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ُمَلخَّص: 

بنت  ابن  »خُمالفاُت  بعنوان:  ُمِهمٍّ  فقهيٍّ  مو�سوٍع  َدْر�ِص  على  البحث  هذا  يقوم 
ومتهيد،  مقدمة،  من  انبنى  وقد  َوُمَقاَرَنٌة«،  َعْر�ٌص  الأربعة-  للمذاهب  الفقهية  ال�سافعي 
وثالثة مباحث، كانت املقدمة يف اأهمية املو�سوع، واأهدافه، وحدود الدرا�سة، والدرا�سات 
واملبحث  ال�سافعي،  بنت  ابن  حلياة  التمهيُد  �َص  وُخ�سِّ ته،  وخطَّ البحث،  ومنهج  ال�سابقة، 
بنت  ابن  ملخالفات  والثاين  العبادات،  يف  الفقهية  ال�سافعي  بنت  ابن  ملخالفات  الأول 
الفقهية  ال�سافعي  بنت  ابن  ملخالفات  والثالث  ال�سخ�سية،  الأحوال  يف  الفقهية  ال�سافعي 

يف العقوبات. 
وقد َخُل�َص البحُث اإىل جملة من النتائج، اأبرُزها: اأن ابن بنت ال�سافعي ل يرى ق�ساء 
فا  ال�سَّ اإىل  والَعْود  امَلْرَوة،  اإىل  فا  ال�سَّ من  الذهاب  واأن  ُعذر،  غري  من  فاتت  التي  ال�سالة 
ابنًا  ي�سري  ول  اأر�سعته،  التي  للمراأة  ابنًا  ي�سري  َع  امُلرَت�سَ الولَد  واأن  واحدًة،  ًة  مرَّ ُيح�سب 
يخالف  –وغريه-  هذا  يف  وهو  ال�رصقة،  يف  للقطع  �رصطًا  لي�ص  النِّ�ساب  واأن  لزوجها، 

املذاهب الفقهية الأربعة. 



149

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )1( - شباط 

Abstract: 
This research is based on studying an important jurisprudential subject 

entitled: «The Fiqh Disagreements of Ibn Bint Al- Shafi’i to the four Schools 
of Thought of Islamic Jurisprudence- review and comparison», It consisted of 
an introduction, preface, and three topics, The introduction was devoted to the 
importance of the topic, objectives, limitations of the study, previous studies, 
and research methodology and plan, The preface was dedicated to the life of 
Ibn Bint Al- Shafi’i. The first topic discussed the jurisprudence disagreements 
of Ibn Bint Al- Shafi’i in worship, the second to his disagreements personal 
matters and the third to his fiqh disagreements in sanctions. 

The research concluded with a set of results, notably: that Ibn Bint Al- 
Shafi’i did not see the prayers that were missed without an excuse could be 
made up and he also considered going from Safa to Marwah, and back to Safa 
as one round. He also considered that the boy child through breastfeeding 
becomes the son of the woman who breastfed him and not the son of her 
husband, and that a quorum is not a requirement for the consideration of 
punishment of theft. He was in these- and others- in disagreement to the four 
schools of jurisprudence. 
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مقدمة: 
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني، واإمام املتقني، حممد بن 

عبد اهلل وعلى اآله واأ�سحابه ومن واله، وبعد: 
فهذا بحث علمّي عَر�َص فيه الباحث امل�سائل الفقهية التي خالف فيها الفقيه ابن بنت 
ال�سافعي املذاهَب الفقهية الأربعة، وعاجَلها معاجلة فقهية، وقبل ذلك عرَّف بهذا الفقيه من 
بنِت  ابِن  »خمالفاُت  بـ:  البحث  ى  خالل ما جادت به م�سادر الرتاجم املختلفة، وقد �سمَّ

ال�سافعيرّ الفقهية للمذاهِب االأربعِة –َعْر�ٌس وُمقاَرنٌة«. 

أهمية البحث: 
ويعالج  ال�سافعي،  بنت  ابن  بالفقيه  ليعرَِّف  ياأتي  كونه  من  البحث  هذا  اأهمية  تنبع 
امل�سائل الفقهية التي خالف فيها املذاهب الفقهية الأربعة، يف ظل عدم وْفَرِة بحث يكون 
يف متناول اأيدي الباحثني وطالب العلم، بحيث يعرُِّف بهذا الفقيه، ويجمع �َسَتاَت خمالفاته 
اِت امل�سادر، ويعر�ُص اآراء تلك املذاهب فيها، ويناق�ص اأدلتها  الفقهية للمذاهب الأربعة من اأمَّ
يف حماولة للو�سول اإىل ال�سواب وفق الأدلة ال�رصعية، وتر�سيخًا للقاعدة الذهبية »ُيعرف 

الرجاُل باحلق، ولي�ص يعرُف احلقُّ بالرِّجال« )1( . 

أهداف البحث: 
ال�سافعي،  بنت  ابن  بالفقيه  العلم  وطالب  الباحثني  تعريف  اإىل  البحث  هذا  يهدف 

وخمالفاته الفقهية للمذاهب الفقهية الأربعة، وذلك من خالل: 
ومكانته  وتالميذه،  و�سيوخه  وكنيته،  ون�َسبه  ال�سافعي  بنت  ابن  با�سم  التعريف  ● 

العلمية، واأقوال العلماء فيه، ومذهبه، ووفاته. 
الأربعة،  الفقهية  املذاهب  ال�سافعي  بنت  ابن  فيها  خالف  التي  امل�سائل  عر�ص  ● 

ومناق�ستها يف �سْوء الأدلة ال�رصعية، يف حماولة للو�سول اإىل الراأي الراجح باإذن اهلل. 

حدود الدراسة: 
تتمثل حدود هذه الدرا�سة يف امل�سائل الفقهية التي خالف )2( فيها ابن بنت ال�سافعي 
يف  التلِفيق  مو�سوع  يف  وحتديداً  العبادات،  يف  تنح�رص  وهي  الأربعة،  الفقهية  املذاهب 
ْزَدِلَفة.  فا وامَلْرَوة، واملبيت مِبُ عي بني ال�سَ احَلْي�ص، وق�ساء ال�سالة الفائتة بغري ُعْذر، وال�سَّ
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اع. ويف العقوبات، وحتديداً يف  ة، والرَّ�سَ ويف الأحوال ال�سخ�سية، وحتديداً يف م�ساألتي الِعدَّ
قة.  ن�ساب القطع يف ال�رصَّ

الدراسات السابقة: 
توجد امل�سائل الفقهية التي خالف فيها ابن بنت ال�سافعي املذاهب الأربعة متناثرة يف 
بطون املو�سوعات الفقهية القدمية، ككتاب »املهذب« لل�سريازي، و »فتح العزيز« للرافعي،      
»نهاية  و  لل�رصبيني،  املحتاج«  »مغني  و  للنووي،  الطالبني«،  »رو�سة  و  »املجموع«،  و 
املحتاج« للرملي، و »فتح الباري« لبن حجر، و »زاد املحتاج« للكوهجي، و »املغني« لبن 

قدامة، ... اإلخ. مما يعني اأن الو�سول اإىل تلك امل�سائل من غري املخت�ص اأمر ع�سري. 
واأما من العلماء املعا�رصين، فلم يجد الباحث بعد البحث والتَّحرِّي اأن اأيًا منهم قد تناول 

 

ْر�ص، مما يربر القيام بهذه الدرا�سة، لتكون لبنة ت�ساف يف بناء الفقه  هذا املو�سوع بالبحث والدَّ

 

الإ�سالمي امُلقارن. 
منهج البحث: 

يف �سبيل معاجلة مو�سوعات هذا البحث، والو�سول اإىل نتائج علمية، ا�ستخدم الباحث 
يف  احلال  هو  كما  وال�ستقرائي،  ال�ستنباطي  املنهجني  من  م�ستفيداً   ، الو�سفيَّ املنهَج 

الدرا�سات والبحوث املتعلقة بالعلوم ال�رصعية. 
خطة البحث: 

ا�ستملت خطة هذا البحث على مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة، وذلك 
على النحو االآتي: 

فيه،  ال�سابقة  والدرا�سات  وحدوده،  واأهدافه،  البحث،  اأهمية  وتت�سمن:  املقدمة،  Ú 
ومنهجه، وخطته. 

التمهيد: حياة ابن بنت ال�سافعي.  Ú 

املبحث الأول: خمالفاُت ابن بنت ال�سافعي الفقهية للمذاهب الأربعة يف العبادات.  - 

املحبث الثاين: خمالفاُت ابن بنت ال�سافعي الفقهية للمذاهب الأربعة يف الأحوال  - 
ال�سخ�سية. 

يف  الأربعة  للمذاهب  الفقهية  ال�سافعي  بنت  ابن  خمالفاُت  الثالث:  املبحث  - 
العقوبات. 

وفيها نتائج البحث.  Ú  :اخلامتة
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متهيد: 

حياُة ابِن بنِت الشَّافعّي )3( : 

- امُسُه وَنَسُبُه: 

ائب بن   هو اأحمد )4( بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن العبَّا�ص بن عثمان بن �سافع بن ال�سَّ
ِلبي ال�سافعي، وهو ابن بنت  لب بن عبد مناف امُلطَّ عبيد بن عبد بن يزيد بن ها�سم بن امُلطَّ

ه، واأمه زينب بنت الإمام ال�سافعي )5( .  ال�سافعي الإمام، وابن عمِّ

- ُكْنَيُتُه: 

وكنَيتِه   )6( ا�ْسمِه  »يقع يف  النووي:  قال  ال�سافعي،  بنت  ابن  كنَية  العلماُء يف  اختلف 
َتْخِبيٌط يف كتب املذهب« )7( ، فُذِكَر اأن كنيته اأبو حممد على وفق ما ُنقَل عن اأبي احُل�َسني 
الرازي )8( ، وال�سريازي )9( ، وقيل: اأبو بكر )10( ، وذكر اأبو حف�ص املطوعي والذهبي وغريهما 
اأن كنيته: اأبو عبد الرحمن )11( ، قال النووي تعليقًا: »وال�سحيح املعروف الأول، فاحفظ ما 

حققته لك يف َن�َسِبه وكنيته« )12( . 

- ُشُيوُخُه: 

مل تذكر كتب الرتاجم كثرياً عن �سيوخ ابن بنت ال�سافعي، وكل الذي جاء فيها اأنه روى 
عن اثنني )13( ، هما )14( : 

اأبوه، حممد بن عبد اهلل بن حممد بن العبَّا�ص بن عثمان ال�سافعي، كان من فقهاء  ♦ 
، وقد تزوج بابنة ال�سافعي زينب، فاأولدها اأحمد، روى  اأ�سحاب ال�سافعي، وله مناظرات مع امُلَزينِّ

 

عن ال�سافعي )15( . 
اأبو الوليد بن اأبي النَّجار )16( ♦ . 

- َتالِميُذُه: 

روى عن ابن بنت ال�سافعي عدٌد من التالميذ، منهم )17( : 
اجي الب�رصي، احلافظ، حُمدِّث  اِجي: وهو زكريا بن يحيى بن داود ال�سَّ اأبو يحيى ال�سَّ ♦ 
»اختالُف  و  احلديث«،  »علُل  منها:  كثرية،  موؤلفات  له  ثقة،  فقيه،  الأثبات،  اأحد  الب�رصة، 

الفقهاء«، و »ال�سعفاء« تويف �سنة 307هـ )18( . 
�سامل  بن  ربه  عبد  بن  مو�سى  بن  يحيى  بن  اأحمد  بن  زكريا  وهو  الَبْلِخي:  زكريا  ♦ 
الَبْلِخي، اأبو يحيى، كان قا�سيًا بدم�سق، وهو من الفقهاء املذكورين من اأ�سحاب ال�سافعي، 
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الرَّبيع، وغريهم، وعنه  َم�ْسَلمة، وحممد بن  اِرمي، وحممد بن  الدَّ روى عن عثمان بن �سعيد 
علي بن اإبراهيم بن حممد بن ق�سيم الب�رصي، واحل�سن بن حممد بن احل�سن، وغريهما، تويف 

�سنة 330هـ )19( . 
نزل  اهلل،  عبد  اأبو  وقيل  عثمان،  اأبو  ي،  امَلكِّ عثمان  بن  عمرو  وهو  ي،  امَلكِّ عمرو  ♦ 

ائب،  الكوفة، و�سكن بغداد، ومات بها، روى عن اأبي بكر العائذي امَلخُزومي، وعطاء بن ال�سَّ
وغريهما، وروى عنه خالد بن يزيد الكاِهلي وحممد بن عبد اهلل بن �ساَذان، وغريهما، كان 

عاملًا بالأ�سول، وله م�سنفات يف التَّ�سوُّف، تويف �سنة 291هـ )20( . 
اأبو احل�سني بن الَقّوا�ص )21( ♦ . 

اأبو يحيى القا�سي )22( ♦ . 
اأحمد املالكي: وهو اأحمد بن مروان املالكي، روى عن عبد اهلل بن اأحمد بن حنبل،  ♦ 

ويحيى بن املختار البغدادي، وعلي بن �سعيد البغدادي، وغريهم، له كتاب ف�سائل ال�سحابة 
)23( ، تويف �سنة 333هـ )24( . 

- َمكاَنُتُه الِعْلِميَّة وأْقَواُل الُعلََماِء ِفيه: 

نال ابُن بنت ال�سافعي مكانة عالية يف الأو�ساط العلمية، فقد نقل النووي وابن قا�سي 
�سهبة )25( 

�سافع بعد  اآل  َجلياًل فا�ساًل، ومل يكن يف  العلم، وكان  وا�سَع  الرازي قوله: »كان  عن 
الإمام ال�سافعي 

اأَجلُّ منه« )26( ، وقال النووي: »كان اإمامًا ُمرَبِّزاً، مل يكن يف اآل �سافع بعد ال�سافعي 
مثله، �رَصَت اإليه 

َبَرَكُة َجدِِّه« )27( . 

- َمْذَهُبُه: 

اإىل مذهب ال�سافعية، لكنه انفرد عنهم مب�سائَل غريبة كما  ينت�سب ابن بنت ال�سافعي 
يقول النووي )28( ، خالف فيها مذهب ال�سافعية واملذاهب الثالثة الأخرى، وهي ما �سنعر�ص 

له يف هذا البحث. 

- َوَفاُتُه: 

تويف ابن بنت ال�سافعي �سنة 295هـ )29( )30( . 
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املبحث األول: 

ُمالفاُت ابِن بنِت الشَّافعّي الِفقهيَُّة للمذاهِب األربعِة يف العباداِت: 
املطلب األول- التَّْلِفيُق )31( يِف احَلْيِض )32( 

ة  للحائ�ص يف هذا الو�سع حالتان: الأوىل: اأن ينقطع دُمها، ول يتجاوز اأكرث )33( مدَّ
احَلْي�ص )34( . والثانية: اأن يتجاوز اأكرث مدة احَلْي�ص؛ باأن راأت يومًا وليلة دمًا، ومثله نقاًء، 
واملذاهب  ال�سافعي  بنت  ابن  بني  واخلالف  متقطعًا،  احَلْي�ص  مدَّة  اأكرث  جاوز  حتى  وهكذا 
اأو  نقاًء  ذلك  يكون  بعده، هل  ا  عمَّ احلي�ص  مدة  اأكرث  دم  انف�سل  اإذا  فيما  الأربعة،  الفقهية 

ا�ستحا�سًة؟ 
راأي ابن بنت ال�سافعي:  ♦ 

ا بعده )36( ؛ باأن  اإذا انف�سل عمَّ اأكرث مدَّة احلي�ص  اأن دم  يرى ابن بنت ال�سافعي )35( 
كانت ترى يومًا وليلة دمًا، ومثله نقاء، فاإن اليوم التايل لأكرث مدة احَلْي�ص يكون نقاًء )37( 

، وهو قول امَلحُموِدي )38( ، وغريه، على وفق ما ذكر الإمام النووي )39( . 
راأي املذاهب الفقهية االأربعة:  ♦ 

 ،  )42( وال�سافعية   ،  )41( واملالكية   ،  )40( احلنفية  الأربعة:  الفقهية  املذاهب  ترى 
واحلنابلة)43( اأن الدم يف هذه احلالة يكون ا�ستحا�سة )44( ، وتكون املراأة حينئذ ُم�ستحا�سة، 
عليه  ن�ص  الذي  امل�سهور  ال�سحيح  هو  »هذا  النووي:  قال  بال�ستحا�سة،  ها  حي�سُ اختلط 
ال�سافعي يف كتاب احَلْي�ص، وقطع به جماهري الأ�سحاب املتقدمني واملتاأخرين )45( « )46( 
َذا اأَْقَبَلِت  ِة َفاإِ ا َذِلك ِعْرٌق َوَلْي�َص ِباحَلْي�سَ َ ، وا�ستدلوا بقول النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم- : »اإِمنَّ
لِّى« )47( ، ولأن الدم كله ل ي�سلح  َم َو�سَ اَلَة َواإَِذا اأَْدَبَرْت َفاْغ�ِسِلي َعْنِك الدَّ ُة َفَدِعي ال�سَّ ْي�سَ احْلَ

اأن يكون حي�سًا )48( ، فما زاد عن اأكرث مدته فهو ا�ستحا�سة. 
دم  ُيعدُّ   )49( احَلْي�ص  مدة  عن  يزيد  الذي  الدم  اأن  يف  الأربعة  الفقهية  املذاهب  وقول 
اِجح- عند الباحث- لقوة الأدلة التي ا�ستندوا اإليها، وقد ورد عن فاطمة  ا�ستحا�سة، هو الرَّ
بنت اأبي حبي�ص، يف رواية اأخرى اأنها ذهبت اإىل النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم- َفَقاَلْت: َيا 
َوَلْي�َص  ِعْرٌق،  َذِلَك  ا  َ اإِمنَّ َل،  َقاَل:  اَلَة؟  ال�سَّ اأََفاأََدُع  اأَْطُهُر،  َفاَل  اأُ�ْسَتَحا�ُص،  اْمَراأٌَة  اإِينِّ   ِ اهللَّ َر�ُسوَل 
اَلٍة« )50( ، وُيفهم من  ِئي ِلُكلِّ �سَ ِك، ُثمَّ اْغَت�ِسِلي َوَتَو�سَّ ي�سِ اَم حَمِ اَلَة اأَيَّ ِة، اْجَتِنِبي ال�سَّ ْي�سَ ِباحْلَ
هذا اأن املراأة تكون حائ�سًا يف اأيام حي�سها، وم�ستحا�سة فيما زاد على ذلك. واأما ما ذهب 
ل عليه، لعدم الدليل، وقد نقل النووي عن اإمام احلرمني )51(  وَّ اإليه ابن بنت ال�سافعي، فال يُعَ
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اَق ل يعدُّون قوله هذا من جملة املذهب« )52( . وقال النووي: »واتفق  قوله فيه: »راأيت احُلذَّ
الأ�سحاب على تغليط ابن بنت ال�سافعي ومتابعيه« )53( . 

الة الَفاِئَتة:  املطلب الثاني- َقَضاُء الصَّ

اخلالف بني ابن بنت ال�سافعي واملذاهب الفقهية الأربعة يف هذه امل�ساألة يرتكز حول 
ال�سالة التي ُتركت بغري ُعذر، هل تق�سى اأو ل؟ 

راأي ابن بنت ال�سافعي:  ♦ 

يرى ابن بنت ال�سافعي اأن من فاتته �سالٌة بغري ُعْذر ل يق�سيها )54( ، وهو قول ابن 
وَن�َسَبُه   ،  )59(  )58( ة  َبَطََّ وابن   ،  )57( َبهاِري  الرَبْ واأبي حممد   ،  )56( واجُلُوْزَجايِنِّ   ،  )55( تيمَية 
هم )60( ، جاء يف مغني املحتاج قوله: »وعن ابن  ال�رصبيني اإىل جماعة من العلماء مل ُي�َسمِّ
بنت ال�سافعي اأن غري امَلعذور ل يق�سي« )61( . وا�ستدلوا مبفهوم املخالفة )62( يف قول النبي 
لَِّيَها اإَِذا َذَكَرَها« )63(  اَرُتَها اأَْن ُي�سَ اَلًة اأَْو َناَم َعْنَها َفَكفَّ –�سلى اهلل عليه و�سلم: »َمْن َن�ِسَي �سَ
ة، اأو التي نام عنها امُلكلَّف،  الة ل يكون اإل للَمْن�ِسيَّ ، حيث بنيَّ احلديث اأن الق�ساء يف ال�سَّ
الة املرتوكة َعْمداً ل ُتق�سى. وباأن تارك الأبعا�ص َعْمداً ل ي�سجد  ومفهومه امُلخالف اأن ال�سَّ

هو على وجه، مع اأنه اأحَوُج اإىل اجَلرْب )64( .  لل�سَّ
راأي املذاهب الفقهية االأربعة:  ♦ 

 ،  )67( وال�سافعية   ،  )66( واملالكية   ،  )65( احلنفية  الأربعة:  الفقهية  املذاهب  ترى 
ة، اأو التي نام امُلكلَّف  لوات امَلن�ِسيَّ الة، �ساأنها �ساأن ال�سَّ واحلنابلة)68( وجوب ق�ساء هذه ال�سَّ
اأو ن�سيها، ثم  اإذا فاتت �سالة منها عن وقتها؛ باأن نام عنها،  الكا�ساين: »واأما  عنها. قال 
تذكرها بعد خروج الوقت، اأو ا�ستغل عنها حتى خرج الوقت، يجب عليه ق�ساوؤها« )69( . وقال 
الة فلم ُي�سلِّ حتى فات الوقت، لزمه ق�ساوؤها«)71(،  : »ومن وجب عليه ال�سَّ ال�سريازي)70( 
وجب  ُعْذر  بغري  فاتت  اإن  ثم   ... الفرائ�ص،  فوائت  ق�ساء  »ويجب   :  )72( الأن�ساري  وقال 

ق�ساوؤها على الفور« )73( . وا�ستدلوا مبا ياأتي: 
اأَْن  اَرُتَها  َفَكفَّ َعْنَها  َناَم  اأَْو  اَلًة  َن�ِسَي �سَ َمْن  - « : –�سلى اهلل عليه و�سلم-  النبي  قول 
الة على من نام عنها  لَِّيَها اإَِذا َذَكَرَها« )74( ، ووجه ال�ستدلل، اأن احلديث اأوجب ق�ساء ال�سَّ ُي�سَ

ك يكون من باب اأوىل)75(.  د الرتَّ اأو ن�سَيها، مع وجود الُعْذر، فوجوب الق�ساء على من َتعمَّ
 ، وا«)76( - لُّوا َوَما َفاَتُكْم َفاْق�سُ وقول النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- : »َفَما اأَْدَرْكُتْم َف�سَ
ووجه ال�ستدلل، اأن احلديث ن�صَّ على وجوب ق�ساء الفائتة، من دون حتديد �سبب الفوات، 

فيدخل يف ذلك ما كان بُعْذر، اأو بغري ُعْذر )77( . 
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 وبالإجماع، قال النووي: » - اأجمَع العلماء الذين ُيْعتدُّ بهم، على اأن من ترك �سالة َعْمداً 
لزَمه ق�ساوؤها« )78( . 

ا�ْستجمع  اإذا  ُتق�سى  اأنها  وقتها،  عن  فاتت  اإذا  املوؤقتة  العبادات  يف  الأ�سل  ولأن  - 
�رصائط وجوب الق�ساء، واأمكن ق�ساوؤها؛ لأن وجوبها يف الوقت ملعان هي قائمة بعد خروج 
َلل  الوقت، وهي خدمة الرَّب تعاىل، وتعظيمه، وق�ساء حق العبودية، و�سكر النِّعمة، وتكفري الزَّ
واخلطايا التي جتري على يد العبد بني الوقتني واأمكن ق�ساوؤها؛ لأن من جن�سها م�رصوع 

خارج الوقت؛ من حيث الأ�سل حقًا له، فيق�سي به ما عليه )79( . 
اِجُح- عند الباحث- لقوة الأدلة التي ا�ستندوا  الرَّ وقول املذاهب الفقهية الأربعة هو 
اإليها، ومما يقوِّي هذا القول اأي�سًا، اأن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- اأمر امُلجاِمَع يف نهار 
ارة )80( ، بدل اليوم الذي اأف�سده باجِلَماع عمداً، ومعلوم اأنه  رم�سان اأن ي�سوم يومًا مع الكفَّ
د اإف�ساد �سومه باجِلَماع )81( . اأما ا�ستدلل ابن بنت ال�سافعي ومن معه مبفهوم  كان قد َتَعمَّ
ُح عليه، اإذ اإن من  امُلخالفة، فُيجاب عنه باأنه قد تعار�ص مع مفهوم امُلوافقة )82( ، فيرَتجَّ
�رصوط العمل مبفهوم امُلخالفة، اأن ل يعار�سه ما هو اأرَجُح منه من منُطوق )83( اأو مفُهوم 

ُموافقة )84( . 

َفا )85( واملَْرَوة )86( :  املطلب الثالث- السَّْعُي َبنْيَ الصَّ

اإىل  فا  الفقهية الأربعة يف الذهاب من ال�سَّ ال�سافعي واملذاهب  اخلالف بني ابن بنت 
فا، هل ُيح�سب مرًة واحدًة، اأو مرتني؟  امَلْرَوة، والعود منها اإىل ال�سَّ

راأي ابن بنت ال�سافعي:  ♦ 

فا  فا اإىل امَلْرَوة والَعْود منها اإىل ال�سَّ يرى ابن بنت ال�سافعي )87( اأن الذهاب من ال�سَّ
ان )88( ،  فا، وهو قول اأبي علي بن َخرْيَ فا اإىل ال�سَّ ُيح�سب مرَّة واحدًة، فتكون املرَّة من ال�سَّ
رْييف )91( )92( ،  َطْخِري )89( ، واأبي َحف�ص بن الوكيل )90( ، واأبي بكر ال�سَّ واأبي �سعيد ال�سْ
واف،  رَبي )93( ، وا�ستدلوا بقيا�ص ذلك على الطَّ حاوي من احلنفية، وحممد بن َجرير الطَّ والطَّ

واف من احَلَجر الأ�سود اإىل احَلَجر الأ�سود )94( .  حيث تكون امَلرَّة يف الطَّ
راأي املذاهب الفقهية االأربعة:  ♦ 

ترى املذاهب الفقهية الأربعة: احلنفية )95( ، واملالكية )96( ، وال�سافعية )97( ، واحلنابلة 
فا ُيح�سب  ة، والرجوع من امَلْرَوة اإىل ال�سَّ فا اإىل امَلْرَوة ُيح�سب َمرَّ )98( ، اأن الذهاب من ال�سَّ

فا رابعة، واإىل امَلْرَوة خام�سة،  ة ثانية، والَعْود اإىل امَلْرَوة يح�سب ثالثة، والَعْود اإىل ال�سَّ َمرَّ
فا ويختم بامَلْرَوة. قال الكا�ساين:  فا �ساد�سة، ومنه اإىل امَلْرَوة �سابعة، فيبداأ بال�سَّ واإىل ال�سَّ
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فا �سوطًا اآخر« )99( . وجاء يف اأ�سهل  فا اإىل امَلْرَوة �سوطًا، ومن امَلْرَوة اإىل ال�سَّ »وُيعدُّ من ال�سَّ
فا، ... وكان- �سلى اهلل عليه و�سلم- ملا و�سل اإىل  عي من باب ال�سَّ املدارك: »ثم خرج اإىل ال�سَّ
فا حتى ختم ال�سابع  امَلْرَوة رقى عليها وا�ستقبل البيت وكرب اهلل، ووحده، كما فعل على ال�سَّ
 ،  )101( �سعية«  وبالرجوع  �سعية  بالذهاب  »يحت�سب  قدامة:  ابن  وقال   .  )100( امَلْرَوة«  على 

وا�ستدلوا مبا ياأتي: 
ما قاله جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنه، يف �سفة حج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم،  - 
ُه، َوَقاَل:  َ َ َوَكربَّ َد اهللَّ فا، َفَرِقَي َعَلْيِه، َحتَّى َراأَى اْلَبْيَت َفا�ْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة، َفَوحَّ قال: »َفَبَداأَ ِبال�سَّ
 ُ ْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر، َل اإَِلَه اإِلَّ اهللَّ ْلُك، َوَلُه احْلَ يَك َلُه، َلُه امْلُ ُ َوْحَدُه َل �رَصِ َل اإَِلَه اإِلَّ اهللَّ
َز َوْعَدُه، َوَن�رَصَ َعْبَدُه، َوَهَزَم اْلأَْحَزاَب َوْحَدُه، ُثمَّ َدَعا َبنْيَ َذِلَك، َقاَل ِمْثَل َهَذا َثاَلَث  َوْحَدُه، اأَجْنَ
ِعَدَتا  اإَِذا �سَ اْلَواِدي �َسَعى، َحتَّى  َبْطِن  َقَدَماُه يِف  ْت  بَّ اْن�سَ اإَِذا  امَلْرَوة، َحتَّى  اإِىَل  َنَزَل  ُثمَّ  اٍت،  َمرَّ
فا، َحتَّى اإَِذا َكاَن اآِخُر َطَواِفِه َعَلى  َم�َسى، َحتَّى اأََتى امَلْرَوة، َفَفَعَل َعَلى امَلْرَوة َكَما َفَعَل َعَلى ال�سَّ
َعْلُتَها ُعْمَرًة » )102( .  امَلْرَوة َقاَل: َلْو اأَينِّ ا�ْسَتْقَبْلُت ِمْن اأَْمِري َما ا�ْسَتْدَبْرُت مَلْ اأَ�ُسْق اْلَهْدَي، َوجَلَ
فا اإىل امَلْرَوة َمرَّة، ومن امَلْرَوة اإىل  عي من ال�سَّ وهذا يقت�سي اأنه اآخر �سعيه، مما يعني اأن ال�سَّ

فا يف املو�سع الذي بداأ منه )103( .  ة، واإل لكان اآخر �سعيه عند ال�سَّ فا َمرَّ ال�سَّ
اإذا طاف  اأنه  كما  ة،  َمرَّ بذلك  يحت�سب  اأن  فينبغي  بهما،  مرة طائف  ولأنه يف كل  - 

فا وجاء اإىل امَلْرَوة )104( .  ة، وكما لو بداأ من ال�سَّ بجميع البيت احت�سب به مرَّ
وقول املذاهب الأربعة هو الرِّاِجح- عند الباحث- لقوة الأدلة التي ا�ستندوا اإليها، قال 
ال�سافعي، وقطع به جماهري  الذي ن�ص عليه  النووي: »هذا هو املذهب ال�سحيح امل�سهور، 
تظاهرت  وبه  النا�ص،  عمل  وعليه  العلماء،  وجماهري  واملتاأخرين،  املتقدمني  الأ�سحاب 
مع  قيا�ص  باأنه  عنه،  فُيَجاب  واف  الطَّ على  ذلك  قيا�ص  واأما   .  )105( ال�سحيحة«  الأحاديث 
الأ�سود  احَلَجر  اإل باملرور من  امل�سافة كلها،  فيه قطع  واف ل يح�سل  الطَّ اأن  ذلك  الفارق، 
اإىل احَلَجر الأ�سود، واأما هنا، فيح�سل قطع امل�سافة كلها باملرور اإىل امَلْرَوة، واإذا رجع اإىل 

ة اأخرى، فح�سب ذلك مرتني )106( .  فا ح�سل قطعها َمرَّ ال�سَّ

ْزَدِلَفة )107( :  املطلب الرابع- املَِبيُت مِبُ

اخلالف بني ابن بنت ال�سافعي واملذاهب الفقهية الأربعة يف املبيت مبزدلفة، هل هو 
ركن من اأركان احلج، اأو ل؟ 

راأي ابن بنت ال�سافعي:  ♦ 

ْزَدِلَفة هو ركن )109( من اأركان احلج، وهو  يرى ابن بنت ال�سافعي )108( اأن املبيت مِبُ
عبي، والنَّخعي،  قول اأبي بكر بن خزمية )110( ، واختاره ابن امُلنذر، وعلقمة، والأ�سود، وال�سَّ
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واحل�سن الب�رصي )111( . قال النووي: »وقال اإمامان من اأ�سحابنا: هو ركن ل ي�سح احلج اإل 
به، كالوقوف بعرفات، قاله اأبو عبد الرحمن ابن بنت ال�سافعي، واأبو بكر حممد بن اإ�سحاق 
َراِم})113(،  َ ِعْنَد امْلَ�ْسَعِر احْلَ بن خزمية« )112( . وا�ستدلوا بقول اهلل- تعاىل- : {َفاْذُكرُوا اهللهَّ
ْزَدِلَفَة َفال َحجَّ َلُه« )114( . وبقوله  وبقول النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- : »َمْن َتَرَك امَلِبِيَت مِبُ
َماِم َوالنَّا�ِص َحتَّى َيِفي�ص َفَقْد  –�سلى اهلل عليه و�سلم- : »َمْن اأَْدَرَك َجْمًعا )115( َفَوَقَف َمَع اْلإِ
ّج، َوَمْن مَلْ ُيْدِرْك َجْمًعا َفاَل َحجَّ َلُه« )116( . ووجه ال�ستدلل، اأن من فاته َجْمع، )اأي  اأَْدَرَك احْلَ

ُمْزَدِلَفة( ومل يقف به، فقد فاته احلج )117( . 
راأي املذاهب الفقهية االأربعة:  ♦ 

 ،  )120( وال�سافعية   ،  )119( واملالكية   ،  )118( احلنفية  الأربعة:  الفقهية  املذاهب  ترى 
ْزَدِلَفة لي�ص ركنًا من اأركان احلج )122( ، قال النووي: »فاإن  واحلنابلة )121( ، اأن املبيت مِبُ
قلنا املبيت واجب فالدم لرتكه واجب، واإل ف�سنة، وعلى القولني لي�ص بركن، فلو تركه �سح 
الأ�سحاب،  به جمهور  وقطع  ال�سافعي،  عليه  ن�ص  الذي  امل�سهور،  ال�سحيح  هو  هذا  حجه، 
اأنه قال:  –�سلى اهلل عليه و�سلم-  النبي  . وا�ستدلوا مبا روي عن   )123( العلماء«  وجماهري 
ُه« )124( . ووجه ال�ستدلل اأن  اَلِة اْلَفْجِر َلْيَلَة َجْمٍع َفَقْد مَتَّ َحجُّ جُّ َعَرَفُة َفَمْن َجاَء َقْبَل �سَ »احْلَ
النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- ذكر عرفة كركن من اأركان احلج، فمن اأدركها فقد اأدرك احلج، 

ْزَدِلَفة مما يدل على اأنه لي�ص بركن )125( .  ومل يذكر املبيت مِبُ
اإليه  ا�ستند  الذي  الدليل  لقوة  اِجح عندي،  الرَّ ْزَدِلَفة هو  مِبُ املبيت  ركنية  بعدم  والقول 
القائلون بذلك، واأما ا�ستدلل ابن بنت ال�سافعي ومن معه بالآية، فُيَجاُب عنه، باأن املاأمور 
به يف الآية الكرمية اإمنا هو الذِّكُر، ولي�ص هو بركن بالإجماع )126( ، فاإنه لو بات ِبَجْمع، 
ُه، واإذا كان ذلك كذلك، فاملوطن الذي  ومل يذكر اهلل تعاىل، ومل ي�سهد ال�سالة فيها �سح حجُّ
يكون فيه اأحرى اأن ل يكون من فر�ص احلج )127( . ولأن املبيت لي�ص من �رصورة ذكر اهلل- 
ْحر اأمكنه ذلك،  تعاىل- بها، وكذلك �سهود �سالة الفجر، فاإنه لو اأفا�ص من عرفة اآخر ليلة النَّ
ْزَدِلَفَة  وبالتايل فيتعني عدم حمل ذلك على اأنه ركن )128( ، واأما حديث »َمْن َتَرَك امَلِبِيَت مِبُ
َفال َحجَّ َلُه«، فاجلواب عنه من وجهني: الوجه الأول: اأنه لي�ص بثابت، ول معروف، قال ابن 
حجر: »مل اأجده« )129( ، وقال النووي: »لي�ص بثابت ول معروف« )130( ، وَنَقَل ابن حجر عن 
اأنه لو  الثاين:  ، والوجه   )132( الرافعي«  اأخذه  اأين  اأدري من  الطربي قوله: »ل   )131( امُلِحب 
�سح، حُلِمَل على فوات كمال احلج، ل فوات اأ�سله )133( . واأما حديث »َوَمْن مَلْ ُيْدِرْك َجْمًعا َفاَل 
َف اأبو جعفر  َحجَّ َلُه«، فهذه من رواية ُمَطرِّف، وقد اأنكرها العلماء، قال ابن حجر: »وقد �سنَّ
الُعَقْيِلي )134( جزءاً يف اإنكار هذه الزيادة، وبني اأنها من رواية مَطرِّف عن ال�سعبي عن عروة، 

واأن مَطرِّفًا كان َيِهُم يف امُلُتون« )135( . 



159

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )1( - شباط 

املبحث الثاني: 

ُمَالَفاُت ابِن بْنِت الشَّاِفعّي الِفقهيَُّة للمَذاهِب األربعِة يف األْحَواِل الشَّْخِصيَِّة: 
)الِعدَّة والرََّضاع( 

املطلب األول- الِعدَُّة )136( : 

ة اإذا مل ينطبق �سببها  اخلالف بني ابن بنت ال�سافعي واملذاهب الفقهية الأربعة يف الِعدَّ
على اأول ال�سهر، باأن ُطلِّقت )137( املراأة يف اأثنائه: 

راأي ابن بنت ال�سافعي:  ♦ 

ة اإن مل ينطبق على اأول ال�سهر، فاإن جميع  يرى ابن بنت ال�سافعي )138( اأن �َسَبَب الِعدَّ
يو�سف يف  واأبي  اأبي حنيفة،  قول  يومًا. وهو  بت�سعني  املراأة حينئذ  وتعتدُّ  تْنَك�رِص،  الأ�سهر 
رواية )139( ، وَن�َسَبُه ابن قدامة اإىل بع�ص احلنابلة )140( ، قال ال�سريازي: « وقال ابن بنت 
ال�سافعي –رحمه اهلل- : اإذا ُطلِّقت املراأة يف اأثناء ال�سهر اعتدت بثالثة اأ�سهر بالعدد كاملة« 
)141( . ودليل هذا القول اأنه اإذا فاتها الهالل يف ال�سهر الأول فاتها يف كل �سهر، فاعترب العدد 

يف اجلميع )142( . 
راأي املذاهب الفقهية االأربعة:  ♦ 

ترى املذاهب الفقهية الأربعة: احلنفية )143( يف امُلفتى به عندهم )144( واملالكية )145( 
، وال�سافعية )146( ، واحلنابلة )147( ، اأن املراأة ُتكِمُل بعد امُلنك�رص هاللني، وُتكِمُل امُلْنَك�رِصَ 
ثالثني يومًا من ال�سهر الرابع. قال ابن الهمام: »اإن وقع الطالق يف اأول ال�سهر اعتدت باأ�سهر 
هاللية اتفاقًا، واإن وقع يف اأثناء ال�سهر، اعترب كلها بالأيام، فال تنق�سي اإل بت�سعني يومًا 
املتو�سطان  وال�سهران  الأخري،  ال�سهر  من  ثالثني  الأول  يكمل  وعندهما  حنيفة،  اأبي  عند 
بالأهلة«)148( ، وقال النووي: »ثم اإن الأ�سهر معتربة بالهالل، وعليه املواقيت ال�رصعية، واإن 
امُلْنَك�رِص  �سهران بالهالل، ويكمل  اعترب   ، انَك�رَصَ واإن  الهالل، فذاك،  اأول  الطالق على  انطبق 
ٍة مل حت�ص اأ�ساًل ل�سغر اأو غريه،  ُة حرَّ ثالثني من ال�سهر الرابع« )149( . وقال ال�رصبيني: »وعدَّ
واإن ولدت وراأت نفا�سًا، اأو يئ�ست من احلي�ص بثالثة اأ�سهر، بالأهلة اإن انطبق الطالق على 
ِئي َيِئ�ْسَن ِمَن امْلَِحي�ِس ِمْن ِن�َساِئُكْم  اأول ال�سهر، بتعليق اأو غريه، لقوله- تعاىل- : {َوالالهَّ
فاإن  اأي فعدتهن كذلك...،   ،  )150( َيِح�ْسَن}  مَلْ  ِئي  َوالالهَّ اأَ�ْسُهٍر  َثاَلَثُة  ُتُهنهَّ  َفِعدهَّ اْرَتْبُتْم  اإِِن 
منه،  ليلة  اأو  يوم  اأول  اأثناء  ولو يف  �سهر،  اأثناء  ُطلِّقت يف  باأن  ال�سهر؛  اأول  على  ينطبق  مل 
هذا  ثالثني  عن  امُلْنَك�رِص  ولو  رابع،  �سهر  من  يومًا  ثالثني  امُلْنَك�رِص  وُتكِمُل  هاللن،  فبعده 
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هو املذهب« )151( . وقال ابن قدامة: « فاإن كان الطالق يف اأول الهالل، اعترب ثالثة اأ�سهر 
 { جِّ َواحْلَ ا�ِس  ِللنهَّ َمَواِقيُت  ِهَي  ُقْل  ِة  ااْلأَِهلهَّ َعِن  {ي�ْساأَُلوَنَك  –تعاىل-  بالأهلة؛ لقول اهلل 
ِ َيْوَم  ِ اْثَنا َع�رَضَ �َسْهًرا يِف ِكَتاِب اهللهَّ ُهوِر ِعْنَد اهللهَّ َة ال�سُّ )152( ، وقال –�سبحانه- {اإِنهَّ ِعدهَّ

َماَواِت َوااْلأَْر�َس ِمْنَها اأَْرَبَعٌة ُحرٌُم} )153( ، ومل يختلف النا�ص يف اأن الأ�سهر احُلُرم  َخَلَق ال�سهَّ
معتربة بالأهلَّة، واإن وقع الطالق يف اأثناء �سهر، اعتدَّت بقيته، ثم اعتدَّت �سهرين بالأهلة، 
ثم اعتدَّت من ال�سهر الثالث متام ثالثني يومًا« )154( . ودليل هذا القول اأن ال�سهر يقع على 
ما بني الهاللني وعلى الثالثني، ولذلك اإذا ُغمَّ ال�سهر كمل ثالثني، والأ�سل الهالل، فاإن اأمكن 
اعتبار الهالل اعتربوا، واإذا تعذَّر رجعوا اإىل الَعدد )155( ، ولأنه مل يتعذر اعتبار الهالل اإل يف 

ال�سهر الأول فلم ي�سقط اعتباره فيما �سواه )156( . 
اِجح- عند الباحث- لقوة الدليل الذي ا�ستندوا  وقول املذاهب الفقهية الأربعة هو الرَّ
ال�سهر  ة يف  امُلْعَتدَّ فات  اإذا  الهالل  اأن  من  وافقه،  ال�سافعي ومن  بنت  ابن  قول  واأما  اإليه، 
ة، وقد  الأول، يكون قد فاتها يف كل �سهر، فهو غري دقيق، لأن الِهالل هو الأ�سل يف الِعدَّ
اعتباره  ي�سقط  فلم  الأول،  ال�سهر  يف  اإل  ر  يتعذَّ ومل  التاليني،  ال�سهرين  يف  اعتباره  اأمكن 

فيما �سواه. 

املطلب الثاني- الرََّضاُع )157( : 

اخلالف بني ابن بنت ال�سافعي واملذاهب الفقهية الأربعة يرتكز حول الولد امُلْرَت�سع، 
ع، اأو ل؟  هل ي�سري ابنًا لزوج امُلْر�سِ
راأي ابن بنت ال�سافعي:  ♦ 

َع ي�سري ابنًا للمراأة التي اأر�سعته، ول ي�سري   يرى ابن بنت ال�سافعي )158( اأن الولد امُلْرَت�سِ
ابنًا لزوجها. وهو قول رافع بن خديج )159( ، و�سعيد بن امل�ّسيب، وَعَطاء بن َي�سار، واأبي �َسَلَمة بن 

 

عبد الرحمن، و�سليمان بن ي�سار، والنَّخعي، واأبي ِقالَبة )160( ، وابن الزُّبري، وب�رص امَلِري�ِسّي)161( )162( ، 
َع ي�سري ابنًا للرجل، كما ي�سري ابنًا  قال النووي: « اإذا كان لنب املراأة لرجل، ... فاإن امُلْرَت�سِ

للمراأة، واختار ابُن بنت ال�سافعي اأنه ل ي�سري« )163( . وا�ستدلوا مبا ياأتي: 
. ووجه ال�ستدلل، اأن  ْعَنُكْم} )164( - ِتي اأَْر�سَ َهاُتُكُم الالهَّ قول اهلل –تعاىل- : {َواأُمهَّ
عة، ومل يبنيِّ ذلك يف جانب الزوج، ولو  اهلل –تعاىل- بنيَّ اأن احُلرمة ثابتة يف جانب امُلْر�سِ
َهاُتُكْم  اأُمهَّ َنها كما بنيَّ يف النَّ�سب، بقوله: {ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم  كانت احُلرمة ثابتة يف حقه لبيَّ

َوَبَناُتُكْم} )165( . 
َبرْيِ َقاَلْت:  ِبي َبْكٍر، اْمَراأَُة الزُّ َعْتَها اأَ�ْسَماُء ِبْنُت اأَ َها اأَْر�سَ اأَنَّ وعن زينب بنت اأبي �َسَلَمة: » -
َعَليَّ  ْقِبِلي  اأَ َفَيُقوُل:  �ِسي،  َراأْ ُقُروِن  ِمْن  ِبَقْرٍن  َفَياأُْخُذ  اأَْمَت�ِسُط،  َواأََنا  َعَليَّ  َيْدُخُل  َبرْيُ  الزُّ َوَكاَن 
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َبرْيِ اأَْر�َسَل اإيَلَّ َيْخُطُب اأُمَّ ُكْلُثوٍم  ِ ْبَن الزُّ َفَحدِِّثيِني. اأََراُه َواِلًدا، َوَما َوَلَد َفُهْم اإْخَوِتي، ُثمَّ اإنَّ َعْبَد اهللَّ
ا ِهَي اْبَنُة  َ لُّ َلُه َواإِمنَّ ِة، َفُقْلت ِلَر�ُسوِلِه: َوَهْل حَتِ ، َوَكاَن َحْمَزُة ِلْلَكْلِبيَّ َبرْيِ اْبَنِتي، َعَلى َحْمَزَة ْبِن الزُّ
ا َما َوَلَدْت اأَ�ْسَماُء َفُهْم اإْخَوُتك، َوَما َكاَن  ا ِقَبَلك، اأَمَّ ْنَع مِلَ ا اأََرْدت ِبَهَذا امْلَ َ ِ: اإمنَّ اأُْخِتِه؟ َفَقاَل َعْبُد اهللَّ
َحاُب َر�ُسوِل  ْر�َسَلْت َف�َساأََلْت َواأَ�سْ ِمْن َغرْيِ اأَ�ْسَماَء َفَلْي�ُسوا َلك ِباإِْخَوٍة، َفاأَْر�ِسِلي َف�َسِلي َعْن َهَذا، َفاأَ
رُِّم  حُتَ َل  ُجِل  الرَّ ِقَبِل  ِمْن  اَعَة  الرَّ�سَ اإنَّ  َلَها:  َفَقاُلوا  ُمَتَواِفُروَن،  َو�َسلََّم-  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  ِ- �سَ اهللَّ
اُه، َفَلْم َتَزْل ِعْنَدُه َحتَّى َهَلَك َعْنَها« )166( . ووجه ال�ستدلل اأن ابن الزبري  ْنَكَحْتَها اإيَّ �َسْيًئا، َفاأَ
ملا خطب اأم كلثوم بنت زينب لبنه من الكلبية، كان ذلك بناء على فهمه اأن التحرمي يثبت 

عة، ولي�ص يف حق زوجها.  يف حق امُلْر�سِ
ُع ابنًا لها ل له، بدليل اأنه لو  ولأن امُلَحرِّم هو الإر�ساع، وقد ُوجد منها ل منه، ف�سار امُلْرَت�سِ

 

- 
ُرم عليه، فاإذا مل تثبت احلرمة بلبنه، فكيف تثبت  نزل للزوج لنب، فارت�سَع منه �سغرٌي مل حَتْ

 

بلنب غريه )167( . 
راأي املذاهب الفقهية االأربعة:  ♦ 

 ،  )170( وال�سافعية   ،  )169( واملالكية   ،  )168( احلنفية  الأربعة:  الفقهية  املذاهب  ترى 
َعة )173(  ع ي�سري ابنًا للرجل كما هو للمراأة )172( امُلْر�سِ اأن الولد امُلْرَت�سَ  ، واحلنابلة )171( 
عبي،  وال�سَّ الب�رصي،  واحل�سن  وجماهد،  وطاو�ص،  وعطاء،  عبَّا�ص،  وابن  علي،  قول  وهو   ،
والقا�سم، وعروة، وابن امُلنذر واأبي َثْور )174( . قال ابن قدامة: »اإن املراأة اإذا َحَمَلت من رجل، 
َعة  ُع ابنًا للُمْر�سِ رِّمًا، �سار الطفل امُلْرَت�سَ اَعًا حُمَ َوَثاَب )175( لها لنب، فاأر�سعت به طفاًل َر�سَ
اخللوة  واإباحة  التحرمي  يف  ف�سار  اإليه،  احلمل  ُين�سب  ملن  ابنًا  اأي�سًا  و�سار  خالف،  بغري 
اأولد  وجميع  درجتهم،  نزلت  واإن  اأولدهما،  اأولد  والبنات  البنني  من  واأولده  لهما،  ابنًا 
َعة  َعِة من زوجها ومن غريه، وجميع اأولد الرجل الذي انت�سب احلمل اإليه من امُلْر�سِ امُلْر�سِ
نزلت  واإن  واأخواته،  اإخوته  اأولد  اأولدها  واأولد  واأخواته،  ِع،  امُلْرَت�سَ اإخوة  غريها،  ومن 
َته واأبوها جده، واإخوتها اأخواله، واأخواتها خالته، واأبو الرجل  َعِة جدَّ درجتهم، واأم امُلْر�سِ
ِع  جده، واأمه جدته، واإخوته اأعمامه، واأخواته عماته، وجميع اأقاربهما ينت�سبون اإىل امُلْرَت�سَ

كما ينت�سبون اإىل ولدهما من الن�سب« )176( . وا�ستدلوا مبا ياأتي: 
�َسِب« )177( -  اِع َما َيْحُرُم ِمَن النَّ قول النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- : »َيْحُرُم ِمَن الرَّ�سَ

�َسب.  اع ُيَحرِّم كما ُيَحرِّم النَّ ، ووجه ال�ستدلل اأن احلديث ن�صَّ على اأن الرَّ�سَ
ِبي  ُخو اأَ َذَن َعَليَّ اأَْفَلُح اأَ وما روي عن عائ�سة اأم املوؤمنني –ر�سي اهلل عنها- قالت:  » - ا�ْسَتاأْ
- �سلى اهلل عليه و�سلم-  ِبيَّ َجاُب، َفُقْلُت: َل اآَذُن َلُه َحتَّى اأَ�ْسَتاأِْذَن ِفيِه النَّ اْلُقَعْي�ِص َبْعَد َما اأُْنِزَل احْلِ
ِبيِّ  ِبي اْلُقَعْي�ِص، َفَدَخَل َعَليَّ النَّ ُة اأَ َعْتِني اْمَراأَ َعِني، َوَلِكْن اأَْر�سَ ْر�سَ َفاإِنَّ اأََخاُه اأََبا اْلُقَعْي�ِص َلْي�َص ُهَو اأَ
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َذَن، َفاأََبْيُت اأَْن  ِ، اإِنَّ اأَْفَلَح اأََخا اأَِبي اْلُقَعْي�ِص ا�ْسَتاأْ – �سلى اهلل عليه و�سلم- َفُقْلُت َلُه: َيا َر�ُسوَل اهللَّ
ِك، ُقْلُت: َيا  - �سلى اهلل عليه و�سلم- : َوَما َمَنَعِك اأَْن َتاأَْذيِن َعمُّ ِبيُّ اآَذَن َحتَّى اأَ�ْسَتاأِْذَنَك َفَقاَل النَّ
ُه  نَّ َعْتِني اْمَراأَُة اأَِبي اْلُقَعْي�ص، َفَقاَل: اْئَذين َلُه َفاإِ َعِني، َوَلِكْن اأَْر�سَ ُجَل َلْي�َص ُهَو اأَْر�سَ ِ، اإِنَّ الرَّ َر�ُسوَل اهللَّ
رُِّموَن  اَعِة َما حُتَ يُنِك«، َقاَل ُعْرَوُة: َفِلَذِلَك َكاَنْت َعاِئ�َسُة َتُقوُل َحرُِّموا ِمَن الرَّ�سَ ِك، َتِرَبْت مَيِ َعمُّ

 

�َسِب )178( . ووجه ال�ستدلل، اأن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- بني اأن اأخا اأبي اْلُقَعْي�ِص  ِمَن النَّ
�سار من زوجة اأخيه عمًا لعائ�سة بارت�ساعها من زوجة اأخيه، مما يعني ثبوت التحرمي يف 

عة اأي�سًا.  حق زوج امُلْر�سِ
ر�سي اهلل عنهما- عن َرُجٍل تزوج امراأتني، فاأر�سعت اإحداهما  وقد �ُسئَل ابُن عبَّا�ص – -

جارية، والأخرى غالمًا، هل يتزوج الغالم اجلارية؟ فقال: ل، اللَِّقاُح واِحٌد )179( . 
الأب، ونزل  الرَّ�ساعة من قبل  اْخُتِلَف قدميًا يف  قدامة عن مالك قوله:  ابن  َوَنَقَل  - 
برجال من اأهل املدينة يف اأزواجهم؛ منهم حممد بن امُلْنَكِدر، وابن اأبي حبيبة، فا�ستفتوا يف 

ذلك، فاختلف عليهم ففارقوا زوجاتهم )180( . 
وباأن اللنب الذي َثاَب للمراأة خملوق من ماء الرَُّجل واملراأة، فن�رَص التَّحرمي اإليهما،  - 

ى لنَب الَفْحل )181( .  ون�رَص احُلرمة اإىل الرَُّجل واإىل اأقاربه، وهو الذي ُي�سمَّ
اِجح- عند الباحث- لقوة الأدلة التي ا�ستندوا  الرَّ وقول املذاهب الفقهية الأربعة هو 
اهلل-  باأن  عنه،  فُيجاب  الكرمية،  بالآية  معه  ومن  ال�سافعي  بنت  ابن  ا�ستدلل  واأما  اإليها، 
عز وجل- واإن مل يبني ذلك ن�سًا، فقد بينه دللة، لأن البيان من اهلل –تعاىل- بطريقني، 
اع بيان كفاية،  الرَّ�سَ اإحاطة، وبني يف  الن�سب بيان  اإحاطة، وبيان كفاية، فبني يف  بيان 
ت�سليطًا للمجتهدين على الجتهاد وال�ستدلل باملن�سو�ص عليه على غريه، وهو اأن احُلرمة 
فكان  جميعًا،  ماوؤهما  هو  ونزوله  اللنب  ح�سول  و�سبب  اللنب،  ملكان  عة  امُلْر�سِ جانب  يف 
اإمنا ُيوجب احُلرمة لأجل اجلزئية والبع�سية، لأنه ينبت  اع منهما جميعًا، لأن اللنب  الرَّ�سَ
اللحم وين�رص العظم، وملا كان �سبب ح�سول اللنب ونزوله ماءهما جميعًا، وبارت�ساع اللنب 
تثبت اجلزئية بوا�سطة نبات اللحم، ُيقام �سبب اجلزئية مقام حقيقة اجلزئية يف باب احُلُرَمات 
احتياطًا، وال�سبب ُيقام مقام امل�سبب خ�سو�سًا يف باب احُلُرَمات اأي�سًا، األ ترى اأن املراأة 
ُرم على اأبيها، واإن مل يكن حترميها على جدها من�سو�سًا عليه يف  ُرم على جدها كما حَتْ حَتْ
الكتاب العزيز، لكن ملا كان مبينًا بيان كفاية، وهو البنت واإن حدثت من ماء الأب حقيقة 
دون ماء اجلد، لكن اجلد �سبب ماء الأب اأقيم ال�سبب مقام امل�سبب يف حق احُلرمة احتياطًا، 
الإخوة  اعة ن�سًا، مل يذكر بنات  الرَّ�سَ البنات من  اأنه ملا مل يذكر  والدليل عليه  كذا ههنا، 
والأخوات من الر�ساعة ن�سًا واإمنا ذكر الأخوات ثم ذكر بنات الإخوة والأخوات دللة، حتى 

ُحرِّمَن بالإجماع )182( . 
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ثم اإنه، واإن مل يبني بوحي متلو، فقد بني بوحي غري متلو على ل�سان النبي- �سلى اهلل 
�َسِب«،  اِع َما َيْحُرُم ِمَن النَّ عليه و�سلم- يف احلديث الذي ا�ستدل به اجلمهور، : »َيْحُرُم ِمَن الرَّ�سَ

وكذا خرب عائ�سة ر�سي اهلل عنها )183( . 
واأما القول باأن الإر�ساع قد وجد منها، فيجاب عنه مبا ورد يف اأدلة اجلمهور من اأنه 

وجد منهما، لأن �سبب ح�سول اللنب ماوؤهما جميعًا، فكان الإر�ساع منهما جميعًا )184( . 
ابنته،  يعتقدها  كان  الزبري  فاإن  للجمهور،  ة  حجَّ فهو  �سح  فاإن  زينب،  حديث  واأما 
وتعتقده اأباها، والظاهر اأن هذا كان م�سهوراً عندهم، وقوله مع اإقرار اأهل ع�رصه، اأوىل من 

قول ابنه، وقول قوم ل يعرفون )185( . 

املبحث الثالث: 

مالفاُت ابِن بنِت الشَّاِفعّي الِفقهيَُّة للمَذاِهِب األربعِة يف الُعُقوبَاِت: 
 )ِنَصاُب )186( الَقْطِع يِف السَِّرَقة( 

اخلالف بني ابن بنت ال�سافعي واملذاهب الفقهية الأربعة يف هذه امل�ساألة يرتكز حول 
اب، هل يعد �رصطًا للقطع يف ال�رصقة، اأو ل؟  النِّ�سَ

راأي ابن بنت ال�سافعي:  ♦ 

ال�سارق  فيقطع  ال�رصقة،  يف  اب  النِّ�سَ ي�سرتط  ل  اأنه   )187( ال�سافعي  بنت  ابن  يرى 
ب�رصقة القليل والكثري، وهو قول احل�سن الب�رصي، وداود الظاهري، وابن حزم )188( يف غري 
)اأي  يقطع  ال�سافعي:  بنت  ابن  »وقال  بيني:  ال�رصَّ قال   ،  )191(  )190( واخَلَواِرِج  الذهب)189(، 

اب« )192( . وا�ستدلوا مبا ياأتي:  ارق( ب�رصقة القليل ول ي�سرتط النِّ�سَ ال�سَّ
اِرَقُة َفاْقَطُعوا اأَْيِدَيُهَما َجزَاًء مِبَا َك�َسَبا َنَكااًل  اِرُق َوال�سهَّ {َوال�سهَّ قول اهلل –تعاىل- :  -

ُ َعِزيزٌ َحِكيٌم} )193( . فهي َتُعمُّ كل �سارق دون حتديد ملقدار امل�رصوق )194( .  ِ َواهللهَّ ِمَن اهللهَّ
َة َفُتْقَطُع َيُدُه  ُق اْلَبْي�سَ اِرَق َي�رْصِ ُ ال�سَّ �سلى اهلل عليه و�سلم- : »َلَعَن اهللَّ وقول النبي – -
القطع،  واحَلْبل مما يوجب  ة  البْي�سَ اأن  ال�ستدلل  . ووجه   )195( َيُدُه«  َفُتْقَطُع  ْبَل  احْلَ ُق  َوَي�رْصِ
املبلغ  ارق بني كون  ال�سَّ يد  اأنه ل فرق يف قطع  الي�سرية، مما يدل على  الأموال  وهما من 

امل�رصوق قلياًل اأو كثرياً )196( . 
َوَل  ُموؤِْمٌن،  َوْهَو  َيْزيِن  ايِن ِحنَي  الزَّ َيْزيِن  : »َل  �سلى اهلل عليه و�سلم-  - – وقول النبي 
ُنْهَبًة  َيْنَتِهُب  َوَل  ُموؤِْمٌن،  َوْهَو  ُق  َي�رْصِ ُق ِحنَي  َي�رْصِ َوَل  ُموؤِْمٌن،  َوْهَو  ُب  َي�رْصَ ْمَر ِحنَي  اخْلَ ُب  َي�رْصَ
اَرُهْم ِحنَي َيْنَتِهُبَها َوْهَو ُموؤِْمٌن« )197( . ووجه ال�ستدلل اأن النبي  ا�ُص اإَِلْيِه ِفيَها اأَْب�سَ َيْرَفُع النَّ
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اهلل عليه و�سلم- َعمَّ كل �رصقة، ومل يخ�ص عدداً من عدد، ولو اأنه اأراد مقداراً لبيَّنه،  –�سلى 
ْهَبة )198( .  كما بنيَّ ذلك يف النُّ

ولأنه �سارق من ِحْرٍز )199( ، فتقطع يده ك�سارق الكثري )200( - . 
راأي املذاهب الفقهية االأربعة:  ♦ 

 ،  )203( وال�سافعية   ،  )202( واملالكية   ،  )201( احلنفية  الأربعة:  الفقهية  املذاهب  ترى 
واحلنابلة )204( ، اأنه ي�سرتط لقطع اليد يف ال�رصقة، اأن يبلغ املال امل�رصوق ن�سابًا )205( ، 

وا�ستدلوا على ذلك مبا ياأتي: 
اِرَقُة َفاْقَطُعوا اأَْيِدَيُهَما َجَزاًء  اِرُق َوال�سهَّ {َوال�سهَّ دللة الن�ص يف قول اهلل –تعاىل- :  -
ُ َعِزيزٌ َحِكيٌم} )206( ، وتو�سيح ذلك اأن اهلل –عز وجل- قد  ِ َواهللهَّ مِبَا َك�َسَبا َنَكااًل ِمَن اهللهَّ
قة  قة، وال�رصَّ ارق ا�سم م�ستق من معنى، وهو ال�رصَّ ارقة، وال�سَّ ارق وال�سَّ اأوجب القطع على ال�سَّ
ا�سم لالأخذ على �سبيل ال�ستخفاء، وم�ساَرقة الأعني، واإمنا تقع احلاجة اإىل ال�ستخفاء فيما 
له خطر، واحلبَّة ل خطر لها، فلم يكن اأخذها �رصقة، فكان اإيجاب القطع على ال�سارق ا�سرتاطًا 

اب دللة )207( .  للنِّ�سَ
 . اِعَداً«)209( - وقول النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- : »ل َقْطَع اإِل يِف ُرْبِع ِدِيَناٍر )208( َف�سَ
قة هو ربع دينار، وهذا يدل  ووجه ال�ستدلل، اأن احلديث ن�صَّ على اأن ن�ساب القطع يف ال�رصَّ

اب.  على اعتبار النِّ�سَ
اب، واإمنا جرى  واإجماع ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم، حيث اأجمعوا على اعتبار النِّ�سَ - 

اخلالف بينهم يف التقدير )210( . 
اب �رصط لقطع اليد يف ال�رصقة، وقول النبي –�سلى  والرَّاجح- عند الباحث- اأن النَّ�سَ
�ٌص لُعموم الآية واحلديث، واأما  �سِّ اِعَداً« خُمَ اهلل عليه و�سلم- : »ل َقْطَع اإِل يِف ُرْبِع ِدِيَناٍر َف�سَ
ة واحَلْبل، فقد اأُجيَب عنه باأن احَلْبَل الوارد فيه، يحتمل اأنه كان ي�ساوي ربَع  حديث البْي�سَ
الح، وهي ت�ساوي ذلك )211( . قال الأعم�ص: »اإن  ة ال�سِّ ة بْي�سَ دينار، ويحتمل اأن املراد بالبْي�سَ
ة احلديد، التي جتعل يف الراأ�ص يف احلرب واأن احَلْبل من ِحَبال  ة يف هذا احلديث بْي�سَ البْي�سَ
ال�سفن« )212( . وقال النووي: »وال�سواب اأن املراد التنبيه على عظيم ما خ�رص، وهي يده، يف 
اأراد  اأو  ة واحَلْبل يف احلقارة،  مقابلة حقري من املال، وهو ربع دينار، فاإنه ي�سارك البْي�سَ
ة فلم يقطع، جره ذلك اإىل �رصقة ما هو  جن�ص البْي�ِص، وجن�ص احِلَبال، اأو اأنه اإذا �رصق البْي�سَ
ة اأو  ة هي �سبب قطعه، اأو اأن املراد به، قد ي�رصق البْي�سَ اأكرث منها فقطع، فكانت �رصقة البْي�سَ
احَلْبل، فيقطعه بع�ص الولة �سيا�سة، ل قطعًا جائزاً �رصعًا، وقيل: اأن النبي- �سلى اهلل عليه 
قة جُمملة، من غري بيان ن�ساب، فقاله على ظاهر اللفظ،  و�سلم- قال هذا عند نزول اآية ال�رصَّ

واهلل اأعلم« )213( . 
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اخَلامِتَُة: 

للمذاهب  الفقهية  ال�سافعي  بنت  ابن  خمالفات   « مو�سوع  يف  ُعر�ص  ما  اإىل  ا�ستناداً 
الأربعة- عر�ص ومقارنة«، خلُ�َس الباحُث اإىل النتائج االأ�سا�سية االآتية: 

خالف ابن بنت ال�سافعي املذاهب الفقهية الأربعة يف قوله باأن املراأة بعد انق�ساء  1 .
اأكرث مدة احلي�ص تكون طاهرة، بينما ترى املذاهب الأربعة اأن املراأة تكون حينئذ م�ستحا�سة، 

وهو ما اختاره الباحث. 
الة التي ُتركت  خالف ابن بنت ال�سافعي املذاهب الفقهية الأربعة يف قوله باأن ال�سَّ 2 .

من غري ُعْذر ل ُتق�سى، واملذاهب الأربعة على خالفه، وهو ما اختاره الباحث. 
فا  خالف ابن بنت ال�سافعي املذاهب الفقهية الأربعة يف قوله باأن الذهاب من ال�سَّ 3 .
اأنه يح�سب  الأربعة على  ة واحدة، واملذاهب  فا يح�سب مرَّ ال�سَّ اإىل  امَلْرَوة، والَعْود منها  اإىل 

مرتني، وهو ما اختاره الباحث. 
ْزَدِلَفة  مِبُ امَلبيت  باأن  قوله  الأربعة يف  الفقهية  املذاهب  ال�سافعي  بنت  ابن  خالف  4 .
واملالكية  احلنفية  بركن، فهو عند  لي�ص  اأنه  الأربعة على  واملذاهب  اأركان احلج،  ركن من 
وال�سافعية يف قول �سنة، ول يجب برتكه �سيء، وهو عند ال�سافعية يف ال�سحيح واحلنابلة، 

اأنه واجب، يجب برتكه دم، وهو ما اختاره الباحث. 
ة اإن مل تنطبق  خالف ابن بنت ال�سافعي املذاهب الفقهية الأربعة يف قوله باأن الِعدَّ 5 .
واملذاهب  يومًا،  بت�سعني  حينئذ  املراأة  وتعتدُّ  تنك�رص،  الأ�سهر  جميع  فاإن  ال�سهر،  اأول  على 

الأربعة على خالفه، وهو ما اختاره الباحث. 
َع  امُلْرَت�سَ الولد  باأن  قوله  يف  الأربعة  الفقهية  املذاهب  ال�سافعي  بنت  ابن  خالف  6 .
اأنه ي�سري  اأر�سعته، ول ي�سري ابنًا لزوجها، واملذاهب الأربعة على  ي�سري ابنًا للمراأة التي 

ابنه كذلك، وهو ما اختاره الباحث. 
اب لي�ص �رصطًا  خالف ابن بنت ال�سافعي املذاهب الفقهية الأربعة يف قوله باأن النِّ�سَ 7 .
اب �رصط،  ارُق ب�رصقة القليل، والكثري، واملذاهب الأربعة على اأن النِّ�سَ يف الَقْطع، فيقطع ال�سَّ

وهو ما اختاره الباحث. 
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اهلوامش: 
اأن  اأنه يلزم العاقل  األ�سنة النا�ص، ويتداولونها للدللة على  هذه القاعدة م�سهورة على  1 .
ينظر يف القول، ول ينظر اإىل قائله، فاإن كان القول حقًا قبله، �سواء كان قائله معروفًا 
باحلق اأو بالباطل. انظر: ابن القيم، كتاب الفرو�سية، �ص 228. وابن عربي، الفتوحات 

املكية، 1/ 306. واجلزائري، ذكرى العاقل وتنبيه الغافل، �ص1. 
ما ُعر�َص هنا من م�سائل هو كل ما عرَث عليه الباحث يف امل�سادر الفقهية من الأقوال  2 .

التي ُن�سبت لبن بنت ال�سافعي. 
اأيَّ  مل حتظ كتُب الرتاجم بالَقْدِر الكايف حول حياة ابن بنت ال�سافعي، فهي ل تعطينا  3 .
�سيء عن ولدته، ون�ساأته، وتعليمه، وموته، ودفنه، وموؤلفاته، وما ذكرُه الباحُث يف هذا 

التمهيد هو كل ما جادت به تلك امل�سادر. 
والنووي،   . ال�سريازي، املهذب، 4/ 538. 4 انظر:  اأُثبت.  ما  وال�سواب  الرحمن،  وقيل: عبد 

تهذيب الأ�سماء واللغات، 3/ 188. والنووي، املجموع، 2/ 517. 
 . النووي، تهذيب الأ�سماء واللغات، 3/ 188. والنووي، املجموع، 2/ 517. 5

، من اأن ا�سمه عبد الرحمن.  اإ�سارة اإىل ما ذكره ال�سريازي يف املهذب، 4/ 538. 6
 . النووي، املجموع، 2/ 517. 7

 . النووي، تهذيب الأ�سماء واللغات، 3/ 188. 8
. واأكرث ما يذكر يف كتب املهذب واأبوابه، اأن كنيته اأبو عبد  ال�سريازي، املهذب، 4/ 538. 9

الرحمن. النووي، تهذيب الأ�سماء واللغات، 3/ 188. 
 . ابن قا�سي �سهبة، طبقات ال�سافعية، 1/ 75. 10

 . النووي، تهذيب الأ�سماء واللغات، 3/ 188. والذهبي، �سري اأعالم النبالء، 11/ 240. 11
 . النووي، تهذيب الأ�سماء واللغات، 3/ 188. 12

من غري املعقول اأن يكون ابن بنت ال�سافعي قد تتلمذ على اثنني من العلماء فح�سب، لكن  13 .
هذا ما جادت به امل�سادر عن �سيوخه. 

. وابن قا�سي  النووي، املجموع، 2/ 517. والنووي، تهذيب الأ�سماء واللغات، 3/ 188. 14
�سهبة، طبقات ال�سافعية، 1/ 76. 

 . ابن قا�سي �سهبة، طبقات ال�سافعية، 1/ 76. 15
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مل اأعرث على ترجمته بعد البحث يف امل�سادر.  16 .
. وابن ع�ساكر،  النووي، تهذيب الأ�سماء واللغات، 3/ 188. والنووي، املجموع، 2/ 517. 17
تاريخ دم�سق، 14/ 94، 19/ 59، 401، 51/ 297. وابن عدي، الكامل يف ال�سعفاء، 

1/ 14. والبغدادي، تاريخ بغداد، 2/ 223. والذهبي، �سري اأعالم النبالء، 12/ 494. 
. وابن حجر، تقريب التهذيب،  الذهبي، العرب، �ص112. وابن حجر، ل�سان امليزان، 1/ 408. 18
1/ 314. والأ�سبهاين، كتاب ال�سعفاء، مقدمة املحقق �ص 25. وابن عدي، الكامل يف 

ال�سعفاء واملرتوكني، 1/ 14. 
. وابن حجر، تب�سري  ابن ع�ساكر، تاريخ دم�سق، 14/ 94، 19/ 59، 401، 51/ 297. 19
املنتبه، �ص 262. وابن منظور، خمت�رص تاريخ دم�سق، 2/ 415. وابن معني، تاريخ 

ابن معني، �ص 41. 
. والبخاري،  ابن ع�ساكر، تاريخ دم�سق، 51/ 305. وال�سلمي، طبقات ال�سوفية، �ص 66. 20
تاريخ  والبغدادي،   .58 �ص  الأولياء،  طبقات  امللقن،  وابن   .355  /6 الكبري،  التاريخ 

بغداد، 2/ 223. والذهبي، �سري اأعالم النبالء، 12/ 494. 
 / التهذيب، 11. 21 ذكره ابن ع�ساكر يف تاريخ دم�سق، 51/ 333. وابن حجر يف تهذيب 

341، ومل اأعرث على ترجمته يف امل�سادر املتوفرة. 
امل�سادر  يف  ترجمته  على  اأعرث  ومل   ، 22 .391  /51 دم�سق،  تاريخ  يف  ع�ساكر  ابن  ذكره 

املتوفرة. 
توجد ن�سخة خمطوطة منه يف مكتبة اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة، حتت رقم  23 .

)457( ، ق )303- 309( ، ميكروفيلم. 
. والبغدادي،  ابن ع�ساكر، تاريخ دم�سق، 51/ 400. واأبو يعلى، طبقات احلنابلة، 1/ 164. 24

تاريخ بغداد، 11/ 431، 12/ 316. 
هـ،  اأبو بكر بن اأحمد بن حممد بن عمر، الأ�سدي، ال�سهبي، الدم�سقي، ولد �سنة 779. 25 هو 
كان  جده  اأبا  لأن  �سهبة  قا�سي  بابن  ا�ستهر  ع�رصه،  يف  ال�سام  فقيه  دم�سق،  اأهل  من 
قا�سيًا ب�سهبة اأربعني عامًا، من ت�سانيفه: “طبقات ال�سافعية”، و “املنتقى من تاريخ 
الالمع، 11/ 21.  ال�سوء  ال�سخاوي،  الإ�سالم” للذهبي، تويف يف دم�سق �سنة 851هـ. 

وابن العماد، �سذرات الذهب، 9/ 392. والزركلي، الأعالم، 2/ 61. 
 / النووي، تهذيب الأ�سماء واللغات، 3/ 188. وابن قا�سي �سهبة، طبقات ال�سافعية، 1. 26

 .76 -75
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 . النووي، املجموع، 2/ 517. وانظر: ال�سبكي، طبقات ال�سافعية الكربى، 2/ 186. 27
 . النووي، تهذيب الأ�سماء واللغات، 3/ 188. 28

مل تذكر لنا امل�سادر اأين مات ابن بنت ال�سافعي، ول اأين دفن.  29 .
 . ابن قا�سي �سهبة، طبقات ال�سافعية، 1/ 76. 30

 . الطالبني، 1/ 273. 31 النووي، املجموع، 2/ 517. والنووي، رو�سة  التقطع.  له  ويقال 
َتنْيِ اإىَل  قَّ َمْمُت اإْحَدى ال�سُّ َب، اأي �سَ َ ْوَب َلْفًقا ِمْن َباِب �رصَ والتَّلفيق يف اللغة من َلَفْقُت الثَّ
اْلأُْخَرى. ومعناه يف م�ساألتنا اأن ينقطع دُم املراأة؛ فرتى يومًا وليلة دمًا، ويومًا وليلة 
املنري، �ص 330، مادة  امل�سباح  الفيومي،  ... وهكذا.  فاأكرث،  اأو يومني ويومني  نقاًء، 

)لفق( . والنووي، املجموع، 2/ 517. 
يالن، وحا�ست ال�سجرة: اأي �سالت رطوبُتها. ويف ال�سطالح:  احلي�ص يف اللغة هو ال�سَّ 32 .
هو الدم الذي ينف�سه رحم بالغة �سليمة عن الداء وال�سغر. اأو هو ا�سم لدم خرج من الرحم 
املحيط،  القامو�ص  الفريوزاآبادي،  معلوم.  وقت  يف  معلوم  بقدر  مقدر  ولدة،  يعقب  ل 
�ص826، مادة )حي�ص( . واجلرجاين، التعريفات، �ص94. والكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 

 .39 /1
املالكية،  وعند  اأيام،  ع�رصة  احلنفية  عند  فهي  احلي�ص،  مدة  اأكرث  يف  الفقهاء  اختلف  33 .
وال�سافعية، واحلنابلة خم�سة ع�رص يومًا. واأقله ثالثة اأيام يف قول احلنفية، ول حد لأقله 
يف مذهب مالك، واأقله عند ال�سافعية واحلنابلة يوم وليلة. املرغيناين، الهداية، 1/ 32. 
 .31 �ص  الفقهية،  الأحكام  قوانني  جزي،  وابن   .40  /1 ال�سنائع،  بدائع  والكا�ساين، 
والقرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، 3/ 83. والك�سناوي، اأ�سهل املدارك، 1/ 13، 140. 
 -147 الطالبني،  رو�سة  والنووي،  بعدها.  وما   ،523  ،517  /2 املجموع،  والنووي، 

248. وابن قدامة، املغني، 1/ 352- 353. والبوتي، ك�ساف القناع، 1/ 203. 
والذي ُيْنِعُم النظر يف هذا املو�سوع يجد اأنه ل دليل يف الكتاب على هذا التحديد، واأما 
الذي احتجوا به من ن�سو�ص ال�سنة، فهو ل ي�سح لال�ستدلل، فهو اإما �سحيح، لكنه غري دال 
على ما ذهبوا اإليه، واإما غري �سحيح، فال ي�سلح لالحتجاج. جاء يف الرو�سة الندية: »مل ياأت 
هر، لأن ما ورد يف تقدير اأقل احلي�ص  يف تقدير اأقله واأكرثه ما تقوم به احلجة، وكذلك الطُّ
تعويل  فال  ي�سح،  ول  مرفوع  اأو  احلجة،  به  تقوم  ول  موقوف،  اإما  فهو  واأكرثهما  والطهر 
على ذلك، ول رجوع اإليه«. وقال ابن تيمية: »علق اهلل باحلي�ص اأحكامًا متعددة يف الكتاب 
وال�سنة، ومل يقدر ل اأقله ول اأكرثه، ول الطهر بني احلي�ستني، مع عموم بلوى الأمة بذلك، 
الكتاب  اإليه، واللغة ل تفرق بني قدر وقدر، فمن قدَّر يف ذلك حداً فقد خالف  واحتياجهم 
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وال�سنة، والعلماء منهم من يحد اأكرثه واأقله، ثم يختلفون يف التحديد، ومنهم من يحد اأكرثه 
دون اأقله، والقول الثالث اأ�سح: اأنه ل حد ل لأقله ول لأكرثه«. انظر: الأ�سقر، اأقل مدة احلي�ص 
جمموع  تيمية،  وابن   .62  /1 الندية،  الرو�سة  وخان،   .8 �ص  واأكرثها،  واحلمل  والنفا�ص 
فتاوى ابن تيمية، 4/ 212. وعليه فاإن ال�سبيل اإىل معرفة ذلك هو التتبع وال�ستقراء لعادة 
الن�ساء يف هذا الأمر، قال ابن قدامة: »اإذا ثبت اأن احلي�ص ورد يف ال�رصع ويف اللغة من غري 
حتديد، فاإنه يجب الرجوع فيه اإىل العرف والعادة«. وبالتايل فاإن ما زاد على عادة املراأة 
يكون ا�ستحا�سة وحكمها عندئذ حكم الطاهرات، لكنها تتو�ساأ لوقت كل �سالة. الأ�سقر، اأقل 

مدة احلي�ص والنفا�ص واحلمل واأكرثها، �ص 8- 10. وابن قدامة، املغني، 1/ 352. 
ى  وللعلماء يف هذه احلالة قولن: الأول: اأن اأيام الدم واأيام النقاء كالهما حي�ص، وُي�سمَّ 34 .
التلفيق. وهو قول احلنفية وال�سافعية يف رواية هي الأ�سح  قول ال�سحب، وقول الرتك 
اأيام  اأن  والثاين:  حب«.  ال�سَّ قول  عندنا  اِجح  الرَّ اأن  »فاحلا�سل  النووي:  قال  عندهم. 
املالكية،  قول  وهو  اللقط.  وقول  التلفيق  قول  ى  وُي�سمَّ ُطهر،  النقاء  واأيام  الدم حي�ص، 
وال�سافعية يف الرواية الثانية، واحلنابلة. املرغيناين، الهداية، 1/ 34. والكا�ساين، بدائع 
ال�سنائع، 1/ 41. وابن جزي، قوانني الأحكام الفقهية، �ص 31. والنووي، املجموع، 2/ 
517- 518. وابن قدامة، املغني، 1/ 400- 401، 403. والبهوتي، ك�ساف القناع، 

 .205 -204 /1
الطاهرات  عمل  عملت  الثاين  اليوم  يف  النقاء  راأت  اإذا  ال�سافعية:  عند  القولني  وعلي 
اأن تغت�سل  النقطاع، فيجب عليها  تلفيق لحتمال دوام  اأنها ذات  بال خالف لأنه ل يعلم 
القراآن وم�ص امل�سحف والطواف والعتكاف وللزوج وطوؤها،  وت�سوم وت�سلي ولها قراءة 
فاإذا عاودها الدم يف اليوم الثالث تبني اأنها ملفقة فعلى القول بالتلفيق تظهر �سحة ال�سوم 
العبادات  القول بال�سحب يظهر بطالن  الوطء وغريها، وعلى  وال�سالة والعتكاف واإباحة 
ال�سوم والعتكاف والطواف املفعولت  الثاين، فيحب عليها ق�ساء  اليوم  التي فعلتها يف 
عن واجب، وكذا لو كانت �سلت عن ق�ساء اأو نذر ول يجب ق�ساء ال�سالة املوؤداة، لأنه زمن 
احلي�ص ول �سالة فيه. واإن كانت �سامت نفاًل، فقد نقل النووي عن �ساحب البيان قوله: اأنه 
ل ثواب فيه، ثم قال- اأي النووي- : »ويف هذا نظر، وينبغى اأن يقال لها ثواب على ق�سد 
الطاعة، ول ثواب على نف�ص ال�سوم اإذا مل ي�سح، ولعل هذا مراده، قال اأ�سحابنا: ونتبني اأن 
وطئ الزوج مل يكن مباحًا، لكن ل اإثم للجهل«. وما قيل هنا يقال كلما عاد النقاء اإىل اليوم 

الرابع ع�رص. النووي، املجموع، 2/ 519. 
 . ال�سريازي، املهذب، 1/ 159- 160. والنووي، املجموع، 2/ 523. 35



170

اِفعيِّ الِفْقهيَُّة للمَذاِهِب األرْبَعِة - َعرٌْض وُمَقارَنٌة - أ.د. إسماعيل شنديُمَخالَفاُت ابِْن ِبْنِت الشَّ

اأما اإذا زاد الدم على اأكرث مدة احلي�ص وات�سل مبا قبله فهي م�ستحا�سة من غري خالف.  36 .
النووي، املجموع، 2/ 523. والنووي، رو�سة الطالبني، 1/ 276. 

مل اأعرث لبن بنت ال�سافعي على دليل ملا ذهب اإليه يف هذه امل�ساألة.  37 .
اإ�سحاق  واأبو  اأخذ هو وابن خزمية  اأبو بكر املحمودي املروزي،  هو حممد بن حممود،  38 .
املروزي عن عبدان )عبد اهلل بن حممد بن عي�سى املروزي، ت293هـ( ، قال ابن قا�سي 
ال�سافعية  طبقات  ال�سبكي،  موا�سع.  يف  الرافعي  عنه  نقل  وفاته.  وقت  اأعلم  ل  �سهبة: 

الكربى، 3/ 225- 226. وابن قا�سي �سهبة، طبقات ال�سافعية، 1/ 119. 
 . النووي، املجموع، 2/ 523. والنووي، رو�سة الطالبني، 1/ 276. 39
 . املرغيناين، الهداية، 1/ 34. والكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 1/ 41. 40

 . ابن جزي، قوانني الأحكام الفقهية، �ص 31. والك�سناوي، اأ�سهل املدارك، 1/ 140. 41
 . ال�سريازي، املهذب، 1/ 159، 160. والنووي، املجموع، 2/ 523. 42
 . ابن قدامة، املغني، 1/ 403. والبهوتي، ك�ساف القناع، 1/ 205. 43

ال�ستحا�سة هي دم علَّة ي�سيل من ِعْرٍق يف اأدنى الرحم يقال له الَعاِذل، و�سواء اأخرج  44 .
الدم اأثر حي�ص اأو ل. ال�رصبيني، مغني املحتاج، 1/ 108. والبهوتي، ك�ساف القناع، 1/ 

 .196
الذين  الأوجه  اأ�سحاب  باملتقدمني  يعنون  وهم  ال�سافعية،  علماء  يذكره  م�سطلح  هذا  45 .
كانوا يف القرن الرابع، وخ�سوا باملتقدمني متييزاً لهم عمن بعدهم، قال ابن حجر: املراد 
بالأ�سحاب املتقدمني هم اأ�سحاب الأوجه غالبًا، و�سبطوا بالزمن، وهم يف الأربعمائة. 
فهو  ذلك  النووي  يذكر  وحينما  الرابع،  القرن  بعد  جاءوا  الذين  فهم  املتاأخرون:  واأما 
فيعنون  ال�سافعية،  بعده من  اأما من جاء  زمنه،  اإىل  الرابع  القرن  بعد  يريد من جاءوا 
)الرافعي،  ال�سيخني  الرابع، وكذلك كل من جاء بعد  القرن  باملتاأخرين من جاءوا بعد 
والنووي( ، يقول اخلطيب ال�رصبيني: ومن هذا اأن املتاأخرين يف كالم ال�سيخني ونحوهما 
كل من كان بعد الأربعمائة، واأما الآن وقبله فهم من بعد ال�سيخني. ال�رصبيني، مغني 
املحتاج، 1/ 15. وال�سقاف، خمت�رص الفوائد املكية، �ص 108. والظفريي، م�سطلحات 

املذاهب الفقهية، �ص 238. 
 . النووي، املجموع، 2/ 523. 46

، برقم  رواه البخاري يف �سحيحه، 2/ 34، برقم )306( . وم�سلم يف �سحيحه، 1/ 180. 47
 . )779(
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 . البهوتي، ك�ساف القناع، 1/ 205. 48
على اأن الراجح عندي يف اأكرث مدة احلي�ص اأن يعول فيه على عادة الن�ساء، لعدم وجود  49 .
دليل �سحيح �رصيح يف حتديد هذه املدة كما �سبق بيانه. انظر الهام�ص )29( من البحث 

نف�سه. 
 ، رواه ابن ماجة يف �سننه، 2/ 330، برقم )667( . والبيهقي يف ال�سنن الكربى، 1/ 508. 50
. وذكره الألباين يف �سحيح و�سعيف �سنن ابن ماجة، 2/ 196، برقم  برقم )1625( 

)624( ، واأ�سار اإليه بلفظ: »�سحيح«. 
( ، وهو عبد  ال�سافعية الكربى، 5/ 165. 51 اإمام احلرمني هو اجلويني، )ال�سبكي، طبقات 
اأ�سويل  ني�سابور،  نواحي  من  جوين  اإىل  ن�سبة  اجلويني،  يو�سف  بن  اهلل  عبد  بن  امللك 
متكلم، من كبار علماء ال�سافعية، تويف �سنة 478هـ. ال�سبكي، طبقات ال�سافعية الكربى، 
ال�سافعية، 1/ 255- 256. والزركلي،  �سهبة، طبقات  5/ 165- 222. وابن قا�سي 

الأعالم، 4/ 160. 
 . النووي، املجموع، 2/ 523. 52

امل�سدر ال�سابق نف�سه.  53 .
 . ال�رصبيني، مغني املحتاج، 1/ 127. 54

اإذا تاب ل ي�رصع له  واختار ال�سيخ تقي الدين اأن تارك ال�سالة عمداًَ  قال املرداوي: ». 55
الإن�ساف،  املرداوي،  ال�سوم«.  وكذا  التطوع،  من  يكرث  بل  منه،  ت�سح  ول  ق�ساوؤها، 
ثم  عذر  بغري  كثرية  �سلوات  ترك  فيمن  يكون  تيمية  ابن  قول  اأن  والوا�سح   .443  /1
تاب، وهذا له وجه، لأن مطالبته بالق�ساء مع كرثة ال�سلوات املرتوكة توقعه يف احلرج 

وامل�سقة، وهما مرفوعان، في�ستحب له الإكثار من التطوع. 
هو اإبراهيم بن يعقوب بن اإ�سحاق ال�سعدي اجلوزجاين، اأبو اإ�سحاق، حمدث ال�سام، واأحد  56 .
احلفاظ امل�سنفني، كان من كبار العلماء، ن�سبته اإىل جوزجان، )من كور بلخ بخرا�سان(، 
رحل اإىل مكة، ثم الب�رصة، ثم الرملة واأقام يف كل منها مدة من الزمن، له كتاب يف 
اجلرح والتعديل، وكتاب يف ال�سعفاء، تويف �سنة 259هـ. ابن العماد، �سذرات الذهب، 

3/ 263. والزركلي، الأعالم، 1/ 81. 
ولد  بغداد،  اأهل  �سيخ احلنابلة يف وقته، من  الرببهاري،  هو احل�سن بن علي بن خلف  57 .
ويقال جلالبها  الهند،  من  كانت جتلب  اأدوية  الرببهار، وهي  اإىل  ن�سبته  �سنة 233هـ، 
له  البدع،  اأهل  على  الإنكار  �سديد  كان  البهارات،  اليوم  ي�سمى  ما  ولعلها  الرببهاري، 
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م�سنفات منها: »�رصح كتاب ال�سنة«، تويف �سنة 329هـ. ابن العماد، �سذرات الذهب، 4/ 
158- 164. والزركلي، الأعالم، 2/ 201. 

هو عبيد اهلل بن حممد بن حممد بن حمدان، اأبو عبد اهلل العكربي، عامل باحلديث، فقيه،  58 .
منها:  املائة،  على  تزيد  م�سنفات  له  304هـ،  �سنة  عكربا  يف  ولد  احلنابلة،  كبار  من 
»ال�رصح والإبانة على اأ�سول ال�سنة والديانة«، و »التفرد والعزلة«، تويف يف بلده عكربا 
 /4 الأعالم،  والزركلي،   .466  -463  /4 الذهب،  �سذرات  العماد،  ابن  387هـ.  �سنة 

 .197
 . املرداوي، الإن�ساف، 1/ 443. 59

 . ال�رصبيني، مغني املحتاج، 1/ 127. 60
امل�سدر ال�سابق نف�سه.  61 .

اللفظ على ثبوت حكم للم�سكوت عنه خمالف ملا دل عليه  مفهوم املخالفة هو: دللة  62 .
�ص  الفحول،  اإر�ساد  ال�سوكاين،  احلكم.  يف  املعتربة  القيود  من  قيد  لنتفاء  املنطوق 
179. واخلن، م�سطفى اخلن، اأثر الختالف يف القواعد الأ�سولية يف اختالف الفقهاء، 

�ص144. 
 . ) رواه م�سلم يف �سحيحه، 2/ 142، برقم )1600. 63

 . ال�رصبيني، مغني املحتاج، 1/ 127. 64
 . الهداية، املرغيانني، 1/ 78- 79. والكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 1/ 245- 246. 65

 . الك�سناوي، اأ�سهل املدارك، 1/ 258، 260. وابن جزي، قوانني الأحكام الفقهية، �ص50. 66
والنفراوي، الفواكه الدواين، 1/ 265. 

. وال�رصبيني، مغني املحتاج،  ال�سريازي، املهذب، 1/ 193. والنووي، املجموع، 3/ 76. 67
1/ 127. والرملي، نهاية املحتاج، 1/ 381. والأن�ساري، اأ�سنى املطالب، 2/ 493. 

 . املرداوي، الإن�ساف، 1/ 442. والبهوتي، ك�ساف القناع، 1/ 260. 68
 . الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 1/ 245. 69

هـ،  هو اإبراهيم بن علي بن يو�سف الفريوزاآبادي ال�سريازي، اأبو اإ�سحاق، ولد �سنة 393. 70
كان مرجع الطالب يف علوم ال�رصيعة، ا�ستهر بقوة احلجة يف اجلدل واملناظرة، بنى له 
الوزير نظام امللك املدر�سة النظامية على �ساطئ دجلة، فكان يدر�ص فيها، له ت�سانيف 
طبقات  ال�سبكي،  476هـ.  �سنة  تويف  »التب�رصة«،  و  »املهذب«،  و  »التنبيه«،  منها 
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 -172  /2 واللغات،  الأ�سماء  تهذيب  والنووي،   .256  -215  /4 الكربى،  ال�سافعية 
174. والزركلي، الأعالم، 1/ 51. 

 . ال�سريازي، املهذب، 1/ 193. 71
هو زكريا بن حممد بن اأحمد بن زكريا الأن�ساري ال�سافعي، اأبو يحيى، �سيخ الإ�سالم، ولد  72 .
يف �سنيكة ب�رصقية م�رص �سنة 823هـ، قا�ص، مف�رص، له ت�سانيف منها »فتح الرحمن« 
الزركلي،  926هـ.  �سنة  تويف  البخاري«،  �سحيح  على  الباري  »حتفة  و  التف�سري،  يف 

الأعالم، 3/ 46- 47. 
 . الأن�ساري، اأ�سنى املطالب، 2/ 493. 73

 . ) رواه م�سلم يف �سحيحه، 2/ 142، برقم )1600. 74
 . النفراوي، الفواكه الدواين، 1/ 265. والنووي، املجموع، 3/ 76. 75

 - رواه الن�سائي يف �سننه، 2/ 114، برقم )861( . والبيهقي يف ال�سنن الكربى، 3/ 132. 76
133، برقم )5145( . وذكره الألباين يف �سحيح و�سعيف �سنن الن�سائي، 3/ 5، برقم 

)861( ، واأ�سار اإليه بلفظ: »�سحيح«. 
 . الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 1/ 246. 77

 . النووي، املجموع، 3/ 76. 78
 . الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 1/ 246. 79

 ،  ) 80 .8057( برقم  هريرة،  اأبي  عن   ،382  -381  /4 الكربى،  ال�سنن  يف  البيهقي  ذكره 
ِ- �سلى اهلل عليه و�سلم- َوُهَو َيْنِتُف �َسَعَر َراأْ�ِسِه َوَيُدقُّ  ون�سه: »َجاَء َرُجٌل اإِىَل َر�ُسوِل اهللَّ
ِ- �سلى اهلل عليه و�سلم- : َهاَلًكا َماَذا. َقاَل:  ْدَرُه َوَيُقوُل: َهَلَك الأَْبَعُد َفَقاَل َر�ُسوُل اهللَّ �سَ
اَن َقاَل: َهْل ِعْنِدَك َرَقَبٌة ُتْعِتُقَها. َقاَل: ل. َفَقاَل:  اإِينِّ َوَقْعُت َعَلى اأَْهِلي اْلَيْوَم َوَذِلَك يِف َرَم�سَ
ْطَعاَم �ِستِّنَي ِم�ْسِكيًنا.  . َقاَل: َل. َقاَل: َفَهْل َت�ْسَتِطيُع اإِ َياَم �َسْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعنْيِ َفَهْل َت�ْسَتِطيُع �سِ
َفَقاَل  َماِلِه  َدَقُة  ِفيِه �سَ َعِظيٍم  ِبَعَرٍق  ا�ِص  النَّ ِمَن  َرُجٌل  َفَجاَء  ُجُل  الرَّ َف  اْن�رَصَ ُثمَّ  َل،  َقاَل: 
َف َقاَل: َعَلىَّ ِبِه. َفَجاَءُه  اِئُل؟ . َقاُلوا: َقِد اْن�رَصَ ِ- �سلى اهلل عليه و�سلم- : اأَْيَن ال�سَّ َر�ُسوُل اهللَّ
ِ اأََعَلى اأَْحَوَج ِمنِّى  َنْعَت. َقاَل: َيا َر�ُسوَل اهللَّ ا �سَ اَرًة مِلَ ْق ِبِه َكفَّ دَّ ُجُل َفَقاَل: ُخْذ َهَذا َفَت�سَ الرَّ
ِحَك  َبْيِتي َقاَل َف�سَ اأَْهِل  اأَْحَوُج ِمنِّى َوِمْن  ِبَيِدِه َما َبنْيَ َلَبَتْيَها  َنْف�ِسي  َبْيِتي َوالَِّذي  َواأَْهِل 
ِ- �سلى اهلل عليه و�سلم- َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه َقاَل: َفُكْل َواأَْطِعْم اأَْهَل َبْيِتَك، َواْق�ِص  َر�ُسوُل اهللَّ

َيْوًما َمَكاَنُه«. 
 . النووي، املجموع، 3/ 76. 81
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امل�سدر ال�سابق نف�سه.  82 .
من  وحاًل  للمذكور  حكمًا  يكون  اأي  النطق.  حمل  يف  اللفظ  عليه  دل  ما  هو:  املنطوق  83 .

اأحواله. ال�سوكاين، اإر�ساد الفحول، �ص 178. 
اللفظ على ثبوت  اأو هو دللة  مفهوم املوافقة هو: م�ساواة امل�سكوت عنه للملفوظ به.  84 .
حكم املنطوق به للم�سكوت عنه، وموافقته له نفيًا اأو اإثباتًا، ل�سرتاكهما يف معنى يدرك 
من اللفظ مبجرد معرفة اللغة دون احلاجة اإىل بحث واجتهاد، و�سمي مفهوم موافقة لأن 
امل�سكوت عنه موافق للمنطوق يف احلكم. ال�سوكاين، اإر�ساد الفحول، �ص179. واخلن، اأثر 

الختالف يف القواعد الأ�سولية يف اختالف الفقهاء، 143. 
قيل  ُثنِّي  فاإذا  بالأَلف،  يكَتُب  فاٍة،  �سَ واجلمع  الأَْمَل�ُص،  احِلجاَرِة  من  العري�ُص  فا:  ال�سَّ 85 .
فا: وهو اأحد جبلي امل�سعى، وهو املراد هنا. ابن  ْفواُء اأَي�سًا، ومنه ال�سَّ َفواِن، وهو ال�سَّ �سَ

منظور، ل�سان العرب، 7/ 371، مادة )�سفا( . والنفراوي، الفواكه الدواين، 1/ 418. 
اق، وقيل: هي التي ُيْقَدح منها النار، واملق�سود هنا َمْرَوُة امَل�ْسَعى  امَلْرَوة: حجر اأَبي�ص َبرَّ 86 .
اإِليهما. ابن منظور، ل�سان  ال�سعُي  اللَذْيِن ينتِهي  راأْ�َسْيه  اأَحد  فا وهي  ال�سَّ ُتذكُر مع  التي 

العرب، 13/ 89، مادة )مرا( . والنفراوي، الفواكه الدواين، 1/ 418. 
 . النووي، املجموع، 8/ 96. والنووي، رو�سة الطالبني، 2/ 372. 87

هو احل�سني بن �سالح، اأبو علي بن خريان ال�سافعي، �سيخ ال�سافعية ببغداد بعد ابن �رصيج،  88 .
كان من جملة الفقهاء املتورعني، واأفا�سل ال�سيوخ، عر�ص عليه الق�ساة فامتنع، وتفقه 
العرب، 1/ 122. وابن قا�سي  الذهبي،  اأو يف حدودها.  به جماعة، تويف �سنة 320هـ 

�سهبة، طبقات ال�سافعية، 1/ 92- 93. 
هو احل�سن اأحمد بن يزيد ال�سطخري، اأبو �سعيد، فقيه �سافعي، قال الإ�سنوي: �سنف كتبًا  89 .
كثرية، منها »اأدب الق�ساء«، كان يف اأخالقه حدة، ولد �سنة 244هـ، وتويف �سنة 328هـ. 

ابن قا�سي �سهبة، طبقات ال�سافعية، 1/ 109- 110. والزركلي، الأعالم، 2/ 179. 
هو عمر بن حممد بن الوكيل، اأبو حف�ص، الفقيه، روى عن اأبى بكر اأحمد بن عبيد اهلل بن  90 .
اإدري�ص الرن�سى، وروى عنه اأبو اأحمد عبد اهلل بن عدى اجلرجاين يف معجم �سيوخه. ابن 

ال�ساعي، ذيل تاريخ بغداد، 5/ 122. 
هو حممد بن عبد اهلل ال�سرييف، اأبو بكر، من ال�سافعية، وهو اأحد املتكلمني الفقهاء، قال  91 .
اأبو بكر القفال: كان اأعلم النا�ص بالأ�سول بعد ال�سافعي، له م�سنفات منها: »البيان يف 
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دلئل الإعالم على اأ�سول الأحكام«، وكتاب »الفرائ�ص« تويف �سنة 330هـ. ابن قا�سي 
�سهبة، طبقات ال�سافعية، 1/ 116- 117. والزركلي، الأعالم، 6/ 224. 

رييف هنا هو الرواية امل�سهورة عنه. وقيل: اأراد اأنه اإذا و�سل امَلْرَوة يف  ما ذكر عن ال�سَّ 92 .
فا لي�ص ب�سيء، فال يح�سب له،  املرة الأوىل ح�سل له مرة من ال�سبع، قال: وعوده اإىل ال�سَّ
فا وامَلْرَوة  واإمنا هو تو�سل اإىل ال�سعي، قال: حتى لو عاد ماراً يف امل�سجد ل بني ال�سَّ
فا اإىل امَلْرَوة. قال النووي تعليقًا: »والروايتان باطلتان،  جاز، وح�سب كل مرة من ال�سَّ
وال�سواب يف حكم امل�ساألة ما قدمناه عن اجلمهور )املذاهب الأربعة( اأن الذهاب مرة 

والعود اأخرى واهلل اأعلم« النووي، املجموع، 8/ 97. 
. وال�سريازي،  ال�سنائع، 2/ 134. 93 الرائق، 2/ 309. والكا�ساين، بدائع  البحر  ابن جنيم، 

املهذب، 2/ 770. والنووي، املجموع، 8/ 96. وابن قدامة، املغني، 3/ 409. 
 . النووي، املجموع، 8/ 96. 94

. وابن جنيم، البحر  املرغيناين، الهداية، 1/ 154. والكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 2/ 134. 95
الرائق، 2/ 309. 

 . 96 .89 �ص  الفقهية،  الأحكام  قوانني  جزي،  وابن   .464  /1 املدارك،  اأ�سهل  الك�سناوي، 
والنفراوي، الفواكه الدواين، 1/ 418. 

. والنووي، رو�سة الطالبني،  ال�سريازي، املهذب، 2/ 769. والنووي، املجموع، 8/ 96. 97
 .372 /2

والبهوتي،   . 98 .487  /2 القناع،  ك�ساف  والبهوتي،   .409  /3 املغني،  قدامة،  ابن 
الرو�ص املربع، 1/ 506. 

 . الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 2/ 134. 99
 . الك�سناوي، اأ�سهل املدارك، 1/ 464. 100

 . ابن قدامة، املغني، 3/ 409. 101
، برقم  رواه م�سلم يف �سحيحه، 4/ 39، برقم )3009( . واأبو داود يف �سننه، 2/ 190. 102

 . )1905(
 . ابن قدامة، املغني، 3/ 409. 103

 . ال�سريازي، املهذب، 2/ 770. وابن قدامة، املغني، 3/ 409. 104
 . النووي، املجموع، 8/ 96. 105
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 . امل�سدر ال�سابق، 8/ 97. 106
�رصِّ )واد بني امُلْزَدِلَفة ومنى( مينًا  امُلْزَدِلَفة: منطقة ما بني ماأِزمي َعَرفة ووادي حُمَ 107 .
و�سماًل، من تلك املواطن القوابل والظواهر وال�سعاب كلها، ولي�ص املاأزمان ول وادي 
املَح�رصِّ من امُلْزَدِلَفة، و�سميت امُلْزَدِلَفة بذلك اإما لجتماع النا�ص بها، اأو لقرتابهم 
اأو  الليل،  اأو للنزول بها يف كل زلفة من  النا�ص منها جميعًا،  اأو لزدلف  اإىل منى، 
لأنها منزلة وقربة اإىل اهلل، اأو لزدلف اآدم اإىل حواء بها. النووي، رو�سة الطالبني، 
2/ 379. والطربي، القرى لقا�سد اأم القرى، �ص 420. وابن حجر، فتح الباري، 3/ 

 .523
 . الرافعي، فتح العزيز، 7/ 367. والنووي، رو�سة الطالبني، 2/ 379. 108

الرُّكن يف اللغة: هو اجلانب الأقوى، والركن يف ال�سطالح: هو ما يتوقف عليه وجود  109 .
ال�سيء، ويدخل يف ماهيته. الفريزاآبادي، القامو�ص املحيط، �ص1550، مادة )ركن( . 
واجلرجاين، كتاب التعريفات، �ص 112. واخلن وزمياله، الفقه املنهجي على مذهب 

الإمام ال�سافعي، 1/ 24. 
والنووي،   . 110 .379  /2 الطالبني،  رو�سة  والنووي،   .367  /7 العزيز،  فتح  الرافعي، 

املجموع، 8/ 152. 
. وابن قدامة،  النووي، املجموع، 8/ 152، 163. وابن حجر، فتح الباري، 3/ 527. 111

املغني، 3/ 450. والعظيم اآبادي، عون املعبود، 5/ 298. 
 . النووي، املجموع، 8/ 152. 112

( من �سورة البقرة.  الآية رقم )198. 113
. ومل اأعرث  ذكره الرافعي يف فتح العزيز، 7/ 367. والنووي يف املجموع، 8/ 163. 114

عليه يف م�سادر ال�سنة. 
يت بذلك لجتماع النا�ص بها، وقيل: للجمع بني ال�سالتني، وقيل:  اأي امُلْزَدِلَفة، �ُسمِّ 115 .
لأن اآدم وحواء عليهما ال�سالم بعدما اأهبطا اإىل الأر�ص، كل واحد يف مو�سع، اجتمعا 
به. الطربي، القرى لقا�سد اأم القرى، �ص 420. والبهوتي، ك�ساف القناع، 2/ 496. 

والعظيم اآبادي، عون املعبود، 5/ 298. 
 . ) رواه اأبو يعلى يف م�سنده، 2/ 451، برقم )910. 116

 . العظيم اآبادي، عون املعبود، 5/ 298. 117
 . الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 2/ 136. واملرغيناين، الهداية، 1/ 158. 118
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 . الك�سناوي، اأ�سهل املدارك، 1/ 469. والنفراوي، الفواكه الدواين، 1/ 422. 119
 . النووي، رو�سة الطالبني، 2/ 379. والنووي، املجموع، 8/ 152، 162- 163. 120

 . القناع، 2/ 496- 497. 121 ك�ساف  والبهوتي،  املغني، 3/ 450- 451.  قدامة،  ابن 
والبهوتي، الرو�ص املربع، 1/ 511. 

قال  �سيء.  برتكه  يجب  ول  �سنة،  رواية  يف  وال�سافعية  واملالكية  احلنفية  عند  فهو  122 .
الكا�ساين: »وال�سنة اأن يبيت ليلة النحر مبزدلفة، والبيتوتة لي�ست بواجبة«. وا�ستدلوا 
ال�سحيح  يف  ال�سافعية  ومذهب  عرفة.  ليلة  مبنى  كاملبيت  �سنة  فكان  مبيت،  باأنه 
واحلنابلة وهو الراجح، اأنه واجب يجب برتكه دم، قال النووي: »واملذهب اأنه لي�ص 
بركن، واأنه واجب، فيجب الدم برتكه«. وا�ستدلوا باأن املبيت ن�سك مق�سود يف مو�سع، 
فكان واجبًا كالرمي. الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 2/ 136. والك�سناوي، اأ�سهل املدارك، 
 .781  /2 املهذب،  وال�سريازي،   .422  /1 الدواين،  الفواكه  والنفراوي،   .469  /1
والبهوتي،   .451  -450  /3 املغني،  قدامة،  وابن   .152  /8 املجموع،  والنووي، 

ك�ساف القناع، 2/ 496- 497. والبهوتي، الرو�ص املربع، 1/ 511. 
 . النووي، املجموع، 8/ 152. 123

 ، رواه اأحمد يف م�سنده، 38/ 222، برقم )18023( . وابن ماجة يف �سننه، 9/ 114. 124
برقم )3006( . وذكره الألباين يف �سحيح و�سعيف �سنن ابن ماجة، 7/ 15، برقم 

)3015( ، واأ�سار اإليه بلفظ: »�سحيح«. 
 . الرافعي، فتح العزيز، 7/ 367. وابن قدامة، املغني، 3/ 451. 125

. وابن قدامة، املغني،  الهداية، 1/ 158. والنووي، املجموع، 8/ 163. 126 املرغيناين، 
 .451 /3

 . ابن حجر، فتح الباري، 3/ 529. وابن قدامة، املغني، 3/ 451. 127
 . ابن قدامة، املغني، 3/ 451. 128

 . ابن حجر، تلخي�ص احلبري، 2/ 257. 129
 . النووي، املجموع، 8/ 163. وابن حجر، تلخي�ص احلبري، 2/ 257. 130

هـ، حافظ،  هو اأحمد بن عبد اهلل بن حممد الطربي، حمب الدين، ولد يف مكة �سنة 615. 131
فقيه �سافعي، كان �سيخ احلرم املكي، له ت�سانيف منها: »ال�سمط الثمني يف مناقب 
اأمهات املوؤمنني«، و »القرى لقا�سد اأم القرى«، تويف يف مكة �سنة 694هـ. ابن قا�سي 

�سهبة، طبقات ال�سافعية، 2/ 162- 164. والزركلي، الأعالم، 1/ 159. 
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 . ابن حجر، تلخي�ص احلبري، 2/ 257. 132
 . النووي، املجموع، 8/ 163. 133

اأبو جعفر، حافظ، عامل باحلديث،  هو حممد بن عمرو بن مو�سى بن حماد العقيلي،  134 .
وخلق،  الرتمذي،  اإ�سماعيل  واأبي  الدبري،  اإ�سحاق  عن  روى  احلجاز،  اأهل  يف  عداده 
وروى عنه اأبو احل�سن حممد بن نافع اخلزاعي، واأبو بكر املقري، تويف يف مكة �سنة 
322هـ. الذهبي، تذكرة احلفاظ، 3/ 833- 834. وابن العماد، �سذرات الذهب، 4/ 

 .117
 . ابن حجر، فتح الباري، 3/ 529. وابن حجر، تلخي�ص احلبري، 2/ 257. 135

ِبَذِلَك  َيْت  َو�ُسمِّ اُء،  الإِْح�سَ اللَُّغِة:  يِف  َواْلَعدُّ  �َساِب،  َواحْلِ اْلَعدِّ  ِمَن  َماأُْخوَذٌة  ُلَغًة:  ُة  اْلِعدَّ 136 .
التي  املدة  ال�سطالح: هي  َغاِلًبا. ويف  الأَ�ْسُهِر  اأَِو  الأَْقَراِء  ِمَن  اْلَعَدِد  َعَلى  ل�ْسِتَماِلَها 
متكثها املراأة بعد طالقها، اأو وفاة زوجها، ملعرفة براءة رحمها. ابن منظور، ل�سان 
العرب، 9/ 76- 78، مادة )عدد( . والفيومي، امل�سباح املنري، �ص236، مادة )عدد( 

. وقلعجي، وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، �ص 306. 
ما ينطبق على مو�سوع انك�سار ال�سهر يف الطالق ينطبق على غريه من اأ�سباب العدة  137 .

الأخرى. 
. وال�رصبيني، مغني  ال�سريازي، املهذب، 4/ 538. والنووي، رو�سة الطالبني، 6/ 346. 138

املحتاج، 3/ 386. وابن قدامة، املغني، 9/ 91. 
 . الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 3/ 195، 196. 139

 . ابن قدامة، املغني، 9/ 91. 140
 . ال�سريازي، املهذب، 4/ 538. 141

قدامة،  وابن   . 142 .538  /4 املهذب،  وال�سريازي،   .196  /3 ال�سنائع،  بدائع  الكا�ساين، 
املغني، 9/ 91. 

 / ابن الهمام، فتح القدير، 4/ 312. وال�سلبي، حا�سية ال�سلبي على تبيني احلقائق، 3. 143
 .27

وذكر الكا�ساين عن حممد واأبي يو�سف يف الرواية الثانية، اأنها حَتَت�سُب بقية الأول،  144 .
وَتعتدُّ من الرابع بقدر ما فاتها من الأول، تامًا كان اأو ناق�سًا، لأنه لو كان من اأول 
الهالل، كانت الِعدَّة بالأهلة، فاإذا كان من بع�ص ال�سهر، وجب ق�ساء ما فات منه، 
)اأي فاإذا كان ال�سهر ت�سعة وع�رصين، فاإنها تكمل ما فاتها منه اإىل ت�سعة وع�رصين، 
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واإن كان ثالثني، فتكمل ما فاتها اإىل ثالثني يومًا( . الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 3/ 
 .196

 . الك�سناوي، اأ�سهل املدارك، 2/ 191. وعلي�ص، منح اجلليل، 4/ 300. 145
. وال�رصبيني، مغني  ال�سريازي، املهذب، 4/ 538. والنووي، رو�سة الطالبني، 6/ 346. 146

املحتاج، 3/ 386. 
 . ابن قدامة، املغني، 9/ 90- 91. والبهوتي، ك�ساف القناع، 5/ 418. 147

 . ابن الهمام، فتح القدير، 4/ 312. 148
 . النووي، رو�سة الطالبني، 6/ 346. 149

( من �سورة الطالق.  الآية رقم )4. 150
 . ال�رصبيني، مغني املحتاج، 3/ 386. 151

( من �سورة البقرة.  الآية رقم )189. 152
( من �سورة التوبة.  الآية رقم )36. 153
 . ابن قدامة، املغني، 9/ 90- 91. 154

 . امل�سدر ال�سابق، 9/ 91. 155
 . ال�سريازي، املهذب، 4/ 538. 156

ًعا  َع َر�سْ ٍد، َوَر�سَ ًعا ِمْن َباِب َتِعَب، يِف ُلَغِة جَنْ ِبيُّ َر�سَ َع ال�سَّ اع يف اللغة: من َر�سِ الرَّ�سَ 157 .
ُه َفِهَي  مُّ ْعُتُه اأُ اَعًة، َواأَْر�سَ اًعا َوَر�سَ ُع َر�سَ َع َيْر�سَ َب، ُلَغٌة ِلأَْهِل ِتَهاَمَة، َوَر�سَ َ ِمْن َباِب �رصَ
َعٌة، والر�ساع: ا�سم لو�سول لنب امراأة اأو ما ح�سل من لبنها يف جوف  ٌع َوُمْر�سِ ُمْر�سِ
طفل ب�رصوط. الفيومي، امل�سباح املنري، �ص139- 140، مادة )ر�سع( . والبهوتي، 
ك�ساف القناع، 5/ 442. ووزارة الأوقاف الكويتية، املو�سوعة الفقهية، 22/ 238. 

 . النووي، رو�سة الطالبني، 6/ 425، 429. 158
هو رافع بن خديج بن رافع الأن�ساري، الأو�سي، احلارثي، �سحابي، كان عريف قومه  159 .
باملدينة، و�سهد اأحداً واخلندق، ولد قبل الهجرة باثني ع�رص عامًا، وتويف باملدينة 
�سنة 74هـ، له 78 حديثًا. ابن حجر، الإ�سابة، 2/ 362- 364. والزركلي، الأعالم، 

 .12 /3
والأحكام،  بالق�ساء  الب�رصة، عامل  اأهل  من  اجَلْرمي،  بن عمرو  زيد  بن  اهلل  عبد  هو  160 .
رجال  من  وكان  104هـ،  �سنة  فيها  فمات  ال�سام،  اإىل  فهرب  الق�ساء  على  اأرادوه 
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الأولياء،  والأ�سبهاين، حلية  التهذيب، 5/ 224.  ابن حجر، تهذيب  الثقات.  احلديث 
1/ 337. والزركلني الأعالم، 4/ 88. 

هو ب�رص بن غياث بن اأبي كرمية عبد الرحمن امَلِري�سي، من اأهل بغداد، فقيه معتزيل،  161 .
ن�سبتها،  واإليه  بالإرجاء،  القائلة  »املري�سية«  الطائفة  راأ�ص  وهو  بالفل�سفة،  عارف 
امل�سية،  اجلواهر  القر�سي،  218هـ.  �سنة  تويف  يو�سف،  اأبي  القا�سي  عن  الفقه  اأخذ 
والزركلي،  الزاهرة، 2/ 278- 279.  النجوم  وابن تغري بردي،   .450 -447 /1

الأعالم، 2/ 55. 
 . الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 4/ 3. وابن قدامة، املغني، 7/ 476- 477. 162

 . النووي، رو�سة الطالبني، 6/ 425. 163
( من �سورة الن�ساء.  الآية رقم )23. 164
( من �سورة الن�ساء.  الآية رقم )23. 165

الآثار  م�سادر  يف  عليه  اأعرث  ومل   ، 166 .477  /7 املغني،  يف  قدامة  ابن  ذكره  هكذا 
املتوفرة. 

 . الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 4/ 3. وابن قدامة، املغني، 7/ 477. 167
 . الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 4/ 2- 4. 168

 . الك�سناوي، اأ�سهل املدارك، 2/ 211، 212. وعلي�ص، منح اجلليل، 4/ 378. 169
 - النووي، رو�سة الطالبني، 6/ 425، 429. وال�رصبيني، مغني املحتاج، 4/ 418. 170

 .419
. والبهوتي، ك�ساف القناع،  ابن قدامة، املغني، 7/ 475- 478. و 9/ 200- 201. 171

 .443 -442 /5
تثبت احلرمة بني الر�سيع والفحل اإذا كان من�سوبًا اإىل الفحل؛ باأن ينت�سب اإليه الولد  172 .
الذي نزل عليه اللنب، اأما اللنب النازل على ولد الزنى، فيثبت به التحرمي يف مذهب 
احلنفية، واملالكية يف الراجح، ول يثبت به التحرمي عند املالكية يف الرواية الثانية، 
حا�سية  والد�سوقي،   .375  /1 الأنهر،  جممع  اأفندي،  داماد  واحلنابلة.  وال�سافعية، 
�ص  الفقهية،  الأحكام  قوانني  جزي،  وابن   .505  /2 الكبري،  ال�رصح  على  الد�سوقي 
138. والنووي، رو�سة الطالبني، 6/ 429. وال�رصبيني، مغني املحتاج، 4/ 419. 

وابن قدامة، املغني، 9/ 204- 205. والبهوتي، ك�ساف القناع، 5/ 444. 
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الر�ساع امَلحرِّم هو ما كان يف احلولني عند اجلمهور. ومقداره عند احلنفية واملالكية،  173 .
ر�سعات.  خم�ص  واحلنابلة  ال�سافعية،  وعند  واحدة،  ر�سعة  رواية  يف  واحلنابلة 
اأفندي،  وداماد  اجلليل، 4/ 375، 378.  8. وعلي�ص، منح   -7 ،6 ،5 الكا�ساين، 4/ 
جممع الأنهر، 1/ 375. وال�رصبيني، مغني املحتاج، 4/ 416. وابن قدامة، املغني، 

9/ 193، 202- 203. والبهوتي، ك�ساف القناع، 5/ 443، 445، 446. 
ابن قدامة، املغني، 7/ 476. 174 

. والبهوتي، ك�ساف القناع،  ابن قدامة، املغني، 7/ 475- 478. و 9/ 200- 201. 175
 .443 -442 /5

مادة   ، 176 .298  /1 املعرب،  ترتيب  يف  املغرب  املطرزي،  َوَعاَد.  َرَجَع  اإَذا  َيُثوُب:  َثاَب 
)ثوب( . 

 . ) رواه البخاري يف �سحيحه، 9/ 433، برقم )2645. 177
 ، رواه البخاري يف �سحيحه، 16/ 43، برقم )4796( . وم�سلم يف �سحيحه، 4/ 163. 178

برقم )3646( . 
، برقم  رواه مالك يف املوطاأ، 2/ 571، برقم )618( . والرتمذي يف �سننه، 3/ 454. 179
)1149( . والبيهقي يف ال�سنن الكربى، 7/ 747، برقم )15617( . وذكره الألباين يف 
�سحيح و�سعيف �سنن الرتمذي، 3/ 149، برقم )1149( ، واأ�سار اإليه بلفظ: »�سحيح 

الإ�سناد«. 
هكذا ذكره ابن قدامة، وقد بحثت عنه يف م�سادر املالكية فلم اأعرث عليه.  180 .

. والبهوتي، ك�ساف  الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 4/ 3. وابن قدامة، املغني، 9/ 201. 181
القناع، 5/ 443. 

 . الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 4/ 3. 182
امل�سدر ال�سابق نف�سه.  183 .
امل�سدر ال�سابق نف�سه.  184 .

 . ابن قدامة، املغني، 7/ 478. 185
ُل واملرِجع، ومنه قولهم: رجعْت الأمور اإىل  ب، وهو الأ�سْ اُب مفرد، واجلمع ُن�سُ النِّ�سَ 186 .
ن�سابها، وهو عند الفقهاء: املقدار الذي يتعلق به الواجب، واملراد به هنا: املقدار الذي 
يجب قطع اليد ب�رصقته. ابن منظور، ل�سان العرب، 14/ 157، مادة )ن�سب(. وقلعجي، 
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وقنيبي، معجم لغة الفقهاء �ص480. واأبو جيب، القامو�ص الفقهي، �ص353. 
. وابن حجر،  ال�رصبيني، مغني املحتاج 4/ 158. والكوهجي، زاد املحتاج، 4/ 219. 187

فتح الباري، 12/ 106. وابن قدامة، املغني، 10/ 237. 
قدامة،  وابن   . 188 .447  /2 املجتهد،  بداية  ر�سد،  وابن   .352  /11 املحلى،  حزم،  ابن 

املغني، 10/ 237. وابن مفلح، املبدع، 9/ 119. 
ل َقْطَع  اأما يف الذهب، فاإن الن�ساب �رصط للقطع، وقد جاء بناء على ظاهر احلديث: ». 189
اِعَداً«، حيث ن�ص على اأن اليد ل تقطع اإل يف ربع دينار ف�ساعداً،  اإِل يِف ُرْبِع ِدِيَناٍر َف�سَ
قال ابن حزم: »فخرج الذهب بهذا اخلرب عن جملة الآية، وعن عموم الن�سو�ص التي 
�سارقه  يقطع  اأنه  يف  الأ�سل  على  يبقى  الظاهرية  فعند  عداه  ما  واأما  قبل«.  ذكرنا 
بغ�ص النظر عن مقداره، وذلك بناء على ظاهر قول النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- : 
َيُدُه}.  َفُتْقَطُع  ْبَل  احْلَ َوَي�رْضُِق  َيُدُه،  َفُتْقَطُع  اْلَبْي�َسَة  َي�رْضُِق  اِرَق؛  ال�سهَّ  ُ {َلَعَن اهللهَّ
ْمَر ِحنَي َي�رْضَُب  َي�رْضَُب اخْلَ َيْزِنى الزهَّايِن ِحنَي َيْزِنى َوْهَو ُموؤِْمٌن، َوالَ  {الَ  وقوله: 
ا�ُس اإَِلْيِه  َوْهَو ُموؤِْمٌن، َوالَ َي�رْضُِق ِحنَي َي�رْضُِق َوْهَو ُموؤِْمٌن، َوالَ َيْنَتِهُب ُنْهَبًة َيْرَفُع النهَّ
ِمٌن}. ابن حزم، املحلى، 11/ 351- 353.  ِفيَها اأَْب�َساَرُهْم ِحنَي َيْنَتِهُبَها َوْهَو ُموؤْ
اأطلق هذا اللقب على الذين خرجوا على الإمام علي، ومن الألقاب التي تطلق عليهم،  190 .
مة؛ لأنهم يقولون ل حكم اإل هلل، وال�رصاه،  احلرورية؛ لنحيازهم اإىل حروراء، وامُلحكِّ
ومن اآرائهم: تكفري مرتكب الكبرية، وعدم العرتاف بخالفة عثمان وعلي ومعاوية، 
وجتويز اخلالفة من غري القر�سيني، ومن اأ�سهر فرقهم: الأزارقة، وال�سفرية والنجدات 

والإبا�سية. ال�سهر�ستاين، امللل والنحل، �ص114- 138. 
 . الفقهية، �ص236. 191 ال�سنائع، 7/ 77. وابن جزي، قوانني الأحكام  الكا�ساين، بدائع 
وابن مفلح،  املغني، 10/ 237.  قدامة،  وابن  بداية املجتهد، 2/ 447.  ر�سد،  وابن 

املبدع، 9/ 119. وابن حجر، فتح الباري، 12/ 106. 
 . ال�رصبيني، مغني املحتاج، 4/ 158. 192

( من �سورة املائدة.  الآية رقم )38. 193
. وابن حجر،  ال�رصبيني، مغني املحتاج 4/ 158. والكوهجي، زاد املحتاج، 4/ 219. 194

فتح الباري، 12/ 106. وابن قدامة، املغني، 10/ 237. 
 / . وم�سلم يف �سحيحه، 5. 195 برقم )6783(  البخاري يف �سحيحه، 22/ 300،  رواه 

113، برقم )4503( . 
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 . ابن حزم، املحلى، 11/ 352. 196
 . ) رواه البخاري يف �سحيحه، 9/ 175، برقم )7524. 197

 . ابن حزم، املحلى، 11/ 351- 352. 198
ني، يقال: هذا ِحْرٌز، وَحِريٌز. ويف ال�سطالح: ما يحفظ  احِلْرُز يف اللغة: هو املكان احَل�سِ 199 .
فيه املال عادة. وهو يختلف باختالف ال�سيء امُلْحَرز. ابن منظور، ل�سان العرب، 3/ 

121، مادة )حرز( . وقلعجي، وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، �ص 178. 
 . ابن قدامة، املغني، 10/ 237. 200

 . الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 7/ 77. واملرغيناين، الهداية، 2/ 408. 201
 . الك�سناوي، اأ�سهل املدارك، 3/ 178. وابن جزي، قوانني الأحكام الفقهية، �ص236. 202

وابن ر�سد، بداية املجتهد، 2/ 447. والنفراوي، الفواكه الدواين، 2/ 292. 
 . ال�سريازي، املهذب، 5/ 420. والأن�ساري، فتح الوهاب، 2/ 159. 203

ك�ساف  والبهوتي،   . 204 .119  /9 املبدع،  مفلح،  وابن   .237  /10 املغني،  قدامة،  ابن 
القناع، 6/ 131- 132. 

مع اتفاق هوؤلء الفقهاء على اأنه ل بد لوجوب القطع من الن�ساب اإل اأنهم قد اختلفوا  205 .
يف مقداره، فهو عند احلنفية دينار اأو ع�رص دراهم. وعند املالكية واحلنابلة اأنه ربع 
دينار من الذهب، اأو ثالثة دراهم من الورق، اأو ما قيمته ثالثة دراهم عند املالكية 
اأو ثالثة دراهم اأو ربع دينار عند احلنابلة. وعند ال�سافعية اأنه ربع دينار اأو ما قيمته 
ربع دينار، وهو مروي عن اخللفاء الأربعة، وبه قال الفقهاء ال�سبعة، وعمر بن عبد 
اهلل  –�سلى  النبي  بقول  ا�ستدلًل  الراجح  ثور، وهو  واأبو  والليث،  والأوزاعي،  العزيز 
اِعَداً«. انظر فيما م�سى: الكا�ساين، بدائع  عليه و�سلم- : »ل َقْطَع اإِل يِف ُرْبِع ِدِيَناٍر َف�سَ
املدونة، 6/ 266.  القدير، 5/ 356. ومالك،  الهمام، فتح  وابن  ال�سنائع، 7/ 77. 
الكبري، 4/ 333.  ال�رصح  والدردير،  الفقهية، �ص236.  الأحكام  وابن جزي، قوانني 
والد�سوقي، حا�سية الد�سوقي على ال�رصح الكبري، 4/ 332. وال�سريازي، املهذب، 5/ 
الوهاب، 2/ 159.  420. وال�رصبيني، مغني املحتاج، 4/ 158. والأن�ساري، فتح 
والبهوتي،   .238  /10 املغني،  قدامة،  وابن   .219  /4 املحتاج،  زاد  والكوهجي، 

ك�ساف القناع، 6/ 131. 
« من �سورة املائدة.  الآية رقم »38. 206
 . الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 7/ 77. 207
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الدينار: هو وحدة من وحدات ال�سكة الإ�سالمية الذهبية عند امل�سلمني، وهو ي�ساوي  208 .
4. 25 غرامًا. املو�سوعة العربية املي�رصة، 2/ 839. 

 / . وم�سلم يف �سحيحه، 5. 209 برقم )6789(  البخاري يف �سحيحه، 22/ 312،  رواه 
112، برقم )4492( . 

 . الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 7/ 77. وابن قدامة، املغني، 10/ 238. 210
. وال�رصبيني،  الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 7/ 77. والنفراوي، الفواكه الدواين، 2/ 292. 211
مغني املحتاج، 4/ 158. وال�سوكاين، نيل الأوطار، 7/ 297. وابن قدامة، املغني 

10/ 238. والبهوتي، ك�ساف القناع، 6/ 132. 
. وقد رد هذا التاأويل باأنه بعيد، ول يجوز عند من  ابن حجر، فتح الباري، 12/ 82. 212
يعرف �سحيح كالم العرب، لأن كل واحد من هذين يبلغ دنانري كثرية، وهذا لي�ص 
مو�سع تكثري ملا �رصقه ال�سارق، ولأن لي�ص من عادة العرب والعجم، اأن يقولوا قبح 
اهلل فالنًا، عرَّ�ص نف�سه لل�رصب يف عقد جوهر، وتعرَّ�ص للعقوبة بالُغلول يف جراب 
م�سك، واإمنا العادة يف مثل هذا اأن يقال: تعر�ص لقطع اليد يف حبل رث، اأو يف كبة 
�سعر، اأو رداء خلق، وكل ما كان نحو ذلك كان اأبلغ. ابن حجر، فتح الباري، 12/ 82. 

وال�رصبيني، مغني املحتاج، 4/ 158. 
 . النووي، �سحيح م�سلم ب�رصح النووي، 11/ 183. 213
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املصادر واملراجع: 
القراآن الكرمي.  1 .

، بريوت، دار الكتب  الآبادي، حممد �سم�ص احلق، عون املعبود �رصح �سنن اأبي داود، ط1. 2
العلمية، 1410هـ- 1990م. 

اأحمد، اأحمد بن حنبل، امل�سند، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار الثاين.  3 .
الأ�سبهاين، حلية الأولياء، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار الثاين.  4 .

، الدار البي�ساء،  الأ�سبهاين، اأحمد بن عبد اهلل، كتاب ال�سعفاء، حتقيق فاروق حمادة، ط1. 5
دار الثقافة، 1405هـ- 1984م. 

الألباين، حممد نا�رص الدين، �سحيح و�سعيف �سنن الرتمذي، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار  6 .
الثاين. 

الألباين، حممد نا�رص الدين، �سحيح و�سعيف �سنن ابن ماجة، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار  7 .
الثاين. 

الألباين، حممد نا�رص الدين، �سحيح و�سعيف �سنن الن�سائي، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار  8 .
الثاين. 

الأن�ساري، زكريا بن حممد، اأ�سنى املطالب، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار الثاين.  9 .
. 10  الأن�ساري، زكريا بن حممد، فتح الوهاب ب�رصح منهج الطالب، )د، ط( ، بريوت، دار الفكر، 

 )د، ت( . 
 ، ط(  )د،  الندوي،  ها�سم  ال�سيد  حتقيق  الكبري،  التاريخ  اإ�سماعيل،  بن  حممد  البخاري،  11 .

بريوت، دار الفكر، )د، ت( . 
البخاري، حممد بن اإ�سماعيل، �سحيح البخاري، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار الثاين.  12 .

البغدادي، اأحمد بن علي، تاريخ بغداد، )د، ط( ، بريوت، دار الكتب العلمية، )د، ت( .  13 .
البهوتي، من�سور بن يون�ص، ك�ساف القناع عن منت الإقناع، )د، ط( ، بريوت، دار الفكر،  14 .

1402هـ – 1982م. 
البهوتي، من�سور بن يون�ص، الرو�ص املربع �رصح زاد امل�ستقنع، )د، ط( ، الريا�ص، مكتبة  15 .

الريا�ص احلديثة، 1408هـ- 1988م. 
، بريوت،  البيهقي، اأحمد بن احل�سني، ال�سنن الكربى، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ط1. 16

دار الكتب العلمية، 1414هـ –1994م. 
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مد بن عي�سى، �سنن الرتمذي، )د، ط( ، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، )د، ت( .  الرتمذي، حم. 17
 ، ابن تغري بردي، يو�سف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة يف ملوك م�رص والقاهرة، ط1. 18

بريوت، دار الكتب العلمية، 1413هـ- 1992م. 
اأحمد بن عبد احلليم، جمموع فتاوى ابن تيمية، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار  ابن تيمية،  19 .

الثاين. 
هـ  اجلرجاين، علي بن حممد، كتاب التعريفات، ط3، بريوت، دار الكتب العلمية، 1408. 20

- 1988م. 
اجلزائري، عبد القادر بن حميي الدين، ذكرى العاقل وتنبيه الغافل، املكتبة ال�ساملة،  21 .

الإ�سدار الثاين. 
ابن جزي، حممد بن اأحمد، قوانني الأحكام الفقهية، )د، ط( ، بريوت، دار القلم، )د، ت( .  22 .
م.  اأبو جيب، �سعدي اأبو جيب، القامو�ص الفقهي، ط2، بريوت، دار الفكر، 1408هـ- 1988. 23
ابن حجر، اأحمد بن علي، الإ�سابة يف متييز ال�سحابة، حتقيق عادل اأحمد عبد املوجود،  24 .

وعلي حممد معو�ص، ط1، بريوت، دار الكتب العلمية، 1415هـ- 1995م. 
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