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الخالصة
الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم على

المقدمة
الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم على

سيدنا محمد  وعلى آله واصحابه ومن اهتدى سيدنا محمد  وعلى آله واصحابه ومن اهتدى
بهديهم إلى يوم الدين .
وبعد؛ ان دراســة فقه االئمة من خالل ما ورد من

بهديهم إلى يوم الدين.
وبعد؛ فقد جعل اهلل  امة محمد  خاتمة

اراء عنهم مما ذكر في كتب الفقه  ،ليعطي الصورة االمم وشريعته صفوة الشرائع وخاتمتها  ،ومن حكمته
الكاملة عن التفكير العميق والفهم المستنبط من تعالى ان اصطفى لنبيه  اصحابه الكرام 
خالل نصوص الشريعة الغراء .

الــذيــن اقتبسوا منه االخ ــاص واالمــانــة  ،وعــن هذا

وان اختيار مثل هكذا شخصية وتناوله بالدراسة الجيل المبارك اخــذ التابعون  ،فكانوا نعم الوعاء
لهو اثراء للمكتبة االسالمية عن هذه العالم الذي لم الذي حفظ لهذه االمة علومها الشرعية  ،فصان اهلل
يخص يخص بدراسة مستقلة تكشف عما طرحه تعالى بهم ثروة االمة من الضياع  ،ومن هؤالء التابعي
من افكار من خالل اراءه الفقهية .

الجليل يحيى بن يعمر رحمه اهلل والذي هو موضوع

علما ان القلة ممن كتبوا في سيرته  ،وهو نزر يسير الدراسة هذه.
قد وجدته في مصادر قليلة ال تعدو عدة سطور

ان دراسة فقه هذا االمام من خالل ما ورد من اراء

ونحن من خالل هذه الدراسة لنجد ما ياتي :

عنه مما ذكره عنه ائمة الفقه هي ال تعني بالضرورة

 .1من خالل المسائل التي ذكرتها  ،واالستدالل كل فقهه  ،ولكن هذا ما استطعت الوقوف عليه مما
له ولمن وافقه تبين ان االمام رحمه اهلل يستدل لرأيه نقلته لنا مصادر التاريخ .
اما عن سبب اختياري للبحث  :ان االمــام ابي

بالمنقول  ،والمعقول .

 .2ان توزيع المسائل الفقهية على قلتها يظهر انه عبد اهلل البلخي لم يخص بدراسة مستقلة تكشف
كان له علم ورأي في اكثر مسائل الفقه .
 .3ان قلة مسائله يعود الى ورعه .
 .4غالب المسائل كانت في العبادات .

عن فقهه وتبين مكانته .
امــا مشكالت هــذا البحث  :قلة مــن كتبوا عن
سيرته اال النزر اليسير الذي وجدته في مصادر قليلة
ال تعدو عدة سطور

***

اما خطتي في كتابة البحث فقد جعلته على :
مقدمة  ،ومبحثين وخاتمة .
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اما المقدمة فقد عرضت فيها عن سبب اختياري

المبحث االول

للموضوع مع ذكر العقبات التي تواجه الباحث عند
كتابته لفقه السلف .
المبحث االول  :عرضت فيه حياة االم ــام ابي
عبد البلخي رحــمــه اهلل مــن خــال مــا ذكــرتــه كتب
السير والتاريخ .
المبحث الــثــانــي  :تــنــاولــت فيه اآلراء الفقهية

حياة اإلمام
أبي عبد اهلل البلخي الحنفي
َ
َ
َ
اسمه ،ونسبته ُ :م َح ّمد ْبن ُم َح ّمد ْبن ُم َح ّمد ْبن

لــإمــام ابــي عبد اهلل البلخي رحــمــه اهلل ،وجعلته عثمان ،النظام ،البغدادي ،الحلبي ،الحنفي
َ
َْ
البل ّ
على سائل .
خي
كنيته  :أ ُبو َع ْبد اهلل

(((

ثــم جــاءت الخاتمة لتسجل اهــم النتائج التي
توصلت اليها من خالل بحثي هذا.
هذا واني ال ادعي الكمال في عملي وال العصمة

لــقــبــه  :اتــفــق ال ــم ــؤرخ ــون عــلــى ان ــه ك ــان يلقب
بالنظام .

(((

ـاث وســبــعــيــن
والدتـ ـ ــه ُ :و ِلـ ـ ــد ب ــب ــغ ــداد ســنــة ث ـ ـ ٍ

من الزلل ،فان وفقت فمن اهلل تعالى ،وان أخطأت وخمسمائة .

ُ
فــمــن نفسي وم ــن الــشــيــطــان وات ــراج ــع عــنــه واعــانــق
رحالته  :رحل رحمه اهلل الى خراسان فتفقه بها
وس َم ْ
الصواب ،واســأل اهلل الثواب على حسن النية عند على يد علمائها ،دخل ُبخارىَ ،
رقند .
الحساب .
وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين.

***

شيوخه  :تلقى العلم على يد اكابر علماء عصره
ُّ
الط ّ
وسي ،ومحمد
وسمع منهم ،ومن اشهرهم  :المؤيد
َ
َ
ْ
بن َع ْبد الرحيم الفامي ،أ ِبي َبكر ُع َمر بن أ ِبي الفتح
َ
الـ ُـبــخـ ّ
ـاري ،ومحمد بــن أحــمــد ابــن أ ِب ــي الخطاب
دي ،وسمع بـ ُـخـ ْ
َّ
مر ْقن ّ
الس ْ
ـوارزم من َع ْبد الجليل بن

إسماعيلّ ،
وبالر ّي من مسعود ابن موجود الحنفي،
َ
َّ
الز ب ّ
وبحلب من أبي َع ْ
يدي.
بن
اهلل
د
ب
ِ
ِ
تالميذه  :تلقى العلم عنه كثير ممن تــصــدروا
للفتيا والتدريس ومنهم  :الدمياطي ،وابن الظاهري،

((( ينظر  :الجواهر المضية في طبقات الحنفية . 125/2
((( المصدر نفسه .
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ْ
وولده َع ْبد ّ
الوهاب ابن البل ّ
خي ،ومحمد بن محمد
الكنحي ،وتاج الدين صالح ْ
الجع ّ
بري ،وبدر الدين
ّ
محمد ابــن ال ـ ّـت ـ ّـو ّ
زي ،وغــيــرهــم ،وح ــدث «بصحيح
مسلم» عن المؤيد .
ً ْ ً
علمه  :كان ً
ً
بصيرا بالمذهب.
بارعاُ ،مف ِتيا،
فقيها
َ َ َْ
َّ
ْ ْ
اسع َوال ِعشرين
وفاته  :توفي بحلب ل ْيلة ال ْر َب َعاء
الت ِ
ْ
ََ
َ
من جمادي ال ِخ َرة ،سنة ثلث َوخمسين وست مائة،
َْ
ْ
َ
(((
َودفن ِبال َج َب ِل خارج َباب ال ْر َبعين .

***

المبحث الثاني
اآلراء الفقهية لإلمام
أبي عبد اهلل البلخي الحنفي
المسألة االولى  :حكم تخليل اللحية في الوضوء
ال خالف بين العلماء في وجوب تخليل اللحية
الخفيفة التي تظهر البشرة من خاللها ((( .
واختلفوا فــي حكم تخليل اللحية الكثة على
ثالثة مذاهب:
المذهب االول  :يجب تخليل اللحية.
ورد ذلــك عــن  :عــمــر  ،وابــنــه عبد اهَّلل رضــي اهَّلل
عنهما ،وعطاء ،وابن أبي ليلى ،والحسن بن صالح،
وسعيد بن جبير  ،وأبي ثور  ،والمزني ،و إسحاق.
وهــو مــذهــب ابــي عبد اهلل البلخي ،نقل ذلك
الكاساني.

(((

واليه ذهب  :ابن عبد الحكم من المالكية ،وهو
قول للحنابلة ،والزيدية ((( .
((( ينظر  :فتح باب العناية 46/1؛ حاشية ابن عابدين 69/1؛
مغني المحتاج 76/1؛ الثمر الداني في تقريب المعاني
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني  ،342/1المغني . 74/1
((( ينظر  :بدائع الصنائع . 4/1
((( ينظر  :بــدايــة المجتهد  8/1؛ الــقــوانــيــن الفقهية 26؛
حاشية الخرشي 122/1؛ حاشية العدوي على الخرشي
122/1؛ المجموع 374/1؛ معالم السنن  ،107/1اإلنصاف
((( المصدر نفسه ،وينظر  :تاريخ اإلسالم ت بشار ، 746 /14
فوات الوفيات . 34/2

134/1؛الــمــغــنــي  75/1؛ البحر الــزخــار  60/1؛ المحلى
34/2؛ نيل الوطار .203/1
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واحتجوا بـ:

الــمــذهــب الــثــانــي  :ان ــه يــكــره تــخــلــيــل اللحية

 .1ما ورد عن أنس بن مالك ( :أن رسول اهَّلل  الكثيفة .
ً
وهــو م ــروي عــن  :ربيعة بــن أبــي عبد الرحمن،
كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه،
فخلل به لحيته ،وقال  :هكذا أمرني ربي عز وجل) والقاسم بن محمد ،والنخعي ،وابن سيرين
رواه أبو داود ((( .

واليه ذهب  :مالك في الظاهر من مذهبه ،وهو

واعترض على االحتجاج بهذا الحديث  :بأن فيه قول الحمد ،والذي يظهر من مذهب ابن حزم ((( .
الوليد بن زوران وهو مجهول الحال ((( .
وأجيب  :أن الوليد بن زوران ذكره ابن حبان في

واحتجوا بـ :
 .1احتج ابن حزم لهذا بما صح عن ابن عباس أنه

الثقات ،وقــال عنه أبــو داود  :ابــن زوران روى عنه قال( :أال أخبركم بوضوء رسول اهَّلل  ،فتوضأ مرة
حــجــاج بــن حــجــاج ،وأب ــو المليح الحسن بــن عمر مرة) رواه البخاري ،وأبو داود ،والترمذي ،وغيرهم ((( .
الرقي ،وكذلك روى عنه جعفر بن برقان ((( .

وجه الداللة :ان غسل الوجه مرة واحدة ال يمكن

على أن الــحــافــظ ابــن حجر ذكــر الــحــديــث في معه بلوغ الماء إلى أصول الشعر (((  ،ومعلوم أن النبي
الدراية وسكت عنه ((( .
وقــال عنه الــنــووي :رواه أبــو داود ولــم يضعفه،
و إسناده حسن ،أو صحيح ((( .

 كان جليل اللحية عظيمها (. ((1
لكن يــرد على هــذا االحتجاج  :أن وضــوء النبي
 مــرة مــرة ال يــدل على تركه التخليل؛ الحتمال

 .2ما ورد عن أنــس إنــه قــال ( :وضــأت رســول اهَّلل التخليل في هذه المرة ،على أنه قد صح عنه 
 فأدخل يده تحت حنكه فخلل لحيته ،فقلت:
ما هذا ؟ فقال  :بهذا أمرني ربي عز وجل) رواه الطبراني
في األوسط ،وقال الهيثمي :رجاله وثقوا ((( .

((( المدونة 17/1؛ الفروع 146/1؛ حاشية الخرشي 122/1؛
حاشية الدسوقي  86/1؛ المحلى 33/2
((( صحيح البخاري مع فتح الــبــاري 343/1؛ سنن أبي

((( سنن أبي داود .36/1

داود 34/1؛ سنن الترمذي مع تحفة األح ــوذي 155/1؛

((( ينظر  :المحلى 35/2؛ نيل األوطار .201/1

سنن النسائي 62/1؛ سنن ابن ماجه 161/1؛ سنن الدارمي

((( ينظر  :سنن أبــي داود 36/1؛ تهذيب ابــن القيم على

.177/1

سنن أبي داود 107/1؛ الدراية 23/1؛ ينظر  :شرح السنة ((( ،ينظر  :المحلى .34/2
للحسين بن مسعود البغوي .422/1
((( ينظر  :الدراية .23/1
((( المجموع .376/1
((( ينظر  :مجمع الزوائد .235/1

( ((1قــال بعض أهــل العلم :وينبغي أن يقال كانت لحيته
 جليلة ،عظيمة ،وال يقال :كثة ،وكثيفة.
ينظر  :حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ،مطبوع مع
نهاية المحتاج.170/1 ،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ .د .ضياء يوسف حالوب
ً
ً
الــوضــوء مرتين مرتين ،وثــاثــا ثــاثــا (((  ،والــمــرتــان أو من البواطن ((( .
الثالث تكفي للتخليل ،وحتى لو دل الحديث على

 .2أم ــا اســتــحــبــاب الــتــخــلــيــل فــلــمــا اســتــدل به

ترك التخليل فليس فيه دليل على الكراهة ،غاية ما أصحاب المذهب الثاني من األمر بالتخليل.
في األمر أنه  ترك التخليل.

 .3عن سيدنا عثمان بن عفان رضي اهَّلل عنه( :أن

 .2احتجوا بأن الوجه هو ما يواجه به غيره ،والباطن النبي  كان يخلل لحيته) رواه الترمذي ،وغيره،
ً
وقــال :هــذا حديث حسن صحيح ،وقــال البخاري
ليس وجها ((( .
يرد عليه  :إن سقوط وجوب التخليل ال يدل على عنه  :أصح شيء في هذا الباب ((( .
سقوط االستحباب ،فضًال على الكراهة ،بل قد دل
الدليل على االستحباب كما سيأتي .

الــتــرجــيــح  :ال ـ ــذي ي ــب ــدو ل ــي أن الـ ــراجـ ــح هو
مذهب القائلين باستحباب التخليل لــورود األمر

المذهب الثالث  :ان تخليل اللحية مستحب ،به بحديثي أنس رضي اهلل عنه اللذين احتج بهما
ً
وليس واجبا.
القائلون بالوجوب ،والصارف لألمر من الوجوب إلى
و إلــيــه ذهــب  :أبــو حنيفة فــي ق ــول ،والشافعي ،االستحباب ما يأتي:
واحمد في الصحيح من مذهبه ((( .

 .1ان عثمان بن عفان رضــي اهَّلل عنه دعــا بإناء

فأفرغ على كفيه ثالث مرار فغسلها ثم أدخل يمينه
واحتجوا بـ:
ً
 .1أمــــــا ال ــحـــج ــة ف ـ ــي عــــــدم وجـ ـ ـ ــوب غــســل في اإلناء فمضمض ،واستنشق ،ثم غسل وجهه ثالثا،
بــاطــن الــلــحــيــة وتــخــلــيــلــهــا ،كــمــا يــقــول اب ــن رش ــد :ويديه إلى المرفقين ثالث مــرار  ،ثم مسح برأسه ،ثم
ألن الفرض إنما هو في غسل ظواهر األعضاء دون غسل رجليه ثالث مــرار إلى الكعبين ،ثم قــال :قال
البواطن ،فــإذا كــان شعر اللحية الــذي على الوجه رس ــول اهَّلل ( :مــن تــوضــأ نحو وضــوئــي ه ــذا ،ثم
ً
كثيفا انتقل الــفــرض إلــى الشعر  ،ولــم يجب عليه صلى ركعتين ال يحدث فيهما نفسه ،غفر له ما تقدم
تخليل الشعر و إيصال الماء إلى البشرة ،ألن ذلك من ذنبه) متفق عليه ((( .
((( صحيح البخاري مع فتح الباري 344 ،343/1؛ صحيح
مسلم بشرح النووي .106/3
((( ينظر  :المحلى .34/2

((( المقدمات الممهدات .76/1

((( ينظر  :النقاية ،صــدر الشريعة عبيد اهَّلل بــن مسعود ((( سنن الترمذي مع تحفة األحوذي 133 ،131/1؛ سنن ابن
المحبوبي51/1 ،؛ الــدر المختار 79/1؛ كفاية الطالب

ماجه 165/1؛ نصب الراية 24/1؛ الدراية . 23/1

الرباني 166/1؛ حاشية العدوي 122/1؛ حلية العلماء ((( صحيح البخاري مع فتح الباري 344/1؛ صحيح مسلم
142/1؛ إعانة الطالبين  ،47/1اإلنصاف .133/1

بشرح النووي .105/3
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اآلراء الفقهية لإلمام أبي عبد اهلل البلخي الحنفي (دراسة مقارنة) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فليس في الحديث ذكر للتخليل.

واعــتــرض عليه  :بــأنــه حــديــث ضعيف ،وذلــك

 .2أن الــواجــب غسل ظاهر العضو دون باطنه ،ألن عبد الملك رواه عــن الــعــاء عــن مكحول عن
ولما انتفى الوجوب دل على االستحباب ،إذ ال أحد أبي أمامة .وعبد الملك مجهول ،والعالء ضعيف،
يقول ان تخليل اللحية من المباح ((( .
المسألة الثانية  :مدة أيام الحيض

ومكحول لم يسمع من أبي أمامة ((( .
.2مــا روي عن فاطمة بنت أبي حبيش ( :أمرت

اختلف الفقهاء في أقل مدة أيام الحيض وأكثرها ،أسماء أن تسأل رسول اهلل  ،فأمرها أن تقعد األيام
على ثالثة مذاهب :
المذهب األول  :إن أقل مدة الحيض ثالثة أيام،
وأ كثرها عشرة أيام .

التي كانت تقعد ثم تغتسل) ((( .
وجه الداللة  :في قوله  ( :أن تقعد األيام) وهو
اسم جمع ،وأقل الجمع ثالثة أيام ،وعليه تكون أقل

وهــو مــذهــب ابــي عبد اهلل البلخي ،نقل ذلك مدة الحيض ثالثة أيام .
الكاساني ((( .

ويرد عليه  :بأن اسم األيام وهو جمع يوم ال يعني

وروي ذلك عن  :عبد اهلل بن مسعود ،وعبد اهلل ثــاثــة أي ــام فما فــوق بدليل قــولــه تعالى   :ﯤ ﯥ
بن عباس ،وعمران بن الحصين ،وعثمان بن أبي ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ  ، ((( واألخ ــوة تطلق على
العاص  ،والثوري .

أخوين ،فقط مع اطالق الجمع ،فكذلك جمع يوم

واليه ذهب  :الحنفية ،والزيدية ،واالمامية ((( .

يصح اطالقه على يومين ،وعليه فال حجة لهم فيما

واستدلوا بما يأتي :

ذهبوا اليه ((( .

.1ما روي عن أبي أمامة أن النبي  قال ( :أقل

المذهب الثاني  :إن أقــل الحيض يــوم وليلة،

الحيض للجارية البكر  ،وللثيب ثــاث ،وأ كثر ما وأ كثره خمسة عشر يوما بلياليهن .
يكون عشرة أيام فإذا زاد فهي مستحاضة) ((( .
وجــه الــداللــة  :إن النبي  بين أقــل مــدة أيام
الحيض وأ كثرها ،وهي من ثالث الى عشرة أيام .

روي ذلك عن  :عطاء ،واألوزاعي في رواية .
واليه ذهب  :الشافعية ،والحنابلة ((( .
واستدلوا بما يأتي :
((( ينظر  :الدراية  ،84/1نصب الراية . 191/1

((( البيان والتحصيل .98/1

((( سنن أبي داود  ،73/1السنن الكبرى . 331/1

((( ينظر  :بدائع الصنائع . 41/1

((( سورة النساء ،اآلية . 11 /

((( ينظر  :بدائع الصنائع  ،40/1السيل الجرار  ،142/1الروضة ((( ينظر  :المحلى . 197/2
البهية . 99/1
((( سنن الدارقطني . 218/1

((( ينظر  :األم  ،85/1المجموع  ،404/2المغني ،189/1
االنصاف . 358/1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ .د .ضياء يوسف حالوب
أنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد  ،وال حد الدم ،فقالت عائشة  :رأيت مركنها مآلن دما  .فقال
له في اللغة ،وال في الشريعة  ،فيجب الرجوع فيه إلى لها رسول اهلل   :امكثي قدر ما كانت تحبسك
العرف والعادة  ،كما في القبض  ،واإلحراز  ،والتفرق  ،حيضتك ،ثم اغتسلي وصلي) ((( .
وأشباهها  ،وقد وجد حيض معتاد يوما الى خمسة
عشر يوما ((( .

وجه الداللة  :وهنا أيضا لم يحدد النبي  أقل
الحيض أو أ كــثــره ،بل أمرها أن تحتسب ما كانت

المذهب الثالث  :إنه ال حد ألقله بالزمان  ،ولذلك عليه من مدة الحيض عند استمرار نزول الدم ،سواء
ف ــإن أقــلــه فــي الــمــقــدار وه ــو دفــعــة ،وأ كــثــره خمسة كان دفعة واحدة ،أو يوما أو يومين أو عشرا ((( .
عشر يوما

 .3لــعــدم ورود دلــيــل شــرعــي يــحــدد أق ــل مــدة

واليه ذهب  :المالكية ،والظاهرية  .إال أن الظاهرية الحيض أو أ كثرها ،بل يترك للسماع ولعرف النساء،
حددوا األ كثر بسبعة عشر يوما ((( .
واستدلوا بما يأتي :

وأعــلــى مــا سمع بــه مــن حيض النساء سبعة عشر
فيؤخذ به احتياطا حتى يثبت نص يحدد أ كثر مدة

 .1ما صح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة الحيض ((( .
رضــي اهلل عنها قالت ( :جاءت فاطمة بنت أبي

الترجيح  :الــذي يبدو لي أن المذهب الثالث

حبيش إلــى النبي  فقالت  :يا رســول اهلل ،إني هــو الــراجــح ،وذل ــك لــقــوة األدل ــة الــتــي اســتــدلــوا بها
ام ــرأة أســتــحــاض فــا أطــهــر  ،أف ــأدع الــصــاة ؟ فقال والتي لم تحدد مدة معينة ألقل الحيض ،ولضعف
 :ال إنما ذلــك عــرق وليس بالحيضة ،فــإذا أقبلت أدلة المذاهب األخرى  .أما أ كثر مدة الحيض فهي
الحيضة فدعي الصالة ،و إذا أدبرت فاغسلي عنك عشرة أيام ؛ ألنه قول أ كثر الصحابة  ،والتابعين،
الدم وصلي) ((( .

وهم أدرى من غيرهم بالتشريع واألحكام الفقهية .

وجه الداللة  :إن النبي  لم يحدد أقل الحيض وكذلك لم يرد نص صحيح صريح يحدد أ كثر مدة
أو أ كثره ،ولكنه أخبرها أنه بمجرد مجيء الحيض أليام الحيض .
تترك الصالة ،وهو يحصل بالدفعة الواحدة .
.2مــا صح عن عــروة عن عائشة رضــي اهلل عنها

المسألة الثالثة  :العدد الالزم النعقاد الجمعة
الــقــول االول  :عــدم اشــتــراط عــدد معين ،وانما

أنها قالت ( :إن أم حبيبة سألت رسول اهلل  عن اشترط ان يكونوا عــدد تتقرى بهم قرية ،ويمكنهم
((( ينظر  :المغني . 189/1

االقــامــة ،ويــكــون بينهم بيع وش ــراء ،ومــنــع ذلــك في

((( ينظر  :المدونة  ،152/1التاج واال كليل  ،481/5المحلى ((( صحيح مسلم . 264/1
. 405/1
((( صحيح البخاري  ،125/1صحيح مسلم . 262/1

((( ينظر  :المحلى . 405/1
((( ينظر  :المصدر نفسه .
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الثالثة واالربعة وشبههم .
وهــو مــذهــب ابــي عبد اهلل البلخي ،نقل ذلك
الكاساني .

(((

واليه ذهب  :مالك ((( .
والحجة له :

والحجة لهم :
حديث ام عبد اهلل الدوسية   :الجمعة واجبة
على كل قرية فيها امام وان لم يكونوا اال اربعة حتى
ذكر النبي  ثالثة . ((( 
المذهب الرابع  :ان الجمعة ال تنعقد باقل من

وانــه ما دام قد اشترطت القرية لصحة الجمعة االربعين رجال ،نقل ذلك عنه البيهقي

(((

وجــب ان يشترط النعقادها عــدد تتقرى بهم قرية،

وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز .

ويرى انها ال تنعقد بالثالثة واالربعة ((( .

واليه ذهب الشافعي واحمد في رواية ((( .

القول الثاني  :ذهب ابو حنيفة الى اشتراط اربعة
القامة الجمعة احدهم االمام .

والحجة لهم :
مــا روي عــن جابر قــال   :مضت السنة ان في

وبــذلــك ق ــال  :ال ــث ــوري ،والــلــيــث ،ومــحــمــد بن كل ثالثة امام وفي كل اربعين فما فوق ذلك جمعة،
الحسن ،وابن المنذر مــــن الشافعية ،وهو رواية عن واضحى ،وفطر  ،وذلك انهم جماعة . ((1( 
االوزاعي ،وابي ثور ((( .
والحجة لهم :

القول الخامس  :ذهب االمام احمد وهو رواية عن
عمر بن عبد العزيز الى ان الجمعة ال تنعقد باقل من

مــا روي عــن الــزهــري عــن ام عبد اهلل الدوسية ،خمسين رجال (. ((1
قالت  :سمعت رســول اهلل  يقول   :الجمعة

والحجة له :

واجبة على اهل كل قرية وان لم يكونوا اال ثالثة رابعهم

قوله    :الجمعة خمسين رجال ،وليس على

امامهم . ((( 
القول الثالث  :ذهب ابو يوسف الى اشتراط ثالثة
احدهم االمام ،وهو رواية عن االوزاعي ،وابي ثور ((( .

ما دون الخمسين جمعة . ((1( 
((( ينظر  :السنن الكبرى  179/3وهو منقطع وفيه الحكم بن
عبد اهلل متروك الحديث .
((( ينظر  :السنن الكبرى للبيهقي . 177/3

((( ينظر  :بدائع الصنائع . 261/1

((( ينظر  :المجموع  ،502/4المغني . 217/2

((( ينظر  :االشراف على مسائل الخالف . 127/1

( ((1سنن الدار قطني  ،164/1البيهقي  ،177/3وفي اسناده

((( ينظر  :االشراف للبغدادي . 127/1

عبد العزيز بن عبد الرحمن اتهمه احمد بالكذب ووضع

((( ينظر  :الهداية  ،58/1المجموع . 511/4

الحديث .

((( رواه الــدار قطني  165/1واعله باالنقطاع فان الزهري لم ( ((1ينظر  :المغني . 172/2
يسمع من ام عبد اهلل ،السنن الكبرى 179/3
((( ينظر  :الهداية . 58/1

( ((1رواه الدارقطني  46/1وفيه جعفر بن الزبير قــال الــدار
قطني عنه  :متروك ،وقال الهيثمي  :ضعيف جدا
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المذهب االول  :عـدم اشـتـراط النصاب لـوجوب
القول السادس  :ذهــب ابــن حــزم وداود الــى انها
ّ
زكــاة الفطر و إنما يشترط ْأن يملك فاضًال عن قوته
تنعقد باثنين احدهما االمام ((( .
والحجة لهما :

قوله تعالى   :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه .
وه ــو مــذهــب اب ــو عــبــد اهلل الــبــلــخــي ،نــقــل ذلــك

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ابن مازة ((( .

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ . ((( 

روي ذلك عن  :عطاء ،والشعبي  ،وابن سيرين،

قال ابن حزم  :ان االية قد اوجبت الجمعة على وابو العالية والزهري ،وابن المبارك ،وأبو ثور .
كل من اجتمعت فيه شرائط التكليف بها فال يخرج

واليه ذهب  :وذهـب األئمة مالك(((  ،والشافعي(((،

من هذا الحكم احد اال بنص او اجماع وقد خرج الفذ وأحمد((( وابن حزم ((( .
باالجماع ،التفاق العلماء على اشــتــراط الجماعة

واحتجوا بـ :

لصحة الجمعة ،والجماعة تنعقد باثنين ولــم يرد
 .1بحديث ابن أبي ُصعير ّأن رسول اهلل  قال
ً
دليل صحيح باشتراط عدد اكثر من ذلك لصحة ّأدوا صدقة الفطر صاعا من قمح  - ...الحديث وفيه
الجمعة ،فتبقى على االصل ،وهو انعقادها بما تنعقد  -أما ّ
غنيكم فيزكيه اهلل وأما فقيركم فيرد اهلل عليه أ كثر
به الجماعة ((( .

مما أعطى (((.

الــتــرجــيــح  :الـ ــذي يــبــدو لــي ان مــا ذه ــب اليه
الظاهرية مــن ان الجمعة تنعقد باثنين احدهما
االمام هو الراجح ،وذلك التفاق الفقهاء على اشتراط

((( ينظر  :المحيط البرهاني .275/2
((( ينظر  :المدونة الكبرى لمالك  . 349/2والمعونة للقاضي

الجماعة لصحة الجمعة والجماعة تنعقد باثنين،

عبد الــوهــاب المالكي  .262/1والكافي البــن عبد البر

ولــم يــرد يــرد صحيح باشتراط عــدد اكثر من ذلك

ص .111والذخيرة للقرافي 159/3و ..160

لصحة الجمعة فتبقى على االصل ،وهو انعقادها بما
تنعقد به الجماعة
المسألة الرابعة  :االنفراد في اشتراط ملك النصاب
لوجوب صدقة الفطر .

((( يــنــظــر  :األم للشافعي  64/2و  .65والــح ــاوي الكبير
للماوردي  371/3و .372والمهذب للشيرازي .. 163/1
((( ينظر  :الكافي البــن قدامة  .321/1المحرر للمجد بن
تيمية  .226/1والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة
 . 648/2والفروع البن مفلح 392/2
((( ينظر  :الحاوي الكبير للماوردي  .371/3المحلى ألبن
حزم  . 141/6والمجموع للنووي .115/6

((( ينظر  :المحلى . 52/5

((( ينظر  :الحاوي الكبير للماوردي  .372/3والمغني البن

((( سورة الجمعة ،االية . 9 /

قدامة  . 679/2ومختصر خالفيات البيهقي للخمي

((( ينظر  :المحلى . 48/5

األشبيلي .486/2
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ّ
وجه االستدالل منه أنه  أمر بــاألداء عن كل المسلمين حر أو عبد رجل أو امــرأة صغير أو كبير
ً
ً
غني وفقير ثم بين  ّ
أنسان ّ
بأن الغني بأداء زكاة صاعا من تمر أو صاعا من شعير وفــي رواي ــة على
الفطر ّ
فإن اهلل سيزكيه بها أي يطهر حاله وينمي ماله الناس (((.

ّ
وأعماله بسبب هــذا األداء وأمــا الفقير فــإنــه بأدائه
وجه االستدالل منه هو ّأن قوله على كل نفس من
فإن اهلل وعده ّ
صدقة الفطر ّ
بأن يعطيه أ كثر مما أنفق المسلمين يفيد العموم ّ
(((
فإن كل من ألفاظ العموم
فدل هذا التفصيل منه  ّ
بأن األمر في قوله ّأدوا فيشمل جميع المذكورين في الحديث من الرجال
على عمومه لكل من األغنياء والفقراء الذين يجدون والنساء والصغار والكبار واألحــرار والعبيد األغنياء
منهم والفقراء وكذلك على رواية على الناس تشمل

قوت يومهم وليلتهم(((.
ُ
ّ
واج ــي ــب ع ــن هـــذا الــحــديــث ب ــأن ــه حــديــث الغني والفقير فلم يفرق  rبين غني أو فقير فدل
مضطرب .ثم على تسليم صحته فانه ال يقاوم حديث على ّأن الفقراء كاألغنياء في وجوبها عليهم .
ً
ُ
ّ
وأيضا ّ
واجيب عنه بجوابين :
فإن
إنما الصدقة عن ظهر غنى ((( في الصحة
ّ
أحدهما  -أنــه منسوخ قال السرخسي [وحديث
أ كثر الروايات المشتملة على التقسيم المذكور في
الحديث ليس فيها ذكــر الفقير فكانت رواي ــة ذكر ابن عمر tمحمول على ما كان في االبتداء ثم نسخ
ّ
بقوله  rإنــمــا الصدقة مــا كانت عــن ظهر غنى أو
الفقير شاذة فال تصلح لالحتجاج بها(((.
وف ــي ه ــذا نــظــر ف ـ ّ
ـإن روايـ ــة ذك ــر الفقير وردت ما أبقت غنى]((( .
ُ
ف ــي أح ــادي ــث اخـ ــر ومــنــه حــديــث ابـ ــن عــمــر وهــو

ّ
ويجاب عنه ّ
بأن دعوى النسخ متعذرة هنا ألنها

الحديث اآلتي:
تحتاج الــى معرفة الــتــاريــخ وهــو غير مــعــروف هنا
ً
 .2واستدلوا لهم بحديث ابن عمر ّ tأن رسول وأيضا النسخ ال يصار اليه إال عند تعذر الجمع بين
اهلل  rفرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من األحاديث وهنا الجمع غير متعذر بحمل حديث
ّ
إنــمــا الصدقة عــن ظهر غــنــى على زك ــاة الــمــال فال
((( ينظر  :مــرقــاة المفاتيح للقاري  286/4و . 287وعــون
المعبود للعظيم آبادي .14/5
((( رواه البخاري  547/2باب صدقة الفطر  ،و 547/2باب
صدقة الفطر على وغــيــره مــن المسلمين  .ومسلم قي

((( ينظر  :المعونة للقاضي عبد الوهاب  .262/1والحاوي
الكبير للماوردي  .372/3ومختصر خالفيات البيهقي
.486/2

صحيحه 677/2و 678باب زكاة الفطر على المسلمين ((( ينظر  :األح ــك ــام لـ ــآمـ ــدي .219/2وال ـب ـحــر المحيط
من التمر والشعير .
((( ينظر  :شــرح فتح القدير للكمال بن الهمام 383/2
و.384

ل ــل ــزرك ــش ــي227/2و .228وارش ـ ــاد ال ـف ـحــول للشوكاني
ص201وص.205
((( المبسوط للسرخسي .102/3
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ولــكـ ّـن ه ــذا يــحــتــاج ال ــى صــحــة ق ــول الــعــبــدري

تجب إال على األغنياء وحمل حديث ابن عمر على
زكاة الفطر وهو أولى من أدعاء النسخ ّ
ألن فيه اعماًال واثبات سند حديث أبي هريرة وقد نقل الزيلعي عن
ّ
للدليلين واعــمــال األدل ــة أولــى مــن اعــمــال بعضها ابن دقيق العيد أنه قال عن أثر أبي هريرة ّأن الوقف
ّ
واهمال البعض األخر .
فيه متحقق ((( وهذا يعني أنه ثابت عنده .
 .4واستدلوا لهم من القياس ْ
والجواب الثاني :إن حديث ابن عمر  tمحمول
بأن قالوا صدقة الفطر
حق مال ال يزيد بزيادة المال فوجب ْأن ال يشترط فيه

على الندب واالستحباب ال على الوجوب والفرض.
وهــذا ي ـ ّ
ـرده قــول ابــن عمر  tفــرض رســول اهلل وجود النصاب بالقياس على الكفارة(((.
ّ
المذهب الثاني ّ :أن ملك النصاب وهــو مائتي
زكــاة الفطر ..ال ــخ فــإنــه يــدل على الــوجــوب ال على
ً
درهم أو عشرين مثقاًال ذهبيا شرط لوجوب زكاة الفطر
النفل والندب .
ً
 .3واستدلوا لهم بحديث أبي هريرة  tقال  :زكاة فمن لم يملك نصابا فاضًال عن مسكنه وثيابه وفرسه
ّ
الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير فقير وأثاثه وسالحه وعبيده فإنه ال تجب عليه الفطرة .
واليه ذهب  :ابو حنيفة (((.
وغني  ..قال معمر أحد رواته وبلغني ّأن الزهري كان
واحتج بـ :

يرفعه الى النبي .((( r

 .1بحديث أبي هريرة   :قال  :قال رسول اهلل
وجه االستدالل واضح منه وهو قوله فقير وغني
ّ
 ال صدقة إال عن ظهر غنى والــيـ ُـد العليا ٌ
خير
فإن ظاهر قوله على كل يفيد الوجوب .
ّ
ويجاب عنه ّ
بأن األصح فيه أنه موقوف على أبي من اليد السفلى وأبدأ بمن تعول (((  4وفي رواية إنما
ّ
هريرة وليس بمرفوع والحجة إنما بالمرفوع أو إجماع
الصحابة وأما مع االختالف فليس قول أحدهم بأولى
وال ((( نصب الراية للزيلعي . 427/2
ْ ((( ينظر  :الحاوي الكبير للماوردي  . 372/3والمغني البن

من األخر ولكن نقل النووي عن العبدري قوله
يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة ((( ّ
فإن هـذا إن

قدامة .680/2

صح قـد يكون دليًال على ّأن حديث أبي هريرة و ْإن
((( ينظر  :فتاوى السغدي  .164/1والمبسوط للسرخسي
ً
كان موقوفا عليه لكنه لم يخالفه أحد من الصحابة
 .102/3وتحفة الفقهاء للسمرقندي  .334/1و بــدائــع
الصنائع للكاساني . 69/2
فيكون قوله حجة لعدم المخالفة .

((( هذا اللفظ علقة البخاري في صحيحه وصدر به الباب
ً
فقال باب ال صدقة إال عن ظهر غنى  518/2رواه معلقا
((( رواه الدار قطني في سننه  149/2كتاب زكاة الفطر  .وينظر
ً
َ
وص َ
ين
فــي االســتــدالل  :مختصر خالفيات البيهقي للخمي
مجزوما في  1010/3باب قوله تعالى ِمن َب ْع ِد َو ِص ّي ٍة ُي ِ
َ
األشبيلي  486/2و.487
ِب َها أ ْو َد ْيـ ٍـن سورة النساء آية  .12ورواه اإلمام أحمد بهذا
((( المجموع النووي .113/6
اللفظ في مسنده .434/2
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الصدقة عن ظهر غنى..

((( 5

هذا ّأن الحصر في الحديث ليس على ظاهره وقد

ّ
وجــه االســتــدالل منه أن ــه  حصر وجــوب أخــرج منه زكــاة الفطر لنصوص أخــرى وردت فيها
ُ
ُ
ّ ّ ّ
فإن إال و إنما تفيدان الحصر ((( وهــي ما استدل بها لألئمة الثالثة بل نقل عن ابن
الزكاة على األغنياء
ّ
ّ
ْ
ولكن بإضافتها بزيرة أنه قال لم يدل دليل على اعتبار النصاب ألنها
والفطرة تسمى صدقة وتسمى زكاة

الى الفطر فهي داخلة في عموم لفظ الصدقة وهذا عبادة بدنية ((( . 3
الحصر فدل هذا ّأن الغنى شرط معتبر فيها وال يكون
 .2واستدلوا له بحديث ابن عمر  قــال فرض
الغنى إال بملك النصاب فال تجب الفطرة على غير رسول اهلل  زكاة الفطر وقال أغنوهم في هذا اليوم
مالك النصاب.
وفي رواية أغنوهم عن طواف هذا اليوم ((( . 4
وأجيب عن هــذا االســتــدالل بهذا الحديث ّ
بأن
وجه االستدالل منه ّأن قوله أغنوهم أمر باغناء
هذا الحديث محمول على زكــاة المال ال على كل الفقراء عن السؤال والحاجة في يــوم العيد والزكاة
ّ
الصدقات((( والقول ّ
بأن ظهر الغنى ملك النصاب إنما وجبت إلغناء الفقراء  ،واالغناء من غير الغني
ّ
فيه نظر وذلك ألنه قد ورد ما يدل عـلى عـدم اعتبار ال يكون وقد قدر الغنى الشرعي بالنصاب(((.
ّ
بأنه حديث ضعيف ّ
ملك النصاب فـيه فـقـد روى اإلمــام علي  عـن
فإن في اسناده
ويجاب عنه
ّ
ّ
النبي أنه قال من سأل مسألة من ظهر غنى استكثر أبو معشر نجيح السندي وهو ضعيف ،وأيضا فإنه
ّ
بها من رضف جهنم قالوا وما ظهر غنى قال عشاء ليس في الحديث إال اغناء من ال شــيء عنده وأما
اشتراط النصاب فليس له ذكر فيه والقول ّ
بأن قدر
ليله  ،قال الحافظ المنذري اسناده جيد (((.

ّ
ّ
فإن من يملك ما يعشيه ال يملك النصاب ومع الغنى النصاب إنما هو في الزكاة ال في صدقة الفطر
ً
ذلك اطلق عليه في الحديث لفظ ظهر غنى فدل جمعا بين أدلة المذهبين
 .3واستدلوا له من القياس بـ ْ
ـأن قالوا ّإن الفقير
((( رواه بهذا اللفظ اإلمــام أحمد في مسنده  . 501/2وينظر محل لصرف الصدقات اليه فال يكون األداء عليه
في االستدالل بالحديث  :المبسوط للسرخسي .102/3

وتحفه الفقهاء للسمرقندي  .334/1وبــدائــع الصنائع
للكاساني  .69/2والهداية للمرغيناني  .115/1واالختيار
البن مودود . 165/1
((( ينظر المصباح المنير لــلــفــيــومــي26/1و .27الكليات
ص167
((( ينظر  :الحاوي الكبير للماوردي  . 372/3والمغني البن
قدامة .680/2
((( الترغيب والترهيب للمنذري .131/2

((( ينظر هذا النقل عنه في فتح الباري البن حجر .288/3
وشرح الزرقاني لموطأ مالك .149/2
((( رواه الدار قطني  152/2كتاب زكاة الفطر  .والبيهقي في
السنن الكبرى  175/4باب وقت أخراج زكاة الفطر  .وينظر
في االستدالل به  :البحر الرائق البن نجيم .271/2
((( ينظر  :البحر الرائق البن نجيم .271/2
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ً
ُ
واجبا كالذي ال يملك إال قوت يومه(((  .واجيب عنه
ً
ّ
بأن الذي ال يملك إال قوت يومه يكون عاجزا عن أداء وعند المتأخرين من أصحابه ،والشافعي ،واالباضية
و إليه ذهب أبو حنيفة في رواية ،ومالك في الظاهر

الواجب وهذا قادر فال يصح القياس عليه(((.
الترجيح  :الذي ترجح من خالل أدلة الجانبين هو
مذهب األئمة الثالثة ومن قال بقولهم ،لما ذكروه من
ّ
األدلة فإنها عامة لكل من كان عنده زيادة عن قوته
وقوت عياله .

في األصح ((( .
والحجة لهم :

 -1قوله تعالى  :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ ((( .

وجه الداللة  :إنها نزلت عام الحديبية وهي سنة

ست ،ثم نزل بعدها قوله تعالى  :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ولم يأت من األدلة ما يقتضي تخصيص االخراج ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ

بالغنى الذي هو ملك النصاب .

المسالة الخامسة  :حكم الحج هل هو على الفور

(((

وهــو مؤكد لآلية

األولى ((( .

 -2ومــا رواه أحــمــد والــطــبــرانــي عــن عبد اهلل بن

أو على التراخي
عــبــاس قــال  :بعثت بنو سعد بــن بــكــر  :ضــمــام بن
ً
ال خالف بين العلماء في أن الحج يجب مرة في ثعلبة وافدا إلى رسول اهلل  فذكر له عليه السالم
العمر وأنه ال يتكرر وجوبه ولكنهم اختلفوا في هل هو فــرائــض اإلس ــام  :الــصــاة والــصــوم والــحــج بعد ذكر
على الفور أو على التراخي ؟ على مذهبين :
المذهب األول  :أن الحج واجب على التراخي .

التوحيد ((( .
وجه الداللة  :أن فرض الحج متقدم على حجة

وهــو مــذهــب ابــي عبد اهلل البلخي ،نقل ذلك النبي  حيث كان قدوم ضمام في رجب سنة
العيني ((( .
خمس ،فــدل على جــواز التأخير ألنــه عليه الصالة
ّ
روي ذلك عن  :أنس ،وجابر  ،وعطاء ،وطاووس ،والسالم لم يحج إال في العام العاشر من الهجرة (. ((1
واألوزاع ــي ،والــثــوري ،ومحمد بن الحسن وهــو روايــة
عن :ابن عباس ((( .
((( ينظر  :الهداية  ،145/1بداية المجتهد  ،235/1المجموع
 ،82/7كتاب النيل . 15/4
((( ينظر  :المبسوط للسرخسي .102/3

((( سورة البقرة آية . 196

((( ينظر  :الحاوي الكبير للماوردي  . 372/3والمغني البن ((( سورة آل عمران آية . 97 :
قدامة .680/2
((( ينظر  :صحيح ابن خزيمة . 362/4

((( ينظر  :الروض النضير . 3 /3
((( ينظر  :البناية شرح الهداية .141/4

((( ينظر  :الهداية  ،145/1الــروض النضير  ،3/3والمنهل ( ((1ينظر  :بداية المجتهد  ،235/1الجامع ألحكام القرآن
العذب المورود . 272/10
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واعترض  :بأن في سنده  :محمد بن الوليد بن بعد فتحها في شوال سنة ثمان للهجرة واستخلف
عليها عتاب بن أسيد  فحج بالناس بأمره 
نويفع المدني وفيه كالم .
ً
وأجيب  :بأن الحديث روي من طريق آخر  ،إذا وكان مقيما بالمدينة هو وأزواجه وعامة الصحابة وقد
رواه شريك بن عبد اهلل بن أبــي نمر المدني عن كانوا موسرين بغنائم حنين المقسومة في ذي القعدة
حينئذ من الجعرانة ((( .
كريب عــن ابــن عــبــاس (((  ،وشــريــك هــذا وثقه أبو واعتمر النبي 
ٍ
داود وغيره (((  ،على أن ابن نويفع ذكره ابن حبان

فلو كــان الحج على الفور لما رجــع النبي 
مع قرب زمن الحج ثم غزا تبوك سنة تسع وانصرف

في الثقاة ((( .

ً
واعترض أيضا  :بأنه على فرض صحة الحديث عنها وبعث أبا بكر  فحج بالناس في تلك السنة،

فإن قدوم ضمام مختلف في أي سنة كان ؟ فروي ورســول اهلل  مقيم هو وأزواج ــه وعامة أصحابه
أن ــه ســنــة خــمــس وروي أن ــه ســنــة ســبــع وروي أنــه هو قــادرون على الحج مع يسارهم وعدم اشتغالهم
بقتال وال غيره ((( .

سنة تسع((( .
و إذا صـ ــحـ ــت روايـ ـ ـ ـ ــة الـ ــخـ ــمـ ــس ف ــي ــج ــاب
عنها بجوابين :

وأجيب  :عن دعــوى الخصوصية  :بأنه ال دليل
عليها ألن األصل في فعله عليه الصالة والسالم أنه

األول  :أن اهلل تعالى أعلم نبيه  بأنه يموت التشريع ومن أدعى الخصوصية فعليه إقامة الحجة
على ذلك .

حتى يحج .
والثاني  :إن أخــره لعذر كالفقر أو الخوف على

أمــا كــون المشركين يحجون ويــظــهــرون الشرك

المدينة من المشركين أو غلبتهم على مكة وكونهم ويطوفون بالبيت عراة فهذا لم يمنع النبي  فقد
يحجون ويظهرون الشرك وال يمكنه اإلنكار عليهم

(((

اعتمر عمرة القضاء سنة سبع ثم اعتمر بعد فتح
مكة سنة ثمان ((( .

.
وأجيب  :بأن هذا كله ال وجــود له بعد فتح مكة
فقد صرح أهل التاريخ بأنه  انصرف من مكة
((( ينظر  :الطبقات  ،299/1نصب الراية .6 - 5/3

المذهب الثاني  :أنه يجب على الفور .
روي ذلك عن  :عمر وابنه  .
((( الجعرانة  :موضع قريب من مكة وهــو بتسكين العين

((( ينظر  :ميزان االعتدال . 269/2

والتخفيف وقد تكسر العين وتشدد الراء ينظر  :النهاية

((( ينظر  :الثقاة . 427-420/7

في غريب الحديث واألثر . 276/1

((( ينظر  :السيرة النبوية ألبن هشام  ،291/4المجموع  ((( ،106/7ينظر  :المجموع  ،83/7الروض النضير . 3 / 3
الجامع ألحكام القرآن  ،93/4فتح الباري . 483/3
((( ينظر  :نصب الراية . 6 - 5/3

((( ينظر  :مسائل من الفقه المقارن لألستاذ الدكتور هاشم
جميل . 289/1
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وهو رواية عن ابن عباس . ((( 

ً
الترجيح  :الذي يبدو لي راجحا هو ان الحج على

و إليه ذهــب أبــو حنيفة في روايــة وهــو األصــح ،التراخي ،ومما يؤكد ذلك ما ذكره ابن عبد البر  :من
وهــو قــول أبــي يــوســف ،ومــالــك فــي رواي ــة ،وبعض أن الدليل على أن الحج على التراخي  :هو إجماع
الــشــافــعــيــة كــالــمــزنــي ،والــحــنــابــلــة ،والــظــاهــريــة ،العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره
واإلمامية ،والزيدية((( .

العام والعامين ونحوهما وأنه إذا حج من بعد أعوام

من حين استطاعته فقد أدوا الحج الواجب عليه في
والحجة لهم :
ً
وقته خالفا لسحنون (((  ،وكذلك أجمعوا على أن من
 -1قوله تعالى  :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ ((( .
ً
أخره من سنة إلى سنة أو أ كثر فإنه يكون مؤديا للحج
وجه الداللة  :أن هذا أمر وهو على الفور ((( .
ً
وأجــيــب  :بــأن المسألة خالفية بين األصوليين ال قاضيا فلو حرم التأخير لكان قضاء ال أداء (. ((1
والجمهور على أنه لمطلق الفعل وال يقتضي فورية ((( .
 -2ما أخرجه أحمد والحاكم وصححه عن مهران

المسألة السادسة  :حكم المرتد

(((1

أجمع العلماء على وجوب قتل المرتد (. ((1

أبي صفوان عن ابن عباس  قال  :قال رسول اهلل

واختلفوا أيستتاب قبل القتل ،أم ال ؟

 من أراد الحج فليتعجل ((( .

المذهب االول  :يقتل ،وال يستتاب .

وجــه الــداللــة  :أن هــذا أمــر بتعجيل الــحــج وهو
يقتضي الفورية ((( .
واستدلوا بأحاديث أخــرى وهــي ضعيفة لكنها
بمجموعها تتقوى ((( .

وهو مذهب ابي عبد اهلل البلخي  .نقل ذلك ابن
عابدين .

(((1

وروي ذل ــك عــن  :عبيد بــن عــمــيــر  ،وطـ ــاووس،
والحسن البصري.

((( ينظر  :المجموع  ،82/7المغني . 100/3
((( ينظر  :حاشية رد المحتار  ،457-456/2بداية المجتهد ((( ينظر  :التمهيد  ،164/16الجامع ألحكام القرآن . 93/4
 ،235/1المغني  ،100/3المحلى والمختصر النافع  ((1( ،102ينظر  :المجموع . 86 - 85/7
الروض النضير . 4/ 3

( ((1المرتد لغة  :الرجوع ،وارتــد فالن عن دينه إذا رجع بعد

((( سورة البقرة آية . 196 :

اسالمه ،ورد عليه الشيء إذا لم يقبله  .ينظر  :لسان العرب

((( ينظر  :المغني  : 100/3المجموع . 83/7

 ،172/3تاج العروس . 1983/1

((( ينظر  :البحر المحيط . 396/2
((( مسند أحمد  ،225/1المستدرك . 617/1

في االصطالح  :هو الراجع عن دين االسالم الى الكفر  .ينظر :
المغني  ،16/7الفتاوي الهندية 253/2

((( ينظر  :المغني . 100/3

( ((1ينظر  :المغني . 16/7

((( ينظر  :نصب الراية  ،4/3نيل األوطار . 285-284/4

( ((1ينظر  :حاشية ابن عابدين .225/4
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واليه ذهب  :الظاهرية ،وهو قول للشافعي ،ورواية
عن أحمد ((( .
الحجة لهم :
 .1عــن عكرمة  قــال  :أتــي علي  بزنادقة

المذهب الثاني  :إنه يستتاب ،فإن لم يتب قتل .
وهو رأي االمــام الصيمري  .نقل ذلك عنه االمام
النووي ((( .
روي ذلك عن أ كثر أهل العلم ،ومنهم  :أبي بكر ،

فأحرقهم ،فبلغ ذلك ابن عباس  فقال  :لو كنت وعــمــر  ،وعثمان ،وعــلــي ،وعائشة ،وابــن عمر ،
أنا لم أحرقهم لنهي رسول اهلل   :ال تعذبوا بعذاب وعطاء ،والنخعي ،والثوري ،واالوزاعي ،واسحاق .
اهلل ،ولقتلهم ،لقول رســول اهلل   :من بدل دينه
فاقتلوه) ((( .
 .2ما روى أبو موسى األشعري  أن النبي 
قال له ( :إذهب الى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل،

والــيــه ذه ــب  :أب ــو حــنــيــفــة ،وم ــال ــك ،وه ــو قــول
للشافعي ،ورواية عن أحمد ((( .
الحجة لهم :

.1قــولــه تعالى  :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

فلما قدم عليه ألقى له وسادة ،وقال  :انزل ،و إذا رجل ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (((  ،وقوله تعالى :
ً
عنده موثق ،قال  :ما هذا ؟ قال  :كان يهوديا ،ثم أسلم ،ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ثم تهود ،قال  :ال أجلس حتى يقتل قضاء اهلل ورسوله ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ ((( .

ثالث مرات ،فأمر به فقتل) ((( .

وجه الداللة من اآليتين  :قبول توبة المرتد ولو لم

يرد عليه  :إن أبا موسى  استتابه شهرين قبل تكن مقبولة لما كانت ذنوبه مغفورة ،وهذا يدل على
قدوم معاذ . ((( 
.3ع ــن عــثــمــان بــن عــفــان  قــال  :سمعت

صحة استتابته وقبولها منه في الدنيا واآلخرة (. ((1
.2عــن ابــن عباس ( : كان رجــل مــن األنصار

رســول اهلل  يقول ( :ال يحل دم امــرئ مسلم أسلم ،ثم ارتــد ولحق بالشرك ،ثم تندم فأرسل الى
إال بإحدى ثالث  :رجل زنى بعد إحصان فعليه قومه :سلوا لي رسول اهلل  هل لي من توبة ؟ فجاء
ً
ً
الــرجــم ،أو قتل عــمــدا فعليه الــقــود ،أو ارتــد بعد قومه الى رسول اهلل  فقالوا  :إن فالنا قد ندم ،وأنه
اسالم فعليه القتل)((( .
((( ينظر  :المجموع . 85/1
((( ينظر  :المحلى  ،109/12األم  ،428/1الكافي في فقه أحمد ((( ينظر  :المبسوط  ،99/10الهداية  ،406/1الفواكه الدواني
بن حنبل . 59/4
((( صحيح البخاري  ،2537/6صحيح مسلم . 59/4

 ،201/2الــتــاج واال كليل  ،374/8األم  ،428/1المغني
. 16/7

((( صحيح البخاري  ،2537/6صحيح مسلم . 1454/3

((( سورة النساء ،اآلية. 137/

((( ينظر  :المغني . 72/10

((( سورة األنفال ،اآلية. 38/

((( سنن النسائي . 103/7

( ((1ينظر  :أحكام القرآن ،للجصاص . 275/3
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ .د .ضياء يوسف حالوب
أمرنا أن نسألك هل له من توبة ؟ فنزل قوله تعالى :

الخاتمة

ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ الى
قوله  :ﭽ ﮮ ﮯ ﭼ فأرسل اليه فأسلم) ((( .

 .3لما قدم على عمر  فتح تستر  ،وتستر من

الحمد هلل ،والصالة والسالم على افضل مبعوث

أرض البصرة سألهم  :هل من مغربة ؟ قالوا  :رجل  وبعد؛
مــن المسلمين لحق بالمشركين ،فــأخــذنــاه ،قــال :

فــفــي خــتــام ه ــذا الــبــحــث تــوصــلــت ال ــى نتائج

ما صنعتم به ؟ قالوا  :قتلناه ،قــال  :أفــا أدخلتموه أهمها :
ً
ً
ً
 .5قلة ما ذكر عنه في ترجمته الشخصية ال يعدوا
بيتا ،وأغلقتم عليه بابا ،وأطعمتموه يــوم رغيفا ثم
ً
استتبتموه ثــاثــا ،فــإن تــاب و إال قتلتموه ،ثم قــال  :سطورا مع مكانته العلمية العالية
اللهم لم أشهد ،ولم آمر  ،ولم أرض إذ بلغني ،أو قال :
حين بلغني ((( .

 .6من خالل المسائل التي ذكرتها ،واالستدالل
له ولمن وافقه تبين ان االمام رحمه اهلل يستدل لرأيه

وجه الداللة  :لو لم تجب االستتابة للمرتد لما تبرأ بالمنقول ،والمعقول .
سيدنا عمر  من فعلهم ((( .

 .7ان توزيع المسائل الفقهية على قلتها يظهر انه

الترجيح  :والذي يبدو لي من خالل استعراضي كان له علم ورأي في اكثر مسائل الفقه .
آلراء كل من المذهبين وأدلتهم أن المذهب األول،

 .8ان قلة مسائله يعود الى ورعه .

وهــو أن الــمــرتــد يستتاب ،فــإن لــم يتب يقتل هو

 .9غالب المسائل كانت في العبادات .

الراجح .

 .10إن دراسة فقه السلف تحتاج الى دراسة دقيقة،

وم ــا روي عــن عــكــرمــة  لــم يــنــكــر عــلــيــه أحــد وعميقة ،بعيدة الغور  ،ذلك ألن تراثهم الفقهي قد نقل
مــن الــصــحــابــة  كــأنــهــم فــهــمــوا مــن قــولــه   :إلينا مما نجده في كتب التفسير والفقه واآلثار  ،مع

(من بدل  )..إن لم يرجع (((  .قال تعالى  :ﭽ ﯘ ﯙ ذكر عدد من األدلة قد ال تكون دليال واحدا أو اثنين
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ أو أ كثر  ،ولعدم وضوح القواعد المنهجية لفقه هؤالء

ﯣ ﯤ ﭼ ((( .

((( سنن النسائي . 107/7
((( مصنف ابن أبي شيبة . 562/5
((( ينظر  :المغني . 72/10
((( ينظر  :فتح الباري شرح صحيح البخاري . 269/12
((( سورة التوبة ،اآلية . 5/

األئــمــة ،جــاء مــن بعدهم فاستنبطوا الــقــواعــد التي
ابتنى عليها هــذا الــمــوروث الفقهي الــذي خلفوه،
ولــذلــك نجد أنفسنا أم ــام مسألة هــي  :هــل أن ما
نستدل به لفقه هؤالء الرجال هو عين ما استدلوا به
في زمنهم من دون زيادة أو نقصان أو ال ؟ لذلك أرى
إن دراسة مثل فقه هؤالء يحتاج الى بعد نظر أعمق
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The jurisprudential opinions of Imam Abi  و إيراد،وأبعد مما نتصوره من تسطير مسائل الفقيه
Abdullah Al-Balkhi Al-Hanafi A comparative

.األدلة فحسب

study.
Studying the jurisprudence of this imam
through the opinions reported about him from
what the imams of jurisprudence mentioned about
him does not necessarily mean all his jurisprudence، but this is what I was able to identify from
what the sources of history have reported to us.
As for the reason for choosing to research:
Imam Abi Abdullah Al-Balkhi was not assigned
to an independent study that would reveal his jurisprudence and show his status.
The first topic: the life of Imam Abi Abdul-Balkhi، may God have mercy on him، was
presented through what was mentioned in the
books of biography and history.
The second topic: I dealt with the jurisprudential opinions of Imam Abi Abdullah Al-Balkhi،
may God have mercy on him، and put him on issues.
In conclusion، I say:
1. The scarcity of what was mentioned about
him in his personal translation is not counted as
lines with his high scientific standing
2. Through the issues that I mentioned، and the
inference for him and for those who agreed with

***
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 ضياء يوسف حالوب. د.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ
him، it was clear that the Imam، may God have
mercy on him، infer for his opinion what is transmitted and reasonable.
3. The distribution of jurisprudential issues according to their few shows that he had knowledge
and an opinion on most issues of jurisprudence.
4. His lack of questions is due to his piety.
5. Most of the issues were related to acts of
worship.

***

