 1400: ، سنة1. طالسلفية، 

دار طيبة للنشر : أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، الرياض: صحيح مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج، حتقيق .674رقم  302

 .م2006-ه1428: ، سنة1. والتوزيع، ط

 .279، ص 13الرب، ج  التمهيد، ابن عبد )2(

 .334، ص 2املرجع نفسه، ج ) 3(

، ص 2ج بعضهم بعضا يف الصوم واإلفطار مل يعب أصحاب النيب باب كتاب الصوم، ) الصحيح(أخرجه البخاري يف  )4(

 498، ص 1ج  ...باب جواز الصوم والفطر ىف شهر رمضان للمسافركتاب الصيام، ) الصحيح(ومسلم يف . 1947رقم  44

 1116رقم 

 .170، ص 2التمهيد، ابن عبد الرب، ج )5(
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عليه،  الظاهرية ، ويكتفي بالرّد على أدلتهم، دون ذكره اسم من ردّ  قول ابن عبد البر ردّ  -5

 :ومن أمثلته

حكم إخراج زكاة الفطر عن العبيد إذا كانوا كفارا، فقد اكتفى ابن  علىعند كالمه   - أ

    )1(.عبد الرب يف هذه املسألة ببيان أدلته، وتضعيف أدلة الظاهرية

عند كالمه على األصناف اليت خترج منها زكاة الفطر، ذهب ابن عبد الرب إىل أّن زكاة   -  ب

القائلني بأّن زكاة الفطر ال جيزئ فيها الفطر خترج من غالب قوت أهل البلد، خالفا للظاهرية 

كنا خنرج زكاة ": قال إّال التمر أو الشعري، لتضعيف ابن حزم حديث أيب سعيد اخلدري 

، أو صاعا )2(الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعري، أو صاعا من متر، أو صاعا من أقط

، وذكر األدلة والشواهد ، فتوسع ابن عبد الرب يف خترجيه حلديث أيب سعيد )3(."من زبيب

  )4(.على صحة احلديث

   

                                      
 .136، ص 17التمهيد، ابن عبد الرب، ج : ينظر) 1(

 .57، ص1النهاية يف غريب احلديث، ابن األثري، ج " .هو لنب جمفف يابس مستحجر يطبخ به": األقط ) 2(

ومسلم يف . 1506رقم  467 ، ص1اًعا من طعام ج ، صدقة الفطر، ص:بابكتاب الزكاة،   ،أخرجه البخاري يف الصحيح )3(

 .985، رقم 437، ص 1ج  كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعري،الصحيح 

 .وما بعدها 127، ص 4التمهيد، ابن عبد الرب، ج : ينظر) 4(
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  : األول فصلال

  .الطهارةتعقبات ابن عبد البر على أهل الظاهر في كتاب 

  

  

  

  :بحثينمويشتمل على 

  

 حكم من نوى بغسل واحد غسلين واجبين: األول بحثالم.  

 حكم غسل يوم الجمعة: الثاني بحثالم. 
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  .سلين واجبينبغسل واحد غُ حكم من نوى  :األول بحثالم

اغتسل للجمعة واجلنابة غسًال واحدًا ونوامها، هل جيزئه ذلك أم حكم من  اختلف الفقهاء يف     

  ال؟

إىل أّن من اغتسل  ، والشافعية، واحلنابلة،)1(، من احلنفية، واملالكيةذهب مجهور العلماء •      

  .)2(أنّه جيزئه ذلك عنهما مًعا سال واحدا ونوى به رفع حدثني خمتلفني،غُ 

  .  وذهب الظاهرية إىل أنّه ال جيزئه ذلك عن واحد منهما •      

  :مذهب الظاهرية

كمن أجنب يوم اجلمعة، أو   :الظاهرية إىل القول بأّن من وجب عليه غسالن خمتلفان ذهب      

غسل ينوي به رفع اجلنابة، : وجب يف حقة غسل حيض وغسل جنابة معاً، أنّه ال جيزئه إّال غسالن

  .ينوي به غسل اجلمعة، أو غسل احليض: والغسل اآلخر

غسل ينوي به  :فال جيزيه إال غسالن ،ومن أجنب يوم اجلمعة من رجل أو امرأة: "قال ابن حزم     

ل ميتا أيضا مل جيزه إال غسل ثالث ينوي سَ وال بد، وغسل آخر ينوي به اجلمعة وال بد، فلو غَ  اجلنابة

  .به وال بد

وإن شاءت  ،لت الغسل للجنابةإن شاءت عجَّ  ،ئت فهي باخليارطِ فلو حاضت امرأة بعد أن وُ       

آخر تنوي به  وغسلٌ  ،تنوي به اجلنابةَ  غسلٌ  :ر، فإذا طهرت مل جيزها إال غسالنرته حىت تطهأخَّ 

  .احليض

فلو نوى بغسل واحد  ،فلو صادفت يوم مجعة وغسلت ميتا مل جيزها إال أربعة أغسال كما ذكرنا     

غسلني مما ذكرنا فأكثر، مل جيزه وال لواحد منهما، وعليه أن يعيدمها، وكذلك إن نوى أكثر من 

  .غسلني

                                      
، ص 1املدونة الكربى، ابن القاسم،ج " .مجيعاال بأس بأن يغتسل غسال واحدا للجمعة وللجنابة ينويهما : قال مالك") 1(

228. 

إذا وجب : "قال النووي .20الكايف يف فقه أهل املدينة، ابن عبد الرب، ص  .1088، ص 3التجريد، القدوري، ج : ينظر) 2(

ا�موع شرح املهذب، " فنوى الغسل عن اجلنابة واجلمعة معا فاملذهب صحة غسله هلما مجيعا ،عليه يوم اجلمعة غسل جنابة

 .228، ص 3ج املغين، ابن قدامة املقدسي، . 406، ص 4النووي، ج 
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أو ثالثا إن كان  ،مرتني إن كان عليه غسالنولو أن كل من ذكرنا يغسل كل عضو من أعضائه       

ونوى يف كل غسلة الوجه الذي غسله له ، أغسالأو أربعا إن كان عليه أربعة ، عليه ثالثة أغسال

    )1(."وإال فال ،أجزأه ذلك

  :مبا يلي ملا ذهب إليه استدلَّ ابن حزم     

 .]5: البينة[  Mo n m l k j i h L: اهللا تعاىل قال -1

ا ا المرئ مَ وإمنَّ  ،يةِ بالنِّ  ا األعمالُ إمنَّ " :قال رسول اهللا  :قال  اخلطاب عن عمر بن -2

  )2(".ىوَ نَـ 

من هذه  غسلٍ  بكلِّ  يقينا أنه مأمورٌ  فصحَّ : "قال ابن حزم مبيِّنًا وجه الداللة من اآلية واحلديث     

ا يقينً  أو عن أكثر، وصحَّ  ،نيلَ مَ عن عَ  واحدٌ  ذلك فمن الباطل أن جيزئ عملٌ  األغسال، فإذ قد صحَّ 

الذي نواه فقط  - الصادقة رسول اهللا  - فإمنا له بشهادة ما عليه من ذلك  ه إن نوى أحدَ أنَّ 

فقد خالف ما أمر به، ألنه مأمور بغسل  ،وليس له ما مل ينوه، فإن نوى بعمله ذلك غسلني فصاعدا

تام لكل وجه من الوجوه اليت ذكرنا، فلم يفعل ذلك، والغسل ال ينقسم، فبطل عمله كله، لقول 

  )4(")3(."من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد"  رسول اهللا

 غسلني واجبني عن غسل واحد إجزاءأنه ذهب إىل ما اختاره من عدم  ابن حزم ذكر وقد      

 ،واحلكم ،وإبراهيم النخعي ،وقتادة البصري، واحلسن ،جابر بن زيد :منهم ،مجاعة من السلف

وهو قول داود " :قال ،وميمون بن مهران ،والزهري ،وعمرو بن شعيب ،وعطاء ،وطاوس

                    )5(".وأصحابنا

  

                                      
مكتبة دار الرتاث، دون طبعة أو سنة : أمحد حممد شاكر، القاهرة: احمللى باآلثار، أبو حممد علي بن أمحد بن حزم، حتقيق )1(

 .43، ص 2 ج طبع،

 288 ، ص4ج  ،يف ترك احليل وأن لكل امرئ ما نوى يف األميان وغريهاباب ، كتاب احليلأخرجه البخاري يف الصحيح،  ) 2(

 .1907رقم  920، ص 2ج : "إمنا األعمال بالنية " باب قوله ومسلم يف الصحيح، كتاب اإلمارة، . 6953رقم 

رقم  267، ص 2، ج باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودأخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب الصلح، باب ) 3(

 .1718رقم  821، ص 2، جباب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور كتاب األقضية،  ومسلم يف الصحيح،. 2697

 .43، ص 2ج احمللى، ابن حزم، )4(

 .46 ، ص2 ج :املرجع نفسه) 5(
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  :الحافظ ابن عبد البر قول

   .عنهما معا عبد الرب إىل أنّه من نوى بغسل واحد رفع حدثني فإنّه جيزئه عنه ذلكذهب ابن      

 ،وأمجعوا أن من اغتسل ينوي الغسل للجنابة وللجمعة مجيعا يف وقت الرواح: "قال ابن عبد الرب      

   )1(."ذلكوال يضره اشرتاك النية يف  ،ذلك ال يقدح يف غسل اجلنابة وأنّ  ،ذلك جيزئه منهما مجيعاً  أنّ 

  :استدّل ابن عبد الرب مبا يلي       

 . )2("غسال واحداللجنابة واجلمعة ه كان يغتسل أنَّ : "رضي اهللا عنهما بن عمر عبد اهللا عن -1

 )3(."من الصحابة  -  علمتُ -وال خمالف له ": قال ابن عبد الرب       

  )4(.ذلك أجزأه ،معا ونوامهااغتسل للجمعة واجلنابة غسال واحدا  على أّن من العلماء إمجاع -2

  

  :جواب ابن عبد البر على أدلة الظاهرية

 ،وأمجعوا أن من اغتسل ينوي الغسل للجنابة وللجمعة مجيعا يف وقت الرواح: "قال ابن عبد الرب     

 إالّ  ،ه اشرتاك النية يف ذلكرُّ ضُ وال يَ  ،ذلك ال يقدح يف غسل اجلنابة وأنّ  ،ذلك جيزئه منهما مجيعاً  أنّ 

    )5(."وا فأفسدوا الغسل إذا اشرتك فيه الفرض والنفلقوما من أهل الظاهر شذّ 

، فريى ابن عبد ني بعمل واحدتَ ربَـ تشريك قُ أنّه ال جيوز من  وأما ما استدّل به الظاهرية على قوهلم •      

ملخالفته إمجاع أهل وجه الداللة منها ال يدل على ما ذهبوا إليه، وأّن قول أهل الظاهر مردود الرب أّن 

  .العلم

                                      
ومن اغتسل للجنابة ذاكرا للجمعة وقاصدا بالغسل : "ابن عبد الرب يف الكايف قال.153 ، ص14 ج التمهيد، ابن عبد الرب، )1(

 .20الكايف يف فقه أهل املدينة، ابن عبد الرب، ص ." جزأه منهماأإليها أيضا مع اجلنابة 

 املصنف، .5095رقم  45 ، ص4ج  :الرجل يغتسل للجنابة يوم اجلمعة كتاب الطهارة،  املصنف،  أخرجه ابن أيب شيبة يف) 2(

 .م1998 -ه1403: ، سنة1. شركة دار القبلة، ط: حممد عوامة، جدة: أبو بكر بن أيب شيبة، حتقيق

أبو عمر يوسف بن  ،اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار االستذكار) 3(

 .71، ص3ج م،1993 -ه1414: ، سنة1. دار قتيبة للطباعة والنشر، ط: عبد الرب، دمشق

فإن اغتسل للجمعة واجلنابة غسال واحدا : "قال ابن قدامة املقدسي. 153، ص 14 ج التمهيد، ابن عبد الرب،: ينظر) 4(

 .228، ص 3ج : املغين، ابن قدامة." ونوامها، أجزأه، وال نعلم فيه خالفا

 .153 ، ص14ج التمهيد، ابن عبد الرب،) 5(
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إال شيئا  ،وأمجعوا يف اجلنب ينوي بغسله اجلنابة واجلمعة أنه جيزئه عنهما": قال ابن عبد الرب      

أنه ال جيزئ عن واحد منهما إذا خلط النية فيهما، قياسا على : روي عن مالك قال به أهل الظاهر

  .من خلط الفرض بالنافلة يف الصالة

، وقول من قال �ذا تعسف وشذوذ من القول، )1(الظاهر لدفعهم القياسوهذا ال يصح ألهل      

    )2(".وال سلف لقائله، وال وجه له

  :الراجحالرأي 

أنّه إذا هو ، و قوىأيف هذه املسألة  اختيار ابن عبد الرب أنّ  - والعلم عند اهللا- مما تقدم يل يظهر     

: لقوله ، وهذا عنهما إذا نوى ذلك واحدٌ  أجزأه غسلٌ  الغسلَ اجتمع على الشخص سببان يوجبان 

ا المرئ َما نـََوى" ا األعماُل بالنِّيِة، وإمنَّ    . )3("إمنَّ

ألّن ابن حزم ذكر  ،لف هلم فيما ذهبوا إليه، فيه نظرأّن الظاهرية ال س: قول ابن عبد الرب ولكن     

  .   )4(من الصحابة والتابعني بقوله، من قال قفيما سب
   

                                      
إن نوى اجلنابة جيزه من : جيزئ غسل واحد للجمعة واجلنابة، وقال بعضهم: وقال بعض أصحاب مالك: "قال ابن حزم) 1(

األحداث الناقضة  وجدنا وضوءا واحدا وتيمما واحدا جيزئ عن مجيع] قالوا... [اجلمعة، وإن نوى اجلمعة أجزأه، من اجلنابة 

زئ عن حيض أيام، وطوافا واحدا جيزئ عن عمرة وحج يف للوضوء، وغسال واحدا جيزئ عن جنابات كثرية، وغسال واحدا جي

  . ما يوجب الغسل القرآن، فوجب أن يكون كذلك كلُّ 

ح القياس مل ، صوهذا قياٌس، والقياُس كلُّه باطل، مث لو كان حقًا لكان هذا منه عني الباطل، ألنه لو: قال أبو حممد

ى ما ذكروا يف الوضوء بأوىل من أن يقاس حكم من عليه غسالن يكن القياس ألن جيزئ غسل واحد عن غسلني مأمور �ما عل

التا ظهر من ، صعلى من عليه يومان من شهر رمضان، أو رقبتان عن ظهارين، أو كفارتان عن ميينني، أو هديان عن متعتني، أو

د، ورقبة واحدة، وكفارة يام يوم واح، صيومني، أو درمهان من عشرة دراهم عن مالني خمتلفني، فيلزمهم أن جيزئ يف كل ذلك

واحدة، وهدي واحد، وصالة واحدة ودرهم واحد، وهكذا يف كل شيء من الشريعة وهذا ما ال يقوله أحد، فبطل قياسهم 

 .46، ص2ج احمللى، ابن حزم، ." الفاسد

 .71، ص3االستذكار، ابن عبد الرب ج) 2(

 .34تقّدم خترجيه، ص ) 3(

 .46، ص 2ج احمللى، ابن حزم، و. 34ص :ينظر) 4(
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 .غسل يوم الجمعةحكم : الثاني بحثالم

  :اختلف السلف والعلماء ىف غسل اجلمعة":  )1(عياض قال القاضى      

أنه مذهب   )2(عن بعض الصحابة وجوبه، وبه قال أهل الظاهر، وتأول ابن املنذر يو رُ فَـ  •     

  .عنه وعن احلسن)3(يبمالك وحكاه اخلطا

، وهو حقيقة مذهب مالك واملعروف من )4(وأئمة األمصار على أنه سنةوعامة فقهاء الفتيا  •      

   )5(."قوله ومعظم قول أصحابه، وجاء عنه ما دّل على أنه مستحب، وقال به طائفة من العلماء

  :مذهب الظاهرية

ابن  رجًال كان أو امرأة، قال ذهب الظاهرية إىل القول بوجوب غسل يوم اجلمعة على كلِّ بالغٍ      

   )6(."ساءجال والنِّ من الرِّ  بالغٍ  لكلِّ  الزمٌ  يوم اجلمعة فرضٌ  سلُ غُ ": حزم

  : على ذلك مبا يلي واستدلَّ      

 على كلِّ  الغسل يوم اجلمعة واجبٌ ": رسول اهللا  قال: قال أيب سعيد اخلدري  عن -1

  )7(".حمتلم

                                      
كان إمام وقته يف احلديث وعلومه والنحو  ه،476: ، ولد بسبتة سنةأبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب: هو )1(

، اإلكمال يف شرح كتاب مسلم، مشارق األنوار: من مؤلفاته. ه544: ، تويف مبراكش سنةواللغة وكالم العرب وأيامهم وأنسا�م

 .660، ص 2بشكوال، ج الصلة، ابن : ينظر ترمجته

ه، من 310: أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري الفقيه، عداده يف فقهاء الشافعية، نزل مكة وتويف �ا سنة: هو) 2(

 .490، ص 14سري أعالم النبالء، الذهيب، ج: ينظر ترمجته. اإلمجاع، اإلشراف يف اختالف العلماء: مؤلفاته

د بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسيت اخلطايب، صاحب التصانيف، ولد سنة بضع عشرة وثالث أبو سليمان مح: هو )3(

وفيات : ينظر ترمجته. غريب احلديث، معامل السنن يف شرح سنن أيب داود: من مؤلفاته. ه388: مائة، وتويف ببست سنة

 .23، ص 17سري أعالم النبالء، الذهيب، ج. 214، ص 2األعيان، ابن خلكان، ج

، ص 4ا�موع شرح املهذب، النووي، ج . 35، ص 1بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين الكاساين، ج : ينظر )4(

404. 

، 1. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط: حيىي إمساعيل، املنصورة: ، حتقيقعياضإكمال املعلم بفوائد مسلم، القاضي  )5(

 .232، ص 3م، ج 1998-ه1419: سنة

 .8، ص 2احمللى، ابن حزم، ج) 6(

باب وضوء الصبيان ومىت جيب عليهم الغسل والطهور وحضورهم ، ، صفة الصالةكتاب  الصحيح،أخرجه البخاري يف ) 7(

باب وجوب غسل اجلمعة ومسلم يف الصحيح، كتاب اجلمعة،  .858رقم  275 ، ص1ج :اجلماعة والعيدين واجلنائز وصفوفهم

 .846رقم  378، ص 1ج  ،الرجال وبيان ما أمروا بهعلى كل بالغ من 
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 .على فرضية الغسل يوم اجلمعة فهو صريح ،"واجب: "يف احلديث   ووجه الداللة هو قوله      

بينما هو قائم يف اخلطبة   أن عمر بن اخلطاب: "ابن عمر رضي اهللا عنهماعن عبد اهللا  -2

 ةٍ اعَ سَ  ةُ يَّ أَ  :رُ مَ فناداه عُ  ،))1 من املهاجرين األولني من أصحاب النيب دخل رجل إذ ،يوم اجلمعة

: فقال ،أتُ وضَّ فلم أزد أن تَ  ،أذينَ التَّ  تُ عْ مسَِ  ىتَّ لي حَ هْ إىل أَ  بْ لِ قَ نْـ أَ  مْ لَ فَـ  لتُ غِ  شُ إينِّ  :قال هذه؟

 .)2("لِ سْ كان يأمر بالغُ    رسول اهللا أنَّ  وقد علمتَ  ؟اوالوضوء أيضً 

 نَّ ، ألرب عنهم حجة لنا ظاهرة بال شكٍّ هذا اخل" :قال ابن حزم مبينا وجه الداللة من احلديث      

ل الغسل بالرواح، فلو مل يكن ذلك فرضا عنده صِ عمر قطع اخلطبة منكرا على عثمان أن مل يَ 

 ،فلو مل يكن الغسل عنده فرضا، "واهللا ما هو بالوضوء": وعندهم ملا قطع له اخلطبة، وعمر قد حلف

حصل من عمر بن اخلطاب ومن الصحابة بال شك فهو إنكار ترك  يملا كانت ميينه صادقة، والذ

بأحد من  ر بالغسل يوم اجلمعة، وال جيوز أن نظنَّ كان يأم  بأن رسول اهللا  واإلعالنالغسل، 

[ ^ _ ` M :، مع قول اهللا تعاىلأن يستجيز خالف أمره  الصحابة 

h g f e d c b a L  ]حجة لنا  فصح ذلك اخلرب، ]63: النور

                 )3(."ليس ذلك عليه واجبا: فيهم آخر يقول لعمر يكن ، إذ ملوإمجاعا من الصحابة 

 وممن قال بوجوب فرض الغسل يوم اجلمعة عمر بن اخلطاب حبضرة الصحابة": قال ابن حزم      

 4(."أحٌد منهم مل خيالفه فيه(   

حق على كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أيام يوما، ": قال عن النيب  عن أيب هريرة  -3

  )5(".يغسل فيه رأسه وجسده

                                      
قال  ...بن القاسم يف روايتهما عن مالك يف املوطأ الرجل املذكور عثمان بن عفانابن وهب و ا ىوقد مس ": قال ابن حجر) 1(

حيح ص الباري شرح فتح." وقد مساه أيضا أبو هريرة يف روايته هلذه القصة عند مسلم ،ال أعلم خالفا يف ذلك :بن عبد الربا

 . 129، ص 3ج : ، ابن حجرالبخاري

فضل الغسل يوم اجلمعة وهل على الصيب شهود يوم اجلمعة أو على  أخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب اجلمعة، باب )2(

  . 845رقم  377، ص 1ومسلم يف الصحيح، كتاب اجلمعة، ج . 878رقم  280، ص 1ج: النساء

 .16 ، ص2ج احمللى، ابن حزم،) 3(

  .9 ، ص2ج :املرجع نفسه )4(

، 1ج: باب هل على من مل يشهد اجلمعة غسل من النساء والصبيان وغريهمأخرجه البخاري يف الصحيح كتاب اجلمعة، ) 5(

 .849رقم  378، ص1ج : ومسلم يف الصحيح، كتاب اجلمعة، باب الطيب والسواك يوم اجلمعة. 897رقم  285 ص
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ما نعلم أنه يصح عن أحد من : "قال ابن حزمإمجاع الصحابة على وجوب غسل اجلمعة،  -4

    )1(."إسقاط فرض الغسل يوم اجلمعة الصحابة 

ورّد ابن حزم على أدلة املخالفني له، وضّعفها كلها، إّال حديث عائشة وحديث عمر مع 

كل هذه اآلثار ال خري فيها،   نّ هلم فيه، أل ةَ ه ال حجَّ بوا به، وكلُّ ما شغَّ  هذا كلّ " :،  فقالعثمان 

   )2(."حاشا حديث عائشة وعمر فهما صحيحان، وال حجة هلم فيهما

 :ابن عبد البر قول

 .هب احلافظ ابن عبد الرب إىل القول بأّن غسل يوم اجلمعة سنة وليس بواجبذ      

طائفة من أهل وأمجع العلماء على أن غسل اجلمعة ليس بواجب إال : "ابن عبد الرب قال       

  :وأما سائر العلماء والفقهاء فإمنا هم فيه على قولني ،الظاهر قالوا بوجوبه وشددوا يف ذلك

  . أنه سنة :أحدمها •      

   )3(".ة فسقطلَّ عِ وأن األمر به كان لِ  ،أنه مستحب :واآلخر •     

  :يلي على القول بسنية الغسل يوم اجلمعة مبا ابن عبد الرب واستدلّ       

بينما هو قائم يف اخلطبة   أن عمر بن اخلطاب: "ابن عمر رضي اهللا عنهماعن عبد اهللا  -1

 هذه؟ ةٍ اعَ سَ  ةُ يَّ أَ  :رُ مَ فناداه عُ ،  من املهاجرين األولني من أصحاب النيب دخل رجل إذ ،يوم اجلمعة

والوضوء : فقال ،أتُ وضَّ فلم أزد أن تَ  ،أذينَ التَّ  تُ عْ مسَِ  ىتَّ لي حَ هْ إىل أَ  بْ لِ قَ نْـ أَ  مْ لَ فَـ  لتُ غِ  شُ إينِّ  :قال

   )4(."لِ سْ كان يأمر بالغُ    رسول اهللا أنَّ  وقد علمتَ  ؟اأيضً 

  الصالة للغسل، ومل يأمره عمر  ملا مل يرتك عثمان أنّه وجه الداللة من هذا احلديث هو      

      .ذلك على أ�ما قد علما أن األمر بالغسل لالختيار باخلروج للغسل دلَّ 

 :اجلمعة ليس بفرض واجببالغسل يوم  الدليل على أن أمر رسول اهللا  :"قال ابن عبد الرب     

ه عمر رَ كَّ وال انصرف عثمان حني ذَ  ،أن عمر يف هذا احلديث مل يأمر عثمان باالنصراف للغسل

                                      
 .10ص ، 2احمللى، ابن حزم، ج) 1(

 .11 ، ص2ج  احمللى، ابن حزم، )2(

 . 151، ص 14التمهيد، ابن عبد الرب، ج) 3(

 .38تقدم خترجيه، ص ) 4(
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كما ال جتزئ الصالة إال بوضوء   ،ولو كان الغسل واجبا فرضا للجمعة ما أجزأت اجلمعة إال به ،بذلك

      )1(".ولو كان كذلك ما جهله عمر وال عثمان ،للمحدث أو بالغسل للجنب

، )2(ْعَمتْ ها ونِ فب يوم اجلمعة َمن توّضأ: "قال رسوُل اهللا : قال حديث مسرة بن جندب  -2

 .)3(".وَمن اغَتَسَل فهو أفَضل

، صحيحة ، وأّن رواية احلسن البصري عن مسرة ذهب ابن عبد الرب إىل تصحيح احلديث      

  وإن كان احلسن مل يسمع من مسرة فيما يقولون إال  - حديث احلسن عن مسرة: "قال ابن عبد الرب

وإىل هذا ذهب  ،ه مسع من مسرة غري حديث العقيقةأنّ  لَ قِ وقد نُ   -حديث العقيقة أحسنها إسناداً 

  ) 5) (4(."البخاري

من توضأ " :قوله  :" بن جندب  الرب بعد استدالله حبديث مسرة قال احلافظ ابن عبد

ه فضيلة وأنّ  ،على سقوط وجوبه واضحٌ  بيانٌ  ،"يوم اجلمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل

يف تفسري  وحيتج حبديث مسرة ومن تابعه عن النيب  ،وكان الشافعي يقول إنه سنة ،وسنة مستحبة

   )6(."وجوبه

 .العلم على أّن غسل يوم اجلمعة سنة وليس بواجبإمجاع أهل  -3

                                      
 .78، ص 10التمهيد، ابن عبد الرب، ج  )1(

 ،بالرخصة آخذ :وقيل ،ومعناه بالسنة آخذ :ساكنة فيهما قال األصمعي، بالتاء يف الوصل والوقف" �ا ونعمت" :قوله" )2(

عياض بن موسى  حاح اآلثار،، صمشارق األنوار على." فحذف اختصارا لداللة الكالم عليه ،ونعمت اخلصلة أو الفعلة الوضوء

 .17، ص2ج : اليحصيب

، سنن 354رقم  180 ، ص1كتاب الطهارة، باب يف الرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعة، ج،  أخرجه أبو داود يف السنن) 3(

 -ه1418: ، سنة1. دار ابن حزم، ط: عّزت عبيد الدعاس، بريوت: ألشعث السجستاين، تعليقأيب داود، سليمان بن ا

". حديث حسن: "وقال 497رقم  506، ص 1والرتمذي يف السنن أبواب الصالة، باب يف الوضوء يوم اجلمعة ج. م1997

والنسائي . م1996: ، سنة1. المي، طدار الغرب اإلس: بشار عواد معروف، بريوت: سنن الرتمذي، أبو عيسى الرتمذي، حتقيق

، أبو عبد الرمحن ا�تىب من السنن. 1380رقم  662كتاب اجلمعة، باب الرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعة، ص  يف السنن

  .م1986 -ه1406: ، سنة2. طمكتب املطبوعات اإلسالمية،: عبد الفتاح أبو غدة، حلب: حتقيق أمحد بن شعيب النسائي،

 .184، ص 2واحلديث حّسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ج

  .88، ص10التمهيد، ابن عبد الرب، ج )4(

: املرسل اخلفي وعالقته بالتدليس، دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات احلسن البصري، الشريف حامت بن عارف العوين: ينظر )5(

 . 1174، ص 3ج

 .88 ص، 10ج  التمهيد، ابن عبد الرب،) 6(
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قد أمجع املسلمون قدميا وحديثا على أن غسل اجلمعة ليس بفرض ": قال ابن عبد الرب

ل معىن السنة ومعىن هوال جيوز على األمة بأسرها ج ،ويف ذلك ما يكفي ويغين عن اإلكثار ،واجب

     )1(."وهذا مفهوم عند ذوي األلباب ،الكتاب

 :ابن عبد البر على أدلة الظاهريةجواب 

  :مبا يلي على وجوب غسل اجلمعةيف استدالهلم قد ناقش احلافظ ابن عبد الرب الظاهرية  •     

 على كلِّ  الغسل يوم اجلمعة واجبٌ : "قال أّن رسول اهللا  حديث أيب سعيد اخلدري  -1

 :فقال يف اجلواب عنه )2(."طيبا وأن ميسَّ  ،وأن يسنتَّ  ،حمتلم

ما سبق إيراده من حديث عمر ومسرة رضي املراد به أنّه فرض، وهذا لِ ليس " واجب: "قوله أنّ   - أ

 .اهللا عنهما، فخرج الّلفظ عن ظاهره إىل معىن السّنة والفضل

فظاهره الوجوب الذي هو الفرض وليس   "واجب" :وله يف هذا احلديثق : "قال ابن عبد الرب

وقد حيتمل أن يكون  ...ظاهره إىل معىن السنة والفضل رج هذا اللفظ عنآلثار وردت ختُ  ،كذلك

 :كما تقول العرب  ،أو واجب يف األخالق اجلميلة ،أي وجوب السنة "واجب" :قوله يف هذا احلديث

  )3(."وليس على أن ذلك واجب فرضا ،"وجب حقك"

م هِ قد أفىت يف غسل اجلمعة خالف ما رواه، وهذا دليل على أنّه فَ  أبا سعيد اخلدري  أنّ   -  ب

 .يف الداللة على الوجوب أّن احلديث ليس على ظاهره

أبا سعيد اخلدري روى هذا احلديث الذي ظاهره  أنَّ  ،ومما يدل على ما قلنا: "قال ابن عبد الرب      

ه فهم من معىن احلديث وخمرجه وذلك دليل على أنّ  ،وجوب غسل اجلمعة وكان يفيت خبالف ذلك

   )4(."وأن املعىن فيه ما تأولنا ،وفحواه أنه ليس على ظاهره

داللة االقرتان يف احلديث، فلما كان الطيب والسِّواك ليسا بواجبني، فكذلك الغسل يوم   -جـ

  معلوم أن الطيب والسواك ليسا بواجبني يوم اجلمعة وال : "قال ابن عبد الرب، اجلمعة ال يكون واجباً 

  

  

                                      
 .79، ص 10ج : التمهيد، ابن عبد الرب )1(

 .37تقدم خترجيه، ص ) 2(

 .212 ، ص16ج  التمهيد، ابن عبد الرب،) 3(

 .212، ص 16التمهيد، ابن عبد الرب، ج  )4(
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   )1(."فكذلك الغسل ،غريه

وأما ما ذكره ابن حزم من أنَّ األحاديث الدالة على أّن غسل يوم اجلمعة مستحب كلها  -2

   ).)2ضعيفة، فقد صّحح ابن عبد الرب حديث مسرة بن جندب 

     :الراجحالرأي 

أّن هو أّن مذهب الظاهرية يف هذه املسألة أقوى، و  - والعلم عند اهللا–يظهر يل مما سبق        

الغسل يوم اجلمعة واجٌب على  " سعيد اخلدري لظاهر حديث أيب  ُغسل يوم اجلمعة واجٌب،

  . )3(."كلِّ حمتلم

 ...الوجوب: وظاهر األمر ،احلديث صريح يف األمر بالغسل للجمعة: ")4(ابن دقيق العيد قال      

، وهم فقالوا باالستحباب  وخالف األكثرون ،على الظاهر فقال بعض الناس بالوجوب، بناءً 

، وصيغة الوجوب )5(فأولوا صيغة األمر على الندبحمتاجون إىل االعتذار عن خمالفة هذا الظاهر، 

وإمنا يصار . أضعف من األول: وهذا التأويل الثاين. "حقك واجب علي": التأكيد، كما يقال على

من توضأ "وأقوى ما عارضوا به حديث . ظاهرإليه إذا كان املعارض راجحا يف الداللة على هذا ال

 وال يقاوم سنده سند هذه ، )6("ومن اغتسل فالغسل أفضل، ها ونعمتيوم اجلمعة فب

  )7(."األحاديث

  

                                      
 . 213، ص 16التمهيد، ابن عبد الرب، ج  )1(

 . 88، ص10ج  : املرجع نفسه: ينظر) 2(

 .37سبق خترجيه، ص ) 3(

ه، كان 625: حممد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقّي الدين القشريي، املعروف بابن دقيق العيد، ولد سنة: هو )4(

 ه،702: ، اشتغل مبذهب مالك، مث متذهب للشافعي، تويف سنةمتفننًا حمدثًا جمودًا فقيهًا مدققًا أصوليًا أديبًا شاعرًا حنوياً  إماماً 

 .11، ص8شذرات الذهب، ج : ينظر ترمجته. األحكام، االقرتاح يف بيان االصطالحاإلملام بأحاديث : من مصنفاته

". من جاء منكم اجلمعة فليغتسل: "قال حديث ابن عمر أّن رسول اهللا : احلديث الذي فيه األمر باالغتسال للجمعة هو) 5(

ومسلم . 894رقم  285ص  ،...غسلباب هل على من مل يشهد اجلمعة ، كتاب اجلمعة، 1، جأخرجه البخاري يف الصحيح

 .844، رقم 388، ص 1يف الصحيح، كتاب اجلمعة، ج 

 .40ص : تقدم خترجيه) 6(

: ، سنة1. مكتبة السنة، ط: أمحد حممد شاكر، القاهرة: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، ابن دقيق العيد، حتقيق )7(

 .333م، ص 1994-ه1414
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  : الثاني فصلال

  .تعقبات ابن عبد البر على أهل الظاهر في كتاب الصالة

  

  

  

  :بحثينمويشتمل على 

  

 حكم صالة الجماعة: األول بحثالم.  

 صالة المنفرد خلف الصفحكم : الثاني بحثالم.  
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  .حكم صالة الجماعة: األول بحثالم

  :اختلفوا فيها: ... حكم صالة اجلماعة :" )1(قال ابن رشد     

   .)3(أو فرض على الكفاية )2( فذهب اجلمهور إىل أ�ا سنة •

   )4(."وذهبت الظاهرية إىل أن صالة اجلماعة فرض متعني على كل مكلف •

  :مذهب الظاهرية

من مل حيضر اجلماعة ال تصح صالته إال ذهب الظاهرية إىل اشرتاط اجلماعة لصحة الصالة، ف     

   .لعذر

يصليها  جال، إذا كان حبيث يسمع األذان أنا من الرِّ وال جتزئ صالة فرض أحدً : "قال ابن حزم      

   )5(."إال يف املسجد مع اإلمام، فإن تعمد ترك ذلك بغري عذر، بطلت صالته

  

  :استدّل الظاهرية مبا يلي

والذي نفسي بيده لقد مهمت أن آمر حبطب، : "قال أن رسول اهللا   عن أيب هريرة -1

 عليهم قَ رِّ حَ فيحطب، مث آمر بالصالة، فيؤذن هلا، مث آمر رجال فيؤم الناس، مث أخالف إىل رجال، فأُ 

  )6(اا مسينً قً بيو�م، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم، أنه جيد عرْ 
   

                                      
. ه595: ه بقرطبة، كان فقيها وقاضيا وفيلسوفا، تويف سنة520: بن رشد احلفيد، ولد سنة أبو الوليد حممد بن أمحد: هو) 1(

الديباج املذهب : ينظر ترمجته. �افت التهافت: بداية ا�تهد و�اية املقتصد، وله رد على �افت الفالسفة للغزايل مساه: من مؤلفاته

 .257، ص 2يف معرفة أعيان املذهب، ابن فرحون، ج 

 .85، ص  4ا�موع شرح املهذب، النووي، ج. 347، ص 2مواهب اجلليل، احلطاب، ج : ينظر) 2(

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين، : ذهب احلنفية واحلنابلة إىل أ�ا واجبة لكن ليست شرطا يف صحة الصالة، ينظر) 3(

 .5، ص3املغين، ابن قدامة، ج . 155، ص 1ج 

: ، سنة1. ، طدار ابن حزم :، بريوتبداية ا�تهد و�اية املقتصد، ابن رشدبداية ا�تهد و�اية املقتصد، ابن رشد ) 4(

 . 131، ص 1ج  ،م2003-ه1424

 .188، ص 4احمللى، ابن حزم،ج ) 5(

  .220، ص 3األثري، ج النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن  ".العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم: ق بالسكونالعرْ ") 6(
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 .)2(."ني، لشهد العشاءتَ نَ سَ حَ  )1(رماتنيأو مِ 

: قال ابن حزم .إّال على ترك واجب يتوّعد، ألنه ال يدّل على وجوب صالة اجلماعةواحلديث      

   )3(."وال يتوعد إال حبق ،ال يهم بباطل ورسول اهللا "

ليس يل قائد  إنّه رسول اهللا يا: فقال ،رجل أعمى تى النيب أ:"قال  عن أيب هريرة  -2

فلما َوىلَّ َدَعاُه  .يف بيته، فرخص له يأن يرخص له، فيصل يقودين إىل املسجد، فسأل رسول اهللا 

  )4(."فأجب: نعم، قال رسول اهللا : النداء بالصالة؟ قال هل تسمع: له وقال

التزام أمر  تأكيد يف" أن فيه  القاضي عياض وقد ذكر، "أجب: "ووجه الداللة من احلديث قوله     

وداود  )5(وجو�ا على من مسع النداء، وألىب ثور ومن قال بقوله يف وفيه حجة لعطاء اجلماعة،

  )7(."وجوب حضور اجلماعة يف )6(يواألوزاع

 مسع النداء فلم جيبه فال صالة له إال من : "قال النيب  أنّ عنهما عن ابن عباس رضي اهللا  -3

  )8(".من عذر

                                      
ى، السهم الصغري الذي يتعلم به الرم: وقيل املرماة بالكسر. وقيل ما بني ظلفيها، وتكسر ميمه وتفتح. ظلف الشاة: املرماة" )1(

النهاية يف غريب احلديث واألثر، ." لو دعى إىل أن يعطى سهمني من هذه السهام ألسرع اإلجابة :أي ،وهو أحقر السهام وأدناها

 .269، ص 2األثري، ج  ابن

ومسلم يف الصحيح . 644رقم  215، ص 1أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب األذان، باب وجوب، صالة اجلماعة، ج  )2(

  .651رقم  292، ص 1كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب فضل، صالة اجلماعة وبيان التشديد يف التخلف عنها، ج

 .191، ص 4احمللى، ابن حزم، ج ) 3(

 293، ص1، ج جيب إتيان املسجد على من مسع النداءباب أخرجه مسلم يف الصحيح، كتاب املساجد ومواضع الصالة، ) 4(

 .653رقم 

قال ابن َعْبد  ه،170: ولد سنة. أبو ثور إبراهيم بن خالد الكليب، اإلمام احلافظ احلجة ا�تهد، مفيت العراق، الفقيه: هو) 5(

: ينظر ترمجته. ه240: ، تويف سنةله مصنفات كثرية منها كتاب ذكر فيه اختالف مالك والشافعّي وذكر مذهبه يف ذلك: الَرب 

  .72، ص 12سري أعالم النبالء، ج 

الفقه والزهد، وأحد ولد إمام الديار الشامية يف : عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد األوزاعي، من قبيلة األوزاع، أبو عمرو: وه) 6(

له   .ه157: وتويف سنة .ه يف بعلبّك، وسكن بريوت وكانت الفتيا تدور باألندلس على رأيه، إىل زمن احلكم ابن هشام88: سنة

 .107، ص 7 ج الذهيب، سري أعالم النبالء،: ينظر ترمجته. كتاب السنن يف الفقه، واملسائل

 .625، ص 2إكمال املعلم، القاضي عياض، ج ) 7(

 رقم 507، ص 1ج : يف السنن، أبواب املساجد واجلماعات، باب التغليظ يف التخلف عن اجلماعة أخرجه ابن ماجه )8(

. م2009 -ه1430: ، سنة1. دار الرسالة العاملية، ط: شعيب األرنؤوط، دمشق: السنن، ابن ماجه القزويين، حتقيق. 793

. 2064رقم  415، ص 5ج :  الدال على أن هذا األمر حتم ال ندبذكر اخلربيف الصحيح، كتاب الصالة،  وابن حبان
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  (2) )1(".صالة جلار املسجد إال يف املسجد ال : "قال أّن النيب  عن أيب هريرة  -4

  :الحافظ ابن عبد البر قول

  .ذهب احلافظ ابن عبد الرب إىل أّن حضور الصالة يف مجاعة فضيلة وسنة مؤكدة وليس بفرض     

وإذا  ،وإن كانت اجلماعة أفضل دليل على جواز صالة الفذ وحده هفي"... : قال ابن عبد الرب 

 ألنه لو كان فرضا مل جتز للفذ ،بطل أن يكون شهود صالة اجلماعة فرضا ،جازت صالة الفذ وحده

إذا كان ممن  ،ل صالة اإلمام ظهرا وال غريهاكما أن الفذ ال جيزئه يوم اجلمعة أن يصلي قب  ،صالته

قد احتج �ذا مجاعة من العلماء وأكثر الفقهاء باحلجاز والعراق والشام  ،جيب عليه إتيان اجلمعة

   ...ض يقولون إن حضور صالة اجلماعة فضيلة وفضل وسنة مؤكدة ال ينبغي تركها وليست بفر 

وأنه ال  ،حضور صالة اجلماعة فرض متعني كاجلماعة سواء إنّ  :-منهم داود-وقال أهل الظاهر      

   )3(."وإن صالها قبلهم أعاد ،جيزىء الفذ صالة إال بعد صالة الناس يف املسجد

  :استدّل ابن عبد الرب ملا ذهب إليه مبا يلي     

صالة اجلماعة تفضل صالة ": قال أن رسول اهللا  رضي اهللا عنهما عن عبد اهللا بن عمر -1

  )4(."الفذ بسبع وعشرين درجة

هذا دليل على جواز صالة الفذ وحده وإن  : "قال ابن عبد الرب مبينا وجه الداللة من احلديث        

   )5(."كانت اجلماعة أفضل وإذا جازت صالة الفذ وحده بطل أن يكون شهود صالة اجلماعة فرضا

                                                                                                                    
 -ه1414: ، سنة2. مؤسسة الرسالة، ط: شعيب األرنؤوط، بريوت: صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان الفارسي، حتقيق

 ".حديث صحيح"  1080، ص 2قال األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته، ج . م1993

رقم  292، ص 2ج : باب احلث جلار املسجد على الصالة فيه إال من عذركتاب الصالة، يف السنن، أخرجه الدارقطين) 1(

 -ه1424: ، سنة1. مؤسسة الرسالة، ط: شعيب األرنؤوط ومجاعة، بريوت: سنن الدارقطين، الدارقطين، حتقيق. 1553

 104، ص4ج : الة اجلماعة، صوالعذر برتكها، باب فضل اجلماعة الصالة كتاب ،معرفة السنن واآلثاروالبيهقي يف . م2004

. دار قتيبة للنشر، ط: عبد املعطي أمني قلعجي، دمشق: معرفة السنن واآلثار، البيهقي، حتقيق ".هو ضعيف: "وقال 5606رقم 

اين األلب واحلديث ضّعفه  ،."ال يثبت مرفوعا: "320، ص5قال ابن عبد الرب يف االستذكار ج . م1991-ه1411: ، سنة1

 .332، ص 1يف سلسلة األحاديث الضعيفة، ج 

 .196-188، ص 4احمللى، ابن حزم، ج: ينظر) 2(

 .317 ، ص6ج  التمهيد، ابن عبد الرب، )3(

الصحيح   ومسلم يف. 645رقم  216 ، ص1الة اجلماعة ج ، صكتاب األذان، باب فضل  الصحيحأخرجه البخاري يف ) 4(

 . 650رقم  291، ص 1كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب فضل، صالة اجلماعة وبيان التشديد يف التخلف عنها ج

 .317 ، ص6ج : التمهيد، ابن عبد الرب) 5(
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صالة اجلماعة أفضل من صالة أحدكم وحده ": قال أن رسول اهللا   هريرةعن أيب  -2

  )1(."خبمسة وعشرين جزءا

جعل صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ، ولو مل تكن  النيب  أن :من احلديث وجه الداللة     

  .جائزينبني فاضلني  تكون إمنااملفاضلة ف صالة الفذ جمزئة ملا ُوصفت بأّن صالة اجلماعة تفضلها،

أحدمها أفضل من  غري أنَّ  ،مل يفاضل بينهما إال ومها جائزان النيب  ا أنَّ نَ مْ لِ عَ ": وقال       

  .)2(."اآلخر

   )3(."املنفرد ففي هذا احلديث جواز صالة: "وقال      

، فأُذِّن بالصالة، فقام رسول أنه كان يف جملس مع رسول اهللا " :عن حمجن الديلي   -3

 ما منعك أن تصليَ  وحمجن يف جملسه مل يصل معه، فقال له رسول اهللا  فصلى، مث رجع، اهللا 

يف أهلي، فقال له  يتُ  قد صلَّ بلى يا رسول اهللا، ولكينِّ :فقال ،مسلم؟ ألست برجلٍ  ،مع الناس؟

  )4(".اس، وإن كنت قد صليتمع النَّ  ت فصلِّ إذا جئ"  :رسول اهللا 

قد علم أنَّ حمجنًا قد صلى يف رحله منفرًدا، فأقره  هو أّن النيب : وجه الداللة من احلديث     

  )5(.ومل ينكر عليه ذلك األمر، فدّل هذا على جواز الصالة يف الرَّْحِل منفرًدا النيب 

إذا حضر العشاء وأُقيمت الصالة، فابدؤوا : "قال رسول اهللا : قال عن أنس بن مالك  -4

   )6(."بالَعشاء

                                      
ومسلم يف الصحيح  . 647رقم  216، ص 1أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب األذان، باب فضل، صالة اجلماعة ج  )1(

 . 649رقم  291، ص 1كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب فضل، صالة اجلماعة وبيان التشديد يف التخلف عنها ج

 .320 ، ص6ج  التمهيد، ابن عبد الرب،) 2(

 .334، ص 18ج : املرجع نفسه )3(

املوطأ بواية حيىي بن حيىي . 349رقم  193، ص 1أخرجه مالك يف املوطأ كتاب الصالة، باب إعادة الصالة مع اإلمام ج )4(

وأمحد يف . م1997 -ه1417: ، سنة2. دار الغرب اإلسالمي، ط: بشار عواد معروف، بريوت: الليثي، اإلمام مالك، حتقيق

مؤسسة الرسالة، : شعيب األرنؤوط وعادل مرشد، بريوت: املسند، اإلمام أمحد، حتقيق .16395رقم  319، ص 26املسند ج 

 الة الرجل لنفسه، صكتاب اإلمامة، باب إعادة الصالة مع اجلماعة بعدوالنسائي يف السنن   .م1995 -ه1416: ، سنة1. ط

 .1337رقم  324 ، ص3واحلديث، صححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة ج . 857رقم  112، ص 2ج 

 .319 ، ص6ج التمهيد، ابن عبد الرب،: ينظر) 5(

. 5463رقم  448 ، ص3كتاب األطعمة، باب إذا حضر العشاء فال يعجل عن عشائه ج الصحيح  أخرجه البخاري يف ) 6(

كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب كراهة الصالة حبضرة الطعام الذي يريد أكله يف احلال، وكراهة الصالة   الصحيحومسلم يف 

 .557رقم  250 ، ص1مع مدافعة األخبثني ج 
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  .يف تركها من أجل الَعشاء فلو كانت صالة اجلماعة فرضاً ملا رّخص النيب      

ت رَ ضَ إذا حَ " :وقال ،)1("الغائط فليبدأ به قبل الصالة كمإذا وجد أحد " :قال : "قال ابن عبد الرب

ها وهذه اآلثار كلُّ  ،)3("يف املطرأال صلوا يف الرحال " :وقال ،)2("اءِ شَ فابدأوا بالعَ ، اءُ شَ والعَ  الةُ الصَّ 

    )4(."على أن اجلماعة ليست بفريضة وإمنا هي فضيلة تدلّ 

  :جواب ابن عبد البر على أدلة الظاهرية

  :مبا يليناقش ابن عبد الرب أدلة الظاهرية اليت استدلوا �ا على وجوب صالة اجلماعة  •     

 ..."]والذي نفسي بيده لقد مهمت:" ديث أيب هريرة حب :أي[ به واستدل" :قال ابن عبدالرب     

وأ�ا ال جتزء  ،وأصحابه على أن الصالة يف اجلماعة فرض على كل أحد يف خاصته كاجلمعةداود 

املنفرد إال أن يصليها يف املسجد مع اجلماعة أو يصليها قبل أن يفرغ اجلماعة يف املسجد منها كقولنا 

   .يف اجلمعة سواء

وهذا عندنا حممول على الكمال  )5("ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد" :واحتج بقوله  •     

   ،يف الفضل

   

                                      
 عبد اهللا بن أرقمعن . 852رقم  110، ص 2أخرجه النسائي يف السنن، كتاب اإلمامة، باب العذر يف ترك اجلماعة، ج  )1(

 ".صحيح: "283ص  ،1وقال األلباين يف صحيح سنن النسائي ج 

املعجم الكبري،  .6250رقم  22، ص 7ج : والطرباين يف الكبري. 16521رقم  53، ص 27ج : أخرجه أمحد يف املسند) 2(

وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد،  .مكتبة ابن تيمية، دون طبعة أو سنة طبع: محدي عبد ا�يد السلفي، القاهرة: الطرباين، حتقيق

 ،وثقه أمحد وحيىي بن معني يف رواية عنهما ،أيوب بن عتبة :وفيه ،واألوسط ،رواه الطرباين يف الكبري": وقال 175، ص2ج

  .175، ص2ججممع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين اهليثمي،  ."وضعفه النسائي وأمحد وابن معني يف روايات عنهما

. 666رقم  222، ص 1ج : أخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب األذان، باب الرخصة يف املطر والعلة أن يصلي يف رحله) 3(

 .697رقم  314، ص 1ومسلم يف الصحيح، كتاب، صالة املسافرين وقصرها، باب الصالة يف الرحال ج 

 .334 ، ص18ج  التمهيد، ابن عبد الرب،) 4(

 .46تقدم خترجيه، ص ) 5(
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أي مستكمل  )2("ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن" :وقال ،)1("ال دين ملن ال أمانة له" :كما قال

   .اإلميان

قال هلما أو  واحتج أيضا حبديث عتبان بن مالك وعمرو بن أم مكتوم أن رسول اهللا  •     

وهذا حممول عندنا على  ،)3("ما أجد لك رخصة" :قال ،"نعم" :قال "؟هل تسمع النداء" :ألحدمها

  .اجلمعة

وحمال أن حيرق  :قال ،احلديث  )4(."لقد مهمت أن آمر حبطب فيحطب" :قولهب... واحتج  •     

على أن شهود اجلماعة من السنن  :وهذا عندنا ،بيوت قوم إال على ترك الواجب رسول اهللا 

معىن حديث هذا  إنّ  :وقد قيل ...املؤكدة اليت جتب عقوبة من أدمن التخلف عنها من غري عذر

   )5(."الباب إمنا هو يف اجلمعة ال يف غريها من الصلوات اخلمس يف اجلماعة

  :الراجحالرأي 

ابن عبد الرب يف هذه  اجلمهور وهو مارجحه ذهبأّن ما  -والعلم عند اهللا– مما سبق يل يتبني     

ال  فصالة اجلماعة سّنة مؤّكدة ُتشرتط اجلماعة لصحة الصالة، وأنه ال املسألة هو األقوى لقوة أدلته،

لكن حضور صالة :"قال ابن عبد الرب ، ملا ورد من األحاديث الدالة على فضلها،هاترك ينبغي للمسلم

   )6(."اجلماعة فضيلة، وفضل، وسنة مؤكدة ال ينبغي تركها

   

                                      
مؤسسة عوم : حمفوظ الرمحن زين اهللا، بريوت: مسند البزار، البزار، حتقيق. 819رقم  61، ص 3ج : أخرجه البزار يف املسند) 1(

رواه البزار، وفيه أبو : "وقال 521، ص 10وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد ج . م1988-ه1409: ، سنة1. القرآن، ط

 ". منكر جدا: "406، ص 14األحاديث الضعيفة ج وقال األلباين يف سلسلة ". اجلنوب وهو ضعيف

كتاب ومسلم يف الصحيح،  . 6810رقم  252، ص 4ج : أخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب احلدود، باب إمث الزناة) 2(

 .57رقم  45، ص 1ج : باب بيان نقصان اإلميان باملعاصى ونفيه عن املتلبس باملعصيةاإلميان، 

 .45تقدم خترجيه، ص ) 3(

وقد ذكر احلافظ ابن حجر يف فتح الباري عشرة أوجه يف اجلواب على من استدّل حبديث اهلم . 45تقدم خترجيه، ص ) 4(

فهذا الوصف الئق ..." لو يعلم أحدهم: "بالتحريق على أّن اجلماعة فرض عني، واختار أّن احلديث إّمنا ورد يف املنافقني، لقوله

 .472، ص 2فتح الباري، ابن حجر، ج  :ينظر. باملنافقني ال باملؤمن الكامل

 .وما بعدها 332 ، ص18ج  التمهيد، ابن عبد الرب،) 5(

 .317، ص 6املرجع نفسه، ج ) 6(
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   :صالة المنفرد خلف الصفحكم : الثاني بحثالم

   : ، وقد ّخلصها ابن عبد الرب فقالاختلف العلماء يف حكم صالة املنفرد خلف الصف      

   )1(.الصف وحده، وقد كره أن جيذب إليه رجالال بأس أن يصلي الرجل خلف : قال مالك •     

   )2(.إن صلى رجل خلف الصف وحده أجزأه: وقال أبو حنيفة، والشافعي، وأصحا�ما•     

    )3( .لصف وحده، وإن فعل فعليه اإلعادةال يصلي الرجل خلف ا: وقال أكثر أهل الظاهر•     

  :مذهب الظاهرية

، وعليه إعادة صالة الرجل وحده خلف الصف غري صحيحةبأّن ذهب الظاهرية إىل القول       

  .إذا صالها خلف الصف مبفرده الصالة

 ... ذلك املرأة شيئا وال يضرُّ  ،لت صالتهطَ بَ  ،أميا رجل صلى خلف الصفِّ ": قال ابن حزم       

 لِّ صَ وال يُ  ،ن مل يقدر فلريجعإن مل جيد يف الصف مدخال فليجتذب إىل نفسه رجال يصلى معه، فإف

   )4( ."وحده خلف الصف إال أن يكون ممنوعا فيصلى وجتزئه

  :استدّل ابن حزم مبا يلي 

  رأى رجالً ُيَصّلي خلَف الصف وحَده، فأمَره أن يُعيَد،: "أن النىب   وابصة بن معبدعن  -1

 )6( ."الصالة: )5(قال سليمانُ 

 ففي هذا احلديث دليل على بطالن صالة من صلى وحده خلف الصف، بدليل أمر النيب       

  .للرجل بإعادة الصالة

                                      
قال ابن القاسم فقلت ...  من، صلى خلف الصفوف وحده فإن، صالته تامة جمزئة عنه وال جيبذ إليه أحدا: قال مالك" )1(

 .194، ص 1ج : املدونة الكربى، ابن القاسم" .وكره ذلك ،ال: قال ملالك أفيجبذ إليه رجال من الصف؟

  .189، ص 4ج:ا�موع شرح املهذب، النووي. 146ص1ج : بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين: ينظر )2(

 .بتصرف.247، ص 6ج : االستذكار، ابن عبد الرب: ينظر )3(

 .52، ص 4احمللى، ابن حزم، ج ) 4(

، 10سري أعالم النبالء، ج : ينظر ترمجته. ه224: ، تويف سنةالبصري قاضي مكة ثقة إمام ،سليمان بن حرب األزدي: هو )5(

 .330ص 

والرتمذي . 682رقم  310، ص 1ج : باب الرجل يصلي وحده خلف الصفأخرجه أبو داود يف السنن، كتاب الصالة، ) 6(

". حسن، صحيح: "، وقال230رقم  268، ص 1ج : خلف الصف وحدهيف السنن، أبواب الصالة، باب ما جاء يف الصالة 

 .323، ص 2وصححه األلباين يف إرواء الغليل ج 
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، فذكر إىل الصفّ  لَ صِ وهو راكع، فركع قبل أن يَ  أنه انتهى إىل النيب  عن أيب بكرة  -2

  )1(."زادك اهللا حرصا وال تعد": فقال ذلك للنيب 

دون الصف، والنهي يقتضي التحرمي، فدّل عن الركوع  ووجه الداللة من احلديث هو �يه       

  .هذا على حرمة الصالة خلف الصف

 ي،واحلسن بن ح ،وزاعياأل :من صلى خلف الصف منفردا يقول وببطالن صالة: "قال ابن حزم     

   )2(."وإسحاقمحد بن حنبل أسفيان الثوري، وهو قول  وأحد قويل

  :قول ابن عبد البر

صحيحة، وال إعادة  الصف القول بأّن صالة الرجل املنفرد خلف ذهب ابن عبد الرب إىل

   )3(.عليه

الذي عليه مجهور من الفقهاء كمالك والشافعي والثوري وأيب حنيفة فيمن : "قال ابن عبد الرب

   )4(."اتبعهم وسلك سبيلهم إجازة صالة املنفرد خلف الصف وحده

   )5("الرجل وحده خلف الصف إنه ليس يف هذا الباب حجة على من أنكر صالة: والذي أقول":قالو 

   )5("الصف

  :استدّل ابن عبد الرب مبا يلي     

مث قال  ،فأكل منه م،لطعا ليكة، دعت رسول اهللا أن جدته مُ " : عن أنس بن مالك -1

من طول ما لبس،  ، قال أنس فقمت إىل حصري لنا قد اسود،"قوموا فألصلي لكم": رسول اهللا 

ى لنا لَّ صَ من ورائنا، فَ  والعجوزُ  ،راءهأنا واليتيم وَ  تُ فْ فَ وصَ  ،فقام عليه رسول اهللا  ،فنضحته مباء

   )6(."ركعتني مث انصرف

                                      
 .783رقم  254، ص 1ج : أخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب الصالة، باب إذا ركع دون الصف) 1(

 .60، ص 4احمللى، ابن حزم، ج ) 2(

، ، ابن عبد الرباملالكي الكايف يف فقه أهل املدينة." وحده فال إعادة عليهلى خلف الصف ص ومن": قال ابن عبد الرب )3(

  . 47ص

 .169، ص 1التمهيد، ابن عبد الرب، ج ) 4(

 .156، ص 6ج : االستذكار، ابن عبد الرب) 5(

 ومسلم يف.  380رقم  143، ص 1ج : صالة باب الصالة على احلصريأخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب ال )6(

 658رقم  ، ص 1ج : باب جواز اجلماعة يف النافلة ،املساجد ومواضع الصالة الصحيح،كتاب
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فصالة  ،خلف الصف العجوز وحدهاوجه الداللة من احلديث هو أنّه ملا صّحت صالة 

   )1(.الرجل كذلك تصح خلف الصف

فيه أيضا حجة على من أبطل صالة : " وهو يشرح حديث أنس   قال ابن عبد الرب

وقد استدل الشافعي على جواز صالة الرجل خلف الصف وحده ...  املصلي خلف الصف وحده

   )2(."حبديث أنس هذا

، فذكر إىل الصفّ  لَ صِ وهو راكع، فركع قبل أن يَ  أنه انتهى إىل النيب  عن أيب بكرة  -2

   )3(."دعُ اهللا حرصا وال تَـ  زادك": فقال ذلك للنيب 

فكذلك  ،وأجزأ ذلك عنه ،وإذا جاز الركوع للرجل خلف الصفوف وحده": قال ابن عبد الرب

كان له   ،أن يركع خلف الصفوف وحده يفإذا جاز للمصل ،ألن الركوع ركن من أركا�ا ،سائر صالته

       )4(."واهللا أعلم ،وأن يتم صالته ،أن يسجد

: أليب بكرة حني ركع دون الصف قول رسول اهللا  : "توجيهه هلذا احلديثوقال أيضا يف 

زادك اهللا حرصا إىل الصالة وال تعد إىل اإلبطاء  :، فمعناه عند أهل العلم"زادك اهللا حرصا وال تعد"

   )5(".عنها حىت يفوتك شيء منها، ومل يأمره بإعادة ركوعه دون الصف وال لسعيه إليه

  :على أدلة الظاهريةجواب ابن عبد البر 

قد أجاب ابن عبد الرب على ما استدّل به الظاهرية من أّن صالة الفذ خلف الصف التصح 

    )6(.، ألنّه حديث مضطربال يصلح لالحتجاج به بأنّه حديٌث ضعيف ، حبديث وابصة

   )7(."ال يثبته مجاعة من أهل احلديث ،حديث وابصة مضطرب اإلسناد": قال ابن عبد الرب

   :الراجحالرأي   

                                      
ألن العجوز قد قامت  ،الة املصلي خلف الصف وحده، صوزعم الشافعي أن فيه حجة على من أبطل : "قال ابن عبد الرب) 1(

 .154، ص 6ج : االستذكار، ابن عبد الرب." خلف الصف يف هذا احلديث

 .268، ص 1التمهيد، ابن عبد الرب، ج ) 2(

 .51تقدم خترجيه، ص ) 3(

 .169، ص 1التمهيد، ابن عبد الرب، ج ) 4(

 .250، ص 6ج : االستذكار، ابن عبد الرب )5(

على أوجه خمتلفة متساوية، ال مرجح بينها، وال  ،أو أكثر ،روى من قبل راو واحدهو احلديث الذي يُ : احلديث املضطرب") 6(

 .433منهج النقد يف علوم احلديث، نور الدين عرت، ص " .ميكن اجلمع

 .169، ص 1التمهيد، ابن عبد الرب، ج  )7(



 

53 

حديث لصحة وهذا صالة املنفرد خلف الصف ال تصح، أّن  -واهللا أعلم– مما سبق يظهر يل

، قد )1(."الصالة رأى رجًال ُيَصّلي خلَف الصف وحَده، فأمَره أن يُعيدَ : "أن النىب  وابصة 

 ،وابن حبان ،وابن خزميه ،وإسحاق بن راهويه ،بن حنبل أمحد: من أهل العلم منهم  مجعٌ  )2(صححه

  .)4("حسن] َحِديث[وابصة  يثَحد: قَاَل َأمحد" :وقال ابن دقيق ،)3(وابن حزم

   

                                      
 .50تقدم خترجيه، ص  )1(

األوسط، ." هذا احلديث أمحد، وإسحاق، ومها من معرفة احلديث باملوضع الذي ال يدفعان عنه تَ بَّ وقد ثَـ : "قال ابن املنذر )2(

 .184، ص 4ابن املنذر، ج 

 .260، ص 3ج : صحيح سنن أيب داود، األلباين: ينظر) 3(

 .150أو سنة طبع، ص حممد خلوف العبد اهللا، دار النوادر، دون طبعة : اإلملام بأحاديث األحكام، ابن دقيق العيد، حتقيق) 4(
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  . زكاة عروض التجارة: األول المبحث

  :اختلف العلماء يف حكم زكاة عروض التجارة إىل مذهبني

عروض  يف زكاةالوب بوجإىل القول  ،والشافعية ،واملالكية ،احلنفية :ذهب مجهور العلماء من -1

  )1(.التجارة

 .التجارة ال زكاة فيهاذهب الظاهرية إىل القول بأّن عروض  -2

  :مذهب الظاهرية

 يءوال زكاة يف ش": ذهب الظاهرية إىل القول بأّن عروض التجارة ال زكاة فيها، قال ابن حزم

 يف من املعادن، غري ما ذكرنا، وال يف اخليل، وال يف الرقيق، وال يءمن الزرع، وال يف ش من الثمار، وال

زكاة وال تعشري مما  خذُ ال جيوز أَ و ": ، وقال)2(."وال غريه مديرال يف عروض التجارة، ال على العسل، و 

         )3(".ار املسلمنيبه جتُ  رُ جِ يتَّ 

  :وقد استدّل ابن حزم مبا يلي

ليس على املسلم صدقة يف عبده وال ": قال رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال -1

 ".يف فرسه

  )4("صدقة الفطرليس يف العبد صدقة إال ": وعند مسلم  -2

  )5(."قد عفوت عن اخليل والرقيق: "رسول اهللا قال : قال عن علي  -3

سواء أكانت للتجارة أم  ،وظاهر احلديثني يدالن على عدم وجوب الزكاة يف مجيع األحوال

  . لغريها

                                      
. 97الكايف يف فقه أهل املدينة، ابن عبد الرب، ص . 20، ص 2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين، ج : ينظر) 1(

 .248، ص 4ج : املغين، ابن قدامة. 03، ص  6ا�موع شرح املهذب، النووي، ج

 .209 ، ص5ج  احمللى، ابن حزم،) 2(

 .114، ص 6 ج :املرجع نفسه )3(

 سلموم. 1464رقم  453 ، ص1ج :دقة، صكتاب الزكاة، باب ليس على املسلم يف عبده أخرجه البخاري يف الصحيح )4(

  .982رقم  436 ، ص1ج  :كتاب الزكاة، باب ال زكاة على املسلم يف عبده وفرسه   الصحيحيف 

الرتمذي يف السنن كتاب و . 1574رقم  158، ص 2 أبو داود يف السنن كتاب الزكاة، باب يف زكاة السائمة جأخرجه ) 5(

، 5ج : والنسائي يف السنن كتاب الزكاة، باب زكاة الورق .620رقم  08، ص 2ج : باب ما جاء يف زكاة الذهب والورقالزكاة، 

 .295، ص5ج : واحلديث، صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود. 2477رقم  37ص
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نه يوجبها يف اخليل واحلمري والعبيد، إفمن أوجب الزكاة عن عروض التجارة ف": قال ابن حزم

منها إال صدقة الفطر يف الرقيق، فلو كانت يف عروض  شيءبأن ال زكاة يف  وقد قطع رسول اهللا 

َ بَـ لَ  ،زكاة إذا كان لتجارة مما ذكر  شيءالتجارة أو يف  فال  ذلك بال شك، فإذ مل يبينه  نيَّ

  )1(."زكاة فيها أصال

قال : عن ابن جريج قال عبيد اهللا بن أيب يزيد حنو ذلك عن زيادوحدثين : قال ابن جريج -4

  )2(."ما أرى الصدقة إال يف العني": عمرو بن دينار

بن دينار، وعمر بن عبد  وعمرو ،ابن الزبري، وعبد الرمحن بن نافعفهذا  ": قال ابن حزم

يقولون بعدم وجوب ، كلهم )3("العزيز، وقد روى أيضا عن عائشة، وذكره الشافعي عن ابن عباس

   .إخراج الزكاة يف عروض التجارة

أو إمجاع  ،أو سّنة ثابتة ،األصل براءة الذمة من التكاليف، والشرائع ال جتب بغري نّص قرآن -5

   )4(.متيقن

  

  :ابن عبد البر قول

  . ذهب ابن عبد الرب إىل ما ذهب مجهور العلماء من أّن الزكاة واجبة يف عروض التجارة     

وجرى عند العلماء جمرى  ،العبيد ال زكاة فيهم وأنَّ  ،كاة فيهاال َز  لُ يْ اخلَ ... " :قال ابن عبد الرب      

وكل ما يقتىن من غري  ،والدور ،وسائر العروض ،واجلواهر ،واألواين ،والفرش ،الثياب :العبيد واخليل

  .وهذا عند العلماء ما مل يرد بذلك أو بشيء منه جتارة ،العني واحلرث واملاشية

وممن رأى الزكاة يف  ،فالزكاة واجبة فيه عند أكثر العلماء :فإن أريد بشيء من ذلك التجارة

وال خمالف هلما من  ،وابن عمر ،عمر :اخليل والرقيق وسائر العروض كلها إذا أريد �ا التجارة

                                      
 .238 ، ص5ج احمللى، ابن حزم، )1(

املصنف، عبد الرزاق . 7119رقم  100 ، ص4باب ال زكاة إال يف الناض ج املصنف كتاب الزكاة، عبد الرزاق يف أخرجه  )2(

 .م1983 -ه1403: ، سنة2. حبيب الرمحن األعظمي، بريوت، املكتب اإلسالمي، ط: بن مهام الصنعاين، حتقيق

 .237، ص 5ج احمللى، ابن حزم، )3(

 .237، ص 5نفسه، ج املرجع  :ينظر )4(
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 ،وعلى ذلك فقهاء األمصار باحلجاز ،والكوفة ،والبصرة ،وهو قول مجهور التابعني باملدينة ،الصحابة

    )1(".وهو قول مجاعة أهل احلديث ،والشام ،والعراق
  :استدل ابن عبد الرب مبا يلي     

 دُّ عِ الذي نُ  نَ كان يأمرنا أن خنرج الصدقة مِ  أن رسول اهللا ":   عن مسرة بن جندب -1

    )2(."للبيع

 .أمٌر صريح بوجوب إخراج الزكاة من مال التجارة " يأمرنا: "أّن قوله: ووجه الداللة     

: فقلت. أَدِّ زََكاَة َماِلكَ : يا محاس: فقال، عمر يب رَّ مَ : " ن محاس عن أبيه قالعن أىب عمرو ب -2

  )5(".أَدِّ زََكاتـََها ِقيَمًة، ُمثَّ قـَوِّْمَها : فقال ،)4(َوأُُدمٌ )3(َما ِيل َماٌل ِإالَّ ِجَعابٌ 

  )6(".زكاة إال ما كان للتجارة ليس يف العروض" :قال رضي اهللا عنهما بن عمرعبد اهللا  عن -3

وهذا األثر وإن كان من قول عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، إّال أنّه يتضّمن إجياب حكم 

ما كان ابن عمر ليقول : "الرب ، قال ابن عبدفيكون له حكم الرفع إىل النيب  ،يقال بالرأيمما ال 

ولوال أن ذلك عنده سنة مسنونة ما  ،- واهللا أعلم -ألن مثل هذا ال يدرك بالرأي، مثل هذا من رأيه

  )7(."قاله

                                      
 .125 ، ص17ج  التمهيد، ابن عبد الرب،) 1(

. 1562رقم  145، ص 2أخرجه أبو داود يف السنن كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ج  )2(

والبيهقي يف  .2027رقم  39 ، ص3ج  زكاة مال التجارة وسقوطها عن اخليل والرقيقالزكاة، باب والدارقطين يف السنن كتاب 

حممد عبد القادر : السنن الكربى، البيهقي، حتقيق. 7597رقم  247، ص 4السنن الكربى كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة ج 

، ص 2قال احلافظ ابن حجر يف تلخيص احلبري ج . م2003-ه1424: ، سنة2. دار الكتب العلمية، ط: عطا، بريوت

  . 310، ص 3واحلديث ضعفه األلباين يف إرواء الغليل ج  ،"يف إسناده جهالة: "346

 .163، ص 2تاج العروس، الزبيدي ج ". تطلق اجلعبة على أكرب أواين الشربو ، مجع جعبة" :جعابٌ ) 3(

 .192، ص 31تاج العروس، الزبيدي ج  ."هو اجللد الذي قد مت دباغه وتناهى: "األدمي )4(

األلباين يف إرواء واحلديث ضعفه . 35، ص 3ج  باب تعجيل الصدقة قبل احلولكتاب الزكاة، ،  أخرجه الدارقطين يف السنن) 5(

 .311، ص 3ج  الغليل

 وابن أيب شيبة يف املصنف. 7605رقم  248 ، ص4أخرجه البيهقي يف السنن الكربى كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة ج ) 6(

  .10560رقم  526 ، ص6حيول عليه احلول ج  ،ما قالوا يف املتاع يكون عند الرجلكتاب الزكاة، 

 .118 ، ص9االستذكار، ابن عبد الرب ج ) 7(
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قد ثبت عن عمر، : "إمجاع الصحابة على وجوب زكاة عروض التجارة، قال ابن عبد الرب -4

  )1(."الصحابة رضوان اهللا عليهموابن عمر زكاة عروض التجارة، وال خمالف هلما من 

 :جواب ابن عبد البر على أدلة الظاهرية

  .قول الظاهرية القائل بعدم وجوب الزكاة يف عروض التجارة بأنّه قول شاذ ابن عبد الرب وصف •     

وإن نوى �ا صاحبها  ،داود فلم ير الزكاة يف العروض قد شذَّ و ": ابن عبد الرب قال

  )2(."التجارة

  : ناقش أدلة الظاهرية مبا يلي وقد    

قد عفوت : "وقوله  )3("ليس على املسلم صدقة يف عبده وال يف فرسه : " استدالهلم بقوله  –أ 

   .)4("عفوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق

العبد والفرس الذي مل يتخذه صاحبه للتجارة، أّما إذا  :بأّن املراد به ذكر احلافظ ابن عبد الرب     

  .نوى به التجارة ففيه زكاة

قال سائر العلماء إمنا معىن هذا احلديث فيما يقتىن من العروض وال يراد به ": قال ابن عبد الرب     

   )5(." التجارة

سائر العروض كلها على أجرى العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من اخلالفني : "قالو      

فوجب  ،وهم فهموا املراد وعلموه ،إذا اقتىن ذلك لغري التجارة ،جمرى الفرس والعبد :اختالف أنواعها

ألن اهللا عز وجل قد توعد من اتبع غري سبيل املؤمنني أن يوليه ما توىل  ،التسليم ملا أمجعوا عليه

   )6(."ويصليه جهنم وساءت مصريا

ما عدا الرقيق  مالٍ  من كلِّ  على أصل أهل الظاهر أن تكون الزكاة تؤخذالواجب : " وقال     

م ال يقيسون على اخليل والرقيق ما كان يف معنامها من العروض، وال إمجاع يف إسقاط ؛ أل�َّ واخليل

                                      
 .182 ، ص17ج  التمهيد، ابن عبد الرب،) 1(

 .126 ، ص17ج  املرجع نفسه،)2(

 .55 ، صتقدم خترجيه) 3(

 55 ، صتقدم خترجيه) 4(

  .126 ، ص17ج  التمهيد، ابن عبد الرب،)5(

 .135، ص 17ج  التمهيد، ابن عبد الرب، )6(
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الصدقة عن العروض املبتاعة للتجارة، بل القول يف إجياب الزكاة فيه نوع من اإلمجاع، ويف هذا كله 

   )1(".ن مثله أوضح الدالئل على تناقضهم فيما قالوه ونقضهم ملا أصلوهوما كا

فقال  وأّما ما استدلوا به من آثار وردت عن بعض الصحابة كعائشة وعبد اهللا بن عباس  –ب 

د رِ إمنا ذلك إذا مل يُ  ،عن عائشة وابن عباس يف أن ال زكاة يف العروض يَ وِ الذي رُ  إنَّ : "ابن عبد الرب

   )2(."التجارة�ا 

احتجاج ": بأّن األصل هو براءة الذمة من التكليف، فرّد عليه ابن عبد الرب بقوله أّما استدالهلم  -  ج

 وكسرٌ  ،لقوهلم ألصوهلم وردٌّ  ذلك نقضٌ  ألنَّ  ،عجيبٌ  ه املسألة برباءة الذمة عجبٌ أهل الظاهر يف هذ

M j :قال يف كتابه ألن اهللا  ،والسنةهم يف القول بظاهر الكتاب للمعىن الذي بنوا عليه مذهب

 m l kL  ]وظاهر هذا القول يوجب على أصوله من مالٍ  ماالً  صَّ ومل خيَُ  ]103: لتوبةا ،

ما أمجعت األمة أنه ال زكاة فيه من األموال، وال إمجاع يف إسقاط  إالَّ  ،مالٍ  أن جتري الزكاة من كلِّ 

من اجلمهور الذين ال جيوز الغلط  يف إجياب الزكاة فيها إمجاعٌ  الزكاة عن عروض التجارة، بل القولُ 

   )3(."ستحيل أن جيوز الغلط يف التأويل على مجيعهمه مُ ألنَّ  ،عليهم وال اخلروج عن مجاعتهم

  :الراجحالرأي 

: وهو أنّ  هو األرجح، أّن اختيار ابن عبد الرب يف هذه املسألة  -واهللا أعلم– مما سبق يل يتبني      

M e d c: ، وهذا ملا سبق ذكره من أدلة، ولقوله تعاىلالزكاة واجبة يف عروض التجارة

 j i h g fL ]وقد روي عن مجاعة من السلف يف تفسري ]267: البقرة ،

  )4(.زكاة عروض التجارة :هذه اآلية أّن املراد به

قال  قد ، ألّن هذا القولففيه نظر، ه قول شاذّ به ابن عبد الرب قول الظاهرية بـأنَّ  فَ صَ وأّما ما وَ       

    )5(.سبق ذكر أمسائهم ،به قبل الظاهرية مجاعة من الصحابة والتابعني

   

                                      
 115 ، ص9، ابن عبد الرب ج االستذكار )1(

 .133، ص 9التمهيد، ابن عبد الرب، ج ) 2(

 .114، ص 9، ابن عبد الرب ج االستذكار )3(

 . 555، ص 5جامع البيان يف تأويل آي القرآن، ابن جرير الطربي، ج : ينظر تفسري اآلية) 4(

 .55ينظر، ص ) 5(
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  .إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافرحكم : الثاني المبحث

  يف العبد الكافر هل يؤدى عنه زكاته أم ال؟ ... اختلفوا: "ابن رشد قال     

  .)2(ليس على السيد يف العبد الكافر زكاة: والشافعي، وأمحد ،)1(فقال مالك

   )4(".عليه الزكاة فيه:  )3(وقال الكوفيون

  :مذهب الظاهرية

ذهب الظاهرية إىل القول بأّن زكاة الفطر جيب أن تؤدى عن الرقيق عموًما سواء كانوا مسلمني      

  .أو كفارًا

رقيقه، مؤمنهم وكافرهم، من كان منهم لتجارة أو لغري جتارة  ويؤديها املسلم عن ": قال ابن حزم     

   )5(."كما ذكرنا، وهو قول أىب حنيفة، وسفيان الثوري يف الكفار

  :استدّل ابن حزم مبا يلي     

ِر يف الِفطكاٌة، إال زَكاَة ز  لَيَس يف اخلَيِل والرَّقيقِ : "قال  عن النيبَّ   عن أيب هريرة -1

 )6(".الرقيق

أوجب إخراج زكاة الفطر يف العبيد عموًما، ومل خيص  ووجه الداللة من احلديث أّن النيب 

  .املسلمني فقط

فأوجب عليه الصالة والسالم صدقة الفطر على املسلم يف رقيقه عموما، فكان  : "قال ابن حزم     

بعض ما يف هذا احلديث، ال  ، وكان ما يف حديث أىب سعيديخلدر هذا زئدا على حديث أىب سعيد ا

    )7(."معارضا له أصال، فلم جيز خالف هذا اخلرب

  

                                      
ال يؤدي الرجل صدقة الفطر عن امرأته : وقال مالك: قال .جل عن عبيده النصارى صدقة الفطرال يؤدي الر : قال مالك" )1(

املدونة الكربى، ابن  ."النصرانية وال عن أم ولده النصرانية، وال يؤدي زكاة الفطر إال عمن حيكم عليه بنفقتهم من املسلمني

 389، ص 1القاسم، ج 

 .284، ص 4املغين، ابن قدامة، ج : ينظر) 2(

 .132، ص 6 جاحمللى، ابن حزم، :ينظر. وهو قول الظاهرية) 3(

 .253، ص 1بداية ا�تهد و�اية املقتصد، ابن رشد،  ج)4(

 .132، ص 6 جاحمللى، ابن حزم،  )5(

 .55تقدم خترجيه، ص ) 6(

 .133، ص 6 جاحمللى، ابن حزم، )7(
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  :ابن عبد البر قول

ُخترج زكاة ذهب احلافظ ابن عبد الرب إىل القول بأنَّ زكاة الفطر ال تؤدى على العبد الكافر، وإمنا      

  .الفطر عن املسلمني فقط

ليس على أحد أن يؤدي  :وأبو ثور ،وأمحد بن حنبل ،والشافعي ،قال مالك : "قال ابن عبد الرب     

 ،وهو قول سعيد بن املسيب ،وإمنا هي على من صام وصلى ،عن عبده الكافر صدقة الفطر

   )1(."واحلسن

فرض زكاة  أن رسول اهللا ": رضي اهللا عنهمااستدّل ابن عبد الرب حبديث عبد اهللا بن عمر      

   )2(."من املسلمني ،ذكر أو أنثى ،، أو عبدحرّ  الفطر صاعا من متر، أو صاعا من شعري على كلِّ 

وذكره  ،قد زعم بعض الناس أنه ال يقول فيه أحد من املسلمني غري مالك : "قال ابن عبد الرب     

ولو انفرد  ،وقد قاله غري مالك مجاعة ،وليس كما ظن الظان ،احعن ابن وضّ  ،أيضا أمحد بن خالد

   .فكيف ومل ينفرد به ،به مالك لكان حجة يوجب حكما عند أهل العلم

   .عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر ،وقد رواه إمساعيل بن جعفر

  .ن اجلمحي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمرورواه سعيد بن عبد الرمح

  .ورواه كثري بن فرقد عن نافع عن ابن عمر 

   )3(.""من املسلمني" :ويونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر كلهم قالوا فيه 

فزكاة ، باملسلمنيأ�ا حكم خمتص  يف نصٌ  ، فهو"من املسلمني: "قولهجه الداللة من احلديث و و      

   )4(.تلزم املسلمني وخترج عنهم دون غريهم من أهل الكفر الفطر إمنا

ه ألنَّ  ،وهو النظر أيضا ،يقضي ملالك والشافعي ،"من املسلمني" :قوله  : "قال ابن عبد الرب     

فال وجه ألدائها  ،والكافر ال يتزكى ،وهذا سبيل الواجبات من الصدقات ،هرة للمسلمني وتزكيةطُ 

   )5(."عنه

                                      
 .332، ص 14التمهيد، ابن عبد الرب، ج  )1(

. 1504رقم  466 ، ص1دقة الفطر على العبد وغريه من املسلمني ج ، صبابأخرجه البخاري يف الصحيح كتاب الزكاة،  )2(

  .984رقم  437، ص 1ج ومسلم يف الصحيح كتاب الزكاة،  باب زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعري 

 .312 ، ص14ج  عبد الرب،التمهيد، ابن  )3(

 . 479 ، ص3ج  ،إكمال املعلم، عياض بن موسى اليحصيب: ينظر) 4(

 .334 ، ص14ج  التمهيد، ابن عبد الرب، )5(
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   )1(."وهذا قاطع ،إلجيا�ا على أحد من الكافرين دفعٌ  ،يف ختصيصه املسلمني: "وقال     

  :دلة الظاهريةأجواب ابن عبد البر على 

قد ضّعف ابن عبد الرب احلديث الذي استدّل به ابن حزم على أّن زكاة الفطر تؤدى عن الرقيق •     

  .الكفار

صدقة يف فرس الرجل وال عبده إال صدقة ال " :قال عن أيب هريرة عن رسول اهللا : "فقال     

�ذه  فاحتجَّ  ،هاإال أنه قد روي بأسانيد معلولة كلُّ  ،وهذا مل جيئ به غري جعفر بن ربيعة ،)2("الفطر

   )3(."الزيادة بعض من ذهب مذهب العراقيني يف إجياب صدقة الفطر يف اململوك الكافر

  

  :الراجحالرأي 

أّن زكاة الفطر ال تَؤدى إال وهو  ،يف هذه املسألة أقوى اختيار ابن عبد الربمما سبق أّن  يل يتبني      

وألّن  ،"من املسلمني: "يف احلديث من قوله  اجلمهور به ، وهذا لصحة ما استدلعلى املسلمني

والعلم ، والكافر ال يتطهر إّال بأن ُيسلم، فال معىن ألداء زكاة الفطر عنه، زكاة الفطر طُهرٌة للمسلم

  .عند اهللا

   

                                      
 .137 ، ص17ج  التمهيد، ابن عبد الرب، )1(

 .55تقدم خترجيه، ص ) 2(

 .136، ص 17ج  التمهيد، ابن عبد الرب، )3(
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  : الرابع فصلال

  .الصيامتعقبات ابن عبد البر على أهل الظاهر في كتاب 

  

  

  

  :مبحثينويشتمل على 

 حكم الصيام في السفر: األول المبحث.  

 حكم قضاء الصوم عن الميت: الثاني المبحث.  
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  .حكم الصيام في السفر: األول المبحث

  :يف السفر إىل قولني فقهاء يف حكم الصوم اختلف ال     

 املسلم يف السفر فإنّ أنه إن صام إىل ذهب مجهور العلماء من احلنفية، واملالكية، والشافعية،  -1

 .)1(صحيح صيامه

  )2(.فرضه هو أيام أخر وأنَّ  ،ال جيزيه أنّه السفروذهب الظاهرية إىل أّن من صام رمضان يف  -2

  :مذهب الظاهرية

  . ذهب الظاهرية إىل أّن املسافر يف رمضان جيب عليه الفطر وال جيوز له الصوم     

 رضٌ فَ من سافر يف رمضان سفر طاعة أو سفر معصية، أو ال طاعة وال معصية فَـ : "قال ابن حزم     

بعد ذلك  يذلك، ويقض بلَ قَ  ال حينئذٍ  هُ صومُ  طلَ ، وقد بَ إزاءهعليه الفطر إذا جتاوز ميال أو بلغه أو 

   )3(." يف أيام أخر

  :استدّل ابن حزم لقوله مبا يلي     

1- M ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { zy x w v u

¥ L ]185 :لبقرةا.[ 

ال منسوخة  ،اإلسالممن أهل  بإمجاعهذه آية حمكمة ": اللة من اآليةقال ابن حزم مبيناً وجه الدّ      

على من شهده، وال فرض على املريض  إالأن اهللا تعاىل مل يفرض صوم الشهر  وال خمصوصة، فصحّ 

  )4(."ال حيلة فيه جليّ أياما أخر غري رمضان، وهذا نص  إالواملسافر 

 يفخرج عام الفتح إىل مكة  أن رسول اهللا   :اهللا عنهما رضيجابر بن عبد اهللا  عن  -2

فرفعه حىت نظر الناس  ،مث دعا بقدح من ماء ،فصام الناسُ  ،)5(فصام حىت بلغ كراع الغميم ،رمضان

                                      
ا�موع . 227، ص 3مواهب اجلليل، احلطاب، ج . 95، ص 2ترتيب الشرائع، الكاساين، ج بدائع الصنائع يف : ينظر) 1(

 .269، ص 6شرح املهذب، النووي، ج 

 .267 ، ص1ج  بداية ا�تهد و�اية املقتصد، ابن رشد،  :ينظر) 2(

 .243 ، ص6ج احمللى، ابن حزم،) 3(

 .235 ، ص6ج املرجع نفسه،)4(

 .214 ص ،4ج معجم البلدان، ياقوت احلموي،. ينةمكة واملد موضع بني: كراع الغميم )5(
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أولئك  ،العصاةأولئك : "فقال ،"امإن بعض الناس قد ص" :فقيل له بعد ذلك ،إليه مث شرب

  )1(."العصاة

وصار  ،"أولئك العصاة": فقد نسخه بقوله ،لرمضان كان صيامه   إن : "قال ابن حزم     

تطوعا فهذا  الفطر فرضا والصوم معصية، وال سبيل إىل خرب ناسخ هلذا أبدا، وان كان صيامه 

   )2(."أحرى للمنع من صيام رمضان لرمضان يف السفر

 .)3(."الصوم يف السفر الِربِّ  نَ ليس مِ ": قال رسول اهللا أّن   عن جابر -3

وجه الداللة من احلديث أّن ما مل يكن من الرب فهو من اإلمث، وقد ذكر ابن حزم أّن احلديث      

  )4(.واضٌح يف عدم جواز الصوم يف السفر، وجيب أخذ احلديث على عمومه

: ّمث ذكر ابن حزم أّن هذا القول الذي ذهب إليه قد قال به مجاعة من الصحابة والتابعني، منهم     

عمر بن اخلطاب، وعائشة، وعبد اهللا ابن عباس، وعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهم، وعطاء، 

   )5(.وشعبة

  :ابن عبد البر قول

  .ذهب ابن عبد الرب إىل أّن املسافر يباح له الفطر يف رمضان، وإن صام أجزأه الصوم     

وعلى إباحة الصوم والفطر للمسافر مجاعة العلماء وأمية الفقه جبميع ": ابن عبد الرب قال     

   )6(."األمصار

  :لقوله بأّن الصوم جيزئه إذا صام يف السفر يف رمضان مبا يلي ابن عبد الرب واستدلّ       

 وال  ،فلم يعب الصائم على املفطر كنا نسافر مع النيب ": قال عن أنس بن مالك  -1

   

                                      
 . 1114رقم  497 ، ص1أخرجه مسلم كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر ج ) 1(

 .399، ص 4احمللى، ابن حزم،ج ) 2(

ج " ليس من الرب الصوم يف السفر" :ملن ظلل عليه واشتد احلر باب قول النيب ، أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب الصوم) 3(

، ص 1ج  ...باب جواز الصوم والفطر ىف شهر رمضان للمسافرومسلم يف الصحيح كتاب الصيام، . 1946رقم  44، ص 2

 .1115رقم  498

 . 254 ، ص6ج احمللى، ابن حزم،: ينظر) 4(

 .258 – 256 ، ص6ج املرجع نفسه،: ينظر )5(

 .170 ، ص2ج  التمهيد، ابن عبد الرب،) 6(
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  )1(."املفطر على الصائم

ن زعم مَ  قولِ  ردُّ  :منها ،وفيه من الفقه وجوه كثرية: "قال ابن عبد الرب معلقا على هذا احلديث     

كما روي عن عمر وأيب هريرة وابن عباس وقال بذلك قوم   ،أن الصائم يف رمضان يف السفر ال جيزئه

   )2(."من أهل الظاهر
إذا صام يف رمضان أجزأه صوم ذلك اليوم وال يطالب  الفقهاء على أّن املريض إمجاع  -2

 .بقضائه، واملسافر مثله إن صام أجزأه وال يطالب بالقضاء

 املريض إذا حتامل على نفسه فصام وأمتَّ  أنّ وهو إمجاعهم  :ودليل آخر : "قال ابن عبد الرب      

والكالم  ،واملسافر يف التالوة ويف املعىن مثله ،ذلك رخصة له أنَّ فدل على  ،ذلك جمزئ عنه أنّ  ،يومه

   )3(."يف هذا أوضح من أن حيتاج فيه إىل إكثار

 :الظاهريةجواب ابن عبد البر على أدلة 

، وصف ابن عبد الرب قول الظاهرية القائل بأنَّ املسافر يف رمضان جيب عليه الفطر بالشذوذ•     

  .وأّن السنَّة الثابتة هي على خالف قوله

ة نَّ بد الرمحان بن عوف والسُ روى عن عَ م يُ هُ كلّ   هاءُ قَ الفُ  هُ رَ جَ هَ  شاذٌّ  قولٌ وهو : "ابن عبد الرب قال     

  .)4(."هدُّ رُ تَـ 

M { zy x w v u: ورّد على ما استدّل به الظاهرية من قوله تعاىل       

¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | L ]مبا يلي ]185 :لبقرةا:   

 M K J I H G F Eفأما من احتج بقول اهللا : "ابن عبد الرب قال     

O N M L L  ]ظاهر  ألنَّ  ،فال دليل معه على ذلك ،وزعم أن ذلك عزمة ]184: لبقرةا

                                      
 .30تقدم خترجيه، ص  )1(

 .170 ، ص2ج  التمهيد، ابن عبد الرب،) 2(

 .175 ، ص2ج  :املرجع نفسه )3(

 .49 ، ص22ج  :املرجع نفسه )4(
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§ ¨ ©  : Mوالدليل على ذلك قوله  ،ا يدل على الرخصة والتخيريالكالم وسياقه إمن

¯ ® ¬ « ª L ]1(]." 185: لبقرةا(   

  :فقد أجاب عنه جبوابني )2(."الصوم يف السفر الِربِّ  نَ ليس مِ " : أما ما استدلوا به من قوله        

قد روي  :إىل قول أهل الظاهر يف هذه املسألةفإن قال قائل ممن مييل :"قال: اجلواب األول •     

وما مل يكن من الرب فهو من  ،"الصيام يف السفر -أو ليس من الرب-ليس الرب " :أنه قال عن النيب 

  .واستدل �ذا على أن صوم رمضان يف السفر ال جيزئ ،اإلمث

وهو رجل رآه رسول اهللا  ،أن هذا احلديث خرج لفظه على شخص معني :فاجلواب عن ذلك       

  ُليس الرب أن يبلغ اإلنسان  :أي ،فقال ذلك القول ،نفسهب عليه وهو جيود لَ لِّ وهو صائم قد ظ

يف  والدليل على صحة هذا التأويل صوم رسول اهللا  ،بنفسه ذلك املبلغ واهللا قد رخص له يف الفطر

   )3(."أبعد الناس منه السفر ولو كان الصوم إمثا كان رسول اهللا 

 ،ليس هو أبر الرب :أي ،"ليس الرب الصيام يف السفر:" وحيتمل قوله  : "قال: اجلواب الثاين •     

وقد يكون الفطر يف السفر  ،إذا كان يف حج أو جهاد ليقوى عليه ،ألنه قد يكون اإلفطار أبر منه

    )4(."اهللا أباحه ا ألنَّ ر� املباح بِ 

  :الراجحالرأي 

، وهو جواز يف هذه املسألة أقوى اختيار ابن عبد الربأّن  -والعلم عند اهللا–يل  مما سبق يتبني      

فلم يعب الصائم على  كنا نسافر مع النيب ": قال الصوم يف السفر، حلديث أنس بن مالك 

   )5(."املفطر على الصائم وال ،املفطر

   

                                      
 .175، ص 2 ج التمهيد، ابن عبد الرب، )1(

 .65، ص تقدم خترجيه) 2(

 .172، ص 2التمهيد، ابن عبد الرب، ج  )3(

 .174، ص 2ج : املرجع نفسه) 4(

 .30تقدم خترجيه، ص ) 5(
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  .حكم قضاء الصوم عن الميت: الثاني المبحث

  .ال يصوم أحد عن أحد: إذا مات وعليه صوم فإن قوما قالوا : "قال ابن رشد

يطعم عنه وليه، وبه قال : يصوم عنه وليه، والذين مل يوجبوا الصوم قالوا: وقوم قالوا•

  .)1(الشافعي

  .ال صيام، وال إطعام، إال أن يوصي به، وهو قول مالك: وقال بعضهم•

  .يستطع أطعميصوم، فإن مل : وقال أبو حنيفة•

يصوم عنه وليه يف النذر، وال يصوم عنه يف : بني النذر، والصيام املفروض، فقالوا ق قومٌ وفرَّ •

   )3(.")2(الصيام املفروض

  :مذهب الظاهرية

  .ذهب الظاهرية إىل أّن من مات وعليه صوم وجب على أوليائه أن يصوموا عنه     

 ففرضٌ  ،من قضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة واجبةومن مات وعليه صوم فرض ": قال ابن حزم     

ن إأوصى به أو مل يوص به، ف أصاليف ذلك  إطعاميصوموه  عنه هم أو بعضهم، وال  نأعلى أوليائه 

يصومه عنه والبد أوصى بكل ذلك أو مل يوص، وهو استؤجر عنه من رأس ماله من  ِيلٌّ مل يكن له وَ 

   )4(."مقدم على ديون الناس

  :استدّل ابن حزم لقوله مبا يلي     

  )5(."هيُّ لِ عنه وَ  امَ صَ  امٌ يَ وعليه صِ  ن ماتَ مَ " :قال عن عائشة رضى اهللا عنها أن رسول اهللا  -1

أنَّ من مات وعليه أيُّ صوٍم كان، فيجب على : ففي هذا احلديث تقريٌر لقاعدٍة عاّمٍة وهي     

  .)6(أوليائه قضاؤه

   

                                      
 .414، ص 6ا�موع شرح املهذب، النووي، ج: ينظر مسألة من مات وعليه قضاء رمضان عند الشافعية) 1(

 .399، ص 4ج : املغين، ابن قدامة: وهو مذهب اإلمام أمحد، ينظر) 2(

 .271، ص 1بداية ا�تهد و�اية املقتصد، ابن رشد ج ) 3(

 .2، ص 7احمللى، ابن حزم، ج ) 4(

ومسلم يف الصحيح  . 1952رقم  46 ، ص2ج  وم، صمن مات وعليهباب أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب الصوم، ) 5(

 .1147رقم  509 ، ص1ج  باب قضاء الصيام عن امليتكتاب الصيام، 

  .506 ، ص5ج ، نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار، الشوكاين: ينظر) 6(
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فليصم عنه وليُّه، واألصل يف األمر : ، هو خٌرب مبعىن األمر، أي"هيُّ لِ عنه وَ  امَ صَ  : " وقوله     

   )2(."فليصم عنه ولّيه: "وجاء احلديث عند البزار بلفظ، )1(الوجوب

ماتت وعليها  يمأُ  إنَّ  :فقالت أن امرأة أتت رسول اهللا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  -2

فدين اهللا أحق " :قال .نعم :قالت "؟تقضينه دين أكنتِ أرأيت لو كان عليها : "فقال. صوم شهر

   )4(".اقضه عنها: "وعند البخاري ، )3(."بالقضاء

  .)5(.عام يف كلِّ دين، والصوم منه." بالقضاء فدين اهللا أحقُّ :"قوله : وجه الداللة من احلديث     

ومن وافقهم يف أن الوارث بن حزم للظاهرية اوقد استدل �ذه الزيادة : "قال احلافظ ابن حجر     

   )6(."يلزمه قضاء النذر عن مورثه يف مجيع احلاالت

  :ابن عبد البر قول

: ذهب احلافظ ابن عبد الرب إىل أنَّ من مات وعليه صوم أّن وليه ال يصوم عنه، قال ابن عبد الرب     

 نذر من أو ،رمضانمن عليه صيام من قضاء أي [ ال يصوم عنه وليه يف الوجهني مجيعا :قال مالك"

    )8(.")7(عليه عندنا عٌ مَ تَ جمُْ  وهذا أمرٌ  :قال مالك ،وال يصوم أحد عن أحد، ]نذره

  :استدّل ابن عبد الرب لقوله مبا يلي     

 ال يصلي أحد عن أحد، وال يصوم أحد ": قال: عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال -1

  

                                      
: حممد عبد الرمحن املرعشلي، الرياض: ، حتقيقالصنعايناألمري سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام، : ينظر) 1(

 .229 ، ص2ج دار النفائس، دون طبعة أو سنة طبع،

: ، سنة1. مؤسسة الرسالة، ط: حبيب الرمحن األعظمي، بريوت: ، حتقيق، نور الدين اهليثميعن زوائد البزار كشف األستار) 2(

 .1023رقم  481 ، ص1ج  م،1979-ه1399

 . 1148رقم  509 ، ص1ج  باب قضاء الصيام عن امليتأخرجه مسلم يف الصحيح، كتاب الصيام، ) 3(

 ج باب ما يستحب ملن تويف فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن امليتكتاب الوصايا،  ،أخرجه البخاري يف الصحيح) 4(

 .2761رقم  293، ص 2

 .507 ، ص5ج  ،نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار، الشوكاين: ينظر  )5(

، 1. دار طيبة، ط: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، الرياض: حتقيقالبخاري، ابن حجر العسقالين، حيح ص فتح الباري بشرح )6(

 .363، ص 15، ج .م2005-ه1426: سنة

 .407، ص 1اإلمام ماك، ج املوطأ، : ينظر) 7(

 .27، ص 9التمهيد، ابن عبد الرب، ج  )8(



 

70 

   )1(."من حنطةعن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا 

  )2(."وأطعموا عنهم ،ال تصوموا عن موتاكم": أ�ا قالت رضي اهللا عنها عن عائشة  -2

قياس الصوم على الصالة، فكما أنّه ال يصلي أحٌد عن أحد باإلمجاع، فالصوم مثله ال يصوم  -3

  )3(.أحٌد عن أحد

  :جواب ابن عبد البر على أدلة الظاهرية

عن عائشة رضى اهللا عنها أن رسول ابن عبد الرب على الظاهرية يف استدالهلم حبديث  أجاب •     

بأّن فتوى عائشة رضي اهللا عنها خبالف هذا  )4(."هيُّ لِ عنه وَ  امَ صَ  امٌ يَ وعليه صِ  ن ماتَ مَ " :قال اهللا 

  .احلديث يقدح يف االحتجاج به ولو صّح احلديث عنها مل ختالفه

أل�ا أفتت خبالفه  ]أي ال حيتج به يف هذه املسألة[ حديث عائشة سواء": قال ابن عبد الرب     

طعم عنه يف قضاء يُ " :روى عبد العزيز بن رفيع عن امرأة منهم يقال هلا عمرة عن عائشة من قوهلا

     )6(")5(."رمضان وال يصام

ماتت  يمأُ  إنَّ  :فقالت أن امرأة أتت رسول اهللا أّن :  أما حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما     

فقد أجاب عنه ابن عبد الرب بثالثة  )7(."اقضه عنها: "قال وفيه أّن النيب ... وعليها صوم شهر

  :أجوبة

أمي نذرت  إنّ : "أّن احلديث ُخمَتلف يف إسناده ومتنه، فجاء يف بعض الروايات: اجلواب األول •     

  ن امرأة أ": بعض الروايات ، ويف"إنَّ أخيت ماتت وعليها صيام" ،..."أن حتج فلم حتج حىت ماتت

   

                                      
، 3ج  وم احلي عن امليت وذكر اختالف الناقلني للخرب يف ذلك، صباب ،الصيام كتاب) السنن الكربى(أخرجه النسائي يف ) 1(

 .2930رقم  257 ص

 . 430 ، ص4كتاب الصيام، باب من قال يصوم عنه وليه ج  ،السنن الكربىأخرجه البيهقي يف ) 2(

 .29 ، ص9ج  التمهيد، ابن عبد الرب،: ينظر) 3(

 .68، ص تقدم خترجيه) 4(

 .70، ص تقدم خترجيه )5(

 .29 ، ص9ج التمهيد، ابن عبد الرب، ) 6(

 .69 ، صتقدم خترجيه) 7(
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   )1(.فاحلديث مضطرب". أمي ماتت وعليها صوم إنَّ  :فقالت جاءت إىل رسول اهللا 

وهو راوي  ،أنّه صّح عن عبد اهللا بن عباس أنّه أفىت خبالف هذا احلديث: اجلواب الثاين •     

ويف فتوى ابن  : "قال ابن عبد الرب ،)2("يصوم أحد عن أحدال : " فقال ،بتأويله ماحلديث وهو أعل

، وقال أيًضا )3(."ألنه لو صح عنه أو عنده مل خيالفه :قالوا ،عباس خبالفه ما يوهنه عند الكويف واملدين

خبالفه فدل على أنه غري وقد كان ابن عباس يفيت : "أيًضا يف فتوى ابن عباس خبالف هذا احلديث

   )4(."صحيح عنه

، قال ابن عبد أنَّ األمر يف هذا احلديث حممول على الندب ال على اإلجياب: اجلواب الثالث •     

  :واختلف أهل العلم يف النذر ويف حكمه: "الرب

عنه فقال أهل الظاهر كل من كان عليه نذر وتويف ومل يقضه كان على أقعد أوليائه قضاؤه       

   .وسواء كان يف بدن أو مال ،واجبا بظاهر هذا احلديث

وحممل هذا احلديث عندهم على  ،ليس ذلك على وليه إال أن يوصي به :وقال فقهاء األمصار      

    )5(."الندب ال على اإلجياب

  :الراجحالرأي 

من مات أّن  :وهو، أّن ما ذهب إليه الظاهرية هو األقوى، -والعلم عند اهللا– يتبني يلالذي      

وعليه  ن ماتَ مَ " :قال عائشة رضى اهللا عنها أن رسول اهللا وعليه صوٌم، صام عنه أولياؤه، حلديث 

    )7(."فدين اهللا أحق بالقضاء: "، ولقوله )6(."هيُّ لِ عنه وَ  امَ صَ  امٌ يَ صِ 

  

                                      
زعم بعض املخالفني أنه ": ، لكن رّد دعوى االضطراب احلافظ ابن حجر فقال27 ، ص9ج التمهيد، ابن عبد الرب، )1(

بشرح، صحيح  فتح الباري." من الصوم واحلج فإنه حممول على أن املرأة سألت عن كلٍّ  ،اضطراب يعل به احلديث وليس كما قال

 .149، ص 5البخاري، ابن حجر ج 

 .70 ، صتقدم خترجيه) 2(

 .27 ، ص9ج  الرب،التمهيد، ابن عبد  )3(

 .27 ، ص9ج  :املرجع نفسه )4(

 .29، ص 9ج : املرجع نفسه )5(

  .68 ، صتقدم خترجيه )6(

 .69تقدم خترجيه، ص ) 7(
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  : الخامس فصلال

  .الحجتعقبات ابن عبد البر على أهل الظاهر في كتاب 

  

  

  

  :مبحثينويشتمل على 

  

 حكم حج المملوك، وهل يجزيه عن حجة اإلسالم إذا أعتق؟: األول المبحث  

 رفع النساء أصواتهّن بالتلبية حكم :الثاني المبحث. 
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  ؟حكم حج المملوك، وهل يجزيه عن حجة اإلسالم إذا أعتق: األول المبحث

  :مذهب الظاهرية

وأّن ذلك  ه مثَّ أُعتق ال يطالب بإعادة احلج،قِّ ذهب الظاهرية إىل أّن اململوك إذا حجَّ يف حال رِ      

    )1(".رعليه احلج كاحلُ : "يف حج العبد واألمة حزمقال ابن  جيزئه عن حجة اإلسالم،

  :استدّل ابن حزم لقوله مبا يلي     

 يكم احلجَّ لَ عَ  ضَ رِ يا أيها الناس قد فُ ": فقال خطبنا رسول اهللا : عن أيب هريرة قال -1

نعم لوجبت : لو قلت: "؟ فسكت حىت قاهلا ثالثا فقاليا رسول اهللا عامٍ  أكلَّ : فقال رجل ،"واجُ حُ فَ 

فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على  ،ذروين ما تركتكم": مث قال ،"وملا استطعتم

  )2(".وإذا �يتكم عن شيء فدعوه ،ستطعتمنه ما افإذا أمرتكم بشيء فأتوا م ،أنبيائهم

  .، وهذا لفظ عام يدخل فيه احلّر والعبد"يا أيها الناس: "  ووجه الداللة من احلديث قوله    

وجاء ... وعجمي وأعرايب وعبدٍ  حرٍّ  ع فصار عموما لكلِّ كان هذا يف حجة الودا : "قال ابن حزم     

  )3(."�ما من الناسعرايب ألاخلطاب باحلج العبد واأل نصه يف هذا اخلرب فدخل يف

عليه عمرة  إالمن أحد من خلق اهللا  ما" :عنهما قال عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا -2

 )4(".ةجوح

   )5(."من استطاع إليه سبيال ،وعمرة ةٌ إالّ عليه حجَّ  مسلمٌ  ليسَ : "قال عن جابر  -3

 ، فعبد اهللا بن عمر وجابر "ليس مسلم"، و "ما من أحد: "ووجه الداللة من األثرين هو قوله     

  . مل خيصا وجوب العمرة واحلج باألحرار دون العبيد

                                      
 .43 ، ص7ج احمللى، ابن حزم،) 1(

   .1337 رقم 608 ، ص1باب فرض احلج مرة ىف العمر ج أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب احلج، ) 2(

 .46 ، ص7 جاحمللى، ابن حزم، )3(

ووصله الدارقطين يف . 537، ص 1ج: تعليقا، كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها: أخرجه البخاري يف الصحيح) 4(

 .2720رقم  346، ص 3ج : السنن، كتاب احلج، باب املواقيت

 . 46 ، ص7ج احمللى، ابن حزم، : ينظر )5(
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عليه  إالحد من خلق اهللا من أ ما": اآلخر، وقال "من مسلم ما": قال أحدمها": قال ابن حزم     

ة، ومن ادعى مَ ة من أَ رَّ ، وال حُ ا من عبدٍ ر� حُ  ، والا من جينّ نسي� إا صَّ خيَُ  ا وملمَّ فقطعا وعَ  ،"ةجعمرة وح

     )1(."عليهما ختصيص احلر واحلرة فقد كذب عليهما

  :ابن عبد البر قول

ذهب احلافظ ابن عبد الرب إىل أّن اململوك إذا حج يف حال رقِّه مث أعتق أنّه ال جتزئه عن حجة      

  . اإلسالم، وعليه أن حيج حجة اإلسالم يف حال عتقه

  :استدّل ابن عبد الرب مبا يلي     

َا َصيبٍّ " :عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قالعن  -1 َأجزََأت عنه، فَِإن اَت ُه َفمَحجَّ به أَهل أَميُّ

َا ممَ أَدَرَك َفعليِه احلَ    )2(."جُّ فَِإْن أُعِتَق، فـََعَليِه احلَ ُه، َفَماَت، َأْجزََأْت َعْنُه، وٍك َحجَّ ِبه أهللُ جُّ، َوأَميُّ

 ؟سألت ابن عباس عن اململوك إذا حج مث عتق بعد ذلك" :عن عبيد صاحب احللي قال -2

  )3(."عليه احلج :قال

     )4(.الفقهاء على أّن اململوك إذا حج يف حال رقِّه مث عتق أّن عليه حجة اإلسالمإمجاع  -3

  :جواب ابن عبد البر على الظاهرية

  :الظاهرية مبا يلي على ما استدّل به ابن عبد الرب أجاب •     

، صحيحمن أّن اململوك داخل يف عمومات األدلة املوجبة للحج فغري  :أّن ما استدلَّ به الظاهرية     

  .ألّن اململوك خارج من تلك العمومات

 :أما اململوك فهو عند مجهور العلماء خارج من اخلطاب العام يف قوله  : "قال ابن عبد الرب     

M ¡ � ~ } | L ]ه ليس له أن حيج وأنَّ  ،يل عدم التصرفلبد ]97: ل عمرانآ

  .بغري إذن سيده

                                      
 .43 ، ص7ج احمللى، ابن حزم،) 1(

رقم  247، ص 2ج  باب حج اململوك قبل أن يعتق والغالم قبل أن يدركأخرجه الشافعي يف مسنده كتاب احلج، ) 2(

  .155، ص 4وصححه األلباين يف إرواء الغليل مرفوعا، ج  .940

: شرح معاين اآلثار، أبو جعفر الطحاوي، حتقيق. 4149رقم  257، ص 2أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار،ج ) 3(

 .م1994-ه1414: ، سنة1. عامل الكتب، ط: حممد زهري النجار وحممد سيد جاد احلق، بريوت

 .107 ، ص1ج  التمهيد، ابن عبد الرب،: ينظر) 4(
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! " # $   % & ' ) M  :كما خرج من خطاب اجلمعة وهو قوله       

     )L ]اآلية عند عامة العلماء إال من شذّ  ]09: جلمعةا.  

   M ut s r q p oLقال اهللا  ةجياب الشهادإوكما خرج من خطاب      

  .فلم يدخل يف ذلك العبد ]282: لبقرةا[ 

وهو من  ]97: ل عمرانآ[ M ¡ � ~ } | Lوكما جاز خروج الصيب من قوله      

  .بدليل رفع القلم عنه ،الناس

 M) ( ' & %   $ # " !L  :وخرجت املرأة من قوله     

  .وهي ممن مشله اسم اإلميان ]09: جلمعةا[

وهو قول فقهاء احلجاز والعراق  ،فكذلك خروج العبد من اخلطاب املذكور مبا ذكرنا من دليل     

   )1(."جيوز عليهم حتريف تأويل الكتاب البتة حبال ومثلهم ال ،والشام واملغرب

  

  :الرأي الراجح

ابن عبد  ما اختارهمجهور العلماء يف هذه املسألة هو الراجح، وهو يتبني يل مما سبق أّن قول       

ديث ابن حل وذلك ،جيزئه عن حجة اإلسالم اللكن و  ،حجه صحّ  إذا حجّ  أّن اململوك :وهو الرب،

َا َممُلوٍك َحجَّ بِه أهلُه، َفَماَت، َأْجزََأْت َعْنُه، فَِإْن أُعِتَق، فـََعَليِه اَحلجُّ " :ماعباس رضي اهللا عنه   )2(."أَميُّ

  

   

                                      
 .108 ، ص1ج  التمهيد، ابن عبد الرب،) 1(

 .74تقّدم خترجيه، ص ) 2(
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  .رفع النساء أصواتهّن بالتلبيةحكم : نيالثا المبحث

  :أصوا�ّن بالتلبية يف احلج أو العمرة إىل قولنياختلف العلماء يف حكم رفع النِّساء 

واحلنابلة، إىل أّن  ،والشافعية ،واملالكية ،من احلنفية: ذهب مجهور العلماء: القول األول •

   )1(.، بل تقتصر على إمساع نفسهااملرأة ال ترفع صو�ا بالتلبية

ذهب الظاهرية إىل أّن املرأة ترفع صو�ا بالتلبية يف احلج والعمرة، وهي والرجال : القول الثاين •

  . يف ذلك سواء

  :مذهب الظاهرية

ا يف حال دائمً  ،فما بعده اإلحرامن حني ية مِ لبِ من التَّ  رَ كثِ أن يُ  ونستحبُّ ": قال ابن حزم

ولو مرة،  ، وهو فرضٌ �ا والبدّ  صو�ما واملرأةُ  لُ جُ الرَّ  ، ويرفعُ حالٍ  زول، وعلى كلِّ ، والنُّ يالركوب، واملش

    )2(."ال شريك لك ،احلمد والنعمة لك وامللك إنَّ لبيك  ،لبيك اللهم لبيك :يوه

  :استدل ابن حزم ملا ذهب إليه مبا يلي     

أصحابك  رْ مُ  ،يا حممد: أتاين جربيل، فقال : "قال أّن النيب   عن زيد بن خالد اجلهين -1

."جِّ احلَ  رِ اعَ من شِ  فلريفعوا أصوا�م بالتلبية، فإ�ا
)3(   

، واألمر يفيد الوجوب، وهو أمر يعم "ُمْر أصحابك: "وجه الداللة من هذا احلديث قوله

الرجل واملرأة على حدٍّ سواء، ومن خصَّ األمر بالرِّجال دون النِّساء فقد خّصص بال دليل وال 

     )4(.برهان

من هذا؟، : خرج معاوية ليلة الّنفر فسمع صوت تلبية، فقال: "بن حممد قال عن القاسم -2

  )5(".عائشة أّم املؤمنني: قيل

                                      
، 7، ا�موع شرح املهذب، النووي، ج390، ص 3مواهب اجلليل، احلطاب، ج : ينظر مسألة رفع النساء أصوا�ن بالتلبية) 1(

 . 160، ص 5املغين، ابن قدامة، ج . 259ص

 .93، ص 7احمللى، ابن حزم، ج ) 2(

، وأمحد يف املسند ج 2923رقم  417 ، ص4أخرجه ابن ماجه يف السنن كتاب املناسك، باب رفع الصوت بالتلبية ج ) 3(

حيح ، ص:، قال احلاكم1655رقم  620 ، ص1، واحلاكم يف املستدرك، كتاب املناسك ج 21678رقم  11 ، ص36

 .اإلسناد

 .94 ، ص7ج احمللى، ابن حزم، : ينظر) 4(

 .14885رقم  507، ص 8، ج يف املرأة ترفع صو�ا بالتلبيةشيبة يف املصنف، كتاب احلج،  أخرجه ابن أيب ) 5(
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، ووجه الداللة من هذا األثر أّن عائشة رضي اهللا عنها رفعت صو�ا حىت مسعها معاوية 

الفعل  على أّن املرأة  ومل يُنقل عنه أنّه أنكر عليها رفَعها لصو�ا، وكان هذا حبضرة الصحابة، فدل هذا

   )1(.ترفع صو�ا بالتلبية

  :ابن عبد البر قول

ذهب احلافظ ابن عبد الرب إىل أّن املرأة ال ترفع صو�ا بالتلبية إالَّ بقدر ما ُتسمع به 

  .)2(نفسها

    )3(".ا عليها أن تسمع نفسهاوإمنَّ  ،يف املرأة أن ال ترفع صو�ا ةُ نّ السُ  : "قال ابن عبد الرب

استدل ابن عبد الرب بإمجاع العلماء  أّن املرأة ال ترفع صو�ا بالتلبية، ونقل هذا اإلمجاع ابن 

   )4(.عبد الرب

  :جواب ابن عبد البر على الظاهرية

 من أّن املرأة ترفع صو�ا بالتلبية مثل الرجال، الظاهرية عّما استدّل به أجاب ابن عبد الرب•

  .، ومل يشملها العموم"مر أصحابك: "بأّن املرأة خرجت من ظاهر احلديث يف قوله

وبقي احلديث يف  ،ت بذلكصَّ خُ وَ  ،من مجلة ظاهر احلديث ]املرأة[ فخرجت: "ابن عبد الرب قال     

         )5(".الرجال

  :الرأي الراجح

 :أنّ  هو ما اختاره ابن عبد الرب من أّن الراجح يف هذه املسألة -والعلم عند اهللا – يظهر يل مما سبق

وملا ُخيشى من الفتنة يف رفعها ، ة، ألّن األصل يف املرأة السرتترفع صو�ا بالتلبي ينبغي هلا أن املرأة ال

  .لصو�ا

   

                                      
 .95 ،، ص7ج احمللى، ابن حزم،: ينظر )1(

 ."قدر ما تسمع نفسها: قال ما حد ما ترفع املرأة احملرمة صو�ا عند مالك يف التلبية؟: قلت البن القاسم: "جاء يف املدونة )2(

 .398، ص 1املدونة الكربى، ابن القاسم، ج 
 .242 ،، ص17ج التمهيد، ابن عبد الرب،) 3(

 .242 ،، ص17املرجع نفسه، ج: ينظر )4(

 .242 ،، ص17ج  املرجع نفسه، )5(
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  الخاتمة

أعمالنا خوامتها، أمحد اهللا تعاىل الذي يسَّر يل إ�اء هذا البحث، وأسأله تعاىل أن جيعل خري 

  :وخري أيامنا يوم نلقاه، وأهّم ما توصلت إليه يف هذا البحث ما يلي

  

  ."أو كالم غريه املتقّدم لرده ،العامل يف كالمه نظر : "ّن التعريف املختار لعلم التعقب هوإ :أّوالً 

يف الفقه واحلديث، ويتضح ذلك من  احلافظ ابن عبد الرب إماٌم من األئمة، وَعَلٌم من األعالم إنّ  :ثانياً 

  .خالل ترمجته

ابن عبد الرب متيَّز مبنهج هو من أفضل املناهج وأعالها مرتبة، حيث اعتمد يف فقهه على  إنّ  :ثالثاً 

  .، فكان ينتصر لألقوال الصحيحة، ويرّد األقوال اخلاطئة اليت اليدّل عليها الدليلالدليل الصحيح

، ويظهر ذلك من أقواهلم الشاذة علماء املالكية كانوا من أكثر من ناقش ورّد على الظاهرية إنّ  :رابعاً 

  . بني الفريقني الشفوية واملناظرات املكتوبة، الردود  خالل

 كثرياً   ، بدليل إيراده ألقواهلميف الفروع الفقهية ابن عبد الرب كان ممن يعتّد خبالف الظاهرية إنّ : خامساً 

  .ومناقشتها

واحلق أّن غال فيها أقواٌم، وجفا عنها آخرون،  ،فّذة علمية املدرسة الظاهرية هي مدرسة إنّ : ادساً س

  .حماسن، وعليهم انتقادات اهل

  .الدراسة املبنّية على املناقشة تعطي الباحث ملكًة فقهية يف عرض األقوال ومناقشتها إنّ : اً سابع

  .احلافظ ابن عبد الرب مل يكن مقلِّداً لغريه يف تعقباته على الظاهرية إنّ  :اً ثامن

أهل يف عدد كبري من تعقباته على  -حسب ما ظهر يل- احلافظ ابن عبد الرب قد ُوفٍّق إنّ  :تاسعاً 

  .، بينما جانبه الصواب يف بعضهاالظاهر

  

 نبينا حممد وعلى آله وصحبهوصلى اهللا على وهذا ما أردت ذكره يف هذا البحث، واهللا أعلم، 

  .أمجعني
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  :فهرس األحاديث النبوية

  الصفحة  الراوي  طرف الحديث

  76  زيد بن خالد اجلهين  يا حممد، ُمْر أصحابك فلريفعوا أصوا�م: أتاين جربيل، فقال

  47  حمجن الديلي  إذا جئت فصّل مع الناس

  48  أنس بن مالك  إذا حضر العشاء وأُقيمت الصالة

  48  سلمة بن األكوع  َحَضَرت الصَّالُة والِعَشاءُ، فابدأوا بالَعَشاءِ إذا 

  30  مالك بن احلويرث  إذا كنتما يف سفركما فأذنا وأقيما

  48  عبد اهللا بن أرقم  إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به

  71-70- 69  ابن عباس  أرأيت لو كان عليها دين أكنِت تقضينه؟

  48  عبد اهللا بن عمر  أال صلوا يف الرحال يف املطر

  61  عبد اهللا بن عمر  فرض زكاة الفطر صاعا من متر أن رسول اهللا 

  57  مسرة بن جندب  كان يأمرنا أن خنرج الصدقة  أن رسول اهللا 

ا األعماُل بالنِّيةِ    36- 34  عمر بن اخلطاب  إمنَّ

  65  جابر بن عبد اهللا  أولئك العصاة، أولئك العصاة

َا َصيبٍّ    74  ابن عباس  َحجَّ به أَهلُه َفماَت َأجزََأت عنهأَميُّ

  38  أبو هريرة  حق على كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أيام يوما

  53- 50  وابصة بن معبد  رأى رجالً ُيَصّلي خلَف الصف وحَده

  52- 51  أبو بكرة  زادك اهللا حرصا وال تعد

  47  أبو هريرة  صالة اجلماعة أفضل من صالة أحدكم وحده 

  46  عبد اهللا بن عمر  صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ

  37  أبو سعيد اخلدري  الغسل يوم اجلمعة واجٌب على كلِّ حمتلم

  58- 55  بن أيب طالب علي  قد عفوت عن اخليل والرقيق

  51  أنس بن مالك  قوموا فألصلي لكم
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  31  أبو سعيد اخلدري  كنا خنرج زكاة الفطر صاعا من طعام

  67-66- 30  أنس بن مالك  فلم يعب الصائم على املفطر كنا نسافر مع النيب 

  49  بن أيب طالب علي  ال دين ملن ال أمانة له

  48- 46  أبو هريرة  ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد

  49  أبو هريرة  ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن

  62- 60-58- 55  أبوهريرة  ليس على املسلم صدقة يف عبده

  55  أبوهريرة  ليس يف العبد صدقة إال صدقة الفطر

  67- 65  جابر بن عبد اهللا  ليس ِمَن الِربِّ الصوم يف السفر

  40  مسرة بن جندب  َمن توّضأ يوم اجلمعة فبها ونِْعَمتْ 

  ت 42  ابن عمر  من جاء منكم اجلمعة فليغتسل

  45  ابن عباس  من مسع النداء فلم جيبه فال صالة له

  34  عائشة  من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد

  71-70- 68  عائشة  َمن ماَت وعليه ِصَياٌم َصاَم عنه َولِيُّه

  49- 45  أبو هريرة  هل تسمع النداء؟

  49- 45  أبو هريرة  والذي نفسي بيده لقد مهمت أن آمر حبطب، فيحطب

  73  أبو هريرة  يا أيها الناس قد فرض عليكم احلج فحجوا
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  :فهرس اآلثار

  الصفحة  الراوي  طرف األثر

  38  عبد اهللا ابن عمر  بينما هو قائم يف اخلطبة يوم اجلمعة أن عمر بن اخلطاب 

  35  عبد اهللا بن عمر  أنَّه كان يغتسل للجنابة واجلمعة

  76  القاسم بن حممد  خرج معاوية ليلة الّنفر فسمع صوت تلبية

  74  ابن عباس  عليه احلج

  70  عائشة  عن موتاكم، وأطعموا عنهمال تصوموا 

  70  عبد اهللا بن عباس  ال يصلي أحد عن أحد

  57  عب اهللا بن عمر  ليس يف العروض زكاة

  73  جابر بن عبد اهللا  ليَس مسلٌم إالّ عليه حجٌَّة وعمرة

  56  ابن جريج  ما أرى الصدقة إال يف العني

  73  ابن عمر عبد اهللا  ةجعليه عمرة وح إالمن أحد من خلق اهللا  ما

  57  محاس  يا محاس أّد زكاة مالك

  70  عائشة  طعم عنه يف قضاء رمضان وال يصاميُ 
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  :المصادر والمراجع قائمة

  .القرآن الكرمي، برواية ورش عن نافع 

: أمحد حممد شاكر، القاهرة: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، ابن دقيق العيد، حتقيق -1

 .م1994 -ه1414، سنة 1. مكتبة السنة، ط

منشورات دار اآلفاق : اإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم، تقدمي إحسان عباس، بريوت -2

 .اجلديدة، دون طبعة أو سنة طبع

املكتب : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد ناصر الدين األلباين، بريوت -3

 .م1979 -ه1399: ، سنة1. اإلسالمي، ط

: ، سنة1. حممد باسل عيون السود، ط: اهللا الزخمشري، حتقيق أساس البالغة، جار -4

  .م1998 -ه1419

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي  -5

 -ه1414: ، سنة1. دار قتيبة للطباعة والنشر، ط: واآلثار، أبو عمر يوسف بن عبد الرب، دمشق

 .م1993

 .، كراتشي، دون سنة طبعزدوي، البزدويأصول الب -6

دار الكتب : بريوت. أبو الوفاء األفغاين، الطبعة األوىل: ، حتقيقالسرخسي أصول السرخسي، -7

 .م1993-ه1414العلمية سنة 

. دار الؤلؤة، ط: االعتداد خبالف الظاهرية يف الفروع الفقهية، عبد السالم الشويعر، بريوت -8

  .م2012 -ه1424: ، سنة1

مشهور حسن : دار ابن اجلوزي، حتقيق: املوقعني عن رب العاملني، ابن القيم، الرياض إعالم -9

 .ه1432: ، سنة1. سلمان، ط

 . م2002: ، سنة15.دار العلم للماليني، ط: األعالم، خري الدين الزركلي، بريوت -10

ء دار الوفا: حيىي إمساعيل، املنصورة: ، حتقيقعياضإكمال املعلم بفوائد مسلم، القاضي  -11

 .م1998- ه1419: ، سنة1. للطباعة والنشر والتوزيع، ط

حممد خلوف العبد اهللا، دار النوادر، دون : اإلملام بأحاديث األحكام، ابن دقيق العيد، حتقيق -12

  .طبعة أو سنة طبع
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أمايل الدالالت . ابن بية، عبد اهللا بن الشيخ احملفوظ. أمايل الدالالت وجمايل االختالفات -13

 .م1999، 1.املكتبة املكية ودار ابن حزم، ط: االختالفات، بريوتوجمايل 

بو محاد صغري أمحد بن أ: ، أبو بكر بن املنذر، حتقيقيف السنن واإلمجاع واالختالف األوسط -14

  .م1985-ه1405، سنة 1. دار طيبة، ط: ، الرياضحممد حنيف

مكتبة املعارف : الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث، أمحد حممد شاكر، الرياض -15

 .م1995-ه1416، سنة 1. للنشر والتوزيع، ط

-ه1424: ، سنة1. ، طدار ابن حزم :، بريوتبداية ا�تهد و�اية املقتصد، ابن رشد -16

 .م2003

: ، سنة2. دار الكتب العلمية، ط: ، بريوتبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين -17

 .م1986 -ه1406

دار : إبراهيم األبياري، القاهرة: ، حتقيقرجال أهل األندلس، الضيببغية امللتمس يف تاريخ  -18

 .م1989 -ه1410: ، سنة1. الكتاب املصري، ط

 :، أبو الوليد بن رشد، حتقيقالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة -19

  دار الغرب اإلسالمي،: ، بريوتحممد حجي وآخرون

ا�لس الوطين للثقافة : عبد العليم الطحاوي، الكويتحتقيق  ،يالزبيد مرتضى تاج العروس، -20

 .م2000 -ه1421: ، سنة1. والفنون واألدب، ط

: تاريخ بغداد، حتقيق: اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابتتاريخ بغداد،  -21

  .م2002 –ه 1422دار الغرب اإلسالمي سنة : بريوت. الطبعة األوىل بشار عواد معروف،

  .م1966: ، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، سنةتاريخ علماء األندلس، ابن الفرضي -22

 ،2.دار السالم، ط: حممد أمحد سراج وعلي مجعة حممد، القاهرة: التجريد، القدوري، حتقيق -23

 .م2006 - ه1427سنة 

ية، اململكة املغرب: حممد بن تاويت الطنجي، الرباط: ترتيب املدارك، القاضي عياض، حتقيق -24

 .دون طبعة أو سنة طبع

: عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، بريوت: حيان، حتقيق وبأالبحر احمليط، تفسري  -25

 .م1993ه 1413: ، سنة1. ط دار الكتب العلمية،
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تفسري النصوص يف الفقه . حممد أديب الصاحل. تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي -26

  .م1993-ه1413، 4. طاملكتب اإلسالمي، : اإلسالمي، بريوت

: ، سنة1 .، طمؤسسة قرطبة حسن عباس قطب،: ، ابن حجر، حتقيقتلخيص احلبري -27

 .م1995 -ه1416

الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، : أسامة بن إبراهيم، القاهرة: التمهيد، ابن عبد الرب، حتقيق -28

 .58ص  1م، ج2008 - ه1428، سنة 4. ط 

بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري  مصطفى: حتقيقرب، التمهيد، أبو عمر يوسف ابن عبد ال -29

 .م1967-ه1387: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، سنة: البكري وجمموعة، املغرب

حممد أبو الفضل : حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة، جالل الدين السيوطي، حتقيق -30

 .م1967- ه1387: ، سنة1. دار إحياء الكتب العربية، ط: إبراهيم، القاهرة

: أمحد حممد شاكر، القاهرة: ، حتقيقتأويل آي القرآن، ابن جرير الطربي عنجامع البيان  -31

 .، دون سنة طبع2. مكتبة ابن تيمية، ط

حممد فؤاد : حمب الدين اخلطيب، وترقيم: اجلامع الصحيح، حممد بن إمساعيل البخاري، حتقيق -32

 .ه 1400: سنة ،1. املكتبة السلفية، ط: عبد الباقي، القاهرة

بشار عواد معروف وحممد بشار : ، حتقيقميدياحل، جذوة املقتبس يف تاريخ علماء األندلس -33

 .م2008-ه1429، سنة 1. دار الغرب اإلسالمي، ط: عواد، تونس

: حممد رشاد سامل، اململكة العربية السعودية: درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، حتقيق -34

 .م1991-ه1411: ، سنة2. سعود اإلسالمية، طجامعة اإلمام حممد بن 

 .م2000- ه1421: ، سنة1.دار ابن حزم، ط: الدليل عند الظاهرية، اخلادمي، بريوت -35

حممد األمحدي أبو النور، : الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب، ابن فرحون، حتقيق -36

 .دار الرتاث للطبع والنشر والتوزيع، دون طبعة أو سنة طبع: القاهرة

  .1997، حتقيق َحسَّان فالح أوغلي، دار صادر، الطبعة األوىل، سنة ديوان طفيل الغنوي -37

: رسالة يف فضل األندلس وذكر رجاهلا، ابن حزم، مطبوعة ضمن رسائل ابن حزم، حتقيق -38

 .م1978: ، سنة2. املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: إحسان عباس، بريوت

حممد عبد : مجع أدلة األحكام، األمري الصنعاين، حتقيق سبل السالم شرح بلوغ املرام من -39

  .دار النفائس، دون طبعة أو سنة طبع: الرمحن املرعشلي، الرياض
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، 1. مكتبة املعارف، ط: سلسلة األحاديث الصحيحة، حممد ناصر الدين األلباين ، الرياض -40

 .م1995 -ه1415: سنة

، 2. مكتبة املعارف، ط: األلباين، الرياضسلسلة األحاديث الضعيفة، حممد ناصر الدين  -41

 .م1992-ه1412: سنة

دار : عّزت عبيد الدعاس، بريوت: سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السجستاين، تعليق -42

 .م1997 -ه1418: ، سنة1. ابن حزم، ط

دار الغرب : بشار عواد معروف، بريوت: سنن الرتمذي، أبو عيسى الرتمذي، حتقيق -43

 .م1996: سنة ،1. اإلسالمي، ط

. مؤسسة الرسالة، ط: شعيب األرنؤوط ومجاعة، بريوت: سنن الدارقطين، الدارقطين، حتقيق -44

 .م2004 -ه1424: ، سنة1

، 2. دار الكتب العلمية، ط: حممد عبد القادر عطا، بريوت: السنن الكربى، البيهقي، حتقيق -45

 .م2003-ه1424: سنة

، 1. دار الرسالة العاملية، ط: رنؤوط، دمشقشعيب األ: السنن، ابن ماجه القزويين، حتقيق -46

 .م2009 -ه1430: سنة

مؤسسة الرسالة، : شعيب األرنؤوط، بريوت: ، حتقيقلذهيبمشس الدين اسري أعالم النبالء،  -47

 .م1982 - ه1402: ، سنة2. ط

عبد ا�يد خيايل، : ، حتقيقحممد بن حممد خملوفشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية،  -48

 .م2002-ه1424: ، سنة1. دار الكتب العلمية، ط: بريوت

عبد القادر األرنؤوط وحممود : ، حتقيق، ابن العماديف أخبار من ذهب شذرات الذهب -49

 .م1992 -ه1413: ، سنة1. دار ابن كثري، ط: األرنؤوط، دمشق

حممد زهري النجار وحممد سيد جاد احلق، : شرح معاين اآلثار، أبو جعفر الطحاوي، حتقيق -50

 .م1994-ه1414: ، سنة1. عامل الكتب، ط: بريوت

دار املعارف، دون : أمحد حممد شاكر، القاهرة: الشعر والشعراء، ابن قتيبة الدينوري، حتقيق -51

  .طبعة أو سنة طبع

مؤسسة : شعيب األرنؤوط، بريوت: صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان الفارسي، حتقيق -52

 .م1993 - ه1414: ، سنة2. الرسالة، ط
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. املكتب اإلسالمي، ط: ، حممد ناصر الدين األلباين، بريوتيح اجلامع الصغري وزيادتهصح -53

  .م1988 -ه1408: ، سنة3

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، : حممد ناصر الدين األلباين، الكويت ،صحيح سنن أيب داود -54

  .م2002 - ه1423: ، سنة1. ط

: قتيبة نظر حممد الفاريايب، الرياضأبو : صحيح مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج، حتقيق -55

 .م2006- ه1428: ، سنة1. دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

القي بروقنصال، .إ: صفة جزيرة األندلس، حممد بن عبد اهللا بن عبد املنعم احلمريي، تعليق -56

 .م1988-ه1408: ، سنة2. دار اجليل، ط: بريوت

دار الكتاب : براهيم األبياري، القاهرةإ: الصلة يف تاريخ أئمة األندس، ابن بشكوال، حتقيق -57

 .م1989 - ه1410، سنة 1. املصري، ط

. دار املدار اإلسالمي، ط: عبد احلفيظ منصور، بريوت: طبقات الشافعية، ابن كثري، حتقيق -58

 .م2004: ، سنة1

: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، الرياض: ، حتقيقفتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر -59

 .م2005-ه1426: ، سنة1. بة، طدار طي

: ، سنة2. دار الكتب العلمية، ط: ، بريوتالكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، ابن عبد الرب -60

  .م1992 -ه1413

: حبيب الرمحن األعظمي، بريوت: كشف األستار عن زوائد البزار، نور الدين اهليثمي، حتقيق -61

 .م1979- ه1399: ، سنة1. مؤسسة الرسالة، ط

  .ستار، نور الدين اهليثميكشف األ

: أمني حممد عبد الوهاب وحممد الصادق العبيدي، بريوت:، حتيققلسان العرب، ابن منظور -62

 .م1999-ه1419: ، سنة3. دار إحياء الرتاث العريب ومؤسسة التاريخ العريب، ط

مكتب املطبوعات : عبد الفتاح أبو غدة، حلب: لسان امليزان، ابن حجر العسقالين، حتقيق -63

 .اإلسالمية، دون طبعة أو سنة طبع

عبد الفتاح أبو غدة، : حتقيق أمحد بن شعيب النسائي،، أبو عبد الرمحن ا�تىب من السنن -64

  .م1986 -ه1406: ، سنة2. طمكتب املطبوعات اإلسالمية،: حلب
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 دار: عبد اهللا حممد الدرويش، بريوت: جممع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين اهليثمي، حتقيق -65

 .م1994-ه1414: الفكر، سنة

مكتبة : النووي، حتقيق حممد جنيب املطيعي، جدةأبو زكرياء حمي الدين ا�موع شرح املهذب،  -66

 .اإلرشاد، دون طبعة أو سنة طبع

مكتبة : أمحد حممد شاكر، القاهرة: احمللى باآلثار، أبو حممد علي بن أمحد بن حزم، حتقيق -67

 .دار الرتاث، دون طبعة أو سنة طبع

دار : املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس، رواية سحنون عن عبد الرمحن بن القاسم، بريوت -68

 .م1994- ه1415: ، سنة1. الكتب العلمية، ط

حممد املختار : مراقي السُّعود إىل مراقي السعود، حممد األمني بن أمحد زيدان اجلكين، حتقيق -69

 .م1993- ه1413: ، سنة1. مية، طمكتبة ابن تي: بن حممد األمني الشنقيطي، القاهرة

 املرسل اخلفي وعالقته بالتدليس، دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات احلسن البصري، -70

  .م1997-ه1418: ، سنة1. دار اهلجرة، ط: الرياض

دار احلرمني، : مقبل بن هادي الوادعي، القاهرة: املستدرك على الصحيحني، احلاكم، حتقيق -71

 .م1997- ه1417: ، سنة1. ط

، 1. مؤسسة عوم القرآن، ط: حمفوظ الرمحن زين اهللا، بريوت: مسند البزار، البزار، حتقيق -72

 .م1988-ه1409: سنة

. مؤسسة الرسالة، ط: شعيب األرنؤوط وعادل مرشد، بريوت: املسند، اإلمام أمحد، حتقيق -73

 .م1995 -ه1416: ، سنة1

   . سنة طبعدرا الرتاث، دون : مشارق األنوار على صحاح اآلثار، القاضي عياض، القاهرة  -74

: ، سنة1. شركة دار القبلة، ط: حممد عوامة، جدة: املصنف، أبو بكر بن أيب شيبة، حتقيق -75

 .م1998 -ه1403

حبيب الرمحن األعظمي، بريوت، املكتب : املصنف، عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق -76

 .م1983 -ه1403: ، سنة2. اإلسالمي، ط

  .م 1977 - ه1397دار صادر، سنة : احلموي، يربوتمعجم البلدان، ياقوت  -77

 . مكتبة ابن تيمية، دون سنة طبع: محدي عبد ا�يد ، القاهرة: املعجم الكبري،الطرباين، حتقيق -78
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: دار اجليل، سنة: عبد السالم هارون، بريوت: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، حتقيق -79

  .م1999ه 1420

دار قتيبة للنشر، : عبد املعطي أمني قلعجي، دمشق: حتقيقمعرفة السنن واآلثار، البيهقي،  -80

 .م1991- ه1411: ، سنة1. ط

عبد اهللا بن عبد احملسن : املغين شرح خمتصر اخلرقي، موفق الدين ابن قدامة املقدسي، حتقيق -81

  .م1998- ه1417: ، سنة3. دار عامل الكتب، ط: الرتكي وعبد الفتاح احللو، الرياض

 .م2008: ، سنة1. دار الفكر، ط: حلديث، نور الدين عرت، دمشقمنهج النقد يف علوم ا -82

: ، سنة1. مكتبة الرشد، ط: املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، عبد الكرمي النملة، الرياض -83

 .م1999-ه1420

حممد حيىي اليعقويب الشنقيطي، : مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ خليل، احلطاب، تعليق -84

  .م 2010 - ه1431 :، سنة1. ط: الرضواندار : نواكشط

دار : بشار عواد معروف، بريوت: املوطأ بواية حيىي بن حيىي الليثي، اإلمام مالك، حتقيق -85

 .م1997 -ه1417: ، سنة2. الغرب اإلسالمي، ط

الداي ولد سيدي بابا  :تقدمي عبد اهللا بن إبراهيم الشنقيطي، السعود،شر البنود على مراقي ن -86

 .دون طبعة أو سنة طبعوأمحد رمزي، 

دار : إحسان عباس، بريوت: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، املقري، حتقيق  -87

  .م1988 - هـ 1408: صادر، سنة

طاهر أمحد الزاوي و حممود حممد : النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري اجلزري، حتقيق -88

 .أو سنة طبع دار إحياء الرتاث العريب، دون طبعة: الطناحي، بريوت

: أبو معاذ طارق عوض اهللا، الرياض: نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار، الشوكاين، حتقيق -89

 .م2005- ه1426: ، سنة1. دار ابن عفان للنشر والتوزيع، ط

 دار صادر، دون طبعة أو سنة: بريوتس،إحسان عبا: وفيات األعيان، ابن خلكان، حتقيق -90

  .طبع
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  :الرسائل الجامعية

تعقبات اإلمام ابن كثري على من سبقه من املفّسرين من خالل كتابه تفسري القرآن العظيم  -1

مجعًا ودراسة، أمحد بن عمر بن أمحد السيد، رسالة دكتوراه، غري منشورة، قسم الكتاب والسنة، كلية 

 .م2010-ه1431الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، 

احلافظ ابن حجر على غريه من العلماء من خالل كتابه �ذيب التهذيب، منصور تعقبات  -2

  .م2005 سنةاألردن، سليمان نصار، رسالة ماجستري، غري منشورة، اجلامعة األردنية، 

  

  :المواقع اإللكترونية

1- http://binbayyah.net 

2- https://ar.wikipedia.org 
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 :المترجم لهم فهرس األعالم

 ابن بشكوال 21

 ابن بية 25

 ابن تيمية 20

 ابن حزم 19

 ابن ِخلَِّكان 16

 ابن دقيق 42

 ابن رشد 44

 ابن فارس 11

 ابن فرحون 21

 ابن القيم 27

 ابن كثري 18

 ابن املنذر 37

 ابن منظور 11

 أبو احلسن طاهر بن مفّوز املعافري 15

 الباجيأبو الوليد  20

 أبو ثور  45

 أبو حيان 12

 أبو عبد اهللا بن أيب الفتح 17

 أبو علي الغّساين 19

 األوزاعي 45

 البزدوي 24

 احلميدي 17

 اخلطايب 37

 اخلطيب البغدادي 25

 خلف بن القاسم بن سهل بن الدباغ 18

https://ar.wikipedia.org/
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 بن أمحد اخلليل 11

 داود بن علي األصبهاين 25

 الذهيب 16

 الزخمشري 11

 السرخسي 24

 سليمان بن حرب 50

 طَُفيل الَغَنويّ  12

 عبد اهللا الشنقيطي 23

 عبد اهللا بن حممد بن عبد املؤمن 19

 عبد اهللا بن حممد بن قاسم  26

 عبد الوارث بن سفيان 18

 عياض يالقاض 37

 حممد أديب الصاحل 24

 حممد بن داود 26

 املظفر بن األفطس 17

 املقري 19

 املنذر بن سعيد بن عبد اهللا البلوطي 26

 يوسف ابن عبد املومن 26
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  : فهرس البلدان

 األشبونة 17

 األندلس 15

 دانية 16

 شاطبة 16

 شنرتين 17

 قرطبة 15

 كراع الغميم 64
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