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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة يف الفقه املقارن

  :تعريفه - 

  .، ثم تعريفه باعتباره لقًباأفرادهال بد من تعريف 

 »قالوا يا شعيب ما نفقه كثًريا مما تقول«يفهموه، و قال سبحانه : أي »يفقهوا قويل«العلم باليشء والفهم له، قال تعاىل : الفقه لغةً 

  .أي ما نفهمه

   :اوالفقه اصطالًح 

لق يف القرن األول عىل علم الدين عموًما بام يشمل العقائد والفروع واألخالق، ولذلك لام صنف أبو حنيفة كتاًبا يف  فقد كان يط

  )١( <الفقه األكرب>العقيدة اسامه 

العلامء يف بيان حقيقة  عىل ختصيصه بعلم الفروع، فعبارات -لام متايزت العلوم وبدأ التدوين والتصنيف -ثم اصطلح العلامء فيام بعد 

الفقه تدل عىل هذا املعنى، إال أهنم خيتلفون يف عباراهتم بناًء عىل اختالف أنظارهم يف إيراد تعريف جامع مانع، ومن أبرز هذه 

  :التعريفات

  . العلم باألحكام الرشعية العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية

َُقاَرُن لغةً أما و ، ولذلك يقال يف  منسك احلجمج: هيمادة قرن فإن : امل قراٌن؛ ألنه َمجٌْع بني نسكني، وهذا املعنى : ع يشء إىل يشءٍ

فهي  معنى حمدث، كام ذكره أصحاب . وازن بينها: بمعنى وازنه به، وقارن بني األشياء: موجود يف لغة العرب، وأما قارن اليشء باليشء

  .املعجم الوسيط

ً " الفقه املقارن"تعريف    :اباعتباره لقب

  . األحكام الرشعية العملية الظنية، باستقراء األقوال واألدلة واملوازنة بينها وفق قواعد االستداللبالعلم 

  "اخلالفيات" أو " علم اخلالف"هذا االصطالح حادث، وقد كان يسمى قديًام بــ  -

الظاهر أن الذي نشأ يف هذا الزمن هو مجع  ، لكنريًبا يف بداية اخلالفة العباسيةتق نشأ هذا العلم ذكر بعض الباحثني أن : نشأته 

املذاهب األربعة، وهجر ما سواها، إذ قام فقهاء كل  انتشارمع األدلة واملناقشة والرتجيح، فيبدو أنه ظهر مع  هااألقوال، وأما ذكر

وكان : "ها املخالف، قال ابن خلدونمذهب بنرصة مذهبهم يف املسائل اخلالفية، بإقامة األدلة والرباهني، والرد عىل الشبة التي يورد

ى باخلالفيات، وال بد لصاحبه من معرفة القواعد التي يتوصل هبا إىل استنباط األحكام، كام حيتاج إليها  هذا الصنف من العلم يسمَّ

                                                             

 .رجح كثري من الباحثني عدم صحة نسبة الكتاب إىل أيب حنيفة؛ لضعف رواته، وما تضمنه من مسائل وعبارات ال يمكن أن تصدر منه )١(
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ائل املستنبطة من أن وصاحب اخلالفيات حيتاج إليها حلفظ املس) من الكتاب والسنة(املجتهد، إال أن املجتهد حيتاج إليها لالستنباط 

 التعصب للمذهب،: مامه، والداعي لهفيظهر هبذا أن املقصد من هذا العلم يف أول نشأته نرصة املذهب وإ" هيدمها املخالف بأدلته

  .ه غالًباييد مذهبهم وترجيحيصلون إىل تأيه فذين كتبوا ولذلك كان معظم ال

يف هذا الزمن الذي عىل التقليد املحض إال ما ندر، ثم  ، وعكف الناس، وانتهى زمن املناظراتعلموقد توقف التأليف هبذا ال

وال سيام يف رسائل الدراسات العليا، فكان سبًبا ملعرفة آراء املخالف بتجرد  علمحصلت فيه هنضة علمية مباركة، عاد سوق هذا ال

  . وإنصاف، مما نتج عنه خفة العصبية، وقبول احلق من أي طرف

  .مسائل األحكام الرشعية العملية الظنية التي اختلف فيها العلامء املجتهدون: ارنموضوع الفقه املق -

. وإن خالف فيها جمتهد، فإن اجتهاده مردود، وهو معذور اخلالف يف األحكام القطعية، فإن اخلالف فيها حمرم، :الظنيةفخرج ب

  . يدهعي جميًزا للمخالفة فيها وتقلوليس وجود املخالفة من جمتهد يف أمر قط

  :بينه وبني الفقه املذهبياملقارنة  –

  .والعملأقوال إمام جمتهد يف مسائل فرعية، تابعه عليها تالميذه، ودونوها، للتعلم  الفقه املذهبي هو

فهو مجع ألقوال املجتهدين يف مسألة معينة، وعرضها بأدلتهم ومناقشتها وفق قواعد معينة للوصول إىل أقرب  وأما الفقه املقارن

  .ملجتهدين للنظر يف أقوال من سبقهم من أئمة اإلسالم للوصول إىل أرجح األقواللحق، فهو ميدان ال قوال إصابةً األ

ألقوال أئمة املذاهب األخرى أو أدلتهم أو الرد  - غالًبا –يذكر قول إمام املذهب مع دليله، دون التعرض : ولذلك يف الفقه املذهبي

  .واملناقشات التي ترد عليها ذكر مجيع األقوال واألدلةي عليه، بخالف الفقه املقارن، فإنه

وبيان  ،يذكر األدلة التي يستدل هبا اإلمام أو توافق قوله -٢. فقه خاص بأقوال إمام من أئمة املذاهب األربعة -١: فالفقه املذهبي

رفة أحكام الفقه مع: الغرض منه -٥.  التقليدمبناه عىل -٤. ال يتعرض ألقوال األئمة اآلخرين وال أدلتهم غالًبا - ٣.  وجه االستدالل

  .تقليًدا ملجتهد

يتعرض ألدلة اجلميع  -٣  .يذكر أدلة كل قول مع بيان وجه االستدالل -٢. فقه أقوال أئمة أهل السنة مجيًعا -١: وأما الفقه املقارن

  . هاًدا واستنباًطا من األدلةمعرفة أحكام الفقه اجت: الغرض منه -٥. مبناه عىل االجتهاد -٤  .بالنقد واملناقشة

  :أمهية الفقه املقارن - 

ينبغي أن يعلم أن الغرض األساس من الفقه املقارن هو وصول املجتهد املقاِرن ألرجح األقوال وأصحها يف مسألة من املسائل 

  :اخلالفية، لكن دراستنا هلذه الامدة  هلا غرض آخر، وهو

 أقوال األئمة املختلفة يف مسألة واحدة، وتنوع مآخذهم، مما ينتج عنه سعة األفق، توسيع مدارك الطالب، وذلك باطالعه عىل -١

  . وعذر املخالف، واخلروج من العصبية املذمومة
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وكيفية عرض  و دراسة ما فيها من دقة االستنباط، وقوة احلجة، تنمية امللكة الفقهية، وذلك باالطالع عىل مناقشات العلامء، -٢

  . ملخالفالدليل، ومناقشة ا

ضبط أصول الفقه، إذ ال يمكن ضبط علم األصول دون تطبيقه، ومادة الفقه املقارن من أبرز ما يمكن للطالب أن يضبط من  -٣

  . خالهلا  أصول الفقه، وذلك بتطبيق القواعد األصولية عىل األدلة واخلالف

ال يكتمل االجتهاد إال  إذها، غريصول التفسري وكام يظهر للطالب من خالل دراسته أمهية علوم العربية ومصطلح احلديث وأ

    . بمعرفة ذلك كله

  :أبرز املؤلفات يف الفقه املقارن -

  هـ ٢٩٤ ت حمد بن نرص املروزيمل اختالف العلامء

 .هـ ٣١٠ ت اختالف الفقهاء البن جرير الطربي

  هـ ٣٧٠واخترصه أبو بكر اجلصاص ت  . هـ ٣٢١ت  الف الفقهاء؛ أليب جعفر الطحاوياخت

 .هـ ٣١٨ تبن املنذر، اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ال

  .هـ ٤٣٠ت  تأسيس النظر للدبويس احلنفي

  .هـ٤٥٦البن حزم الظاهري، املتوىف سنة  املحىل

 .هـ ٥٦٠ت  بن هبرية احلنبيلاإلفضاح عن معاين الصحاح ال

 .هـ ٥٩٥ت  بداية املجتهد البن رشد الاملكي

  .هـ ٦٢٠ت احلنبيلالبن قدامة  املغني

  :فكرة موجزة عن أسباب اختالف الفقهاء  –

اإلنصاف يف >لشيخ اإلسالم، و < رفع املالم عن األئمة األعالم>: من أبرزهاباب اختالف الفقهاء عدة كتب، ألف العلامء يف بيان أس

َْيو< التنبيه عىل املعاين واألسباب التي أوجبت االختالف بني املسلمني يف آرائهم < اإلنصاف يف بيان أسباب اخلالف>ِيس، والبن الَبَطل

أسباب >سامل بن عيل الثقفي، و. لـ د< أسباب اختالف الفقهاء>و للشيخ عيل اخلفيف،< أسباب اختالف الفقهاء>و لويل اهللا الدهلوي،

  .عبدالله الرتكي. لـ د< الفقهاءاختالف 

ـ، فاخلالف الزم؛ لتفاوت العلامء يف النظر واالستنباط، وقد اخلالف يف الظنيات، فام دامت املسائل ظنيةو اخلالف املقبول هو  -

وهذا اخلالف حممود يف اجلملة، لكن من املهم أن . النظار عىل أن النظريات والظنيات ال يمكن االتفاق فيها عادةً  اتفاَق  حكى الشاطبيُّ 

ًنا أنه من تناقض الرشيعة، أو عدم اح، وال هييم به ظيعي الطالب األسباب التي أدت هلذا اخلالف حتى يتقبله، ويفهمه يف سياقه الصحي
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أن املجتهدين كاملرتائني للهالل، يراه أحدهم لقوة برصه، وال : كامهلا، وقد مثَّل الشيخ بكر أبو زيد بمثال بديع يقرب املراد من ذلك وهو

  .وفهوم املكلفني كأبصار املرتائني) ادثةأي حكم اهللا موجود يف كل ح(فالنص كاهلالل . يراه اآلخر لضعف برصه، واهلالل موجود

  :ودونك أهم األسباب التي أدت للخالف الفقهي بني العلامء رمحهم اهللا -

  :التفاوت يف العلم والفهم:أوالً 

ية، وقد بني   ْقِ َل النبي فإن اهللا مل خيلق العقول متساوية، بل متفاوتة يف اإلدراك والفهم والتحصيل، كام هم متفاوتون يف الصفات اخل

إن مثل ما بعثني اهللا به من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت  >: الناس يف ذلك بقوله تفاوت× 

لكأل والعشب الكثري، وكان منها أجادب أمسكت الامء، فنفع اهللا هبا الناس، فرشبوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة الامء، فأنبتت ا

فذلك مثل من فقه يف دين اهللا ونفعه اهللا بام بعثني اهللا به فعلم وعلم، ومثل من مل  ،منها أخرى إنام هي قيعان ال متسك ماء، وال تنبت كأل

  <يقبل هدى اهللا الذي أرسلت به يرفع بذلك رأسا، ومل

نفشت فيه غنم وداود وسليامن إذ حيكامن يف احلرث إذ «وهذا التفاوت واقع بني األنبياء عليهم الصالة والسالم كام يف قوله تعاىل 

  )١( »ففهمناها سليامن وكال آتينا حكام وعلام وسخرنا مع داود اجلبال يسبحن والطري وكنا فاعلني )٧٨( القوم وكنا حلكمهم شاهدين

ألهنا مل ختمس، وقال : لك الصحابة وقع بينهم هذا التفاوت، فقد اختلفوا يف علة حتريم حلوم احلمر األهلية فقال بعضهموكذ

ومرد ذلك تفاوت األنظار، واختالف . ألهنا رجس: ألهنا جوالة القرية، وقال بعضهم: ألهنا محولة القوم، وقال بعضهم: بعضهم

  .يف معرفة علة النهيح القرائ

عن شجرة ال يسقط ورقها هي مثل املسلم، × لام سأل النبي : ومن ذلك مل يدركه كبارهم، فهًام أدرك بعض صغار الصحابة  ولقد 

أهنا النخلة، أخرب ابن عمر أباه أنه وقع × فوقع يف خلد ابن عمر أهنا النخلة، إال أنه كان أصغر القوم فسكت مهابة، فلام أخربهم النبي 

  .بسورة النرص× وكام أدرك ابن عباس نعي النبي  )٢(<ألن تكون قلتها أحب إيل من أن يكون يل كذا وكذا>عمريف نفسه ذلك، فقال له 

والتفاوت ال يعني تفاوت العقول يف فهم النص وفهم علته وفهم إشارته، : فحاصل هذا أن من أهم أسباب اختالف  العلامء

ظار، وتتباين اآلراء، مع شدة الذكاء، وقوة القرحية؛ لام تقدم من أن الظنيات ال بالرضورة أن أحدمها أعىل من اآلخر، بل قد ختتلف األن

                                                             
فقىض داود عليه السالم  ليال، فأكلت ما يف أشجاره،فيه غنم قوم صاحب حرث، رعت ود دا حتاكم إىلأنه : وحاصل هذه القصة كام ذكرها املفرسون )١(

، لو وليت أمركم لقضيت بغري هذا: لام خرجا من عنده سأهلم سليامن كيف حكم بينكم، فأخربوه فقالتفريط أصحاهبا، فل ؛الغنم لصاحب احلرثتكون بأن 

ويبذر أصحاب الغنم ألهل احلرث مثل  ،أدفع الغنم إىل صاحب احلرث، فيكون له أوالدها وألباهنا ومنافعها: قال فبلغ داود قوله، فقال له كيف تقيض بينهم؟

 . وردوا الغنم إىل أصحاهبا ،احلرَث  حرثهم، فإذا بلغ احلرث الذي كان عليه أخذ أصحاب احلرِث 

أن أبا بكر  القيم يف سياق تقريره لتفاوت الصحابة يف الفقه والفهم يقرر ، وابنمتفاوتون يف الفقه والفهم -وهم رأس املجتهدين والفقهاء –فالصحابة  )٢(

ينبغي أن ُيعلم أن التفضيل يف الفقه والفهم ال يعني التفضيل يف الدين، و. مع كثرة روايتهام وعمر وابن عمر وابن عباس أفقه من أيب هريرة وعبدالله بن عمرو

 .ن، ويف غريهم من هو أفقه من بعضهمفأفضل الصحابة يف هذا الباب العرشة املبرشو

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6857&idto=6858&bk_no=53&ID=1082
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1182&idto=1182&bk_no=49&ID=1205
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1182&idto=1182&bk_no=49&ID=1205
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وقد وقع خالف بني الشافعي وأمحد يف رجوع الواهب يف هبته، فقال الشافعي بجوازه، ولام استدل عليه اإلمام تتفق فيها اآلراء عادة، 

والتشبيه يقتيض املساواة -إنه ليس حراًما عىل الكلب أن يعود : الشافعي قال< العائد يف هبته كالكلب يقئ ثم يعود يف قيئه>أمحد بحديث 

  .فسكت الشافعي< يس لنا مثل السوءل>× قال النبي : فقال له اإلمام أمحد - بني املشبه واملشبه به

  :التفاوت يف احلصيلة العلمية: ثانًيا

وبة ما ال خيفى، وال سيام يف زمن ما قبل التدوين، ولذا كان لئن أمكنت اإلحاطة بآيات القرآن، فإن اإلحاطة بالسنة فيه من الصع

الصحابة ومن بعدهم يتفاوتون يف حفظ األحاديث، فربام حفظ أحدهم حديًثا أو حديثني، وحفظ اآلخر آالف األحاديث، وهذا له تأثري 

والقياس، بينام من حفظ حديًثا يف هذه الواقعة بالغ يف استنباط األحكام، فمن مل يبلغه حديث يف واقعة معينة، فال يسعه إال االجتهاد 

صار إليه وعمل به، وال خيلو اجتهاد األول حينها من موافقة النص موافقة كلية، أو جزئية، أو معارضته، فهنا يقع اخلالف بسبب علم 

يف اجتهاده بعد وصول النص وهذا اآلخر معذور ما استفرغ وسعه، لكن املالمة عىل من قلده . أحد املجتهدين بنص، وجهل اآلخر به

  .إليه وظهور داللته

  :وهلذا السبب أمثلة كثرية بدًء من عهد الصحابة إىل يومنا هذا، ودونك بعض األمثلة

، ثم لام بلغهم <إنام الامء من الامء>وبعض الصحابة يرون أن االغتسال إنام جيب باإلنزال فقط، عمالً بحديث ÷ كان عثامن  -١

فمخالفة بعض الصحابة يف هذه املسألة لعلمهم بنص . رجعوا إليه< شعبها األربع ثم جهدها فقد وجب الغسل إذا جلس بني>: حديث

  .واحد مل يعلموا نسخه، فلام علموا النص الناسخ بعد مدة عملوا به

م معرفته بحديث عد: يفتي ببطالن صوم من أصبح جنًبا، خمالًفا بذلك كثًريا من الصحابة، وسبب خمالفته÷ كان أبو هريرة  -٢

وأنا تدركني الصالة وأنا >:×يا رسول اهللا تدركني الصالة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال له النبي : فقال× عائشة أن رجالً سأل النبي 

  .<جنب فأصوم

وبعض الصحابة يرون أن املسح عىل اخلفني غري مؤقت، بل يمسح البسه حتى خيلعه، خمالًفا بذلك قول من قال ÷ كان عمر  -٣

  <  للمسافر ثالثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة>عدم علمه بأحاديث التوقيت ومنها حديث : ÷توقيت املسح، وسبب خمالفته ب

  

اختالف يف بعض  –ال حمالة  –تفاوهتم يف اإلحاطة بأصول الرشيعة وأحكامها العامة، ومن َثمَّ يقع بينهم : ومن هذا الباب -

، ومن حصل عنده نقص فيها دخل طؤهن أدرك أصول الرشيعة وجعلها نصب عينيه عند االجتهاد قل خ، فمذلكاألحكام بناًء عىل 

ومن دقيق ما يذكر يف هذا الباب ما ذكره ابن القيم من استشكاله لتفريق اإلمام أمحد يف وجود املنكر يف اجلنازة  تناقض واضطراب،عليه 

مع  –اإلسالم عن تفريق اإلمام بينهام  ال حيرض، فسأل شيَخ : حيرض، وقال يف الثانية :ويف الوليمة وال يستطيع تغيريه، فقال يف األوىل

ألن احلق يف اجلنازة للميت، فال يرتك حقه لام فعله احلي من املنكر، واحلق يف الوليمة : "فقال له شيخ اإلسالم -متاثلهام يف الظاهر
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 ام، إلحاطتهفتفريق اإلمام أمحد، وفهم شيخ اإلسالم لوجهه )١( "ةجابباملنكر فقد أسقط حقه من اإل لصاحب البيت، فإذا أتى فيها

بأصول الرشيعة وأحكامها من وجوب إجابة الدعوة، واستحباب إتباع اجلنازة، مع وجوب إنكار املنكر وتغيريه حسب القدرة، مع أنه 

إتباع اجلنازة مستحب، فال يؤتى  جلنازة يمنع إتباعها، ألنوجود املنكر مع ا :أمحد، إذ يقالاإلمام قد يتبادر إىل الذهن خالف ما أفتى به 

  .املنكر لفعٍل مستحب

  

  :اإلحاطة بعلوم اللغة العربيةالتفاوت يف : اثالثً 

من معرفة األساليب  ة نحًوا ورصًفا وبالغًة وغري ذلكلام كان الكتاب والسنة بلغة العرب، كان لزاًما عىل املجتهد أن حييط بعلوم اللغ

حصل بسبب ذلك خالف  العلامء يتفاوتون يف هذا الباب يب، وبقدر إحاطة املجتهد بذلك يظهر كامل فهمه للوحيني، ولام كانوالرتاك

  :يف بعض املسائل الفقهية مرده تفاوت إحاطتهم باللغة العربية، ومن أمثلة ذلك

.. حرمت عليكم أمهاتكم«يف قوله تعاىل اختالفهم يف جواز نكاح أم الزوجة املطلقة قبل الدخول، وسبب ذلك اختالفهم  -١

صفة للربائب  »الاليت دخلتم هبن«فهل قوله تعاىل  »وأمهات نسائكم وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن

جائز أو ال؟  هل هو" رجوع الصفة ملوصوفني معمولني لعاملني خمتلفني"فقط، أو صفة جلميع ما تقدم؟ هذا مبني عىل خالف النحاة يف 

النحاة يرون أن العامل يف النعت هو العامل يف املنعوت، فال يصح أن ُيعمل عامالن خمتلفان يف اسم واحد، ولذلك من  ذلك أن مجهور 

رأى هذا القول قال إن هذه الصفة عائدة إىل الربائب فقط، ولذلك ال جيوز نكاح أم الزوجة إذا طلقت قبل الدخول؛ ألهنا حترم بمجرد 

عقد، ومن رأى أن هذا الوصف عائد جلميع ما تقدم أجاز نكاح أم الزوجة املطلقة قبل الدخول؛ ألن التحريم مقيٌد بام إذا طلقها بعد ال

  )٢(. الدخول

  .وغريهم~ والقول األول هو قول اجلمهور، والثاين يروى عن عيل وابن عباس 

املنع بمرض : ، هل املراد باإلحصار هنا»تم فام استيرس من اهلديفإن ُأحرص«اختالفهم يف اإلحصار الوارد يف قوله تعاىل  -٢

  . خالف أهل اللغة يف املراد به: فقط، أو املنع بعدو فقط، أو يشمل األمرين؟ وسبب خالف العلامء يف املراد هنا

يف قوله " من"وي يف معنى اختالفهم يف اشرتاط وجود غبار يعلق باليد يف التيمم عىل قولني، وسبب خالفهم عائد إىل خالف لغ -٣

فاختلف  وبيان اجلنس،التبعيض، وابتداء الغاية، : لعدة معاٍن منها" من"فالعرب تستعمل  »فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه«تعاىل 

الغاية مل  الواردة يف اآلية عىل أي معنى حتمل، فمن محلها عىل التبعيض اشرتط صعيًدا له غبار، ومن محلها عىل ابتداء" من"العلامء يف 

  .يشرتط وجود الغبار

  . بل إن التفاوت يف معرفة اللغة من أسباب اخلالف يف القواعد األصولية التي ينبني عىل االختالف فيها اختالف واسع يف الفروع -

                                                             
 .٤/١٦٠إعالم املوقعني  )١(

.فالعامل يف املنعوتني خمتلف". ـمن"األوىل جمرورة باإلضافة، والثانية جمرورة بــ< نسائكم>اختلف العامل هنا ألن  )٢(
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  .االختالف يف حجية بعض أصول الترشيع: ارابعً 

حجية الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، وما سواها كاملصالح وهو باب كبري من أسباب االختالف بني العلامء، فهم قد اتفقوا عىل 

  .املرسلة والعرف واالستحسان  وعمل أهل املدينة ورشع من قبلنا فهي حمل خالف،  فخالفهم فيها ينتج خالًفا يف الفروع املبنية عليها

  :ومثال ذلك

ل به الشافعية واحلنابلة؛ عمالً هبذا احلديث، وخالف فيه فعم. <..البيعان باخليار ما مل يتفرقا>: خيار املجلس، فقد ورد حديث -

  .مالك مع روايته للحديث؛ ألنه خالف عمل أهل املدينة

  . الذي خيالفه فيه اجلمهور< عمل أهل املدينة>فخالف مالك النفراده بأصل  

  

  :االختالف يف القواعد األصولية: خامًسا

كحجية القراءة الشاذة وخرب اآلحاد فيام تعم به البلوى ونحو  –هة الثبوت وهذا يشمل االختالف يف ما يتعلق بالنصوص من ج

، وما يتعلق بقواعد -كاالختالف فيام تفيده صيغة األمر والنهي، وأنواع الدالالت  –وما يتعلق بالنصوص من جهة الداللة  - ذلك

هم غالًبا يف فرع فقهي أو أكثر، فمسائل هذا الباب التعارض والرتجيح، وكلُّ قاعدة أصولية اختلف فيها األصوليون فهي سبب خلالف

  :كثرية جًدا، ودونك بعض األمثلة تقريًبا وتيسًريا

فقد ذهب أبو حنيفة  -سندها، وخالفت رسم املصحف العثامين ، وصحَّ اآحادً  تنقل وهي ما–اختالفهم يف حكم القراءة الشاذة  -١

  : ومثال ذلك وأمحد إىل حجيتها، وذهب الشافعي إىل عدم حجيتها،

لكن ورد يف قراءة ابن مسعود  »فصيام ثالثة أيام «حكم التتابع يف صيام كفارة اليمني، إذ أوجب اهللا الصيام مطلًقا يف قوله تعاىل  

  .<متتابعات>زيادة 

  .أوجبوا التتابع= القراءة الشاذة  فلام كان احلنفية واحلنابلة يرون حجية

  .مل يوجبوا التتابع=  ولام كان الشافعية ال يرون حجيتها

راويه،فقد ذهب اجلمهور إىل تقديم املروي عىل رأي الراوي، وذهب احلنفية إىل تقديم  هالذي خالفاختالفهم يف احلديث  -٢

  :ومثال ذلك.رأيه

ثم < ابإذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبًعا أوالهن بالرت>: ÷غسل اإلناء من ولوغ الكلب، إذ ورد حديث أيب هريرة  

  .حصل تعارض بني مروي أيب هريرة ورأيهل اإلناء من ولوغ الكلب ثالًثا، فأنه أفتى بغس÷ روي عن أيب هريرة 

  .أوجبوا غسل اإلناء سبًعا؛ عمال باحلديث= فلام كان اجلمهور يقدمون مروي الراوي عىل رأيه 

  .ثالًثاأوجبوا غسل اإلناء = وأما احلنفية فلتقديمهم رأي الراوي عىل مرويه 
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  :ومثال ذلك -يف اجلملة–فقد احتج به اجلمهور، ومنعه احلنفية اختالفهم يف خرب اآلحاد فيام تعم به البلوى،  -٣

إن الصالة كانت عىل املؤمنني كتاًبا «حكم مجع الصالتني يف وقت إحدامها، إذ األصل فعل كل صالة يف وقتها؛ لقوله تعاىل  

جيمع بني و جيمع بني صالة الظهر والعرص إذا كان عٰىل ظهر سري ×اهللا  كان رسول >: ^لكن ورد حديث ابن عباس  »موقوًتا

  .وهو خمالف هلذا األصل< املغرب والعشاء

  .أجازوا اجلمع؛ عمالً بحديث ابن عباس= فلام كان اجلمهور يعملون بخرب اآلحاد فيام تعم به البلوى 

  .منعوا من اجلمع بني الصالتني، ومتسكوا باألصل الذي دلت عليه اآلية= به البلوى وأما احلنفية فلعدم قبوهلم خرب اآلحاد فيام تعم 

  معطوفة عىل بعض، هل يرجع إليها مجيًعا أو يرجع إىل آخرها فقط؟يف رجوع االستثناء الوارد بعد مجل  همختالفا -٤

  :ومثال ذلك. ة فقطذهب اجلمهور إىل أنه يرجع إليها مجيًعا، وذهب احلنفية إىل أنه يرجع إىل األخري

والذين يرمون املحصنات ثم مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثامنني «قبول شهادة القاذف إذا تاب، إذ ورد يف قوله تعاىل حكم 

سق، اجللد، وعدم قبول الشهادة، واحلكم بالف: احلكم عىل القاذف بثالثة أمور »جلدة وال تقبلوا هلم شهادًة أبًدا وأولئك هم الفاسقون 

فهل هذا االستثناء عائد إىل مجيع األحكام الثالثة أو   »إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم«ثم ورد االستثناء 

  خاص باألخري وهو الفسق؟

  .رأوا قبول شهادته؛ عمال باالستثناء= لام كان اجلمهور يرون رجوع االستثناء إىل مجيع اجلمل املتعاطفة 

االستثناء الوارد  بول شهادته، عمالً باآلية األوىل، وأمامنعوا من ق= فقط  ةان احلنفية يرون رجوع االستثناء إىل اجلملة األخريولام ك

  ."احلكم بالفسق"  راجع إىل اجلملة األخريةفهو يف اآلية الثانية 

 يسقط عند األربعةناء وارٌد عليه بيقني، وأما اجللد فال اتفق األربعة عىل أن التوبة ترفع حكم الفسق؛ ألنه آخر مذكور، فاالستث: تنبيه

  . كذلك؛ ألنه حدٌّ من حدود اهللا، وحٌق آلدمي، ومها ال يسقطان بالتوبة

هو االختالف يف تنزيل : هي، كام أن من أسباب اخلالفالفق اخلالف يف التقعيد األصويل سبب للخالفهذه األمثلة يف بيان أن  -

دثة، فقد يتفقون عىل قاعدة معينة ثم خيتلفون عند تطبيقها، فال يلزم من االتفاق عىل القاعدة األصولية االتفاق يف القاعدة عىل نص أو حا

  :  الفروع الفقهية، ومثال ذلك

  :االختالف يف ختصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس -

  .، واحلنفية يمنعونه –يف اجلملة  - فاجلمهور  يرون جواز ذلك 

  فيمن جنى خارج احلرم ثم جلأ إليه، هل يقتص منه يف النفس أو ال؟ ولذلك اختلفوا

  »ومن دخله كان آمنًا«إىل أنه ال يقتص منه؛ لعموم  - ووافقهم اإلمام أمحد  –فذهب احلنفية 

  .وذهب الاملكية والشافعية إىل أنه يقتص منه؛ قياًسا عىل اجلاين داخل احلرم، فإن العلامء متفقون عىل أنه يقتص منه
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اإلمام أمحد مع موافقته للجمهور يف القاعدة األصولية، إال أنه خالفهم يف هذه املسألة ألمر آخر، وهو ورود آثار عن بعض ف

يف عدم االقتصاص منه، وحيتمل أيًضا أنه يرى عدم صحة القياس؛ لوجود الفرق، إذ اجلاين ~ الصحابة كعمر وابنه وابن عباس 

  .حلرمته جلأ إليه معظٌم حلرمته، ومن  داخل احلرم منتهٌك 

   :نشأة املدارس الفقهية  –

باملدينة يف زمن أيب بكر وأول زمن عمر، ولام فتحت األمصار يف عهده بدأ ببعثهم إليها ليفقهوا أهلها ~ كان ُجل الصحابة 

، وكلٌّ واحد ×من سنة النبي عىل تلك األمصار، فكان الصحابة يعلمون الناس ما علموه  وأمراَء  ويعلموهم، وأرسل بعضهم قادةً 

غنيه يف دينه، إال أهنم متفاوتون يف ذلك، كام أن بعضهم محل أحاديث ال يعلمها إال قلة من ما يُ × منهم معه من حديث النبي 

بعض  احتاجوا إىل االجتهاد يف وربام جهلها أهل املدينة، ثم إن املتصدرين منهم للحكم أو للفتوىالصحابة، فنرشوها يف األمصار، 

تباينت اجتهاداهتم وآراؤهم، وتأثر بذلك تالميذهم ، وقد × كتاب اهللا وال يف سنة رسوله املسائل والواقع التي مل يعرفوا فيها حكًام يف

واآلخذون عنهم، ومن هنا بدأت تتاميز آراء الصحابة بميزات ورثها تالميذهم، ولعل مقولة أيب جعفر املنصور لإلمام مالك توضح 

وبغض < ضع للناس كتابًا يف السنة والفقه جتنب فيه رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر وشواذ ابن مسعود>: ذلك إذ قال لهشيًئا من 

النظر عن صحة العبارة من عدمها إال أهنا تفيد أن التابعني ومن بعدهم كانوا يرون أن مدارس الصحابة ختتلف يف بعض السامت العامة، 

لوحيني، ومن هنا صار التابعون حيذون حذو أئمتهم من الصحابة يف طرق االجتهاد، فأهل العراق تأثروا مع اتفاقهم عىل األخذ من ا

  .. بآراء ابن مسعود، وأهل املدينة بآراء ابن عمر، وهكذا

سعيد بن : عطاء وعكرمة موىل ابن عباس، ويف املدينة الفقهاء السبعة، وهم: وقد كان جيل التابعني يضم علامء أفذاذ، ففي مكة -

املسيب وعروة بن الزبري وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن حممد بن أيب بكر وسليامن بن يسار وخارجة بن زيد بن 

وهكذا يف بقية . احلسن البرصي وسعيد بن جبري وعلقمة بن قيس: ثابت وأبو بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام، ويف العراق

  .م ومرص واليمناألمصار كالشا

يف اختالف  واضٌح  ، وكان الختالف علامئهم وأماكنهم وبيئاهتم أثٌر ×اقتفى هؤالء مناهج علامئهم صحابةِ رسول اهللا 

اجتهاداهتم، فعلامء احلجاز كانوا أكثر الناس حديًثا، إذ بقي عدد من الصحابة يف املدينة ومكة، ومن رحل منهم بقي كثري من حديثه يف 

، مل ختتلف احلوادث، ومل تتجدد الوقائع بشكل كبري يوجب عليهم االجتهاد، بل ×تلقاه التابعون، وكانت بيئتهم كبيئة النبي املدينة إذ 

فكان الصحابة فيها أقل من الصحابة باحلجاز، وما عندهم  -مثالً –عندهم من النصوص ما يكفيهم ألكثر وقائعهم، وأما أهل العراق 

ري مما عند أهل احلجاز، كام أن عاداهتم ختتلف عن عادات أهل احلجاز، فكانت جتدُّ هلم وقائع ونوازل ال أقل بكث× من أحاديث النبي 

يعلمون فيها نصا، فيضطرهم ذلك إىل االجتهاد والنظر، إضافة إىل أن العراق كثرت فيه الفتن، وظهرت فيه الفرق، وانترش فيه وضع 

جعلتهم يوسعون ) قلة األحاديث، واختالف  العادات، وظهور الوضع(ر، فهذه األسباب األحاديث، فكانوا يتشددون يف قبول األخبا

، -وهم أكثر أهل العراق–أهل الرأي : باب االجتهاد أكثر من أهل احلجاز، فتاميزت يف تاريخ الفقه اإلسالمي آنذاك مدرستان ظاهرتان
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تكاثر الثروة الفقهية، خرجت آراء اجتهادية حماولة اجلمع بني ، ومع تدوين االجتهادات، و-وهم أكثر أهل احلجاز –وأهل احلديث 

  .الشافعي ثم تلميذه اإلمام أمحد وغريهم اإلمام اجتهاد: هذين الطائفتني، ومن أبرزها

 وينبغي فهم هذا االختالف يف سياقه التارخيي وفق األسباب املتقدمة، لئال يؤخذ نقد أحد الفريقني لآلخر بتسليم مطلق، بل معرفة

  . حالة الفريقني جتعل اإلنسان يعذر الفريقني يف اجتهاداهتم

وسار عىل هاتني املدرستني جيل إثر جيل، ويف القرن الثاين تكونت ثروة فقهية عالية من اجتهادات  علامء التابعني وتابعيهم، وبدأ 

عليه طلبة كثر لألخذ عنه، ثم تقليده بعد بعض أهل العلم يف ذلك القرن أن يتواىل  تدوين األحاديث، وتصنيف الكتب، فكان حظُّ 

هناك أسباب عدة ها تالميذهم، تعبًدا وتعليًام، وصارت تنسب إليهم أقواهلم ويقلدهم فياشتهر عدة علامء من هذا الطراز، ووفاته، ف

ك، والليث بن سعد، جعلت بعضهم أشهر من بعض، فمن ألف ودرس صار آلرائه غالًبا أتباع يقلدونه فيها، كاألوزاعي والثوري ومال

وهي –ويف املقابل هناك جمتهدون مل يؤلفوا ومل يكثر األخذ عنهم كابن أيب ليىل وابن شربمة، فكانت آراؤهم االجتهادية تنقل مفردة 

  .لكن مل يكن هلم مقلدون حيفظون أقواهلم وينرشوها كام حصل لغريهم - مبثوثة يف مدونات الفقه املقارن

  :ن هلم مذاهب متبوعة هموالفقهاء املجتهدون الذي

  . هـ١١٠احلسن البرصي ت  -١

  هـ  ١٥٠يفة النعامن بن ثابت ت أبو حن -٢

  هـ  ١٥٧عبد الرمحن األوزاعي ت  -٣

  هـ  ١٦١سفيان بن سعيد الثوري ت  -٤

  هـ  ١٧٥فهمي ت  الليث بن سعد ال -٥

  هـ  ١٧٩مالك بن أنس األصبحي ت  -٦

  . هـ ١٩٨سفيان بن عيينة ت  -٧

  هـ  ٢٠٤مد بن إدريس الشافعي ت حم -٨

  . هـ٢٣٨ت   - بضم اهلاء وفتح الياء، أو فتح اهلاء والواو–امللقب بابن راهويه . إسحاق بن إبراهيم املروزي -٩

  .هـ٢٤٠ت . إبراهيم بن خالد الكلبي، أبو ثور - ١٠

  .هـ ٢٤١ت . أمحد بن حنبل - ١١

  . هـ٢٧٠ت . داود بن عيل، املشهور بداود الظاهري - ١٢

  هـ ٣١٠ت . حممد بن جرير الطربي - ١٣

  .يزيد يف عدهم، لكن هؤالء هم املشهورونوبعض العلامء 
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تبني : وهناك عدة عوامل أدت لبقائهم ولعل من أمههااألربعة إنام كان بعد اخلمسامئة،  قد ذكر السيوطي أن انحصار املذاهب يفو -

  .وبروز علامء منهم كانوا مؤثرين يف الساحة العلميةن علامئها، هذه املذاهب من قبل اخللفاء واألمراء، وتويل القضاء م

   

  موجز عن تاريخ تكوين املذاهب األربعة

  مذهب احلنفية

لكنه مل يرو عن ÷ هـ ولقي بعض الصحابة كأنس بن مالك  ٨٠نسبة إىل اإلمام أيب حنيفة  النعامن بن ثابت  بن زوطي ولد عام  -

التابعني كالشعبي وقتادة وعطاء والزهري ونافع موىل ابن عمر، وبلغ يف العلم مبلًغا عظيًام، قال ابن  أحد منهم، تقىل العلم عن عدد من

نعم رأيت رجالً لو كلمك يف هذه : هل رأيت أبا حنيفة، قال: قيل لاملك>: وقال الشافعي< ما رأيت يف الفقه مثل أيب حنيفة>: املبارك

  .هـ١٥٠ببغداد سنة ‘ وقد تويف < الناس يف الفقه عيال عىل أيب حنيفة>: ل الشافعيوقا< السارية أن جيعلها ذهًبا لقام بحجة

  : تالميذه أبرز* 

هـ، واحلسن  ١٥٨هـ، وزفر بن اهلذيل ت  ١٨٩هـ، وحممد بن احلسن الشيباين ت  ١٨٢أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري ت 

  هـ ٢٠٤بن زياد ت 

  :نشأة املذهب *

ن عدًدا من الباحثني ومع ذلك فإ "الفقه األكرب"يفة كتاًبا يف الفقه، وإنام ُذكر له بعض املؤلفات الصغرية كـ مل يؤلف اإلمام أبو حن

ينكرون نسبة الكتاب إليه، لكن تلميذيه أبا يوسف وحممد بن احلسن مجعا أقواله الفقهية، وال سيام حممد بن احلسن فقد مجع اجتهادات 

وتتابع  قام سوق املذهب، وانترش وذاع، وعليها، يف كتب كثرية ة أو التي أخذها بواسطة أيب يوسفأيب حنيفة التي سمعها منه مبارش

  :عليها عمل علامء احلنفية مجًعا ورشحا واختصاًرا واستدالالً، ويقسمها علامء احلنفية إىل قسمني

  . ري والزيادات والسري الكبري والسري الصغريواجلامع الكبري واجلامع الصغ) ويسمى األصل(املبسوط : وهي "ظاهر الرواية": ألولا

  .األمايل، والنوادر، واهلارونيات، والكيسانيات، والرقيات: وهي "غري ظاهر الرواية": الثاين 

وتسمى األوىل بظاهر الرواية؛ ألهنا رويت عن حممد رواية متواترة أو مشهورة،  وأما بقيتها فلم ترو عنه كذلك، فهي أقل درجة يف 

  .من األوىل املذهب

فهو من رواية حممد عن أيب " الصغري"فهو من رواية حممد عن اإلمام مبارشة، وما سمي بـ" الكبري"وما سمي من كتب ظاهر الرواية بـ

  .وأما أبو يوسف فقد منعه من كثرة التصنيف انشغاله بالقضاء . يوسف عن اإلمام
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  املذهب الاملكي

تلقى العلم عن عدد من علامء التابعني منهم  ،هـ٩٥ك األصبحي من بني محري، ولد عام نسبة إىل اإلمام مالك بن أنس بن مال - 

ذهب عدد من أهل العلم إىل أنه املقصود بقول وغريهم، وقد  الزهري ونافع موىل ابن عمر وحممد بن املنكدر وهشام بن عروة بن الزبري

وقد تواتر ثناء العلامء عليه حتى <  جيدون أحًدا أعلم من عامل املدينةيوشك أن يرضب الناس آكباد اإلبل يطلبون العلم، فال>: ×النبي 

وكان إذا جلس للحديث توضأ وتطيب ورسح < إذا ذكر العلامء فاملك نجم>: وقال< مالك حجة اهللا تعاىل عىل خلقه> :قال الشافعي

باملدينة عام ‘ وقد تويف < ×ث رسول اهللا أحب أن أعظم حدي>حليته وجلس عىل حال من الوقار واهليبة، فقيل له يف ذلك فقال 

  هـ١٧٩

  :أبرز تالميذه*  

  : يقسمهم الاملكية إىل ثالث مدراسو، وأما الذين أخذوا عنه الفقه ونقلوه فهم أقل، عنه عدد كبري ديثأخذ احل

  .قه مالكوهذه املدرسة هي األقرب إىل ف. ابن الامجشون وابن دينار وابن أيب حازم: املدنيون، ومن أبرزهم -١

ابن مهدي والقعنبي وإسامعيل القايض، وقد تأثروا بفقه األحناف من حيث كثرة الفقه التقديري : العراقيون، ومن أبرزهم -٢

  .والنزوع إىل اجلدل، وقد انقطعوا بعد منتصف اخلامس تقريًبا

  .ة، وهم قريبون من املدنينيابن القاسم وأشهب وابن أصبغ، ومروياهتم هي عمدة الاملكي: املرصيون، ومن أبرزهم -٣

   :نشأة املذهب* 

وأضاف إليها فتاوى الصحابة والتابعني، إال أنه ليس كتاًبا فقهًيا  ×فجمع فيه أحاديث النبي " املوطأ"ألف اإلمام كتابه العظيم 

أسد بن الفرات املعروف  كامالً حيوي آراءه واختياراته، ولذلك فإن تالميذ اإلمام حاولوا مجع اجتهاداته وتقييدها، فكان عمل

من  –إذ أخذ العلم عن مالك ثم رحل إىل العراق فأخذ عن تالميذ أيب حنيفة، ثم أخذ فقههم جمرًدا، ومحله إىل ابن القاسم " املدونة"بــ

رحل بن القاسم، ثم ليبني له رأي مالك يف هذه املسائل التي كتبها احلنفية، فدون أسد إجابات ا  –أكرب تالميذ مالك وأكثرهم له مالزمة 

لكن فقهاء الاملكية مل يرتضوا صنيعه، إذ وجدوا فيها مسائل خمالفة لام عليه " األسدية"إىل القريوان وتوىل القضاء، ونرش الكتاب باسم 

عبدالسالم بن الفتوى عندهم، وأنكروا كذلك خلوها من األدلة تشبًها منه بكتب فقه احلنفية، بينام فقه مالك مقرون باألدلة، ولذلك قام 

بأخذها والرحلة هبا إىل ابن القاسم، وطلب منه إعادة النظر فيها، والتدقيق بكالم مالك، فرجع ابن ) امللقب بسحنون(سعيد التنوخي 

كتب إىل أسد بن الفرات أن يمحو ما رجع عنه، و ثم أمىل عىل سحنون بعض املسائل، ،"األسدية"القاسم عن عدد من املسائل التي يف 

   .مدونة سحنون، واعتمدوا عليهايأخذ بام كتبه سحنون، فأنف من ذلك، إال أن الناس هجروا كتابه، وانشغلوا بوأن 

، ثم بدأ سحنون برتتيبها واالحتجاج هلا باآلثار من املوطأ، كام ذكر خالف ألصل مسائل خمتلطة غري مرتبة، وليس هلا تراجموهي يف ا

  ".املختلطة"يكمل صنيعه هذا، فبقي بعضها خمتلًطا عىل حالته األوىل، ولذلك تسمى كبار أصحاب مالك، إال أنه  تويف ومل 
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مالك وابن القاسم وأسد  -كام يقوله احلطاب–فهذه املدونة أصل فقه الاملكية وعمدهتم، وذلك أهنا جمموع نظر أربعة جمتهدين 

  .عندهم انرصف إليها" الكتاب"وسحنون، وإذا أطلق اسم 

  

  مذهب الشافعية

هـ، ثم انتقل إىل مكة وهو ابن سنتني، وأخذ العلم ١٥٠ولد بغزة سنة .نسبة إىل اإلمام حممد بن إدريس الشافعي املطلبي القريش -

التف حلسن، وأفاد من رأي أهل العراق، وعن علامء احلجاز، وكان أول أمره عىل مذهب مالك، ثم رحل إىل العراق، وناظر حممد بن ا

الذي رواه عنه الزعفراين وهو " احلجة"، و"الرسالة"فتلقوا عنه العلم، وألف يف العراق  -أبرزهم اإلمام أمحد ومن-حوله أهل العراق 

  .وهو ما يعرف بمذهب الشافعي اجلديد" األم"ما يعرف بمذهب الشافعي القديم، ثم لام رحل إىل مرص، وتغري بعض اجتهاده ألف 

  :أبرز تالميذه* 

  :عي علامء كثر، لكن الذين تابعوه عىل مذهبه هم فريقانأخذ العلم عن اإلمام الشاف

  .هـ ٢٦٤هـ، واحلسني بن عيل الكرابييس ت  ٢٦٠احلسن بن حممد الزعفراين ت : العراقيون ومن أبرزهم -١

هـ وكان الشافعي يعتمده يف الفتيا وحييل عليه، ورشحه ليجلس يف  ٢٣١يوسف بن حييى البوطي ت  :املرصيون ومن أبرزهم -٢

  .هـ٢٧٠والربيع بن سليامن املرادي ت هـ، ،  ٢٥٤إسامعيل بن حييى املزين ت و جملسه بعد وفاته،

  :نشأة املذهب* 

كثره وأمىل بعضه، ثم مجعه فيام بعد ورواه عنه تلميذه الربيع وقد كتب أ "األم"ألف اإلمام الشافعي يف الفقه كتابه العظيم املشهور بـ

خمترص "إذ كتبه لام قدم إىل مرص، وقد اخترص املزين كالم الشافعي يف كتابه املشهور بـ " اجلديد"املرادي، وهو أصل مذهب الشافعي 

ألف البويطي خمتًرصا يف الفقه عىل رأي الشافعي فصار عمدة عند الشافعية، وعليه تواىل عملهم رشًحا وحفًظا وتدريًسا، كام " املزين

ه   .وقرأه عليه فأقرَّ

  مذهب احلنابلة

هـ وتلقى عن علامء بغداد ورحل يف طلب احلديث ومجعه ١٦٤ولد يف بغداد عام . أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين نسبة إىل اإلمام - 

فصرب عىل " فتنة القول بخلق القرآن"املحنة العظيمة املعروفة بـ  إىل الكوفة والبرصة والشام واحلجاز واليمن وغري ذلك، وحصلت له

: مكانته يف قلوب الناس، وقد قال عيل بن املديني علوذلك صًربا مجيالً وناله من األذى اليشء العظيم، وكان ثباته يف ذلك املوقف سبًبا ل

    .هـ٢٤١املحنة، وقد تويف يف بغداد عام  أبو بكر يوم الردة، وأمحد يوم: نرص اهللا اإلسالم برجلني ال ثالث هلام

  :أشهر تالميذه* 
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ومهنا الشامي، ، ومن أبرزهم أبناؤه صالح وعبدالله، -مع كثرهتم –أما آخذوا فقهه وناقلوه فهم أقل أخذ احلديث عنه عدد كبري، 

  .وحرب الكرماين، وحنبل بن إسحاق عمِّ اإلمام، وغريهم

  :نشأة املذهب* 

خذوا مثلام أخذنا، إال أن أغلبهم كان جيمع : د كتاًبا يف الفقه، بل كان ينهى تالميذه عن كتابه آرائه وفتاويه، ويقولمل يؤلف اإلمام أمح

من فتاوى اإلمام ما يسمعها منه ويقيدها، وتويف اإلمام وفتاويه ومسائله مبعثرة عند تالميذه، وليس عند أحد منهم الفقه كامالً، فقيض 

هـ وهو من تالميذ تالميذ اإلمام، فجمع هذه املسائل من رواهتا، وجعل يتتبعهم يف ٣١١إلمام أبا بكر أمحد اخلالل ت اهللا هلذه املسائل ا

وال يوجد منه اآلن إال بعض " اجلامع لعلوم اإلمام أمحد"البالد حتى مجع من مسائل اإلمام أسفاًرا كثرية، فدوهنا يف كتاب عظيم أسامه 

ولغدت آراء اإلمام كآراء ابن أيب لييل وابن شربمة هذا الكتاب لام قام بنيان املذهب،  اهللا ثم لة، ولوالأجزائه، فكان عمدة للحناب

فاستطاع من خالله تالمذته ومن يف طبقتهم أن يؤلفوا يف مذهب أمحد ونحومها يذكر بعضها يف مدونات الفقه املقارن وهيجر أغلبها، 

فكان عمدة عند احلنابلة واشتغلوا به " املخترص يف الفقه"هـ  ٣٣٤فألف اخلرقي ت  الثالثة،كتًبا تشمل الفقه كله عىل غرار املذاهب 

 ".التنبيه"و" املقنع"و" د املسافرزا: "هـ٣٦٣ت " غالم اخلالل"حفًظا وتدريًسا ورشًحا ونظًام، وألف عبدالعزيز بن جعفر املعروف بـ 
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   النية يف الوضوء

متفق عليه، وأمجعوا عىل < ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ>× للصالة؛ لقوله أمجع العلامء عىل وجوب الطهارة 

  . أن الثواب ال حيصل عىل الوضوء والغسل إال بالنية،  لكن اختلفوا يف صحتهام بدون نية

  :سبب اخلالف* 

ناها، وبني كونه عبادة معقولة املعنى كغسل هو أن الوضوء مرتدٌد بني كونه عبادة حمضة يقصد هبا التقرب إىل اهللا، ال يعقل مع

  . مل يشرتط النية= اشرتط النية، ومن غلَّب كونه عبادة معقولة املعنى = النجاسة، فمن غلَّب كونه عبادة حمضة 

  :أقوال الفقهاء يف املسألة* 

  .أن النية رشط لصحة الوضوء، وهو مذهب الاملكية والشافعية واحلنابلة: القول األول

  .وهو مذهب احلنفية والثوري واألوزاعي -وإنام هي مستحبة لتحصيل األجر –أن النية ليست رشًطا لصحة الوضوء : الثاين القول

  :ألدلةا* 

  :أدلة الفريق األول –أ 

  .»يا أهيا الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم«: قوله تعاىل  -١

ام كقاصدين بغسلكم الصالَة، وهذا هو معنى النية، : للصالة، أي: أي »ا وجوهكمفاغسلو«أن معنى قوله تعاىل : ووجه الداللة

  . منه: أي ،وإذا رأيت األسد فاحذر ،له: أي ،إذا لقيت األمري فرتجل: يقال

  .متفق عليه< ...إنام األعامل بالنيات، وإنام لكل امرئ ما نوى >: يقول× سمعت رسول اهللا : قال÷ عن عمر بن اخلطاب  -٢

بوجود النية، فدلَّ عىل أنه متى انتفت النية عن عمل  - أي العبادات –حرص صحة األعامل الرشعية × أن النبي : جه الداللةوو

  .لفظ عام، فيدخل فيه الوضوء وغريه< األعامل>: ×وقوله  .رشعي، فإنه غري صحيح رشًعا

   .فال وضوء له يدل عىل أن من مل ينو الوضوء< وإنام لكل امرئ ما نوى>× كام أن قوله 

  :النصوص التي تدل عىل فضل الوضوء وعظيم أجره، وهي كثرية منها -٣

  .رواه مسلم. نصفه: أي< الطهور شطر اإليامن>: قال× أن رسول اهللا ÷ عن أيب مالك األشجعي  - أ

بىل يا رسول اهللا، : قالوا< أال أدلكم عىل ما يمحو اهللا به اخلطايا ويرفع الدرجات>: قال× أن رسول اهللا ÷ عن أيب هريرة  -ب

  .رواه مسلم<  ..إسباغ الوضوء عىل املكاره>: قال

من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، حتى خترج من حتت > : قال× أن رسول اهللا ÷ عن عثامن  –ج 

  .متفق عليه< أظفاره
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ا وثواًبا، وهذا سبيل العبادة، إذ كيف يكون شطر أن اهللا عز وجلَّ جعل الوضوء شطر اإليامن ورتب عليه أجًر : وجه الداللة منها

العبادة ال تكون إال منوية؛ ألهنا قربة إىل اهللا تعاىل، وطاعة له، وامتثال ألمره، وال حيصل ذلك : قال ابن قدامة! اإليامن و ال يكون عبادة؟

  .بغري نية

رواه البيهقي < وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه ال صالة ملن ال وضوء له، وال>: قال× أن رسول اهللا ÷ عن أيب هريرة  -٤

  .وغريه

  .كذا ذكره اخلطايب. أن املراد بالذكر هنا هو النية ، إذ الذكر والنسيان يف القلب، وذكر القلب إنام هو النية والعزيمة: وجه الداللة

   .مالتيمقياًسا عىل نية  طهارة من حدث تستباح هبا الصالة فلم تصح بالأن الوضوء   -٥

  .احرتاز من غسل الذمية من احليض "تستباح هبا الصالة "وقوهلم ،احرتاز من إزالة النجاسة "من حدث"قوهلمو

  .أهنا عبادة ذات أركان، فتجب فيها النية، قياًسا عىل الصالة -٦

  :أدلة الفريق الثاين –ب 

  . »ميا أهيا الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهك«: قوله تعاىل -١

أن اهللا عزَّ وجلَّ ذكر فروض الوضوء ومل يذكر النية منها، فدل عىل أهنا غري واجبة، فإجياهبا يف الوضوء إجياب لام مل : ووجه الداللة منه

  .يوجبه اهللا تعاىل

ا>: قال× عن رفاعة بن رافع أن رسول اهللا  -٢ َّ  كمأحد صالةُ  تتمُّ  ال إهنَّ َِغ الوضوء كام أمره ا   عزَّ وجلَّ فيغسَل وجههحتَّى ُيسب

وهذا اللفظ أحد روايات حديث . رواه أبو داود والرتمذي وصححه األلباين.<إىل اْلكعبني ه إىل املرفقني ويمسَح برأسه ورجليهويدي

  .امليسء صالته

الفروض والكيفية فهو  علمه أحكام الوضوء؛ جلهله هبا، ومل يذكر له وجوب النية، مع أن من َجِهل× أن النبي : ووجه الداللة منه

  .بجهل وجوب النية أوىل، ولو كانت واجبة لذكرها؛ ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز

إنام يكفيك أن حتثي عىل رأسك ثالث حثيات من ماء، ثم تفييض عليك الامء، فإذا أنت قد >: ألم سلمة يف الُغسل× قول النبي  -٣

  .رواه مسلم< طهرت

ذكر الواجب عليها، وهو أمران، وأخربها أنه إن فعلتهام فقد طهرت، فدل عىل حصول الطهارة هلا × النبي أن : ووجه الداللة

  .هبذين األمرين،  والنية ليست منهام،  ولو كانت النية واجبًة لام حكم بطهارهتا هبذين األمرين

  .ه مرٍو، فال حيتاج شاربه  إىل نية لريوىأن الامء مطهر بطبعه، فال حيتاج إىل نية ليحصل التطهر به، كام أنه بطبع -٤

  . إما إمرار الامء عىل األعضاء، وهذا حاصل بالفعل نوى أو مل ينو: أن املعترب يف الوضوء -٥

  .وإما النظافة، وهذا أيًضا حاصل بالفعل
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ومع ذلك فال يلزم إلزالته نية، وإما إزالة احلدث املتعلق باألعضاء، وهذا أيًضا ال يتوقف عىل النية؛ ألن اخلبث أقوى من احلدث، 

  !.فكيف يزيل الامء األقوى بال نية، وال يزيل األضعف إال بنية؟

  .أن الوضوء رشط لصحة الصالة، والرشوط ال تلزم فيها النية، إذ لو للزمت يف الوضوء، للزمت يف سرت العورة وإزالة النجاسة -٦

لنية، إذ النية إنام تراد لليشء املقصود، وهو هنا الصالة، كالسعي للجمعة أن الوضوء وسيلة لغريه، والوسائل ال يلزم فيها ا -٧

  .والذهاب للحج وسيلتان واجبتان ال تشرتط فيهام النية

  

  :مناقشة األدلة* 

  :مناقشة أدلة اجلمهور: أوالً 

  :الدليل األول

 ذلك، لكن هذا ال يدل عىل وجوب أن غاية استداللكم هو أن وجوب غسل األعضاء من أجل قصد الصالة، ونحن نوافقكم عىل

يا أهيا الذين آمنوا إذا نودي «: أن السعي يف آية اجلمعة واجب لآلية: يبينهالنية، ألن وجوب النية غري قصد الصالة، فهام منفكان، 

وجوب النية  اسعوا من أجلها، فهو يدل عىل وجوب السعي من أجل اجلمعة، لكنه ال يدل عىل: أي »للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا

  .   للسعي

  :يناقش من عدة وجوه: الدليل الثاين

  .كامل األعامل بالنية: ة األعامل النية، بل التقديرصح :التقديرعدم التسليم بأن : الوجه األول

إن : نقول أن هذا احلديث يدل عىل أن من مل ينو الوضوء، فال يكون عبادة يؤجر عليها، ونحن نوافقكم عىل هذا، لكنا: الوجه الثاين

، الوضوء بذاته ليس عبادة مقصودًة، بل معنى العبادة فيه تابع غري مقصود، وإنام املقصود إزالة احلدث، ليقف املصيل بني يدي ربه طاهًرا

  .وهو حيصل باستعامل الامء يف األعضاء، كام يف إزالة النجاسة

، ومن ثم فإن إجياب النية هبذا احلديث، فيه زيادة عىل -تقريره عىل ما سبق –أن آية الوضوء ليس فيها إجياب النية : الوجه الثالث

   .اآلية، والزيادة عىل النص نسخ، وال يصح نسخ القرآن بخرب الواحد

  :الدليل الثالث

ضوء عبادة يؤجر املسلم عليها، لكنها ليس عبادة مقصودة، ولذلك إذا نواها اإلنسان ُأجر عليها، وإن مل ينوها أ ثمرت التسليم بأن الو

  . ومل يؤجر عليها، كام يف إزالة النجاسة -وهي إباحة الصالة–نتيجتها 
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  :الدليل الرابع

أن هذا احلديث ضعفه أكثر املحدثني، ومع التسليم بصحته، فإن محل التسمية عىل النية رصٌف للفظ عن ظاهره، وال دليل عليه، 

  .وال قرينة هنا واألصل محل اللفظ عىل الظاهر، وعدم رصفه عنه إال بقرينة،

  :الدليل اخلامس

 ، ث ومغريِّ ياس عىل التيمم؛ لوجود فارق بينهام وهو أن الرتاب ليس مزيالً للحدث، وال هو مطهٌر بذاته، بل هو ملوِّ عدم صحة الق

نية، بخالف الامء فهو فال يستعمل يف الطهارة إال بدالً عن الامء إلرادة الصالة، فال يتصور إرادة التطهر به وإزالة حكم احلدث إال بال

   .مطهٌر بذاته

  :الدليل السادس

  . عدم صحة القياس؛ ألن الصالة عبادة مقصودة، فال يصح قياس الوضوء عليها؛ ألنه عبادة غري مقصودة

  : مناقشة أدلة القول الثاين -ب

  : الدليل األول

كام سبق بيان وجه  »إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم« أن األمر بالنية وإن مل يذكر رصًحيا يف اآلية، فإنه يدل عليه قوله تعاىل

  .داللته

ثم إن اهللا أمر بالوضوء، فيجب عىل املكلف فعله، وما جيب عىل املكلف فعله، جيب عليه قصده؛ رضورة أنه ال يمكن االمتثال من 

صحَّ أنه ممتثل لألمر، وإن كان = صد، فإن كان قاصًدا إما أن يكون قاصًدا له، أو غري قا: غري قصد، ولذا فإن الفاعل للمأمور به ال خيلو

  .لألمر فال يصح وصفه بأنه ممتثل= غري قاصد 

  :الدليل الثاين

  .علَّمه األعامل الظاهرة التي جيهلها، وأما القصد فهو معلوم بأدلة الرشع العامة× أن النبي 

  !ذا أوجبتموها يف الصالة دون الطهارة؟مل يذكر له النية يف الوضوء، وال يف الصالة، فلام× ثم إن النبي 

  : الدليل الثالث

  .إنام يعلم األعامل الظاهرة التي جتهل، أما النية فمعلومة بأدلة الرشع العامة× من أن النبي : جوابه ما تقدم يف الدليل الثاين

  : الدليل الرابع

ف امتثال األمر بالوضوء به، فإنه ال حيصل إال بنية التعبد أن هذا القياس فاسد؛ ألن حصول الري به واقع وإن مل يرده الشارب، بخال

  .وامتثال األمر
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ثم إن كان املراد أنه مطهر للمحل أي منظف له، فمسلم حصول ذلك بالامء، لكن النزاع يف أمر آخر، وهو امتثال أمر اهللا بغسل 

  .األعضاء به

نًعا من الدخول يف الصالة، وإن مل ينوه، فهذه دعوى جمردة ال يمكن الذي جعله الشارع ما" احلدث"وإن كان املراد أنه بطبعه يرفع 

  .إن استعامله عبادة بمجرد طبعه، فحصول التقرب به ال حيتاج إىل نية، وهذا ظاهر البطالن: االستدالل هلا، وهي بمثابة قول القائل

  :الدليل اخلامس

هو رفع احلدث، لكن قياسه عىل إزالة النجاسة غري صحيح، وقد أبان عن التسليم بأنه ليس املراد األول والثاين، بل املراد الثالث و

أن الغرض من إزالة النجاسة معقول املعنى، وهو إزالة العني النجسة بمزيل خمصوص وهو الامء، فإزالتها : ذلك ابن العريب بام ملخصه

ور ختصيصه بأن طبعه التطهري، وأما الوضوء فليس فيه فيه يشء من التعبد مع ظه -وهو الامء -معقولة املعنى، وكوهنا بمزيل خمصوص  

  . إال التعبد؛ ألنه غري معقول املعنى، ولذلك لو أكمل الوضوء، ثم أحدث وأعضاؤه جيري عليها الامء لوجب عليه إعادة الوضوء

  :الدليل السادس

إزالة النجاسة فسبق بيانه يف جواب الدليل  عدم صحة هذا اإللزام؛ لوجود الفارق بني الوضوء إزالة النجاسة وبسرت العورة، فأما

ليس وهلذا جيب سرت عورة من  ،وإن كان رشطا إال أنه ليس عبادة حمضة بل املراد منه الصيانة عن العيونفإنه اخلامس، وأما سرت العورة 

  .من املجموع  .كمجنون وصبي ال يميز فإنه جيب عىل وليه سرت عورته مكلفا وال من أهل الصالة

  :ل السابعالدلي

كاجلهاد وسيلة لنرش الدين وإقامة العدل ورد  –التسليم بأن الوضوء وسيلة لكنه وسيلة مقصودة، ولذا ُرتب عليه األجر والثواب 

  . ومع ذلك هو مقصود يثاب عليه اإلنسان بام هو معروف من أدلة الرشع -املعتدي

  ! النية وال يوجبوهنا يف الوضوء؟ ثم إهنم حمجوجون بقوهلم، إذ التيمم وسيلة، فلَم يوجبون فيه

  :الرتجيح *

  .يظهر والعلم عند اهللا رجحان القول األول؛ لقوة أدلتهم، وسالمتها من املعارض الصحيح

  :وجياب عن مناقشة احلنفية ألدلة اجلمهور بام ييل

  :االعرتاض عىل الدليل األول

ة، وأما املثال الذي ذكرمتوه وهو السعي للجمعة، فال يصح هو معنى الني -وهي غسل األعضاء–أن قصد الصالة هبذه األفعال 

القياس عليه؛ ألن الوضوء عبادة مقصود لذاهتا، ولذلك وردت األحاديث ببيان أجرها، فأما السعي فألنه سبب الوصول للصالة عادة 

  .فأمر به، فهو ليس مقصوًدا لذاته
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  :االعرتاض عىل الدليل الثاين

  : الرد عىل الوجه األول

  .فاحلمل عليها أوىل ،ن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكاملإ: ا قاله ابن دقيق العيدم

  : الرد عىل الوجه الثاين

  .قولكم إن هذا احلديث يدل عىل أن من مل ينو فال يؤجر فقط، غري صحيح،  بل يدل عىل أن من مل ينوه ال يصح منه وال يثاب عليه -

  :الرد عىل الوجه الثالث

يم بأن الزيادة عىل النص نسٌخ، فمذهب اجلمهور أن الزيادة عىل  النص ليست نسًخا؛ ألن النسخ رفع حكم ثابت، وليس عدم التسل

  . تقرير احلكم املتقدم مع ضم يشء إليه: يف الزيادة رفع هلا، وإنام غاية ما فيها

هذا احلديث ال يصح أن يعد من أخبار اآلحاد، بل هو  إن: فيقال -وال بد حينها أن يكون الناسخ متواتًرا - ثم مع التسليم بأنه نسخ  

: من املتواتر املعنوي الذي يصح أن ينسخ ما ثبت بالكتاب، كام أنه ثبتت صحته باإلمجاع، وال منكر له، واجلصاص احلنفي يقرر أن

  "اإلمجاع يصحح خرب الواحد، ويمنع االعرتاض عليه"

 -اشرتاط النية–ومع ضعفه فإن احلكم . ام ذكرته مجًعا لام استدل به عىل هذه املسألةوأما االعرتاض عىل الدليل الرابع فصحيح، وإن

  .ثابت باألدلة الباقية

   :االعرتاض عىل الدليل اخلامس

  .هذا الدليل إنام سيق إللزام اخلصم، ال إلقامة الدليل عىل اشرتاط النية، فهو مستفاد من أدلة أخرى

يستعمالن طهارة لرفع احلدث، والطهارة واحلدث وصفان  - الامء والرتاب–؛ ألهنام لفارقومع ذلك فإنا ال نسلم لكم بوجود ا

  . لرتابرشعيان، ال حسيان، وال فرق حينئذ بني الامء وا

، ولو سلم عند احلنفية ال يشرتط فيهام النيةوء عبادة، وأنه قربة وطاعة، ومها وبقية االعرتاضات مبنية عىل عدم التسليم بكون الوض

 .حمل نظر، لام تقدم من األدلة عىل أن الوضوء عبادة، فال حاجة إلعادتههذين القسمني التفريق، فإن اعتبار الوضوء من  هذا
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  املسح عىل اجلوربني

  

ت السنة عن النبي  - باملسح عىل اخلفني بدل غسل القدمني، وتلقت × فرض القدمني يف الوضوء هو غسلهام إمجاًعا، وقد صحَّ

هي × كم بالقبول وصار إمجاًعا، وأنكرته بعض الفرق، فصار شعاًرا عىل أهل السنة، و اخلفاف التي مسح عليها النبي األمة هذا احل

  .هل جيوز املسح عليها كاخلفني أو ال: من جلد، ولام توسع الناس وصاروا يلبسون غريها كالصوف ونحوه، اختلف العلامء

  . فارسية معربة. و قطن ونحومهاما يلبس عىل القدم من صوف أ: واجلوارب هي -

  :سبب اخلالف* 

  .عىل اجلوربني× اختالفهم يف صحة األحاديث التي فيها مسح النبي  -١

  .اختالفهم يف صحة إحلاق اجلوارب باخلفاف من عدمه -٢

  :أقوال الفقهاء يف املسألة* 

  . وهو مذهب احلنفية واحلنابلة. جواز املسح عليها: القول األول

ولو كان  ون املسح عليهزجيي: وغريهابن حزم فاحلنفية واحلنابلة يشرتطون أن يكون ثخينًا، و: باجلواز خمتلفون يف صفتهوالقائلون 

   .رقيًقا

  وهو مذهب الاملكية وقول عند الشافعية، ثم اختلفوا يف جوازه لو كان جملًدا أو منعالً . عدم جواز املسح عليها: القول الثاين

جوازه إذا كان جملًدا فقط، وذهب أبو حنيفة  -وهو املذهب عند الاملكية–ز املسح عليه مطلًقا، وروي عنه فروي عن مالك عدم جوا

  . والشافعي إىل جوازه إذا كان جملًدا أو منعالً -يف رواية-

  .ما جعل عىل أعاله وأسفله جلدٌ : أن املنعل ما جعل عىل أسفله جلٌد، واملجلد: الفرق بني املنعل واملجلد -

  :األدلة* 

  :أدلة الفريق األول - أ

  :يف عدة أحاديث، منها× ثبوته عن النبي  -١

  .رواه اإلمام أمحد. توضأ ومسح عىل اجلوربني والنعلني× أن رسول اهللا ÷ عن املغرية بن شعبة  - أ

  .رواه ابن ماجه. توضأ ومسح عىل اجلوربني والنعلني× أن رسول اهللا ÷ عن أيب موسى األشعري   –ب 

  .رواه الطرباين. اجلوربني يمسح عىل اخلفني و× كان رسول اهللا : قال÷ ن بالل ع –ج 
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  .دليل الصحة واجلواز× أن فعله : وجه الداللة منها

شكوا إليه ما أصاهبم من الربد، × رسية، فأصاهبم الربد، فلام قدموا عىل النبي × بعث رسول اهللا : قال÷ عن ثوبان  -٢

  .رواه اإلمام أمحد وأبو داود والبيهقي وغريهم. ئب والتساخنيفأمرهم أن يمسحوا عىل العصا

دليل عىل  -سخن به القدم من خف وجورب ونحومهاكل ما ي: وهي -للصحابة باملسح عىل التساخني × أن أمره : وجه الداللة

  .بام ال جيوز× جواز املسح عليهام، إذ ال يأمر النبي 

كعيل بن أيب طالب وأنس بن مالك وابن عمر والرباء بن عازب وسهل ~ الصحابة  أنه ورد املسح عىل اجلوربني عن عدد من -٣

  .بن سعد وبالل وغريهم

، أو جوازهيف × ذلك لوال علمهم بأثر عن النبي فعل الصحابة وهذا واضح الداللة عىل جواز املسح عليهام، إذ ال يتصور أن ي

أنه : ، وهو أقوى، واالحتامل الثاين×ثبوته عن النبي : االحتامل األولف. قائمة جةأهنم أحلقوا اجلوارب باخلفاف، ويف كال احلالتني احل

  .، وإما قياًسا رشعًيا، وأي االحتاملني ثبت فهو حجة -وقوهلم يف اللغة حجة–إحلاق للجوارب باخلفاف إما لغًة 

  .مسحوا عىل اجلوارب، ومل يظهر هلم خمالف يف عرصهم فكان إمجاًعا~ أن الصحابة  -٤

إذ كالمها ساتر للقدم، وكون أحدمها من جلد واآلخر من : أن اجلورب مثل اخلف، فإن مل يشمله اسم اخلف لغًة، فيلحق به قياًسا -٥

  .صوف ليس مؤثًرا يف أحكام الرشع، كام أنه ال فرق بني أن يكون لون اإلحرام أبيض أو أسود

  :أدلة القول الثاين –ب 

 جيوز العدول عنه إال بدليل صحيح، وقد وجد يف اخلفني، ومل يوجد يف اجلوربني، فال جيوز أن األصل هو غسل الرجلني، و ال -١

  .املسح عليهام

  . أنه ال يسمى خًفا، فال جيوز املسح عليه، قياًسا عىل النعل -٢

  .سح عليهأن اجلوارب إذا مل تكن جملدة أو منعلة فإنه ال يمكن امليش فيها، وما ال يمكن امليش فيه ال يصح امل -٣

  :مناقشة األدلة* 

  :مناقشة أدلة القول األول: أوالً 

  :الدليل األول

  .أن هذه األحاديث ضعيفة فال تقوم هبا حجة
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  :الدليل الثاين

  .أن هذا احلديث منقطع

  :ومع التسليم بصحته يبقى يف داللته أمران

فه بذلك أ - أ وهو من " تشكن"هل اللغة، كام ذكر بعضهم أهنا تعريب أن التساخني هي اخلفاف ال كل ما يسخن به القدم، كام عرَّ

  . أغطية الرأس، فتبني أن هلا ثالث معاٍن، فحملها عىل أحدها حيتاج إىل دليل، وال دليل عىل ذلك

، فالدليل أخص من ×أنه يدل عىل جواز املسح عليها حال الربد للرضورة فقط، كام هي حال الصحابة الذين سألوا النبي  -ب

  .الدعوى

  : الدليل الثالث والرابع

  . ، ولذلك مسحوا عليهاأن اجلوارب كانت صفيقة ثخينة فرأوا أهنا مثل اخلفاف: حيتمل يف هذه اآلثار 

  :الدليل اخلامس

  . عدم التسليم بأن اجلورب داخل يف مسمى اخلف لغةً 

ا وهلذا ففي نزعه لكل وضوء مشقة، وأما لوجود الفارق، وهو أن اخلف يمكن امليش فيه، ويبقى أياًم  ؛ثم إنه ال يصح القياس

  .اجلوارب فهي ال يمكن امليش فيها عادة، وإذا أراد امليش هبا خلعها

  :مناقشة أدلة القول الثاين :ثانياً 

  :الدليل األول

أقوال الصحابة  -أ: اجلوربني و السيام من وجهني تقدما يف األدلةفقط، إذ إنه ثابت يف عدم التسليم بأنه وجد االستثناء يف اخلفني 

  .قياس اجلوربني عىل اخلفني، إذ ال فرق بينهام –ب . وأفعاهلم

  :الدليل الثاين

  . عدم تسميته خًفا ال يمنع من جواز املسح عليه

ثم قياسه عىل النعل غري صحيح، إذ يقاس اليشء بام يشاهبه، والذي يشبه اجلوارب هي اخلفاف ال النعال، إذ يشرتكان يف وجود 

  .امد تكرار نزعهاملشقة عن

  :الدليل الثالث

  .عدم التسليم بذلك، فإنه يمكن امليش فيها وإن مل تكن جملدة وال منعلة
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  :الرتجيح *

رجحان القول األول؛ لقوة أدلتهم وسالمتها من االعرتاض الصحيح، مع التسليم بأن الدليل األول  - والعلم عند اهللا- يظهر 

  :بام ييلوجياب عن مناقشتهم لبقية األدلة تقوى معارضة أصحاب القول الثاين عىل رده،   ضعيف، لكن احلجة يف بقية األدلة، وال

  :االعرتاض عىل الدليل الثاين

وعدم العلم باليشء ليس علًام بالعدم، عدم علمه بثبوت االتصال، : عدم التسليم بانقطاع احلديث، إذ دليل من حكم عليه باالنقطاع

  .صاله وعدم انقطاعه،  أما وقد ثبت، فاحلجة قائمة به إذ املثبت مقدم عىل النايفوقد ثبت عند بعض املحدثني ات

  :ثم الرد عىل ما ُأورد عىل داللته

أن السياق يدل عىل أن املراد بالتساخني ما يكون يف القدم، سواء كان اخلف فقط أو كل ما يسخنها، ويبعد إرادة املعنى الثالث  - أ

ألن العطف يقتيض فلام عطف عليها التساخني ُعلم أنه أراد غريها؛ " العصائب"رأس ُذكر يف قوله وهو غطاء الرأس؛ ألن غطاء ال

  .املغايرة

  .واملطلق مثل العام. أن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب –ب 

  :االعرتاض عىل الدليلني الثالث والرابع

  . ومن قال بجواز املسح حتى عىل الرقاق -من قال بجواز املسح عىل الثخني فقط، ب -جييب عن هذا فريقان أ

فالفريق األول يقول هذا االحتامل هو ما أقوله، ولذلك اشرتطت أن يكون صفيًقا، وعليه فال فرق بني اجلورب واخلف، لكن ال  - أ

  .وجه الشرتاطكم أن يكون اجلورب منعالً أو جملًدا، إذ جمرد الثخونة يف اجلورب كافية إلحلاقه باخلف

إن العربة بمشقة تكرار نزعه، وحينها ال فرق بني ثخني ورقيق، وهذا االحتامل : من قال بجواز املسح عىل الرقيق فيقولوأما  -ب

  .الذي أوردمتوه ال دليل عليه، فال يسقط به االستدالل

  :االعرتاض عىل الدليل اخلامس

أمتسح عىل اجلوربني، : ىل اجلوربني فقيل لهإذ مسح ع -وقوله يف هذا حجة -÷أما دخوله يف مسمى اللغة فقد ورد عن أنس 

  .فهذا دليل عىل دخوله يف مسمى اخلف لغة. إهنام خفان ولكن من صوف: فقال

  .فتبني هبذا أن ال فرق. وأما إدعاء الفارق بني اخلف واجلورب، فغري مسلٌم، إذ كالمها يمكن امليش فيه عادة
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  نيتالصلا نيب عمجلا

  :دشر نبا لاق

  .اجلمعيف مبيحات : والثالثة.اجلمعيف صفة : والثانية.جوازه: إحداها: ق به ثالث مسائلفإنه يتعل اجلمعوأما  ،اجلمعيف  الفصل الثاين

بني الظهر، والعرص يف وقت الظهر بعرفة سنة، وبني املغرب والعشاء باملزدلفة أيضا يف وقت  اجلمعه فإهنم أمجعوا عىل أن أما جواز

يف غري هذين املكانني، فأجازه اجلمهور عىل اختالف بينهم يف املواضع التي جيوز فيها من التي ال  اجلمعواختلفوا يف . العشاء سنة أيضا

  .يفة، وأصحابه بإطالقجيوز، ومنعه أبو حن

  : وسبب اختالفهم

ألهنا كلها أفعال وليست أقواال، واألفعال ؛  اجلمعواالستدالل منها عىل جواز  اجلمعاختالفهم يف تأويل اآلثار التي رويت يف : أوال

  .يتطرق إليها االحتامل كثريا أكثر من تطرقه إىل اللفظ

   .تصحيح بعضهااختالفهم أيضا يف : اثاني

  .فهي ثالثة أسباب كام ترى ،ختالفهم يف إجازة القياس يف ذلكا :ثالثاو

إذا ارحتل  ×كان رسول اهللا >: أما اآلثار التي اختلفوا يف تأويلها، فمنها حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه البخاري ومسلم قال

ومنها   <، فإن زاغت الشمس قبل أن يرحتل صىل الظهر، ثم ركبقبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إىل وقت العرص، ثم نزل، فجمع بينهام

إذا عجل به السري يف السفر يؤخر املغرب حتى جيمع بينها وبني  ×رأيت رسول اهللا >: حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضا قال

الظهر والعرص مجيعا، واملغرب  × رسول اهللا صىل>: حديث ابن عباس خرجه مالك، ومسلم قال: واحلديث الثالث ،<العشاء

فذهب القائلون بجواز اجلمع يف تأويل هذه األحاديث إىل أنه أخر الظهر إىل وقت العرص  <والعشاء مجيعا يف غري خوف وال سفر

  . املختص هبا ومجع بينهام

 :قالوا ،وصالة العرص يف أول وقتها عىل ما جاء يف حديث إمامة جربيل ،وذهب الكوفيون إىل أنه إنام أوقع صالة الظهر يف آخر وقتها

أن تصىل الصالتان معا يف : أعني( ه ال جيوز هذا يف احلرض لغري عذرألنه قد انعقد اإلمجاع أن؛ وعىل هذا يصح محل حديث ابن عباس

صالة قط إال يف وقتها إال  ×ريه ما صىل رسول اهللا والذي ال  غ>: واحتجوا لتأويلهم أيضا بحديث ابن مسعود قال) وقت إحدامها

وأيضا فهذه اآلثار حمتملة أن تكون عىل ما تأولناه نحن أو : قالوا ،<صالتني مجع بني الظهر والعرص بعرفة، وبني املغرب والعشاء بجمع

  .تأولتموه أنتم
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أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر حمتمل، أما األثر الذي اختلفوا يف تصحيحه، فام  وقد صح توقيت الصالة وتبياهنا يف األوقات، فال جيوز

جيمع بني الظهر والعرص،  ×عام تبوك، فكان رسول اهللا  ×أهنم خرجوا مع رسول اهللا >رواه مالك من حديث معاذ بن جبل 

 <وما، ثم خرج، فصىل الظهر والعرص مجيعا، ثم دخل، ثم خرج فصىل املغرب والعشاء مجيعافأخر الصالة ي: واملغرب والعشاء، قال

ألن ظاهره أنه قدم العشاء إىل وقت املغرب، وإن كان هلم أن ؛ من تلك األحاديث يف إجازة اجلمع وهذا احلديث لو صح لكان أظهر

  .ألنه ليس يف احلديث أمر مقطوع به عىل ذلك، بل لفظ الراوي حمتمل؛ هااملغرب إىل آخر وقتها، وصىل العشاء يف أول وقت يقولوا إنه أخر

ا أن جياز اجلمع قياًس : أعني( ت يف السفر بصالة عرفة واملزدلفةفهو أن يلحق سائر الصلوا ،وأما اختالفهم يف إجازة القياس يف ذلك

أعني : (بعرفة واملزدلفة، وهو مذهب سامل بن عبد اهللا أصله مجع الناس. صالة وجبت يف سفر، فجاز أن جتمع: فيقال مثال) عىل تلك

  .اب اخلالف الواقع يف جواز اجلمعلكن القياس يف العبادات يضعف، فهذه هي أسب ،)جواز هذا القياس

  :ةمادق نبا لاقو

وعنه التفريق . واختلفت الرواية يف اجلمع، فروي أنه أفضل من التفريق؛ ألنه أكثر ختفيفا وسهولة، فكان أفضل كالقرص: فصل

املداومة عليه، ولو كان أفضل  -صىل اهللا عليه وسلم  - ل؛ ألنه خروج من اخلالف، فكان أفضل كالقرص، وألنه مل ينقل عن النبي أفض

  .ألدامه كالقرص

وارحتل، فإذا دخل وقت العرص صالها، وكذلك املغرب  وإذا دخل وقت الظهر عىل مسافر، وهو يريد أن يرحتل، صالها: (قال

  ) . والعشاء اآلخرة، وإن كان سائرا فأحب أن يؤخر األوىل إىل وقت الثانية فجائز

وممن روي عنه ذلك سعيد بن زيد،  ،مها، جائز يف قول أكثر أهل العلممجلة ذلك أن اجلمع بني الصالتني يف السفر، يف وقت إحدا

طاوس، وجماهد، وعكرمة، ومالك، والثوري، : وبه قال ،وأبو موسى، وابن عباس، وابن عمر ذ بن جبل،وسعد، وأسامة، ومعا

  .والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن املنذر

مر بنا نائلة بن ربيعة، وأبو الزناد، وحممد بن املنكدر، وصفوان بن سليم، وأشياخ : وروي عن سليامن بن أخي زريق بن حكيم، قال

ملدينة، فأتيناهم يف منزهلم، وقد أخذوا يف الرحيل، فصلوا الظهر والعرص مجيعا حني زالت الشمس، ثم أتينا املسجد، فإذا زريق من أهل ا

  . بن حكيم يصيل للناس الظهر

م عن ال جيوز اجلمع إال يف يوم عرفة بعرفة، وليلة مزدلفة هبا، وهذا رواية ابن القاس: وقال احلسن، وابن سريين، وأصحاب الرأي

  .مالك واختياره، واحتجوا بأن املواقيت تثبت بالتواتر، فال جيوز تركها بخرب واحد

كان إذا جد به السري  ×إن رسول اهللا >: ما روى نافع عن ابن عمر، أنه كان إذا جد به السري مجع بني املغرب والعشاء، ويقول :ولنا

إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إىل وقت العرص، ثم نزل فجمع بينهام، وإن  ×رسول اهللا كان >: وعن أنس، قال <مجع بينهام

  .متفق عليهام. <زاغت الشمس قبل أن يرحتل، صىل الظهر ثم ركب

مع بينهام، ويؤخر املغرب حتى جيمع بينها وبني إذا عجل عليه السري يؤخر الظهر إىل وقت العرص، فيج> ×عن النبي  وملسلم

   .وروى اجلمع معاذ بن جبل، وابن عباس، وسنذكر أحاديثهام فيام بعد <العشاء حتى يغيب الشفق
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ال نرتكها، وإنام نخصصها، وختصيص املتواتر باخلرب الصحيح جائز باإلمجاع، وقد جاز : قلنا. ال نرتك األخبار املتواترة: وقوهلم

  .لكتاب بخرب الواحد باإلمجاع، فتخصيص السنة بالسنة أوىل، وهذا ظاهر جداختصيص ا

  . معنى اجلمع يف األخبار أن يصيل األوىل يف آخر وقتها، واألخرى يف أول وقتها: فإن قيل

أخر : لقول أنسعىل ما سنذكره، و أنه كان جيمعهام يف وقت إحدامها أنه قد جاء اخلرب رصحيا يف :أحدمها: هذا فاسد لوجهني: قلنا

  .فيبطل التأويل. الظهر إىل وقت العرص، ثم نزل فجمع بينهام، ويؤخر املغرب حتى جيمع بينها وبني العشاء حني يغيب الشفق

أن اجلمع رخصة، فلو كان عىل ما ذكروه لكان أشد ضيقا، وأعظم حرجا من اإلتيان بكل صالة يف وقتها؛ ألن اإلتيان بكل  :الثاين

أوسع من مراعاة طريف الوقتني، بحيث ال يبقى من وقت األوىل إال قدر فعلها، ومن تدبر هذا وجده كام وصفنا، ولو كان صالة يف وقتها 

اجلمع هكذا جلاز اجلمع بني العرص واملغرب، والعشاء والصبح، وال خالف بني األمة يف حتريم ذلك، والعمل باخلرب عىل الوجه السابق 

  .من محله عليه ×الذي يصان كالم رسول اهللا ) التكلف( من هذا) أوىل(إىل الفهم منه 

ن اجلمع إنام جيوز إذا كان سائرا يف وقت األوىل، فيؤخر إىل وقت الثانية، ثم جيمع بينهام، ورواه أ إذا ثبت هذا فمفهوم قول اخلرقي 

  . أخذا باخلربين اللذين ذكرنامهااألثرم عن أمحد، وروي نحو هذا القول عن سعد، وابن عمر، وعكرمة، 

األول هو الفضيلة : قال القايض ،ذا هو الصحيح وعليه أكثر األصحابوروي عن أمحد جواز تقديم الصالة الثانية إىل األوىل، وه

. ال متنع القرصواالستحباب، وإن أحب أن جيمع بني الصالتني يف وقت األوىل منهام، جاز، نازال كان، أو سائرا، أو مقيام يف بلد إقامة 

يف  ×خرجنا مع رسول اهللا >: وهذا قول عطاء، ومجهور علامء املدينة، والشافعي، وإسحاق، وابن املنذر؛ لام روى معاذ بن جبل، قال

زيغ الشمس، صىل  غزوة تبوك فكان إذا ارحتل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى جيمعها إىل العرص، فيصليهام مجيعا، وإذا ارحتل بعد

رحتل بعد املغرب، عجل العشاء،  الظهر والعرص مجيعا، ثم سار، وإذا ارحتل قبل املغرب، أخر املغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا

لعرص مثل يف الظهر وا ×وروى ابن عباس، عن النبي . هذا حديث حسن: رواه أبو داود، والرتمذي، وقال <فصالها مع املغرب

عن أيب الزبري، عن أيب الطفيل، أن معاذا أخربه، أهنم  املوطأ وروى مالك يف . النزاعوهذا رصيح يف حمل . إنه متفق عليه: وقيل. ذلك

فأخر الصالة : قال. ملغرب والعشاءجيمع بني الظهر والعرص، وا ×يف غزوة تبوك، فكان رسول اهللا  ×خرجوا مع رسول اهللا >

 هذا حديث صحيح: قال ابن عبد الرب <.يوما، ثم خرج فصىل الظهر والعرص مجيعا، ثم دخل، ثم خرج فصىل املغرب والعشاء مجيعا

 الرد سنة تسع، ويف هذا احلديث أوضح الدالئل، وأقوى احلجج، يف كانت يف رجب) تبوك(إن غزوة : سريوقال أهل ال. ثابت اإلسناد

ال جيمع بني الصالتني إال إذا جد به السري؛ ألنه كان جيمع وهو نازل غري سائر، ماكث يف خبائه، خيرج فيصيل الصالتني : عىل من قال

. فكان يصيل الظهر والعرص مجيعا واملغرب والعشاء مجيعا: قال صحيحه روى هذا احلديث مسلم يفو. مجيعا، ثم ينرصف إىل خبائه

؛ لثبوته وكونه رصحيا يف احلكم، وال معارض له، وألن اجلمع رخصة من رخص السفر، فلم خيتص بحالة )متعني(ذا احلديث واألخذ هب

  .السري، كالقرص واملسح، ولكن األفضل التأخري، ألنه أخذ باالحتياط، وخروج من خالف القائلني باجلمع، وعمل باألحاديث كلها
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  ثبوت شهر رمضان

  

  :دشر نبا لاق

: والثالث خمتلف فيه وهو. ) الزمان واإلمساك عن املفطرات: ومها(اثنان متفق عليهام : ثالثة )بجاولا موصلا ناكرأ يأ( واألركان

زمان اإلمساك : واآلخر ) .وهو شهر رمضان(زمان الوجوب : أحدمها :و الزمان، فإنه ينقسم إىل قسمنيفأما الركن األول الذي ه .النية

بام يتعلق من  انني مسائل قواعد اختلفوا فيها، فلنبدأويتعلق بكل واحد من هذين الزم .)و أيام هذا الشهر دون الليايلوه(عن املفطرات 

يف معرفة الطريق التي هبا يتوصل إىل معرفة العالمة املحددة يف : وثانيا .يف حتديد طريف هذا الزمان: ذلك وأول :ذلك بزمان الوجوب

  .حق شخص شخص وأفق أفق

كون تسعا وعرشين ويكون ثالثني، وعىل أن االعتبار يف حتديد شهر فإن العلامء أمجعوا عىل أن الشهر العريب ي: فأما طرفا هذا الزمان

  .وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد الزوال <صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته> ×رمضان إنام هو الرؤية، لقوله 

  : ويف وقت الرؤية املعترب، كم إذا غم الشهر ومل متكن الرؤيةواختلفوا يف احل

فإن اجلمهور يرون أن احلكم يف ذلك أن تكمل العدة ثالثني، فإن كان الذي غم هالل أول الشهر عن : أما اختالفهم إذا غم اهلاللف

  .الشهر الذي قبله ثالثني يوما، كان أول رمضان احلادي والثالثني، وإن كان الذي غم هالل آخر الشهر صام الناس ثالثني يوما

  .كان املغمى عليه هالل أول الشهر صيم اليوم الثاين وهو الذي يعرف بيوم الشكوذهب ابن عمر إىل أنه إن 

وروى بعض السلف أنه إذا أغمي اهلالل رجع إىل احلساب بمسري القمر والشمس، وهو مذهب مطرف بن الشخري وهو من كبار 

  .التابعني

نازل القمر ثم تبني له من جهة االستدالل أن اهلالل من كان مذهبه االستدالل بالنجوم وم: وحكى ابن رسيج عن الشافعي أنه قال

   .مرئي وقد غم، فإن له أن يعقد الصوم وجيزيه

فذهب اجلمهور إىل أن .  <صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له> ×اإلمجال الذي يف قوله : وسبب اختالفهم

ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يصبح املرء صائام، . منهم من رأى أن معنى التقدير له هو عده باحلسابو. تأويله أكملوا العدة ثالثني

  .وفيه بعد يف اللفظ -كام ذكرنا  -وهو مذهب ابن عمر 

وذلك جممل وهذا  <عدة ثالثنيفإن غم عليكم فأكملوا ال> ×وإنام صار اجلمهور إىل هذا التأويل حلديث ابن عباس الثابت أنه قال 

مفرس، فوجب أن حيمل املجمل عىل املفرس، وهي طريقة ال خالف فيها بني األصوليني، فإهنم ليس عندهم بني املجمل واملفرس تعارض 

  .واهللا أعلم -أصال، فمذهب اجلمهور يف هذا الئح 
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  :قال ابن قدامةو

اهلالل، فإن كانت السامء مصحية مل يصوموا ذلك  ا، طلبواوإذا مىض من شعبان تسعة وعرشون يوًم ( ‘ القاسم قال أبو: مسألة

  ) اليوم

 ،لك لصيامهم، ويسلموا من االختالفوتطلبه ليحتاطوا بذ ي اهلالل ليلة الثالثني من شعبانأنه يستحب للناس ترائ :ومجلة ذلك

ا، فإذا رأوه وجب عليهم الصيام إمجاعً . <أحصوا هالل شعبان لرمضان>: قال ×لنبي أن ا ÷ وقد روى الرتمذي، عن أيب هريرة

ا كانوا يصومونه، مثل من عادته صوم يوم وإفطار وإن مل يروه وكانت السامء مصحية، مل يكن هلم صيام ذلك اليوم، إال أن يوافق صوًم 

ذا وافق صومه، أو من صام قبل ذلك بأيام، فال بأس بصومه؛ لام إ :يوم، أو صوم يوم اخلميس، أو صوم آخر يوم من الشهر، وشبه ذلك

ال يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومني، إال أن يكون رجل كان يصوم صياما >: قال ×أن النبي ÷ روى أبو هريرة 

  . هذا حديث حسن صحيح: قال الرتمذي <×من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عىص أبا القاسم >: وقال عامر .متفق عليه.  <فليصمه

أنه سئل  وحكي عن القاسم بن حممد. عنه ×وكره أهل العلم صوم يوم الشك، واستقبال رمضان باليوم واليومني؛ لنهي النبي 

فأما استقبال الشهر بأكثر من . أوىل ×واتباع قول رسول اهللا ، ال، إال أن يغمى اهلالل: ه؟ قالعن صيام آخر يوم من شعبان، هل يكر

وقد روى العالء بن عبد الرمحن، . ني فغري مكروه، فإن مفهوم حديث أيب هريرة أنه غري مكروه؛ لتخصيصه النهي باليوم واليومنييوم

: قال الرتمذي <إذا كان النصف من شعبان، فأمسكوا عن الصيام، حتى يكون رمضان>:قال ×أن النبي  ÷ عن أبيه، عن أيب هريرة

وسألنا عنه عبد الرمحن بن مهدي، فلم يصححه، ومل حيدثني به، : قال. ليس هو بمحفوظ: د قالإال أن أمح. هذا حديث حسن صحيح

. أنه كان يصل شعبان برمضان ×والعالء ثقة ال ينكر من حديثه إال هذا؛ ألنه خالف ما روي عن النبي : قال أمحد. وكان يتوقاه

قبل نصف الشهر، وحديث عائشة يف صلة شعبان برمضان يف حق من وحيمل هذا احلديث عىل نفي استحباب الصيام يف حق من مل يصم 

ا، وهذا أوىل من محلهام عىل التعارض، ورد أحدمها صام الشهر كله، فإنه قد جاء ذلك يف سياق اخلرب، فال تعارض بني اخلربين إذً 

  بصاحبه، واهللا أعلم

ض فحذف بع. إن مل يروه وكانت السامء مصحية مل يصومواطلبوا اهلالل، فإن رأوه صاموا، و: ويف كالم اخلرقي اختصار وتقديره

  . الكالم للعلم به اختصارا

اهللا أكرب، اللهم أهله : إذا رأى اهلالل قال× كان رسول اهللا > : ويستحب ملن رأى اهلالل أن يقول ما روى ابن عمر، قال: فصل

  .رواه األثرم <.، ريب وربك اهللاعلينا باألمن واإليامن، والسالمة واإلسالم، والتوفيق لام حتب وترىض

  

إن كان بني : وقال بعضهم. وهذا قول الليث، وبعض أصحاب الشافعي. وإذا رأى اهلالل أهل بلد، لزم مجيع البالد الصوم: فصل

نهام بعد، كالعراق البلدين مسافة قريبة، ال ختتلف املطالع ألجلها كبغداد والبرصة، لزم أهلهام الصوم برؤية اهلالل يف أحدمها، وإن كان بي

  .لكل أهل بلد رؤيتهم: وروي عن عكرمة، أنه قال. واحلجاز والشام، فلكل أهل بلد رؤيتهم
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قدمت الشام، واستهل عيل هالل رمضان، وأنا بالشام، فرأينا اهلالل >: وهو مذهب القاسم، وسامل، وإسحاق؛ لام روى كريب، قال

. رأيناه ليلة اجلمعة: متى رأيتم اهلالل؟ قلت: فسألني ابن عباس، ثم ذكر اهلالل، فقالليلة اجلمعة، ثم قدمت املدينة يف آخر الشهر، 

لكن رأيناه ليلة السبت، فال نزال نصوم حتى : نعم، ورآه الناس، وصاموا، وصام معاوية فقال: أنت رأيته ليلة اجلمعة؟ قلت: فقال

هذا حديث حسن : قال الرتمذي <×ال، هكذا أمرنا رسول اهللا : فقال أال تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟: فقلت. نكمل ثالثني أو نراه

  . صحيح غريب

وم هذا الشهر من اهللا أمرك أن تص: لألعرايب لام قال له ×وقول النبي » فمن شهد منكم الشهر فليصمه«: قول اهللا تعاىل :ولنا

  . <شهر رمضان>: قالماذا فرض اهللا عيل من الصوم؟ : وقوله لآلخر لام قال له: نعم: السنة؟ قال

ات، فوجب صومه عىل مجيع وأمجع املسلمون عىل وجوب صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان، بشهادة الثق

وألن شهر رمضان ما بني اهلاللني، وقد ثبت أن هذا اليوم منه يف سائر األحكام، من حلول الدين، ووقوع الطالق والعتاق،  ،املسلمني

نذور، وغري ذلك من األحكام، فيجب صيامه بالنص واإلمجاع، وألن البينة العادلة شهدت برؤية اهلالل، فيجب الصوم، كام ووجوب ال

  .لو تقاربت البلدان

فأما حديث كريب فإنام دل عىل أهنم ال يفطرون بقول كريب وحده، ونحن نقول به، وإنام حمل اخلالف وجوب قضاء اليوم األول، 

  . يثوليس هو يف احلد

اجلواب عن هذا : قلنا. فقد قلتم إن الناس إذا صاموا بشهادة واحد ثالثني يوما، ومل يروا اهلالل، أفطروا يف أحد الوجهني: فإن قيل

أننا إنام قلنا يفطرون إذا صاموا بشهادته، فيكون فطرهم مبنيا عىل صومهم بشهادته، وهاهنا مل يصوموا بقوله، فلم  :أحدمها :من وجهني

  .أن احلديث دل عىل صحة الوجه اآلخر :الثاين. ما جيوز بناء الفطر عليهيوجد 

  

يف هذه ‘اختلفت الرواية عن أمحد ) وإن حال دون منظره غيم، أو قرت وجب صيامه، وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان: (قال

س، ابنه، وعمرو بن العاص، وأيب هريرة، وأناملسألة، فروي عنه مثل ما نقل اخلرقي، اختارها أكثر شيوخ أصحابنا، وهو مذهب عمر، و

وأسامء بنتي أيب بكر، وبه قال بكر بن عبد اهللا، وأبو عثامن النهدي، وابن أيب مريم، ومطرف، وميمون بن مهران،  ومعاوية، وعائشة

  . وطاوس، وجماهد

الصوم >: ×ابن سريين، لقول النبي وهذا قول احلسن، و .فإن صام صاموا، وإن أفطر أفطرواأن الناس تبع لإلمام،  :وروي عنه

: ذيقال الرتم. ن الصوم والفطر مع اجلامعة ومعظم الناسإ :قيل معناه.  <يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، واألضحى يوم تضحون

  . هذا حديث حسن غريب

لك، هم أبو حنيفة، ومامن وهو قول أكثر أهل العلم. إن صامهال جيب صومه، وال جيزئه عن رمضان : رواية ثالثة وعن أمحد

صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة >: ×قال رسول اهللا : ومن تبعهم؛ لام روى أبو هريرة، قال والشافعي

  .رواه البخاري <شعبان ثالثني
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وقد صح أن . رواه مسلم.  <صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له ثالثني>: قال ×وعن ابن عمر، أن النبي 

  . وألن األصل بقاء شعبان، فال ينتقل عنه بالشك ،وهذا يوم شك. متفق عليه.  <هنى عن صوم يوم الشك> ×النبي 

وال تفطروا . ى تروا اهلاللإنام الشهر تسع وعرشون، فال تصوموا حت> :×قال رسول اهللا : عن ابن عمر، قال ولنا ما روى نافع

كان عبد اهللا بن عمر إذا مىض من شعبان تسعة وعرشون يوما، بعث من ينظر له : قال نافع.  <حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له

. اما، وإن حال دون منظره سحاب أو قرت أصبح صائاهلالل، فإن رأى فذاك، وإن مل ير ومل حيل دون منظره سحاب وال قرت أصبح مفطًر 

  .رواه أبو داود

يبسط الرزق ملن يشاء «: وقوله. أي ضيق عليه. »ومن قدر عليه رزقه«: أي ضيقوا له العدد من قوله تعاىل: ومعنى اقدروا له

  .جيعل شعبان تسعة وعرشين يوما والتضييق له أن »ويقدر

. ، فيجب الرجوع إىل تفسريه، كام رجع إليه يف تفسري التفرق يف خيار املتبايعنيوقد فرسه ابن عمر بفعله، وهو راويه، وأعلم بمعناه

أصمت من رسر هذا : ويف لفظ. ال: هل صمت من رسر شعبان شيئا؟ قال>: قال لرجل ×أن رسول اهللا  ÷وروي عن عمر 

وألنه شك يف أحد . آخره ليال يسترت اهلالل فال يظهر: ورسر الشهر .متفق عليه.  <فإذا أفطرت فصم يومني: ال، قال: الشهر شيئا؟ قال

م يوما من شعبان، وألن أص: قال عيل، وأبو هريرة، وعائشة. طريف الشهر مل يظهر فيه أنه من غري رمضان، فوجب الصوم كالطرف اآلخر

  . وجب الصوم بخرب واحد، ومل يفطر إال بشهادة اثننيوألن الصوم حيتاط له، ولذلك . أحب إيل من أن أفطر يوما من رمضان

فإن غم عليكم >: فأما خرب أيب هريرة الذي احتجوا به، فإنه يرويه حممد بن زياد، وقد خالفه سعيد بن املسيب، فرواه عن أيب هريرة

 هريرة ومذهبه، وخلرب ابن عمر الذي إلمامته، واشتهار عدالته، وثقته، وموافقته لرأي أيب ؛وروايته أوىل بالتقديم <فصوموا ثالثني

  .رويناه

والنهي عن صوم الشك . خمالفة للرواية الصحيحة املتفق عليها، وملذهب ابن عمر ورأيه <فاقدروا له ثالثني >: ورواية ابن عمر

   .عىل حال الصحو، بدليل ما ذكرناه حممول

ثني يوما، أو حيول دون منظر اهلالل غيم أو قرت، عىل ما ذكرنا من ويف اجلملة ال جيب الصوم إال برؤية اهلالل، أو كامل شعبان ثال

  .اخلالف فيه

 

 

 
  

  

 


