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ِن  ِإلْزامات اب( :فهذا ملخص هلذه الرسالة العلمية لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه وأصوله وهي بعنوان  
 .)) ِدراسةً وتقِومياً (( ) يف ِكتاِب الطَّهارِة ِمن املُحلَّى حزٍم الظَّاِهِري فُقَهاَء املذَاِهِب اَألربعِة

 اشتملت هذه الرسالة على مقدمة ، وقسمني ، وخامتة ، وفهارس حتليلية. 

 البحـث ، وخطتـه    دوافع اختيار املوضوع ، والدراسات السابقة ، ومنـهج     فيهاو :املقدمة
 .التفصيلية

 وهو حيتوي على متهيد وبابني :القسم األول. 
 أما التمهيد فيشتمل على فصلني: 

 .يف ترمجة اإلمام ابن حزم: الفصل األول .١
 .يف التعريف بكتاب احمللى: الفصل الثاين .٢

  هو يف تأصيل اإللزام من حيث تعريفه ، وأركانه ، وشروط صحته ، وأقسامه ،               و: الباب األول
 .ومسالكه ، ومثراته

  هو يف إلقاء الضوء على القواعد األصولية اليت بىن عليها ابن حزم إلزاماته فقهـاء               و: الباب الثاين
 .املذاهب األربعة يف كتاب الطهارة من احمللى

 إللزاماِت ابِن حزم فقهاَء املذاهب األربعة       ( :القسم الثـاني يف كتاب الطهارة    ) دراسةٌ وتقومي  
 ٦٥لزامات ما جمموعه    تلك اإل لى ؛ وهذه الدراسة هي صلب الرسالة ، وقد بلغ عدد            من كتاب احمل  

 تقريباً من جمموع تلك اإللزامات ، ٤٦وذلك ميثل نسبة ،  إلزاماً هي تلزم الفقهاء      ٣٠منها  ؛  إلزاماً  

 . إلزاما٣٥ًوهي ،  هي إلزامات مبا ال يلزم الفقهاء ٥٤والنسبة الباقية 

 كرت أهم ما توصلت إليه من نتائج ومثرات وفيها ذ: اخلامتة.  

 وهي تكشف كثرياً من فوائد الكتاب ، وتربز قيمته العلمية :الفهارس التحليلية. 
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Summary of the thesis 
 
Praise be to Allah, and peace and blessings be upon His Prophets and 
Messengers, and upon his family and companions. After:  
This is a summary of this thesis to the scientific degree Doctorate of 
Jurisprudence and Islamic are entitled: ( elzamato ebn hazm Azzahery 
foqha Almathaheb alarbaa fi ketab attaharah men almohalla ) 
((study and assessment)). 
 included this thesis on the front, and two, and a conclusion, and 

analytical indexes. 
 Introduction: the motivations for selecting the topic, and previous 

studies, and research methodology, and detailed plan.  
 The first section: It contains the boot and two parts.  

 The boot board includes two chapters:  
١. Chapter I: the biography of Imam Ibn Hazm.  
٢. Chapter II: In the definition of al mohalla book. 

 Part I: It is in the origination of the obligation in terms of definition, 
and his staff, and correct conditions, and its divisions, and route, 
and its result. 

 Part II: It is to shed light on the rules of fundamentalism, which 
was built by Ibn Hazm his bind scholars of the four schools in the 
Book of Purity of Almohalla. 

 Section II: (a study and evaluation of Ibn Hazm bind for the four 
schools) in the Book of Purity from the book of Almohalla ;  
This study is the body of the thesis , The number of those binds a 
total of ٦٥ binding; ٣٠-binding is required scholars, representing 
٤٦٪ of the total of those binds, and the remaining ٥٤٪ are the 
binds for what you do not have the scholars, which ٣٥ binds. 

 Conclusion: There is mentioned the most important findings. 
 Analytical indexes: It reveals a lot of the benefits of the book, 

and highlight the scientific value. 
 

The last prayer is praise be to Allah, Lord of the Worlds. 



 

 

 

 

 

# " !



  
  ٥ 

  
   احلمد هللا الذي دبِو األنام بتدبريه القَ   ري  قَ ، ودِف األحكام بتقديره اخلَ   ري  ، 

ـ                العقـالء بـالعلم علـى       لَضوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه فَ
  سائر خملوقاته ، وجعل منـازهلم يف الفـضل حبـسب تفـاوم يف درجاتـه ،              

وصـحيح  ،   الكتاب العزيز     ما تضمنه آي   ِمهورفع بعض العلماء على بعض يف فَ      
ـ          الروايات مِ    ن املوبقـات ، واإلذن يف      ن احلث علـى القربـات ، والزجـر ع

ه وخليله ، وخريته مـن   يِف عبد اهللا ورسوله ، وص     ، وأشهد أن حممداً    )١( املباحات
وعلى آله وصحابته والتابعني هلم بإحسان      ،  خلقه ،  فصلوات ريب وسالمه عليه        

  :أما بعد                .يوم الدينإىل 
فإن أشرف العلوم وأعالها ، وأوفقها وأوفاها ، علم الفقه والفتوى ، وبه             

    صالح الدنيا والعقىب ، فم ـن شر لتحصيله ذيلَ  م  ه ، وادرع ار ـ  ه ه ؛ فـاز     وليلَ
  .)٢ (بالسعادة اآلجلة ، والسيادة العاجلة

   أن جيعلنا مـن أهـل الفقـه يف          مساؤه جلَّ ثناؤه ، وتقَدست أ     فأسأل اهللا 
ـ قِّفَ يرياً خِه اهللا ِبِدِر ينم ( :الثناء عليهم  يف الدين ، الذين يقول املصطفى   هه 

 يرزقنا مع العلم العمل ، وأن يـشملنا         أن، وأسأله تعاىل     )٣( احلديث ) يِني الد ِف
ابه وسخطه يوم ال ينفع     برمحته ، ويفيض علينا من بركاته وتوفيقه ما يقينا به عذ          

  .ارين وال ِدمهرِد

                                                
  .١/٢: ، والبحر الرائق١/٣:بتصرف من مقدميت عقد اجلواهر الثمينة) ١(
  .١/٢:من مقدمة البحر الرائق )٢(
 اً كتاب العلم ، باب من يرد اهللا به خري         أخرجه الشيخان من حديث معاوية ، رواه البخاري يف        ) ٣(

، ورواه مسلم يف كتـاب الزكـاة ، بـاب النـهي عـن               ) ٧١( ح   ١/٣٩:يفقهه يف الدين  
  ).١٠٣٧( ح ٢/٧١٨:املسألة
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 ِباِه املذَاَءهقَفُي ِراِه الظٍَّمز ح ابِناتامزلِْإ" :  بعنوانهذه رسالة علمية  مث  
  .)) مياًقِو وتةًاسرِد (( "ىلَّحن املُ ِمِةاره الطَّاِبتيف ِك ِةعبراَأل

 السابقة  ه ، والدراساتِ  ِتيِمه وأَ ِع هذا املوضو   اختيارِ وفيما يأيت بيان دوافعِ   
  .ِه ومنهِج البحِثِةطَّفيه ، وِخ

  :دوافع اختيار املوضوع وأهميته
 باملناقضات اليت اعترض ا     اًوشح م - رمحه اهللا    -ملا كان احمللى البن حزم       . ١

   باإللزامات اليت ألزمهم ـا يف كـثري مـن           على الفقهاء ، وكـان مليئاً    
؛ كان من املناسب أن تكون دراسة هـذه اإللزامـات     )١ (املسائل الفقهية 

ومتحيص ها وإصدار  احلكم ت جاها قَ هوالًب ور صِ  اًد ، وفَ ةًح اداًس ـ  م وعاًوض 
ال متشعب يتسع لعدة     بأنه موضوع واسع ، وجم     لبحث الدكتوراه ؛ علماً   

  .رسائل علمية
٢ . " يِرباألُ  التطبيقاتِ  هذا البحثُ  ز وِلصيف الفروع الفقهية كحقيقة واقعـة   ةَي

الفقهاء يف ضرب األمثلة    بعض  األصوليني ، وتبسط    بعض  بعيداً عن تكلف    
  .)٢ (" الواقعة والنادرة ، بل حىت املستحيلة

 ابن حزم رمحه اهللا ؛ إذ كـان ممـثالً            هذا املوضوع مكانةُ   ومما يبني أمهيةَ   . ٣
 ، ناهيك عن حملـه      بعيت تقابل اجلمهور مبدارسه األر    للمدرسة الظاهرية ال  

  العلمي ، وطَرق اإللزام من باب ابن حزم يستحسنه كل من راقـه فقـه               
ابن حزم ، فإنه امتاز بقوة احلجة واحملاجة ، خاصة وأن ابن حـزم رمحـه         

إنه أخص أهل العلم باالعتناء ذا البـاب  : اهللا مولع باإللزام ، بل قد يقال    

                                                
قد يورد ابن حزم يف املسألة الواحدة ما يربو على عشرة إلزامات ملذاهب شىت ؛ كما يف املسألة                   )١(

  .١/٢٥٥: من احمللى١٦٩
تطبيقية من خالل إلزامات ابن حزم للفقهـاء ،   اإللزام دراسة نظرية و  :رسالةبتصرف يسري من    ) ٢(

  .٦، صهاشم فؤاد بن حيىي : للباحث
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ـ  خاص ي  فلَّؤن كان له م   نظراً وتطبيقاً ، بل إن من شغفه به أ          فيـه   مِزلْ
اإلعراب عن احلـرية    : "  كتابه  وهو ؛القائلني بالقياس بغية نقض أصلهم      

 .  )١ ("وااللتباس املوجودين يف مذاهب أهل الرأي والقياس
 ملـسائل اإللـزام يف       حتليليةً وتربز أمهية هذا البحث أيضاً يف كونه دراسةً        . ٤

ـ اهجوإصدار احلكم ت  ،  مسألة مسألة   وتتبعها  ،  كتاب احمللى من أوله      ا ه
وبـني اجلهـد   ، اً ، وهذا هو الفرق اجلوهري بني هذه الدراسة دوالً ور بقَ

املشكور الذي يعد حبق اللبنة األوىل يف هذا اال ؛ وهو دراسة الباحـث              
فؤاد بن حيىي هاشم إذ متيزت رسالته خبدمة اجلانب النظـري       الفاضل  األخ  

 ، أما جانب التحليل والتقومي فهو عملي يف هذا البحـث            وتأصيل اإللزام 
 .املتواضع

 ورد للخطأ ، فعندما يتناول الباحـث         ، هذا البحث إمنا هو إحقاق للحق      . ٥
 يف  هب األربعة بالبحث والدراسة سيحـصد     إلزامات ابن حزم فقهاء املذا    

صدق و دقة اخلروج بنتائج مفصلة عن مدى    تتمثل يف    مثرةاية كل مسألة    
 يف أن ما ألزم به ابن حزم فقهاء املـذاهب            أيضاً  اإللزامات ، وتتمثل   هذه

  ؟ األربعة أهو حق يلزمهم ، أو هو مغالطة وضرب من اجلدل لدفع قوهلم            
 نـة ، أم ودسواء كان ذلك يف إيراده تناقض أصوهلم املقررة مع فروعهم املُ    

 .إيراده تناقضهم بني تفريعام املتباينة ؟يف 
وضوع الباحث اجلاد على كتب األصول والفروع واللغـة         يوقف هذا امل   . ٦

والسيما أن ابن حزم إمام يف احلديث واألثر ،         ؛  وكتب احلديث والتخريج    
وال خيفى ما لذلك من صقل شخصية الباحث وخروجه مبلكـة أصـولية            

 .فقهية هي مطلب لكل باحث يف الشريعة اإلسالمية
  

                                                
  .مطبوع بدار أضواء السلف بتحقيق الدكتور حممد زين العابدين رستم )١(
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  :البحث لقلناولو أردنا أن نصوغ أسئلة جييب عنها هذا 
  ما هي األسئلة التي سيجيب عنها هذا البحث ؟

 :كانت ما يليف
  ما هي مالمح حياة ابن حزم الشخصية والعلمية والعملية ؟ 
   ، وما منهجـه   وما سبب تصنيفه ،ما هو مدى نسبة احمللى البن حزم 

 ، وهل هناك أعمال تتابعـت       مكانته بني كتب التراث   ما هي   فيه ، و  
  ؟خدمة له

  ه ، وأقـسامه ، ومـسالكه      هو اإللزام ، وما أركانه ، وشروط       ما  ، 
  ؟ومثراته
      ما هي القواعد األصولية اليت ب ى عليها ابن حزم إلزاماته يف كتـاب        ن

 الطهارة من احمللى ؟
          يف كتاب الطهارة    ما صحة ما نسبه ابن حزم لفقهاء املذاهب األربعة 

  ؟من كتاب احمللى
   ما ميف كتـاب    م به ابن حزم فقهاء املذاهب األربعـة        ما ألز  ِةقَّى دِ د 

  ؟الطهارة من كتاب احمللى
             يف  ما هو أثر األصول املختلف فيها بني ابن حزم واملذاهب األربعـة 

   ؟كتاب الطهارة من احمللى
  :الدراسات السابقة يف املوضوع

النظـري   اجلانـب     بني عم اجلَ أعين  هذا املوضوع  ثَحن ب أقف على م  مل  
اليت اجستري   وهو رسالة امل   ما سبقت اإلشارة إليه ؛     ، إال بيقي لفكرة اإللزام    التطو

 الِلن خِ  مِ ةٌييِقِبطْ وت ةٌيِرظَ ن ةٌاسر دِ امزلْاِإل " :بعنوانجامعة أم القرى    نوقشت يف   
 وقد قـام فيهـا     ، هاشم   فؤاد بن حيىي  : لباحث، ل "  هاِءقَلفُ لِ  حزمٍ  ابنِ اِتامزلِْإ

  عشرة منـاذج    فيه ركَ ذَ  يف اية حبثه   اً باب دقَعمث   ظرية تأصيلية لإللزام ،   بدراسة ن 
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 ،  سـتها ارفقهاء وقام بد  ن حزم رمحه اهللا ال     إلزامات اب  نمتناثرة يف كتاب احمللى مِ    
 وهذه الرقْأَ ةُالَسرب الد رلُ اِتاس فهي   مبوضوع حبثي ، وما عدا هذه الرسالة       وقاًص 

،  تواردت خدمـة للمحلـى       الٌمعأَ ، أو     فقه ابن حزم يف اجلملة     ولَ ح اتاسرِد
ـ ر أو دِ   ، بن حزم ودراستها  ال اٍتدرفْ وم طَاِبو وض داِعوباستنباط قَ  ـ  ةُاس م لَاِئس 

  : ما يليومنها،  وحنوها ٍةنيع مٍةيِهقِْف
              خمالفات اإلمام ابن حزم الظاهري لألئمة األربعـة يف فقـه األحـوال

   بـن علـي    خالد:  دراسة مقارنة ، للباحث    – )١ (شخصية واملعامالت ال
 .بين أمحد

وبعد االطالع على هذا البحث ألفيته خيتلف عن موضوع حبثي مـن عـدة              
  :وجوه

 يبحث يف خمالفات ابن حزم لألئمـة         ال يبحث اإللزامات بل    أنه: األول . ١
وضـوع   أما م  الوصول للراجح ؛  ودراستها دراسة مقارنة بغية     ،  األربعة  

بناء على أصوهلم اليت    حبثي فهو إلزامات ابن حزم فقهاء املذاهب األربعة         
 . اإللزاماتلك ، وبيان مدى دقة توهارقر

أن موضوع الباحث يتناول مقابلة رأي ابن حزم بـرأي األئمـة            : الثاين . ٢
، قال األئمـة األربعـة      : األربعة يف كل مسألة من مسائله فيقول مثالً       

 حزم ؛ أما موضوع حبثي فهو دراسة استقرائية ملا ألـزم    ابن الَقَويقابله بِ 
 . منفردينهب األربعة سواء كانوا جمتمعني أمبه ابن حزم فقهاء املذا

  ، استقرائي للمسائل من خالل احمللى ، واستقراؤه للمسائل من احمللـى           . ٣
 . فقه ابن حزمانِّظَن موغريها ِم، وفتح القدير ، واملغين 

 .حوال الشخصية واملعامالت ، ودراسيت يف الطهارةه يف فقه األتاسرِد . ٤
إىل غري ذلك من الوجوه اليت تبينت بايالدراستني ، واهللا ويل التوفيقن .  

                                                
  .هـ١٤٢٦مطبوع بدار احلامد ، األردن ،  )١(
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           ١ (تأصيل ما أنكره ابن حزم على الفقهاء من خالل كتابه اإلحكام( - 
 .عبد احملسن بن حممد الريس: للباحث

  :تلف عن موضوع حبثي من وجوه اآلخر خيبعد اطالعي عليه وجدته هوو
١ . أنه منصبعلى كتاب اإلحكام ، وحبثي م نصعلى احمللىب . 
  خمتـصراً  مقارناً حبثاًأنه ال يتناول اإللزامات كسابقه ، بل يبحث املسألة           . ٢

 بأنه أشار يف املقدمـة       ، دون التعرض ملناقشات وحنو ذلك ، علماً        جداً
 .، ومل يتعرض له يف حبثهإىل تقومي موقف ابن حزم من الفقهاء 

 .حبثه يف مسائل اجلنايات واحلدود والكفارات ، وحبثي يف الطهارة . ٣
وغريها من األمور اليت تبينت باينالد راسواهللا ويل التوفيق، ني ت.  

              ابن حزم واملسائل اليت خالف فيها اجلمهـور يف العقائـد واألصـول
 .وسى حسنيحممد صاحل م: للباحث. )٢ (والعبادات

 يف جملة علمية ؛ خيدم ثلثيه العقائد واألصـول ،           وهو حبث مقتضب جداً   
وهي خارجة عن موضوع حبثي ، ناهيك عـن أن الثلـث األخـري يف               

 عـن حمـل     ، ولذلك فهو بعيد متامـاً     العبادات مل يتعرض ملسائل اإللزام      
  .دراسيت

ـ      ، لمحلىعلمية تواردت خدمة ل    عدة رسائل    وقد وجدت  ي  غري أـا ه
 : األخرى بعيدة عن موضوع حبثي وأمهها

             املسائل الفقهية اليت أنكر ابن حزم االستدالل فيها بالقياس يف أبـواب
 فيصل بن سـعيد     : ، للباحث   دراسة مقارنة  - العبادات من كتابه احمللى   

  .بالعمش

                                                
  .هـ١٤٢٥مطبوع جبامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض ،  )١(
  . ليبيا - سبها من منشورات جامعة )٢(



  
  ١١ 

    حزم االستدالل بالقياس يف أبـواب       فيها ابن  املسائل الفقهية اليت أنكر 
 دراسة - ى، والشهادات من كتابه احملل ، والوصايا ، واملواريث املعامالت

 .القرينمنري بن علي : للباحث  ،مقارنة
     بـواب  أدالل بالقياس يف    تنكر فيها ابن حزم االس    أاملسائل الفقهية اليت

 :للباحث ،  دراسة مقارنة- ى واجلنايات واحلدود من كتابه احملل    ألنكحةا
 . النملة براهيم إحممد بن 

       ول كتـاب  أ من   ىلحملا اللغة يف    ىاملسائل الفقهية اليت بناها ابن حزم عل
 ،  رنـة  دراسة استقرائية حتليلية مقا    - حكام سجود السهو  أ إىلالطهارة  
 .با سهيلمحد أسعيد بن  :للباحث

              املسائل الفقهية اليت بناها ابن حزم على اللغة يف احمللى من صالة اجلمعة
  بـن  سلمان:  دراسة فقهية مقارنة ، للباحث     – إىل آخر حمظورات احلج   

 .حممد الفيفي
  هية اليت بناها ابن حزم على اللغة يف احمللى مـن أحكـام             املسائل الفق

  بـن مـاهر  :  دراسة فقهية مقارنة ، للباحث     – اإلحصار إىل بيوع الغرر   
  .عبد الغين احلريب

    كتاب (  من ىه احملل بمام ابن حزم من خالل كتا     القواعد الفقهية عند اإل
 . الغامديمحد بن حممد أ :، للباحث )كتاب اجلهاد( اية إىل) الطهارة

 املعامالت ( يف  من خالل كتابه احمللىالقواعد الفقهية عند اإلمام ابن حزم
  .فاحل بن صقري السفياين:  ، للباحث)واحلدود واجلنايات

   ول  أ من(ى   ابن حزم من خالل كتاب احملل       اإلمام الضوابط الفقهية عند
   سـامل    بـن  اهللا عبد : ، للباحث  )ميان اية كتاب األ   إىلكتاب الطهارة   

   .آل طه



  
  ١٢ 

  من خالل كتاب احمللى) ه اهللارمح( عند اإلمام ابن حزم ةالضوابط الفقهي 
 عيـد    بـن  خالد:  ، للباحث  لىإىل آخر كتاب احمل   ) القرض(من كتاب   

  .اجلريسي
 مفردات ابـن     من املعهد العايل للقضاء تناولت      عدة حبوث تكميلية   وهناك
  . بالدراسةحزم رمحه اهللا

 هو  - والعلم عند اهللا     - هذا البحث سيكون   ف بناء على ما مضى تقريره    و
مث  ذلك باسـتقراء  و هو اجلانب التطبيقي لإللزام ،    و األول من نوعه يف هذا اال     

  . اإللزامتقومي
ِطخ

َّ
ة
ُ

  : البحث
قَيتألف هذا البحث من مدوِقة مسويليها الفهارس، اخلامتة مث ،  ِنيم.  

، وما سبق فيـه مـن       ه  ِتوأمهي ِه اختيارِ  ودوافعِ  املوضوعِ املقدمة فيها بيانُ  
  .ِه ومنهِجِه حبِثِةطَِّخدراسات ، مث 

 :وحيوي متهيداً وبابني:  
  :)١ (يشتمل على فصلنيالتمهيد و
  ويتألف من ثالثة مباحث) حياة اإلمام ابن حزم: (ولالفصل األ: 

 صفاته  - مولده وأسرته    -امسه ونسبه   : حياته الشخصية : املبحث األول 
  . وفاته-وأخالقه 

  . مكانته العلمية- شيوخه -لم لعطلبه ا: حياته العلمية: املبحث الثاين
  .  مصنفاته- تالميذه -أعماله : حياته العملية: الثالث املبحث

  
  

                                                
 الكتابـة يف     هلذا البحث ؛ ألنين مسبوق إىل       باعتبارها متهيداً  ستكون هذه الدراسة مقتضبة جداً     )١(

  .علميةالرسائل عدد من الالتعريف بابن حزم وكتابه احمللى ، وقد كتب يف ذلك 



  
  ١٣ 

  ة مباحثمخسويتألف من ) دراسة كتاب احمللى: (ثاينال الفصل: 
  . احمللىتوثيق كتاب: املبحث األول
  . احمللىالباعث على تصنيف كتاب: املبحث الثاين

  . احمللىمنهج كتاب: املبحث الثالث
 . احمللىمكانة كتاب: املبحث الرابع

 . احمللىكتابلاألعمال اليت تتابعت خدمة : املبحث اخلامس

  فصول ويتألف من ستة )١ ()دراسة تأصيلية عن اإللزام: ( األولالباب:  
 .تعريف اإللزام:  األولالفصل
 .أركان اإللزام:  الثاينالفصل

 .شروط صحة اإللزام:  الثالثفصلال
 .أقسام اإللزام:  الرابعالفصل
 .مسالك اإللزام:  اخلامسالفصل
  . اإللزاممثرات:  السادسالفصل

  فقهاء ليت بىن عليها ابن حزم إلزاماته        القواعد األصولية ا   :الباب الثاني
  .املذاهب األربعة يف كتاب الطهارة من احمللى

) :ٌدراسة ابِن حـزم   اِت إللزام  وتقومي 
  هـذه   كتـاب احمللـى ؛ و      مـن  يف كتاب الطهارة  ) ملذاهب األربعة  ا فقهاَء

اً ،  لكم اإللزامـات ، قَبـوالً ورد       فهي تقومي لت    ،  صلب الرسالة  الدراسة هي 
 وهي ال متت بصلة إىل التعرض لدراسة املسألة دراسة فقهيـة            صحة وفساداً ،  

  .مقارنة ؛ لكون ذلك جماالً آخر ال عالقة له مبوضوع اإللزام
                                                

 رسـالته   هاشـم يف    بن حيىي  سأقتصر يف هذا الباب على خطوط عريضة مما أفاده الباحث فؤاد           )١(
     التأصيلية لإللزام ؛ ألن حبثي منصعلى مجع واستقراء املسائل الفقهية ودراستها ، واخلـروج          ب 

  .بنتيجة عن كل مسألة



  
  ١٤ 

  :ج البحثمنه
ـ  كل مسألة من مسائل اإللزام يف عدة مطالـب بعـد ذِ            تعرضقد     يِركْ

وذلك على النحو التايل، املسألة  -  عنوان- رأس:  
 املطلب األول 

 املطلب الثاني 

 املطلب الثالث 

 املطلب الرابع 

 املطلب اخلامس 

  

 

 املطلب السادس)١( 

 املطلب السابع 
  : يف حبثي هذا القواعد املتبعة يف البحوث العلمية ومنها وقد سلكت

   علـى    املذاهب األربعـة   فقهاء - رمحه اهللا    -إلزامات ابن حزم    ترتيب 
 إليها ما يتعلـق  مض ، وقد أَ  يف كتاب الطهارة من احمللى     حسب ورودها 

  .)٢( ا من إلزامات يف مواضع أخرى

                                                
 يف اجلواب عن    ، متقصياً  يف هذا املطلب ما أورد على إلزام ابن حزم من ردود ومناقشات              تبين) ١(

إلزام ابن حزم من كتبهم ، فإن مل أجـد يف   على إلزام ابن حزم ما ذكره الفقهاء وأوردوه جواباً      
  . أو مناقشة من كتب الفقهاء ؛ فإين أبذل جهدي يف تأمله وتوجيهه ما استطعتتلك املسألة رداً

 ؛  ها على مادة اإللزام    ابن حزم في   نص كل مسألة :  إن ضابط حبثي ملسائل إلزامات ابن حزم هو        )٢(
 كـذلك   ومع ضرورة نسبته للمذهب امللزم ،       ،  " فهو الزم هلم    "  أو ،"  فيلزمهم " :كقوله



  
  ١٥ 

 م زيمميزين  مزهرين  عن غريها بوضعها بني قوسني      القرآنيةَ  اآلياتِ ت  ،  
 يف طباعة اآليات    تدمع ذكر أرقام اآليات ، واعتم     ،  سورها  ا ل وعزو

 املطبوع مبجمـع امللـك فهـد لطباعـة      ، على مصحف املدينة النبوية   
 .املصحف الشريف

 خجرعليها   احلديث  علماء  حكم تن األحاديث النبوية واآلثار ، مث بي      ت 
 ، فإن كان احلـديث    كم على ذلك احلديث أو األثر       حبهلم   مىت ظفرت 

يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بالعزو إليهما دون إشـارة إىل مـن             
 .أخرجه من احملدثني يف غري الصحيحني

 عفرباملصطلحات والكلمات الغامضةِ   ت   وت ،حرنقل ذلـك مـن      يت 
 .مصادره املعتمدة

 ضطبأللفاظ  ما حيتاج لضبط من غريب ات ،وماللغةِلِكش . 
 منهج التوسط واالعتدال يف الترمجة لألعالم غـري املـشاهري ؛            تكسل 

من عدا الرسل واخللفـاء األربعـة ،        كل  : وضابط عدم االشتهار لدي   
أما الرسل ، واخللفاء األربعة ، وأئمة املـذاهب   وأئمة املذاهب األربعة ،     

 وأما من عداهم فأترجم   ري ،   األربعة فإين ال أتعرض هلم ال بقليل وال كث        
 . باختصار ، جمتنباً الترمجة للمعاصرينله
 طريقة التوثيق املختصر عند ذكر املصادر يف حاشية الصفحات ،           تراخت 

 . يف قائمة املصادر واملراجعهتقت املصدر أو املرجع ووثَّمث وصف

                                                                                                                                       
    هـا ؛ كقولـه   بغية إبطال قول خمالفيه بناء على أصول هلم قررو   ابن حزم  أومأ إليه  كل ما :  
 ،"  وأهل هذه األقوال يشنعون خمالفة الصاحب الذي ال يعرف له خمالف وهم قد خالفوه هنا              " 

عدا ذلك فال أتعرض له كلوازم      أما ما وك ،   ، وحنو ذل   أو بناء على تناقضهم يف الفروع املتناظرة      
، وكذلك " هل الزم املذهب مذهب ؟ : "  الشهري وأن فيها اخلالف األصويلاألقوال ؛ خصوصاً

 ذلك يف دراسـة املـسألة   لَثْ ِملْ ، وقُكل مسألة ضعيفة الصلة باإللزام فليست هي جماالً لبحثي        
  .ذا البحثدراسة فقهية مقارنة ليست هي األخرى من عملي يف ه



  
  ١٦ 

 صنعتعلىتشتملا فنية حتليلية ، و فهارس : 
 فهرس اآليات القرآنية. 
 النبويةس األحاديثفهر .  
  اآلثارفهرس. 
 املترمجنيفهرس األعالم . 
 والغريبفهرس املصطلحات واحلدود . 
 فهرس األماكن والقبائل والوقائع. 
 قائمة املصادر واملراجع. 
 فهرس املوضوعات. 

على مـا   ،   والثناء عليه ،    له س باحلمد دقَعاىل وت  إىل اهللا ت   هجوتوبعد فإين أَ  
 يلُِقي  ، ريِف و هري ، وخ  يلٌِز ج هاؤطَع ه اجلليلة ، وآالئه العظيمة ،     ِمعن نِ أسبغ علينا مِ  

ثَالعاِتر  وي ، ِفغر لٌ ،الِت الزلٌ يا ربنا أنت أن حتمد ، وأَهأنـت أن تعبـد ،    فَأَه 
فاحلمد هللا كثرياً كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه ، واحلمـد لـه محـداً           

  .واحلمد هللا رب العاملنيوايف مزيده ، يكافئ نعمه وي
 الكـرميني أطـال اهللا      ه بالشكر اجلزيل إىل والدي    جوتكما ال أنسى أن أَ    

بقاءمها ، ومتعين بصحبتهما ، فقد كانا يل خري عون يف هذه املسرية فمـا فتئـا                 
  يدعوان يل ، ويباركان خطاي ، حىت أمت اهللا علي النعمة بإمتام هـذا البحـث ،                 

هم جازمها خري اجلزاء ، وبارك يف أعمارمها ، وارزقين برمها ، وال يسعين إال                فالل
ترديد ما أدبنا به ربنا تجاهها فأقولم : [  ̄® ¬  « ªZ )١(.  

          ين وإنين على يقني أن إجناز حبثي وإمتامه كان سيسعد ويفرح مماهللا  ن أَكْر 
ة رئيـسة بنـت أمحـد       الدكتور: بصحبتها عشر سنني أال وهي زوجيت الراحلة      

ـ     حياا مِ  اللَالعمري رمحها اهللا رمحة واسعة ، فلم تزل تبذل خِ          لَّن أجلـي ج 
                                                

  ) ٢٤: (سورة اإلسراء )١(



  
  ١٧ 

  اهتمامها ، وتِرصاِل غَ فِت وقْ يه  ا ، وتِطعِم ثَ يرِ ني عِتايد أَ قَا ، فَ  هزاح ت عن ِبي تةَع 
والقيـام  تربية األوالد ، واشتغلت مبا يصلحهم ، كل ذلك حفاظاً على وقـيت ،              

ـ         على تكرميت ، فاللهم يا من أنت خري مسؤول ، وأنت اجلـواد الكـرمي ، البر 
 ، الواحد األحد ، الفرد الصمد ، الـذي مل           انُ املن انُن ، احلَ  ومي القَ ي احلَ الرحيم ، 

أسألك هلا رمحة عظيمة تغنيهـا عـن         يلد ، ومل يولد ، ومل يكن له كفواً أحد ،          
 عنها ، واخلفها اللهم يف عقبها       ضار عنها فَ  اٍضيا رب إين ر   رمحة من سواك ، و    

خبري ، وامجعين ا وذريتها وأهلينا أمجعني مع خري خلق اهللا أمجعني يف الفـردوس               
األعلى من اجلنة ، اللهم ومن حضمجعنا هذا ، ومن قال آمنير .  

نـشغال عـنكم فتـرة    اال يف   ؤيٍد وم يٍلِس وأَ ياٍني ب ِدِب كَ وأعتذر إىل أَفْالذِ  
     ِغإعدادي هلذه الرسالة ، وإمنا شعنكم فَ  لت تألشتغل مبصاحلكم ما مـد اهللا يف        ةًر 

ـ ي ، وأسأل اهللا اجلليل أن حيفظكم ويرعاكم ويبارك عليكم ، وي           ِلجأَ  عـيين   رِق
 م ، وأدعو اهللا تعاىل أن جيزل األجر والثواب        كُتعفْم ورِ كُزوما فيه عِ  ،  بصالحكم  

ـ      والدي وإخواين وأخوايت   ي وأقاريب هلأل الذين مدوا يل ي يف العنايـة     العـون  د 
وأسـأله  بأوالدي وتدبري شؤوم والقيام عليهم بعد رحيل أمهم عن هذه الدار ،           

    جل يف عاله أن يلِّبغه م م ا يتموأن جيعل ما قَ   ،  ون  ندمم ، وأن      وهيف ميزان حسنا 
  . اجلنةيسكنهم الفردوس األعلى من

 الصرح العلمي الشامخ جامعة أم القرى ممـثالً يف           كذلك وأخص بالشكر 
 الذي دمج   قسم الدراسات العليا الشرعية   و ريعة والدراسات اإلسالمية ،   كلية الش 

 يف  ونهفلتلك األمساء كل الشكر ، ومجيل العرفان على ما يبذل         ،   مع قسم الشريعة  
  .تذليل العقبات اليت تعرض لطالب العلم

ـ      نْ أَنس وِإ   ة املباركـة ،  فال أنسى ما أيدين اهللا به يف هذه املـسرية العلمي
  املشرف على هـذه الرسـالة       الشيخ  فضيلة والدي   اجلليل  األملعي  العامل أال وهو 

  الـرأي الـسديد ،      ذي  الغطيمل ،   بن ناصر  عبد اهللا بن محد   : األستاذ الدكتور 



  
  ١٨ 

هـذا   -  حفظه اهللا وسدده   - ىرعفقد    والعمل اجلاد املفيد ،      والعقل الرشيد ،  
ـ                  اراً طيبـة   املوضوع منذ أن كان فكرة ، مث مل يزل يسقي غرسه حىت أينـع مث

 الشيء الكثري ، منه ما يعـود        - أعزه اهللا بطاعته     -لقد استفدت منه    مباركة ، و  
 كثري وفري ، ومنـه مـا        ، وهذا   وترتيبه  وجودة إخراجه  ، وذيبهإىل صقل حبثي    

ـ ، وِنهـو   ي  بر املُ معِن فَ وهو اآلخر كثري كثري ،    خصي ،   وشيعود إىل أخالقي     عم   
اِصالنه   حجونِ املُو ،عاللُ خِ اللُ اخلِ ِتم     ه ، ال أعلمه إال متبالً منقطعـاً يف طاعـة      ت

 عـن تالميـذه ،   ماًلِّع، فهنيئاً له ، وجزاه اهللا خري ما جزى م  جل يف عاله    مواله  
ووالديه وأهله وأحبابه أعلى درجات اجلنةوشيخاً عن طالبه ، وب هلَّغ.  

وكذلك أتقدم بوافر الشكر والعرفان لصاحيب الفـضيلة مناقـشي هـذه            
  :الرسالة العلمية 

  .عبد الرمحن بن حممد القرين :األستاذ الدكتور
  .عبد اهللا بن صاحل الزير: واألستاذ الدكتور

ئها مبالحظاما اهلادفـة    اللذين تفضال بقبول مناقشة هذه الرسالة ، وإثرا       
البناءة ، فأسأل اهللا هلما التوفيق والعون والسداد ، وأن يبـارك عليهمـا ، وأن                

  .جيزيهما خري اجلزاء
عروفاً ولو بفكرة ، أو دعوة صـاحلة ،          م يلَّى إِ دسن أَ  م لُّ كُ :وأخرياً أقول 
    أن جيزيه خري اجلـزاء   عرشه يوم ال ظل إال ظله ، و       لِّه يف ظِ  لَِّظفإين أسأل اهللا أن ي

أسأله  إليه كما أحسن إيل ، و      ، ويحِسن وأوفره ، وحيفظه من كل سوء ومكروه        
  .معنا وأحبابنا يف جنة اخللد يف مقعد صدق عند مليك مقتدرتعاىل أن جي
  

.واحلمد هللا رب العاملني وبه الثقة والعون



   

   
١٩ 
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٢٠ 

 
  :)١( امسه ونسبه

ـ ع: هو    حـزم بـن غالـب بـن         بـنِ   سـعيدِ   بـنِ   أمحـد   بـن  يِل
ـ اِرصاحل بن خلف بـن معـدان بـن سـفيان بـن يزيـد الفَ                  ،   أصـالً  يِس

يـِدـِزالـي٢(  بـالـوالء نسبـة ليزيـد بـن أيب سفـيـان األمـويي(  ،  
  

                                                
)١(   

 ، ٥/٦٩٤: ، األنساب للسمعاين١/١٦٧: ، الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة   ٣٠٨:جذوة املقتبس 
 ، اللباب ٥/٦٤٥: ، بيان الوهم واإليهام   ٣/٥٤٦: ، معجم األدباء   ٢/٦٠٥:الصلة البن بشكوال  
 ، املعجـب يف     ١٥٦:ار احلكماء للقفطـي   بعلماء بأخ  ، أخبار ال   ٣/٤١٢:يف ذيب األنساب  

 ، ايـة األرب يف فنـون        ٣/٣٢٥: ، وفيات األعيـان    ٤٦:تلخيص أخبار املغرب للمراكشي   
 ، العرب يف خرب مـن       ٣٠/٤٠٣: ، تاريخ اإلسالم   ٣/١١٤٦: ، تذكرة احلفاظ   ٢٣/٢٦٤:األدب

 يعمـل يف امللـك       ، حتفة الترك فيمـا جيـب أن        ١٨/١٨٤: ، سري أعالم النبالء    ٣/٢٤١:غرب
 ،  ٣/٧٩: ، مـرآة اجلنان وعربة اليقظان لليـافعي       ٢٠/٩٣: ، الوايف بالوفيات   ٨٦:للطرسوسي

 ، طرح التثريب يف شرح التقريـب     ٤/٨٧: ، اإلحاطة يف أخبار غرناطة     ١٢/٩١:البداية والنهاية 
زان البـن    ، لسان املي   ١٤٦: ، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة للفريوز أبادي         ١/٧٣:للعراقي

 ، املقصد األرشـد يف ذكـر        ٥/٧٥: ، النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة       ٤/١٩٨:حجر
 ، وإمنا ذكره ابن مفلح يف طبقات احلنابلة لكون ابن حزم حنبلياً             ٢/٢١٣:أصحاب اإلمام أمحد  

 ، نفح الطيب مـن غـصن        ٤٣٥:بتعظيمه اإلمام أمحد وإجالله له ، طبقات احلفاظ للسيوطي        
 ، أجبـد العلـوم      ٣/٢٩٩: ، شذرات الذهب يف أخبار مـن ذهـب         ٢/٧٧:لرطيباألندلس ا 
 ، فهـرس الفهـارس      ١/٣٢٠: ، شرح قصيدة ابن القيم ألمحد بن عيـسى         ٣/١٤٧:للقنوجي

  .١/٣٥٨:واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات للكتاين
  بـن أيب  يزيد بن أيب سفيان صخر بن حرب ، أبو خالد األموي ، أخو اخلليفـة معاويـة     : هو )٢(

سفيان ، كان يزيد أحد فضالء الصحابة من مسلمة الفتح ، وهو أحد أمراء األجناد بالـشام ،                  
معرفـة الـصحابة أليب نعـيم       : ينظـر . هـ١٨مات يف خالفة عمر يف طاعون عمواس سنة         

  .٦/٦٥٨: ، اإلصابة٥/٢٧٧٤:األصبهاين
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٢١ 

  .)٢(أبو حممد :  داراً ونشأة ، الظاهري مذهباً ، وكنيته)١( يِبطُرمث القُ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
معجم : ينظر. اً مللوك بين أمية   نسبة لقرطبة وهي مدينة عظيمة وسط بالد األندلس ، كانت مقر           )١(

  . ٤٥٦: ، الروض املعطار٤/٣٢٤:البلدان
   . ١٨/١٨٤: ، سري أعالم النبالء٣/٣٢٥: وفيات األعيان ،٣٠٨:جذوة املقتبس: ينظر )٢(
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٢٢ 

  :مولده وأسرته
ِلواإلمام أبو حممد ابن حزم يف قُ       د طُراألندلس ، يوم األربعاء آخر      ِبلْ قَ ةَب 

  .)١(هـ٣٨٤يوم من شهر رمضان سنة 
  ،  ورئاسـةٍ   وشرفٍ ز بيت عِ  ليلُفهو س ؛  أما عن أسرة أيب حممد ابن حزم        

  ولـة   الد سي ، وزير  أبو عمر أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب األندل         : فوالده هو 
ِراِمالعن أهل العلم واألدب والبالغة ، معروفاً برجاحة عقله ، وحسن           ة ، كان مِ   ي

  .)٢( هـ٤٠٢:هـ ، وقيل٤٠٠تدبريه ، قيل إنه تويف يف حدود 
 بن أمحد بن سعيد     أبو بكر : ىدع أبو حممد ابن حزم أن له أخاً ي        ركَوقد ذَ 

هـ ، وهو حينـها ابـن       ٤٠١ قرطبة سنة     ، وذكر أنه مات يف طاعون      بن حزم ا
  .)٣( اثنني وعشرين عاماً

وذُِكر يف بعض كتب التراجم والتاريخ واألدب اثنان من أسرة ابن حـزم             
  :ومها من أبناء عمومة أيب حممد ابن حزم ؛ ومها

عبد الوهاب بن أمحد بن عبد الرمحن ، أبو املغـرية ابـن حـزم               : األول
ان صاحب علم وأدب ، ومل أقف على تـاريخ          األندلسي ، الوزير الكاتب ، ك     

  .)٤( وفاته
حممد بن حيىي بن حزم ، أبو الوليد املغريب ، أحـد أعيـان أهـل     : والثاين

  .)٥( هـ٥٠٠األدب ، وكان من أحلى الناس شعراً يف زمنه ، تويف بعد 
                                                

  .٢/٧٨: ، نفح الطيب٣٠/٤٠٤: ، تاريخ اإلسالم٣/٣٢٥:وفيات األعيان: ينظر )١(
  .٣/٣٢٨: ، وفيات األعيان١٢٦:وة املقتبس ، جذ٢/٤٥٠:اإلكمال البن ماكوال: ينظر )٢(
  .٢٥٩:طوق احلمامة: ينظر )٣(
 ، املغـرب يف حلـى   ١/١٣٢: ، الذخرية يف حماسن أهل اجلزيـرة   ٢٠٢:مطمح األنفس : ينظر )٤(

  .١/٣٥٧:املغرب
   ، ١/٢٤٤:املغـرب يف حلـى املغـرب     ،٤/٥٩٨:الذخرية يف حماسن أهـل اجلزيـرة    : ينظر )٥(

   .٢/٤٤٧: ، فوات الوفيات٥/١٢٨:الوايف بالوفيات
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 يف كتب السري والتراجم أن لـه  رِكأما عن أوالد أيب حممد ابن حزم فقد ذُ       
  :لولد وهمثالثة من ا

ـع القـرطيب ،  اِف علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ، أبو ر     بن لُضالفَ: أوالً
كان نبيهاً فاضالً أديباً ذكياً يقظاً ، وكتب خبطه علماً كثرياً ، وتويف يف معركـة                

  .)٢( هـ٤٧٩ سنة )١( الزالقة
 ،   بن علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ، أبو سليمان القرطيب            بعصاملُ: ثانياً

ن طلب العلم ومحله ، ونقل بعض أهل التـراجم           مِ ِهِفلَ س ِنن أنه كان على س    رِكذُ
      م أخطؤوا يف جعن بعض املؤرخني أِهِلع م امسـ ِإ: " داود ، وقال  : ه نـ  غَ ه  ،  طٌلَ

والصومل أعثر له على تاريخ وفاة )٣( " أنه املصعب واب ،.  
عيد بن حزم ، أبو أسامة القـرطيب ،          بن علي بن أمحد بن س      وبعقُي: ثالثاً

 بيت علم وجاللـة ، تـويف سـنة    يلُِلكان من أهل النباهة واالستقامة ، وهو س 
  .)٤( هـ٥٠٣

كان ما مضى هو ما استقصيته عن أسرة أيب حممد ابن حزم ، ومل أعثـر                
  .على آخرين من أسرته فاهللا أعلم

  
  
  

                                                
بطحاء الزالقة ؛ وهي إحدى أراضي غرب األندلس        : بفتح أوله وتشديد الثاين ، ويقال     : الزالقة )١(

قريباً من مدينة قرطبة ، وعلى هذه األرض وقعة شهرية مسيت باسم تلكم األرض وقد كانت بني    
  .٢٨٧:وض املعطار ، الر٣/١٤٦:معجم البلدان: ينظر. يوسف بن تاشفني وملك اإلفرنج

 ، ٣٢/٢٧٧: ، تاريخ اإلسـالم    ٣/٣٢٩: ، وفيات األعيان   ٢/٦٧٨:الصلة البن بشكوال  : ينظر )٢(
  .٢٤/٤١:الوايف بالوفيات

  .٢/١٨٧:التكملة لكتاب الصلة: ينظر )٣(
  .٣/٩٨٨:الصلة البن بشكوال: ينظر )٤(
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  :صفاته وأخالقه
البن حزم ، أما صفاته ومشائلـه       " اجلسمية "مل أعثر على الصفات اخلَلِْقية    

  :اخلُلُِقية فمنها
 اإلنصاف   حيث ي ، حخربك حبكاية لوال رجاؤها    أو: "  ابن حزم قائالً   ثُد

 وهي أين ناظرت     ، من لعله ينافر ما ذكرناها    نصاف ع ن يسهل ا اإل   أيف  
،  لسانه    يف تكان عدم فصاحة ل؛   فيها   هوتلَعحابنا يف مسألة فَ   صأن   مِ رجالً

ي منـها  ِسفْ يف ناكزيل حـتيت منأ ، فلما    راِه ظَ ينأ الس على    قضىوان
فَ يٌءش لَّطَتبتبعض الكتب   يف  ا  ه  ، فوجدت بصحيحاً اناًره    طـالنَ  يـبني ب 

صحابنا ممن شهد ذلـك     أوصحة قول خصمي ، وكان معي أحد        ،    قويل
فقال ،  لى املكان من الكتاب     مت ع لَّين قد ع  إ مث    ، ه بذلك فتر فع  ، الس

ـ محلَأريد :  ، فقلت ما تريد ؟ :يل هذا الكتاب وعرض علـى فـالن  ه ،  
ـ   مجه فَ ، إىل قوله     وأين راجع   ، لُبِطين املُ أ و قِح بأنه املُ  همعالإو ن  عليه ِم
 نعـم ،    :ك ذا ؟ فقلت له    سفْ ن حمسوت: يل   وقال،    !تِهب م رم أَ كِلذَ

واعلم أن هـذا الفعـل     ، إىل غد    هترخين ذلك يف وقيت هذا ما أَ      ولو أمكن 
ِسكْيوال  ،نصاف الذي ال شـيء يعدلـه         مع حتليك باإل   ِركْمجل الذِّ أك  ب

 يكن غرضأ ك وِهن تم فْ نساِل أنك غَ  كب   ، وِهأو تم م ن حضرـ  مِ ك ن م
يغتبِ ر ك   ،ِثويِبق كِمحوب ، فتكـون احلقيقة مغلنت بأو، نك غالب أ ك 

زلة مـن يـوهم   ـة مبنم اِهلطَاِقوس،   البتة   وسخيفاً،    جداً  وضيعاً خسيساً
 لـه   الُقَن ي  م اِبص منحوس ، أو يف نِ     يِقوهو ش ،   اعطَ م كِلنه م أنفسه  

هل أ عند   ةٌأَزه وم رةٌخس م  فيحصلَ  ، هوش م ودسوهو أَ ،   يحِل م يضبأَ كنِإ
،  ذا فهو مغـرور  يِضن رن مأواعلم  ،لعقول الذين قضاؤهم هو احلق      ا

ى ا يلتذ فيها    رغ ؛ واملُ  مقىوإا بضائع احل  ،   صاحب األماين    ه سبيلُ سبيلُ
نه ليس يف   أو،  نه يف أضاليل    أونظر يف حاله علم     ،  ثاب إليه عقله    حىت إذا   
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ـ     إو ،يده شيء    ياك وااللتفـات إىل م ـ ن ي تبجقُد بِ حـ ر   ه يف اجلـدل    ِت
 والباطل   ، جعل احلق باطالً  أن  أإين قادر على    : ن يقول أفيبلغ به اجلهل إىل     

م سفلة أرذال أهل كـذب      إ ف  ، صدق مثل هؤالء الكذابني   فال ت ،   حقاً
وش١( "محاقة  ور(. 
    ومما ذكر يف الثناء عليه يف ذكائه وسرعة          الذكاء والنباهة وسعة احلفظ ، 

 اجتمع له مـع     فيما -رمحه اهللا    -وما رأينا مثله    : " همبديهته قول بعض  
ـ  ذَ قِزور: " ، وقال آخرون   )٢(  "الذكاء وسرعة احلفظ       ، طـاً رفْ م اًءكَ

، )٤(  "وكان واسع احلفظ جـداً    : "  ، وقالوا يف حفظه    )٣(  "االًي س ناًهوِذ
  .)٥(  "اإلمام احلافظ العالمة: " وقال آخرون

 الوفاء   ؛ حيث ي حـ    ثُد ـ حنلقـد م  "  :الً عـن نفـسه    اِئ ابن حزم قَ   ي ِن
 ، ووهبين من احملافظـة      ٍةداِح و ٍةقيلْ بِ  إيل تمن ي من الوفاء لكل م     اهللا

ـ  ممذَتن ي مِل د ، ومنـه   مين ولو مبحادثته ساعة حظاً أنا له شـاكر وحام
مسِمتد وم ِزستلُقَثْ أَ ء ، وما شي   يد لَ عمِ ي  ن الغولَ ، ِرد عِرم ي م ا سمحت 
يف الفكرة يف إِ    طُّي قَ ِسفْن ضاِرر ـ  ذِ لُّقَ وبينه أَ  ن بيين  م وإِ  اٍمم ،  ـ ظُن ع ت م

ِرجيرثُوكَ،  ه  تذُ يلَّت إِ ر نقَه ، ولَ  وب د دهن  ي مِ ِنمـ فَ، ا غـري قليـل   ذَه ا م
جزيتاحلُال ِب ِإىأَو على السس٦(  " كثرياًى ، واحلمد هللا على ذلكن(. 

                                                
  .١٨٠ - ١٧٩:التقريب حلد املنطق: بتصرف يسري من )١(
 ، مرآة   ٣٠/٤٠٦: ، تاريخ اإلسالم   ٢/٦٠٥: ، وينظر الصلة البن بشكوال     ٣٠٩:سجذوة املقتب  )٢(

  .٤/٨٨: ، اإلحاطة يف أخبار غرناطة٣/٨٠:اجلنان
  .١٨/١٨٦:سري أعالم النبالء )٣(
  .٤/١٩٨:لسان امليزان )٤(
  .١٢/٩١: ، البداية والنهاية٢٠/٩٣:الوايف بالوفيات )٥(
  .٢١٠:طوق احلمامة )٦(
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      وقد عاب العلماء على ابن حزم تهجمه  على م ـ  ، وقَ  ِهِفاِلخ ـ  يحِب ش ه ،  ِمت
ـ  األكابر مبا يستحيى منه ، وهلذا ههتع بالوقيعة يف العلماء ، ون     ِهاِنس لِ ةَدوِح ت رِج

م ذاته هـذا     ، ويرِجع ابن حز    )١( كتبه يف زمنه ، وأقصاه امللوك واألمراء يف وقته        
ـ  شديدة وةٌلَّولقد أصابتين ِع: "  يقول عنهٍبب إىل س قلُاخلُ ـ ت عدلَّ ـ  ريلَ يف واًب 
  وقلـة  ،  وضـيق اخللـق     ،  ر  جن الـض   مِ يلَ ذلك ع  دلَّوفَ،    شديداً )٢( الحالطِّ

 ـالصرب والنأمراً )٣( ِقز          ـ  حاسبت نفـسي فيـه إذ أنكـرت ت بلَد ـ لُ خ   ، ي  ِق
ـ وصح عندي أن الطِّ   ،   عجيب من مفارقيت لطبعي      واشتد ال موضـع الفـرح     ح  

  .)٤(  "إذا فسد تولد ضده
  

  

  

  

  

  
  
  
  

                                                
 ، وفيـات    ٣/٥٥٢: ، معجـم األدبـاء     ١/١٦٨: يف حماسن أهـل اجلزيـرة      الذخرية: ينظر )١(

 ، شـذرات  ٣/١١٥١: ، تـذكرة احلفـاظ  ١٨/١٨٦: ، سري أعالم النـبالء  ٣/٣٢٧:األعيان
   .٣/٣٠٠:الذهب

عضو من أعضاء البدن الداخلية يقع بني املعدة واحلجاب احلـاجز يـسار الـبطن ،                : الطِّحال )٢(
، لغـة   ) طحل: (املعجم الوسيط ، مادة   : ينظر. دمي من كرياته  ووظيفته تكوين الدم وإتالف الق    

   .٢٦٠:الفقهاء
  ).نزق(مادة :  ، احمليط يف اللغة١٩٦:إصالح املنطق البن السكيت. العجلة مع الطيش: النـزق )٣(
  .٧١:مداواة النفوس )٤(
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٢٧ 

  :وفـــاتـــه
        تويف اإلمام أبو حممد ابن حزم رمحه اهللا مشِل سـالطني زمانـه      داً مِ رن ِقب  

ـ             )١( يف بلدة لَبلَة   هر ، وكانت وفاته آخر النهار من يوم األحد لليلتني بقيتا من ش
  .)٢( هـ ، وكان عمره إذ ذاك اثنتني وسبعني سنة إال شهرا٤٥٦ًشعبان عام 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                                                
 وقرطبة ، وقد نزهلا     مدينة قدمية غريب األندلس وهي من املدن الكبار ، وتقع غرب إشبيلية           : لَبلَة )١(

 ، ٥/١٠: ، معجم البلـدان ١٤٤:البلدان لليعقويب: ينظر. العرب أول ما دخلها طارق بن زياد       
  .٥٠٧:الروض املعطار

 ، معجـم    ٢/٦٠٦: ، الصلة البـن بـشكوال      ١/١٦٨:الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة    : ينظر )٢(
  .٣/٢٤١: ، العرب يف خرب من غرب٣/٣٢٨: ، وفيات األعيان٣/٥٥٢:األدباء
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٢٨ 

 
  :لعلمطلبه ا

ى بر ت ، علماً بأنه قد   كان أول طلب أيب حممد ابن حزم للعلم هو يف صغره            
 ِلثِْم عن طلب العلم ، وبِ    ذلككل   ، ومع ذلك مل يشغله       ٍفر وت اٍه وج زيف بيت عِ  

 عن طلب العلم ، ومع      فاِرو ص ةَاسئَ والر اه واجلَ زفإن العِ ،  ذلك يفاخر ابن حزم     
توفر ذلكم العز والرئاسة لدى ابن حزم إال أا مل تصرفه تلكم الـصوارف عـن        

   لُمقصده األعظم وهو عالقَ و ِرد  يف الد نأ بـه  ، فكان أول ما بـد      )١( ا واآلخرة ي  
  ة القرآن ، ورواية الـشعر ، وتعلـم        ابن حزم من طلب العلم يف صغره هو قراء        

اخلط ، كل ذلك على أيدي نساء يف قصر أبيه من اجلواري والقريبات ، يقـول                
 أسرارهن ما ال يكـاد      وعلمت من ،   اَءس الن دتاهولقد ش : " ابن حزم عن ذلك   

 بني أيـديهن ، ومل أعـرف        أتش ، ون  نِهوِرج يف ح  يتب ألين ر  ؛يعلمه غريي   
   الَغريهن ، وال جست الر إال وأنا يف حد الشباب وحِ      الَجني ت ٢( لَقَّب( ـ و  ،ي  جِه

وهنملَّ عين القُنآن ر ،وروي كثرياً من األشعار ِنين ،ودرب٣( " ين يف اخلطن(.  
         فأول تعليم ابن حزم كما ظهر مما مضى هو تلُّعمه مبادئ    ِغ العلوم ، وشف 

 من علم اللغة ، وإقـراض       راِف و  ما ، فصار له نصيب     عوِلباألدب والشعر حىت أُ   
الشوصِ  ِرع ، ناخلطابة ، مث تال ذلك مساع أيب حممد ابن حزم للحـديث قبـل           ِةاع 

  ، فروى عن بعض مشاخيه موطأ مالـك ، واملدونـة ، وبعـض                )٤( األربعمائة
وفيه دليل على أنه كان مالكي املذهب ، مث حتول شافعياً ، وأقام عليه              املسانيد ،   

                                                
  .٢/٧٧:نفح الطيب: ينظر )١(
بقَلَ وجه الغالم وتبقَّل إذا ظهر شـعره        : تبقَّلَت األرض ، وبقَلَت إذا ظهر بقلها ، ويقال        : يقال )٢(

  ).بقل: ( ، لسان العرب ، مادة٤/٣٤١:املخصص البن سيده: ينظر. ونبتت حليته
  .١٦٦:طوق احلمامة )٣(
   .٣٠/٤٠٤: ، تاريخ اإلسالم٣/٥٤٧: معجم األدباء ،٣٠٨:جذوة املقتبس: ينظر )٤(
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٢٩ 

زمناً ، مث حتول إىل مذهب أهل الظاهر فأقبل على قراءة العلوم ، وتقييد اآلثـار                
  .)١( والسنن ، ونافح عن مذهب الظاهرية حىت لقي اهللا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ، لـسان    ٣٠/٤٠٥: ، تـاريخ اإلسـالم     ٤٦:املعجب يف تلخـيص أخبـار املغـرب       : ينظر )١(

  .٣٠: ، ابن حزم حياته وعصره أليب زهرة٤/١٩٨:امليزان
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٣٠ 

  :شـيـوخـه
      ممن علماء عصره ، أخذ عنهم علم        ٍريِف غَ درس أبو حممد ابن حزم على ج

احلديث ، ومعرفة الرجال ، والفقه ، واألدب ، واملنطق ، وهؤالء العلماء األجالء              
        كثر ، وليس املقام مقام استقصائهم يف هذه العة ، لذلك اسـتغنيت بـذكر       الَج

  :أشهرهم عن إيراد مجلتهم ؛ فكان منهم
 :  

والقـدوة  ،   مبثابة املؤدب البـن حـزم        احلسني بن علي الفاسي ، وكان     
   ثَّأَ واخللق والعلم ، فَ    يِنالصاحلة له يف الدابن حزم تأثرياً بالغاً ، فكان      شخص   يف   ر

  .)١( واستقامته وعفته، سبباً يف صالح حاله 
:  

أمحد بن حممد بن أمحد ، أبو عمر ، وكان من أول شيوخ ابن حزم الذين                
راً فاضالً عايل اإلسناد ، وهو أحد أكـرب         يبن حزم العلم ، وكان خ     مسع عليهم ا  

  .)٢(هـ ٤٠١مشايخ ابن حزم ، تويف سنة 
: 

حيىي بن عبد الرمحن بن مسعود ، أبو بكر القرطيب ، املعروف بابن وجـه               
   اجلنة ، كان دي ناً خراًً ثقة ، التزم صنعة اخلَ     يز   وقد ع ، مر ـ  د تـويف سـنة      راًه ، 

 .)٣(هـ ٤٠٢
 

                                                
 ١/٢٢٨: ، ويف كتاب الصلة البن بشكوال      ١٩٣: ، جذوة املقتبس   ٢٧٣:طوق احلمامة : ينظر )١(

  . يسمون باحلسنعده يف من
 ، تـاريخ    ١٧/١٤٨:  ، سـري أعـالم النـبالء        ٢/٦٠٥: ، الصلة  ١٠٧:جذوة املقتبس : ينظر )٢(

  . ٢٨/٣٧:اإلسالم
  .٣/١٦٥: ، شذرات الذهب١٧/٢٠٤: ، سري أعالم النبالء٣/٩٥٣: الصلة:ينظر )٣(
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٣١ 

: 
  عبــد اهللا بــن حممــد بــن يوســف القــرطيب القاضــي ، الــشهري 
  بابن الفرضي ، أحد احلفاظ الذين أخذ عنهم ابن حـزم احلـديث بقرطبـة ،                

  ، تـويف سـنة     ) تـاريخ العلمـاء والـرواة باألنـدلس       : (له من املـصنفات   
  .)١( هـ٤٠٣

:  
د الرمحن بن حممد بن خالد األزدي ، أبو القاسم املـصري ، ويعـرف     عب

أيضاً بالصواف ، إمام حافظ ، عامل بالرجال ، واألدب ، والنسب ، تويف سـنة                
  .)٢( هـ٤١٠

:  
عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد اهلمذاين ، املعروف بأيب القاسـم ابـن               

 ، كان يتكسب بالتجـارة ، تـويف     ٍةن، رجل صاحل ، صاحب س     اين  ره الو اِزراخلَ
  .)٣( هـ٤١١سنة 

:  
           عبد اهللا بن حممد بن ربيع التميمي ، أبو حممد ابن بكان من أهـل     وش ، ن 

العلم ، حمدثاً عدالً ، د٤( هـ٤١٥ تويف سنة ناً قانتاً ،ي(.  
 
 
 

                                                
  .٣/١٠٥: ، وفيات األعيان٢٥٤: ، جذوة املقتبس٢٦٢:طوق احلمامة: ينظر )١(
  .٢٨/٢٠٤: ، تاريخ اإلسالم٢/٢٢٣: ، ترتيب املدارك٢٦٠:طوق احلمامة: ينظر )٢(
  .٢٨/٢٧٨:، تاريخ اإلسالم٢/٤٧٥:الصلة: ينظر )٣(
  .٢٨/٣٧٤: ، تاريخ اإلسالم٢/٤٠٢:الصلة: ينظر )٤(



  حياة اإلمام ابن حزم
  

٣٢ 

: 
 له مـشاركة قويـة يف  ن احلسن املَذِْحِجي ، الشهري بابن الكتاين ،         حممد ب 

 ،  وكـالم يف احلكـم    ،  وله تقدم يف علوم الطب واملنطق       ،  والشعر   علم األدب 
  .)١(هـ ٤٢٠وكان شيخ ابن حزم يف املنطق ، تويف حنو سنة 

:  
منِكي ، كان من أهـل      أمحد بن حممد بن عبد اهللا القرطيب ، أبو عمر الطَّلَ          

           العلم والضبط ، رأساً يف القرآن قراءة وإعراباً ، رأساً يف السة ضبطاً وحفظـاً ،     ن
 هـ٤٢٩سيفاً على أهل البدع ، تويف سنة 

)٢(.  
:  

           حممد بن سعيد بن حممد ، املعروف بأيب عبد اهللا ابن نكان ات القرطيب ،    ب
 إنه مات بعـد  :، قيلة ن بالعلم ، جيد املشاركة ، من أهل الس      ثقة صاحلاً ، معتنياً   

  .)٣(هـ ٤٢٩هـ ، وأرخ بعضهم وفاته سنة ٤٠٠سنة 
:  

             د بن مغيث ، املعروف بأيب الوليد ابن الصار ،  فَّيونس بن عبد اهللا بن حمم
حلظ من علـم اللغـة      ، وافر ا   كثري الرواية قاضي قرطبة ، احملدث الفقيه ، كان        

تـويف سـنة    ،    بليغاً يف خطبـه    ،النفيس يف معاين الزهد     ، قائالً للشعر     والعربية
  .)٤(هـ٤٢٩

                                                
 ، معجم   ١/٢١١: ، املغرب يف حلى املغرب     ٢/١٨٥:رسالة يف فضل األندلس البن حزم     : ينظر )١(

  .٣٠/٤٠٦: اإلسالم ، تاريخ٥/٣٣٢:األدباء
  .٣/١٧٠: ، العرب١/٣٨٥: ، معرفة القراء الكبار٢/٣١٢:ترتيب املدارك: ينظر )٢(
 ، تـاريخ  ٥/٥٤٢: ، األنـساب ٦٠: ، جذوة املقتـبس ١/٤٤٤:اإلكمال البن ماكوال  : ينظر )٣(

  .٢٩/٢٦٧:اإلسالم
  .٣/٩٨١: ، الصلة٣٨٤:جذوة املقتبس: ينظر )٤(
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٣٣ 

  :مكانته العلمية
        ر منسال شك أن أبا حممد ابن حزم تتب ال يف فُ   العـ  وٍنن ش ـ   ت ى ، وحاز 

 وسعة احلفظ ، ولذلك      والفطنة وسرعة البديهة ،    اِءكَ يف وقته يف الذَّ    ِقب الس بصقَ
ء ، كيف ال يكون ذلـك        بالدعا فكُ بالثناء ، وارتفعت له األَ     نسلْ األَ هت لَ جهلَ

   . ِهِتن عن سبالذَّ، و املصطفى  وهو من هو يف اتباِع أثر
ولقد أنصفه مجع من العلماء األجالء مبقوالت عظيمة ، تبني مكانته عنـد            

 )١( هيبى رأسهم اإلمام املؤرخ احلافظ مشس الدين الـذَّ     أهل العلم والبصرية ، وعل    

  الفقيـه احلـافظ     ،    ذو الفنون واملعـارف     ، اإلمام األوحد البحر  : " ففيه يقول 
،  ق ذكـاء مفرطـاً    ِزور ،   األديب الوزير الظاهري صاحب التصانيف    ،  املتكلم  

ـ  وكان قـد م  ،  نفيسة كثرية  باًت وكُ  ، االًي س وذهناً هريف األدب واألخبـار  الً أو 
ـ بتم،  فإنه رأس يف علوم اإلسالم       ،   ويف املنطق وأجزاء الفلسفة   ،  والشعر   حيف  ر 

قلالن، عدمي النظري على ي وفَ،  فيه ٍسبِراِه ظَِطر٢(  " يف الفروع ال األصولٍةي(.  
بو حممد   أ هفَلَّوجدت يف أمساء اهللا تعاىل كتاباً أَ      : " )٣(وقال أبو حامد الغزايل   

  .)٤( " ذهنه الِني حفظه ، وسِمظَابن حزم األندلسي ، يدل على ِع

                                                
 بن عثمان ، أبو عبد اهللا الذهيب ، اإلمـام احلـافظ احملـدث ،        حممد بن أمحد  مشس الدين   : هو )١(

تاريخ اإلسالم ، وسري أعـالم النـبالء ،   : صاحب التصانيف الكثرية النافعة وكان من أشهرها       
،  ٩/١٠٠: طبقات الشافعية الكـربى   نظر  ي. هـ  ٧٤٨وميزان االعتدال ، وغريها ، تويف سنة        

  .٣/٥٥:طبقات ابن شهبة
  .١٨٦ - ١٨/١٨٤:ري أعالم النبالءبتصرف من س )٢(
حممد بن حممد بن حممد ، حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل ، صاحب التصانيف املفيدة  يف                  :هو) ٣(

إحياء علوم الدين واملستصفى وغريها ، : فقه الشافعية كالوسيط ، والوجيز ، ومن أشهر مصنفاته
  . ١/٢٩٣: ،  طبقات ابن شهبة٦/١٩١: طبقات الشافعية الكربى: ينظر. هـ٥٠٥تويف سنة 

   . ١٨/١٨٧: سري أعالم النبالء )٤(
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٣٤ 

ـ   هباِرى ش رو، وال ي   )١( هباِرو غَ فكَكان كالبحر ال ت   : " وقيل در ، وكالب
تحمدلُالِئ ده ، وال يكَّمن٢( "ه لُاِئ ن(.  

ديث وفقه  كان أبو حممد حامل فنون من ح      : " وقال بعضهم يف الثناء عليه    
مع املشاركة يف كثري من أنواع التعاليم       ،  وجدل ونسب وما يتعلق بأذيال األدب       

  .)٣(  "وله يف بعض تلك الفنون كتب كثرية، القدمية من املنطق والفلسفة 
وأوغل بعد هذا يف االستكثار من علوم الشريعة حـىت          : " وقالوا أيضاً عنه  

،  العـدد     كـثريةَ  اٍتفَنصوصنف فيها م  ،   باألندلس قبله    طُّنال ما مل ينله أحد قَ     
  .)٤(  "معظمها يف أصول الفقه وفروعه على مذهبه الذي ينتحله، شرعية املقصد 

وبرز فيهـا   ،  واشتغل بالعلوم النافعة الشرعية     : " )٥(وقال احلافظ ابن كثري   
 إنه صنف أربعمائة جملـد يف  :يقال، وصنف الكتب املشهورة    ،  وفاق أهل زمانه    

 لـه يف الطـب       ،  فصيحاً  شاعراً  طبيباً ديباًأ وكان    ،  من مثانني ألف ورقة    قريب
  .)٦(  "ومال وثروة، اسة ووجاهة ئوكان من بيت وزارة ور، واملنطق كتب 

ابن حزم أمجع أهل األندلس قاطبة لعلـوم      أبو حممد   كان  : " وقيل يف شأنه  
ظه من البالغـة    ووفور ح ،   يف علم اللسان     هوأوسعهم معرفة مع توسع   ،  اإلسالم  
  .)٧( "واملعرفة بالسري واألخبار، والشعر 

                                                
  ).غرب: (لسان العرب والقاموس احمليط ، مادة: ينظر. مجع غارب ، وغارب البحر أعايل موجه )١(
  .١/٣٥٤: ، املغرب يف حلى املغرب١/١٦٧:الذخرية البن بسام )٢(
  .٣/٥٥١: ، معجم األدباء١/٣٥٤: ، املغرب يف حلى املغرب١/١٦٧:الذخرية البن بسام )٣(
  .١٥٦:ار احلكماءب ، أخبار العلماء بأخ٣/٥٤٧:معجم األدباء )٤(
 ، أبو الفداء ، احلافظ املؤرخ الفقيه يف مذهب الشافعية ، له كثري بن عمر بن إمساعيل الدين عماد: هو )٥(

ـ ٧٧٤ سنة   ، تويف  العظيم والبداية والنهاية   تفسري القرآن : مؤلفات جليلة من أشهرها     :نظـر ي . هـ
  . ١/٤٤٥ : ، الدرر الكامنة٣/٨٥:طبقات الشافعية البن شهبة

  .١٢/٩٢:البداية والنهاية )٦(
  .١٨/١٨٧: ، سري أعالم النبالء٣/٣٢٦: ، وفيات األعيان٢/٦٠٥:الصلة )٧(
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خيرج مـن   ،   )١( اجج ثَ اٌءوم،   اجج ع رحب فَ هوظُفُحأما م : " ومن أقواهلم 
 حبره مروينبت بثِ   ، مكَ احلِ انُج فَلْ أَ ِهاِججاف الن لقد حفـظ     ، م يف رياض اهلمم   ع 

  .)٢( "علوم املسلمني وأرىب على كل أهل دين
،  كان حافظاً عاملاً بعلوم احلديث وفقهه     : " وأثىن عليه بعض تالميذه فقال    
    مستنبطاً لألحكام من الكتاب والسةن     متفنناً يف علوم ج ،عـامالً بعلمـه   ،   ٍةم  ،

اسة اليت كانت له وألبيه من قبله مـن الـوزارة وتـدبري      ئزاهداً يف الدنيا بعد الر    
   يف كل مـا حتقـق بـه يف           كثريةٍ يفاِلو، وت  ٍةمئل ج ، متواضعاً ذا فضا    املمالك
  واملـسندات شـيئاً    ،  واملـصنفات   ،   ومجع من الكتب يف علم احلديث         ، العلوم
فيما اجتمع له مع الذكاء      -رمحه اهللا    -وما رأينا مثله     ، ، ومسع مساعاً مجاً    كثرياً

ـ الـشعر ن  وكان لـه يف اآلداب و      ،   ، وكرم النفس والتدين    وسرعة احلفظ     سفَ
اِسوع وب ،٣(  "يقول الشعر على البديهة أسرع منه، وما رأيت من   طويلاع(. 

ه يف أكابر العلماء ملا انصرف عنـه        طبع اإلمام ابن حزم ووقيعت     ةُدولوال حِ 
الكثري ، وألقبل القاصي والداين للنهل من معني علمه ، وبديع قوله ، وألجل هذا               

إال وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك       ،  اجلملة فالكمال عزيز    ويف  : " يقول الذهيب 
  ، وحيسن النظم والنثـر   ،  وجييد النقل   ،  وكان ينهض بعلوم مجة      ،   رسول اهللا   

، وقد زهـد يف الرئاسـة   ، ومصنفاته مفيدة ، ومقاصده مجيلة ، وفيه دين وخري    
د أثىن عليه قبلنا    وق،  وال جنفو عنه    ،  فال نغلو فيه    ،   على العلم    زله مكباً ـولزم من 
 .)٤(  "الكبار

 
                                                

: ينظر. النصبابالشديد ا: اً إذا انصب وسال ، والثَّجاج    ج املاء ثُجوج  صيغة مبالغة ِمن ثَ   : ثَجاج )١(
  ).ثَج: (مادة. املصباح ، واملعجم الوسيط

  .٣٠/٤٠٩: ، تاريخ اإلسالم٣/١١٤٨: ، تذكرة احلفاظ١٨/١٩٠:سري أعالم النبالء )٢(
  .٣٠٨:بتصرف من جذوة املقتبس )٣(
  .١٨/١٨٧:سري أعالم النبالء )٤(
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  :أعــمــالــه

مل تطنب مصادر ترمجة أيب حممد ابن حزم يف احلديث عن أعماله ، وإمنـا                 
 ِشكانت تري  إىل ت كَيه الوزارة ، وقد ذَ    لِّوأن أبـا حممـد      ت بعض مصادر ترمجته   ر   

  بين أمية يف زمانه باألندلس وهـو اخلليفـة         ابن حزم قد توىل الوزارة ألحد أمراء        
ل ، واعتقل ابن حـزم      ِت، مث إن اخلليفة قُ     )١( "املستظهر باهللا "عبد الرمحن اخلامس    

على إثر ذلك وأودع السجن ، مث بعد خروجه وزر للخليفة هشام بـن حممـد                
ياسة  ابن حزم الوزارة ، وترك أمـر الـس         ذَب، وملا أطيح شام ن     )٢( "املعتد باهللا "

ِهوزيف أمرها ، وأقبل على العلم بِ       د ٍسفْن م لَتٍةفَه  فَ ، وتكَ وأَ  له غَرمث   ،  عليـه  ب
مشتغالً بتعليم الطالب ، وتصنيف الكتب حىت أصبح من كبـار العلمـاء             صار  

 ، وقد بلغت تصانيفه كما أخرب بذلك ابنه أبو رافع الفضل بن علـي               )٣(فنينصاملُ
 .)٤( من أربعمائة جملد ، وتشتمل على قرابة مثانني ألف ورقةأا بلغت حنواً 

  
                                                

ويل اخلالفة بقرطبة . ن الناصرأبو املطرف عبد الرمحن بن هشام بن عبد اجلبار بن عبد الرمح  : هو )١(
. هـ ، وقتل يف نفس العام لثالث بقني من ذي القعـدة           ٤١٤يف الثالث عشر من رمضان سنة       

 ،  ١/٤٨: ، الذخرية البن بـسام     ٢٥:  ، جذوة املقتبس   ٢/٢٠١:رسالة يف فضل األندلس   : ينظر
  .١/٤٣٦: ، نفح الطيب٥٤:املعجب

 بن عبد الرمحن الناصر ، بويع باخلالفة بقرطبة شهر          أبو بكر هشام بن حممد بن عبد امللك       : هو )٢(
هـ ، وبقي متردداً بالثغور ثالثة أعوام إال شهرين ، مث خِلع فخرج مـن               ٤١٨ربيع األول سنة    

رسـالة يف فـضل     : ينظـر . هـ ، وكان آخر خلفـاء بـين أميـة         ٤٢٨قرطبة ، وقتل سنة     
  .٥٧: ، املعجب٨/١٠٦: ، الكامل يف التاريخ٢٧: ، جذوة املقتبس٢/٢٠٣:األندلس

 ، الـوايف  ٨٦: ، حتفـة التـرك  ٣/١١٤٨: ، تـذكرة احلفـاظ     ٣/٥٤٧:معجم األدباء : ينظر )٣(
  .٤/١٩٩: ، لسان امليزان٢٠/٩٣:بالوفيات

   ،  ١٨/١٨٧: ، سـري أعـالم النـبالء       ٣/٣٢٦: ، وفيـات األعيـان     ٢/٦٠٥:الصلة: ينظر )٤(
   .٨٦:حتفة الترك
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  :تــالمــيــذه
  تلْتذَم       على يد أيب حممد ابن حزم ع دد    من العلماء برغم ن ـ  ِذب ـ  ٍريِث كَ ن  ِم

لَعاِءم  عصره له ، وت ِهيِدِهز ه م يف األخذ عنه ، وكان يف أوائل من أخذ عنه أبنـاؤ
، وأبو سليمان املصعب ، وأبو أسامة يعقـوب ، وقـد            أبو الفضل رافع    : الثالثة

  .مضى ذكرهم أثناء التعريف بأسرة ابن حزم 
  :وكان يف عداد تالميذ ابن حزم األمساء التالية  

:  
اء ، مـن أهـل      راحلسني بن حممد ، أبو الوليد الكاتب ، الشهري بابن الفَ          

  .)١(  على تاريخ وفاته أعثروملقرطبة ، ومن شيوخ أهل األدب ، 
:  

ـ اجلَ، أبـو القاسـم        بن عبد الرمحن   د بن أمحد  اِعص ي األندلـسي  اِني  ،   
طبقـات  : ياً يف أموره ، وله عدة مصنفات منـها        رحت، كان م  )٢( ةلَطَيلَقاضي طُ 

  .)٣( هـ٤٦٢األمم ، ومقاالت أهل امللل والنحل ، وغريها ، تويف سنة 
:  
  عمر بن حـان بن خل  ي  ف بن حأبو القاسم القرطيب ، كـان مـن          اني ،   

 أهل النِلب         ـ قْ والذكاء ، واحلفظ واليقظة ، والفصاحة الكاملة ، تويف م والً سـنة  ت
  .)٤( هـ٤٧٤

                                                
  .١/٢٢٠:لة لكتاب الصلة ، التكم١٩٢:جذوة املقتبس: ينظر )١(
مدينة كبرية ببالد األندلس ، هي منها باملركز ، وهي مدينة حصينة منيعة ، سـكاا                : طُلَيطَلَة )٢(

 ،  ١٤٥:البلدان لليعقـويب  : ينظر. أخالط من العرب والرببر واملوايل ، وهي قاعدة ملك الروم         
  .٣٨١: ، الروض املعطار٤/٣٩:معجم البلدان

  .٣/١٨٦: ، األعالم للزركلي١٦/١٣٥:بالوفياتالوايف : ينظر )٣(
  .٢/٥٣١:، بغية امللتمس للضيب٢/٥٨٦:الصلة البن بشكوال: ينظر )٤(
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:  
 ،  حممد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهللا ، أبو عبـد اهللا األزدي احلميـدي               

عاً ِرر بصحبته ، كان إماماً تقياً و      ِهوش،  اإلمام األثري املتقن ، صاحب ابن حزم        
متبراً يف فنون عدة ، صنف اجلمع بني الصحيحني ، وجذوة املقتبس يف ذكـر               ح

  .)١( هـ٤٨٨والة األندلس ، تويف سنة 
:  

ـ حممد املَعبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن العريب ، أبو      ي مـن أهـل   ِراِفع
ـ            )٢( إشبيلية احب عارضـة   ، وهو والد أيب بكر ابن العريب القاضي املـالكي ص

، كان أبو حممد ابن العريب أديباً من أهـل النباهـة             )٣( األحوذي وأحكام القرآن  
واجلاللة والوجاهة ، وقد صحب ابن حزم وأكثر السماع عنـه ، تـويف سـنة                

  .)٤( هـ٤٩٣
  
  

 
  

                                                
  .١٩/١٢٠: ، سري أعالم النبالء٣/٨١٨:الصلة البن بشكوال: ينظر )١(
مدينة قدمية من أعظم مدن اجلزيرة األندلسية وتقع غريب قرطبة ، وإشبيلية مدينة شـبه               : إشبيلية )٢(

 ، ١/١٩٥:معجـم البلـدان  : ينظر. حبرية كان يزعم بعضهم أا قاعدة ملك الروم قبل طليطلة  
  .٥٨:الروض املعطار

  حممد بن عبد اهللا بن حممد ، أبو بكر ابن العريب املعافري ، قاضي إشبيلية باألندلس ، وختام  : هو )٣(
الك ، وأحكام القرآن ،     املس: علمائها ، وآخر حفاظها كما حكاه بعض مترمجيه ، من مصنفاته          

 ، شجرة   ٢٨١: الديباج املذهب : ينظر. هـ٥٤٣والعواصم من القواصم ، وغريها ، تويف سنة         
  .١٣٦:النور الزكية

 ، الـوايف    ١٩/١٣٠: ، سـري أعـالم النـبالء       ٢/٢٥٩:التكملـة لكتـاب الـصلة     : ينظر )٤(
  .١٧/٣٠٧:بالوفيات
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  :ـهمـصـنـفـات
           سبق أن ذكرت أن أبا حممد ابن حزم قد نبعد أن خـاض     أمر السياسة    ذَب

 وسرب أغوارها ، فعلم أا مشغلَةٌ عن العلم ، ولذا مل يوهلا اهتماماً ، مث                ،غمارها  
 على ذلك ، وقد أحصى ابنه الفضل مؤلفات أبيه          بكَ تفرغ للعلم والتأليف وأَ    إنه

لد يف حنو مثانني ألف ورقة ، هذا مع جودة مـصنفات             أربعمائة جم  ابةُرفإذا هي قُ  
ه رمحه اهللا رمحة واسعة ، وابن حزم كما ذكر مترمجـوه            ِسفَوطول ن ،  ابن حزم   

مفَتنبل تعددت مؤلفاته يف عدة فنون ؛         ،  علم واحد   ، فلم تقف مصنفاته على     ن 
لفقه وأصـوله ،    فمنها مؤلفاته يف االعتقاد ، ويف التفسري ، واحلديث واألثر ، وا           

  .واللغة واألدب ، والتاريخ واألنساب ، وغريها من الفنون
 منـها ، ولـست    املطبـوعِ هو أشهر مؤلفات ابن حزم   وما سأورده هنا      

بل أكتفي بأشهرها ، والستقصائها يرجع إىل الكتب الـيت عنيـت            ،  مستقصياً  
ِماِلبدراسة تراث ابن حزم ، فكان من أشهر مصنفات هذا العالن اآليتيِرِرح :  

 ًمصنفاته يف علوم االعتقاد:  أوال:  
   .)١( األصول والفروع من قول األئمة . ١
   .)٢( البيان عن حقيقة اإلميان . ٢
   .)٣( التلخيص لوجوه التخليص . ٣
  .)٤(التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق  . ٤
  . )٥( حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذّبة إىل يوم الدين . ٥

                                                
  .م ١٩٧٨سنة حممد عاطف العراقي ، وآخرين / د:مطبوع بتحقيق )١(
  .إحسان عباس / د: مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ،  بتحقيق )٢(
  .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٣(
   . ٢/٢٥٦:ابن حزم خالل ألف عام البن عقيل: مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ، وينظر )٤(
  .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٥(
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٦ . الدـ  حتقيق الكالم فيما يلزم اإلنسان اعتقاده والقـول بـه يف املِ            ة يف ر ة لَّ
ح١( ة باختصار وبيانلَوالن(.  

٧ . الردعلى ابن الن ٣(  اليهودي)٢( ةيلَِرغ( .   
٨ . الرعلى الِكد ِدن٥(  الفيلسوف)٤( ي(.  
٩ . الرسالة الباهرة يف الر٦( على أهل األهواء الفاسدةد(.   
  .)٧(  اإلمامة والسياسة يف قسم سري اخللفاءالسياسة ، أو . ١٠
١١ . الناِئصاملُ ح ِجنن الفَ  مِ ةُياملُ ِحاِئض ِزخة والقَ ياملُ ِحاِئب ية من أقوال أهل البدع     ِدر

  .)٨( املعتزلة واملرجئة واخلوارج والشيع:  األربعِقر الِفنِم
   .)٩( املفاضلة بني الصحابة . ١٢
  ًآنمصنفاته يف علوم القر: ثانيا:  
  .  )١٠(روات الت جميَءالقراءات املشهورة يف األمصار اآلتيةُ . ١٣

                                                
  : هـ ،  وحققها   ١٤٠٨بة التراث ،    سعيد القزقي ، مكت   / أمحد احلمد، ود  / د: مطبوع بتحقيق  )١(

  .هـ١٤٠٩جبامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض سنة : عبد العزيز اجللعود ، يف رسالة ماجستري
إمساعيل بن يوسف بن النغريلة ، يهودي من بيت مشهور يف اليهود بغرناطة ، اسـتوزره                : هو )٢(

املغـرب يف   : ينظر. مللك دون إذنه  أحد ملوك غرناطة ، فاستهزأ باملسلمني ، فقتله بعض عمال ا          
   .٢/١١٤:حلي املغرب

  .  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٣(
  يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي ، فريد عصره يف املنطـق والفلـسفة ، والطـب               : هو )٤(

   . ١٢/٣٣٧:  ، السري للذهيب٣٥٧:الفهرست للندمي: ينظر. فيلسوف العرب: والفلك ، يقال له
  .من رسائل ابن حزم مطبوع ض )٥(
  .م ١٩٨٨حممد املعصومي ، ونشرت مبجلة جممع اللغة العربية بدمشق سنة : مطبوعة بتحقيق )٦(
   ،  ٢/٢٤٩، ١/٩٩:ابن حزم البن عقيل:  ، وينظر٣/٥٥٤: معجم األدباء: ينظر )٧(
   .٢/٢٧٥: الفصل: ألفه مفرداً أول األمر ، مث أحلقه بكتابه الفصل ، ينظر )٨(
  .هـ١٣٨٩هـ ، وأعيدت طباعته سنة ١٣٥٩سعيد األفغاين بدمشق سنة : شور بتحقيقمن )٩(
  .م١٩٥٦إحسان عباس وآخرين ، دار املعارف ، مصر /  مطبوع مع جوامع السرية بتحقيق د)١٠(



  حياة اإلمام ابن حزم
  

٤١ 

 ًيف سرية رسول اهللا  همصنفات:  ثالثا:  
   .)١( جوامع السرية ، أو السرية النبوية . ١٤
   . )٢( حجة الوداع . ١٥
  مصنفاته يف علوم احلديث: اًرابع:  
  )٣( أمساء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد . ١٦
  .)٤( ن الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم يف كثرة الفتياأصحاب الفتيا م . ١٧
 ًاته يف الفقه وأصوله واملنطقمصنف:  خامسا :  
   . )٥( اإلمامة . ١٨
  . )٦(ى لَّجكتاب اجلامع من كتابه املُ . ١٩
  . )٧( كتاب اجلامع من كتابه اإليصال . ٢٠
  .)٨( ؟ أمباح هو أم حمظور: يِهلْ املُاُءنالِغ . ٢١
لَّى باالختصار ، وهو أشهر كتبـه ، وإذا ورد          ى باآلثار يف شرح ا    لَّحاملُ . ٢٢

 . )٩( ىلَّح ابن حزم ارتبط امسه باملُركِْذ
  

                                                
  . ينظر املرجع السابق  )١(
بو صهيب أ: هـ ، حتقيق١٤١٨مطبوع عدة طبعات ، إحداها طبعة دار األفكار الدولية ، سنة             )٢(

  . الكرمي
  .مطبوع مع جوامع السرية السابق ذكره ، وهو ترتيب مسند بقي بن خملد )٣(
  .مطبوع مع جوامع السرية  )٤(
  .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٥(
  .عبد احلليم عويس / ابن عقيل ، د: مطبوع بدار االعتصام ، بتحقيق )٦(
   . ٣/٥: ابن حزم البن عقيل: وبني أنه حتت الطباعة ، ينظر : ذكره ابن عقيل )٧(
  .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٨(
وهو الكتاب الذي أفردت له مباحث مستقلة لدراسته ، وسيأيت الكالم عنه مبشيئة اهللا تعاىل بعد          )٩(

  .سرد مصنفات ابن حزم مباشرة



  حياة اإلمام ابن حزم
  

٤٢ 

   .)١( مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت . ٢٣
   . )٢( جناسة الكلب . ٢٤
   . )٣( اإلحكام ألصول األحكام . ٢٥
اإلعراب عن احلرية وااللتبـاس املوجـودين يف مـذاهب أهـل الـرأي         . ٢٦

  .)٤(والقياس
  .)٥( بطال القياس والرأي واالستحسان والتقليد والتعليلملخص إ . ٢٧
   .)٦( منظومة قواعد أصول فقه الظاهرية . ٢٨
   .)٧( النبذة الكافية يف أصول الدين . ٢٩
   . )٨( التقريب حلد املنطق . ٣٠
 ًته يف األدبمصنفا:  سادسا:  
  .)٩(  واُألالَّفِةفَلْة يف اُألامم احلَوقطَ . ٣١
 ًمصنفاته يف علم النفس:  سابعا:  
   . )١٠( مداواة النفوس . ٣٢
   . )١١( معرفة النفس بغريها وجهلها بذاا . ٣٣

                                                
  .هـ١٤١٩حسن إسرب ، دار ابن حزم ، : مطبوع عدة طبعات ؛ ومنها طبعة بتحقيق )١(
   . ٣/٦ :البن عقيل ابن حزم: نظري الذخرية ، يف اجلزء األول من كتابه  ابن عقيلهشرن) ٢(
  . أمحد شاكر: هـ ، بتحقيق١٤٠٣طبعة دار اآلفاق اجلديدة سنة : مطبوع عدة طبعات ؛ منها )٣(
  . هـ١٤٢٥حممد زين العابدين رستم ، بدار أضواء السلف بالرياض سنة / د: مطبوع بتحقيق )٤(
  . هـ ١٣٧٩سعيد األفغاين بدمشق سنة : ر بتحقيق منشو )٥(
   .٢/١١٧: طبعت ضمن نوادر اإلمام ابن حزم البن عقيل )٦(
  ).هـ١٣٦٠(عزت العطار سنة : حممد الكوثري ، ونشره: مطبوع بتعليق )٧(
  . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٨(
  . طبعته مع رسائل ابن حزم : مطبوع عدة طبعات ؛ إحداها )٩(
  . بوع ضمن رسائل ابن حزم مط )١٠(
  . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )١١(



  حياة اإلمام ابن حزم
  

٤٣ 

 ًيف التاريخ والنسب همصنفات:  ثامنا:  
   . )١( اختصار اجلمهرة . ٣٤
   .)٢(أمساء اخللفاء املهديني واألئمة أمراء املؤمنني وأمساء الوالة  . ٣٥
   .)٣(أمهات اخللفاء  . ٣٦
   .)٤( مجل فتوح اإلسالم . ٣٧
   . )٥(مجهرة أنساب العرب  . ٣٨
  .  )٦( هرة نسب الرببرمج . ٣٩
   .)٧( فضل األندلس وذكر رجاهلا . ٤٠
   .)٨( سرقطعة من نسب الفُ . ٤١
  . )٩( نقط العروس يف تواريخ اخللفاء . ٤٢
 ًفنون خمتلفة سوى ما تقدم يفهمصنفات:  تاسعا :  
  .)١٠( أمل املوت وإبطاله . ٤٣
٤٤ . الردعلى اهلاتف من ب ١١( ٍدع( .  

                                                
  .مطبوع بذيل مجهرة أنساب العرب البن حزم  )١(
  .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٢(
  . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٣(
  / ابن عقيـل ، ود      : مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ، وطبع أيضاً بدار االعتصام مبصر بتحقيق            )٤(

  . عويس ، وقد مت نشره بذيل جوامع السرية ، البن حزمعبد احلليم
  .هـ١٤٠٣مطبوع بتحقيق جلنة من العلماء  بدار الكتب العلمية ، سنة  )٥(
  .   مطبوع بذيل مجهرة أنساب العرب البن حزم)٦(
  .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٧(
  .مطبوع بذيل مجهرة أنساب العرب البن حزم  )٨(
  .  ابن حزم مطبوع ضمن رسائل )٩(
  . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )١٠(
  .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )١١(



  حياة اإلمام ابن حزم
  

٤٤ 

   .)١( ما سؤال تعنيفرسالتان أجاب فيهما عن رسالتني سئل فيه . ٤٥
   . )٢( مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض . ٤٦
  

                                                
  .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )١(
  . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٢(



   
  

٤٥ 

  
  :الفصل الثاني

  دراسة كتاب احمللى
  : مباحثمن مخسةويتألف 

  .توثيق كتاب احمللى: املبحث األول
  .الباعث على تصنيف كتاب احمللى: املبحث الثاين

  .منهج كتاب احمللى: ملبحث الثالثا
 .مكانة كتاب احمللى: املبحث الرابع

  .األعمال اليت تتابعت خدمة لكتاب احمللى: املبحث اخلامس
  



  دراسة كتاب احمللى
  

٤٦ 

  :املبحث األول
 احمللىتوثيق كتاب 
 

   
  ، )١( )لَّـى  حاملُ: (  املشترك املتفق عليه يف تـسمية الكتـاب هـو     ردالقَ

ـ حاملُ: ( مث خيتلفون بعد ذلك يف الزيادات ، فبعضهم يقـول    ،  )٢( )ى باآلثـار  لَّ
لَّـى شـرح    حاملُ( أو  ) لَّى  جلَّى يف شرح املُ   حاملُ: ( وآخرون يوردونه حتت اسم   

،  )٤( )لَّى باحلجج واآلثار    جلَّى يف شرح املُ   حاملُ: ( ، وبعضهم يقول   )٣() لَّى  جاملُ
ـ جلَّى باآلثار يف شرح املُ    حاملُ: ( ومساه مجع من مصنفي فهارس الكتب باسم       ى لَّ

   . )٥( )باالختصار 
  : )٦(ومن أغرب ما وجدته يف تسمية احمللى قول صاحب كشف الظنـون           

 ، وذكر هناك أنه لـيس مـن          اخلالف العايل يف فروع الشافعية      يف  )حلَّىمالُ( 
مذهب الشافعي ، فلعله إمنا نِسب احمللى إىل الشافعية نظراً إىل أن ابـن حـزم يف       

                                                
 ،  ٢/٥٠٦: ، امـوع   ٢/٢٧٢:بيان الوهم واإليهـام   : كما ورد ذلك يف أكثر الكتب ؛ مثل       ) ١(

   ،  ٤/٩٨: ، إعـالم املـوقعني     ٣/١١٤٧:اظ ، تذكرة احلف   ٢٤/٢١٦:جمموع فتاوى ابن تيمية   
  .٣/٣٣٩: ، فهرس الفهارس١٦٥:جتريد أسانيد الكتب املشهورة البن حجر

  .٨٦:كما جاء يف حتفة الترك) ٢(
 ، وذكر ابن عقيل الظـاهري أن  ١/٢٩١: ، والبدر املنري٣٠/٤٠٦:كما جاء يف تاريخ اإلسالم    ) ٣(

ابن حزم خـالل    : ينظر.  طبع كتاب احمللى عنها    هذا العنوان هو ما ثبت على النسخ اخلطية اليت        
  .١/١٤٩:ألف عام البن عقيل

  .١٨/١٩٤:كما أورده الذهيب كذلك يف سري أعالم النبالء) ٤(
 ، معجم   ٥/٦٩٠: ، هدية العارفني   ٤/٤٤٤:إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون      : ينظر) ٥(

  .٧/١٦:املؤلفني
)٢/١٦١٧) ٦.  



  دراسة كتاب احمللى
  

٤٧ 

 الشافعية ومذهبهم ، وذلك قبل أن يتحـول إىل          فترة من فتراته كان على طريقة     
  .مذهب أهل الظاهر ، واهللا تعاىل أعلم

 
ى هو من تصنيف اإلمام أيب حممـد  لَّحال يوجد لدي أدىن شك يف كون املُ       

هـ ، فقد نسبه إليه ابنـه       ٤٥٦علي بن أمحد بن حزم األندلسي املتوىف سنة         
مسألة من كتاب اإليـصال  : "  تكملته على احمللىأبو الفضل رافع فقد قال يف  

  .)١( "ى لَّحتكملة ملا انتهى إليه أبو حممد من كتاب املُ
وقد جاء منسوباً إىل ابن حزم كما عند كثري مـن العلمـاء واملـؤرخني                 

 .)٢( ومصنفي فهارس الكتب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، وذكر حمققه هناك أنه قد وجد يف هامش إحدى النسخ ما يشهد أن               ١٠/٤٠١:تكملة احمللى ) ١(

  . أبا رافع ولد ابن حزم هو الذي اختصره من كتاب اإليصال ، وكَمل به كتاب احمللى
 ، ذيب سنن    ٤/٩٨: ، إعالم املوقعني   ٢/٥٠٦: ، اموع  ٢/٢٧٢:بيان الوهم واإليهام  : ينظر) ٢(

 ،  ١/٢١٨: ، تفسري ابـن كـثري      ٤١٠: الطالب البن كثري    ، حتفة  ٤/٣١٢:أيب داود البن القيم   
 ، جتريد أسانيد الكتب املشهورة البـن        ١/٣٨٨: ، البدر املنري   ٢/١٢٨:الربهان يف علوم القرآن   

 ، إيضاح املكنون يف الذيل      ٢/٧٥: ، الروضة الندية   ٢/٥١٥: ، نفح الطيب للمقري    ١٦٥:حجر
  .٧/١٦:معجم املؤلفني ، ٥/٦٩٠: ، هدية العارفني٤/٤٤٤:على كشف الظنون



  دراسة كتاب احمللى
  

٤٨ 

  :املبحث الثاني
لىاحملكتاب الباعث على تصنيف  

ى وذلـك  لَّحف على باعثه لتأليفه كتابه املُرعمد ابن حزم التأتاح لنا أبو حم    
 وفقنا اهللا وإيـاكم     :أما بعد  : "يف أوائل مقدمة الكتاب حيث قال رمحه اهللا تعاىل        

لطاعته فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل املختصرة اليت مجعناها يف كتابنا املرسـوم             
قتصر فيه على قواعد الرباهني بغري إكثار ،        ن  أيضاً  خمتصراً  شرحاً )) ىلَّجاملُ ((: ـب

ـ ر يف احلِ  حب له إىل الت   جاًرود،   على الطالب واملبتدئ     ليكون مأخذه سهالً   اجج ،  
  وتصحيح الدالئل املؤدية إىل معرفـة احلـق ممـا تنـازع            ،  ومعرفة االختالف   

لثابتـة  والوقوف على مجهرة السنن ا    ،   واإلشراف على أحكام القرآن       ، الناس فيه 
والوقوف علـى الثقـات مـن رواة       ،  ومتييزها مما مل يصح     ،    عن رسول اهللا  

والتنبيه على فساد القياس وتناقـضه وتنـاقض        ،  ومتييزهم من غريهم    ،  خبار  األ
 تعاىل على اهلداية إىل     نتهواستع،   على عمل ذلك      فاستخرت اهللا    ؛القائلني به   
  ، وأن جيعله لوجهه خالـصاً    ،  وتقريبه  وسألته التأييد على بيان ذلك      ،  نصر احلق   
  .  رب العاملني . آمني .آمني  . وفيه حمضاً

       وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا مل نحتال خبرب صحيح من رواية الثقـات       إ ج
. ه فأوضحنا نـسخ   أو منسوخاً ،  ا ضعفه   نيب فَ  ضعيفاً ا إال خرباً  نفْالَوال خ ،  مسند  

  .)١(  "عاىلوما توفيقنا إال باهللا ت
 
 
 
 
  

                                                
  .١/٢:احمللى) ١(



  دراسة كتاب احمللى
  

٤٩ 

  :املبحث الثالث
 احمللىمنهج كتاب 

يعكتاب املُ  د ى مصدراً من مصادر فقه الظاهرية ، وقد ال يكاد يتـوفر            لَّح
ى ، أما سائر مصادر فقههم فمفقودة ،        لَّحهلم مصدر من مصادر فقههم سوى املُ      

 )١(لَّىجصله املُ ى ديوان من دواوين اإلسالم الكبار ، وهو باختصار شرح أل          لَّحواملُ
 خالصـة فقـه أهـل    -لَّى  ج أي املُ  -الذي هو يف عداد املتون املختصرة ؛ فهو         

  . الظاهر يف هيئة مسائل
  ،  )٢(  "مـسألة  : "ومنهجه يف الغالب هو تصدير كل مسألة فقهية بقوله        

مث يذكر فيها خالصة فقهه ، مث يستدل هلا من النصوص الشرعية ، ويف استدالله               
  حاديث واآلثار ، وقد يورد احلديث من طرق متعددة ، ورمبـا اسـتدل        يسند األ 

باإلمجاع ، مث يورد فقه الصحابة والتابعني ، وفقـه بعـض املـذاهب املنـدثرة                
؛  وحنوهم ، مث يذكر قول املخـالفني         )٥( ، وأيب ثور   )٤( ، والثوري  )٣(كاألوزاعي

د بن حنبل فقلما يذكر     والشافعي ، أما أمح   ،  ومالك  ،  وهم يف الغالب أبو حنيفة      
                                                

  .١/٢: كما بني ذلك ابن حزم يف مقدمة احمللى)١(
؛ " النظـري "مطلب يربهن عليه يف العلم الكسيب     : مفعلة من السؤال ، واصطالحاً    : املسألة لغة ) ٢(

". البـدهي "والعلم الكسيب ما يتوقف حصوله على نظر وفكر ، وهو يف مقابل العلم الضروري             
 ،  ١٣ - ١٢:حتريـر القواعـد املنطقيـة     : ، وينظر ) سأل: (لصحاح والقاموس ، مادة   ا: ينظر

  .٩: ، تسهيل املنطق٢٧١:التعريفات
عبد الرمحن بن عمر ، أبو عمرو ، إمام أهل الشام يف زمانه ، كان ثقة مأموناً حمدثاً فقيهاً                   :  هو )٣(

  .١/٢٢٧: ، العرب١/١٧٨:تذكرة احلفاظ: هـ ، ينظر١٥٧فاضالً ، تويف سنة 
 أبو عبـد اهللا      ، سيد احلفاظ و  ،  شيخ اإلسالم  اإلمام الفقيه ،  سفيان بن سعيد بن مسروق      :  هو )٤(

 ،  ٨٥:طبقـات الفقهـاء   : ينظر. هـ  ١٦١، كان آية يف احلفظ واإلتقان ، تويف سنة          الثوري  
  .١/٢٠٣:تذكرة احلفاظ

ثقة احملدث املأمون ، أحـد األئمـة      إبراهيم بن خالد بن اليمان الكليب ، البغدادي الفقيه ال         :  هو )٥(
  .٢٢٦: ، طبقات احلفاظ٢/٥١٢:تذكرة احلفاظ: هـ ، ينظر٢٤٠األعالم ، تويف سنة 



  دراسة كتاب احمللى
  

٥٠ 

فقهه ، مث يورد أدلتهم بأسانيدها ، مث يشرع يف بيان الرد عليها ، ورمبا افتـرض                 
            ا خمالفوه بل هي ضرب من اجلدل ، مث ي أدلة مل يستدلروِلطُ عليها بِ  د ٍسفَ ن  ، 

  .ةجة حووقُ
عـرض   يطنب تارة يف الرد على خمالفيه ، والت        مث قد جتد أبا حممد ابن حزم      

  . لنقض مذاهبهم ، وقد يوجز يف أخرى 
غري أن هذا املنهج الذي سلف ذكره ال تراه منهجاً متبعاً يف كل مسألة ؛               

 يقرر أبو حممد فقهه فيهـا ،         ، فبعض املسائل ال ترى فيها أكثر من بضعة أسطر        
  .دون إيراده فقه السابقني ، أو ذكره أقوال املخالفني

 ِتومل يابن حزم املُ   م فأوصـى بـأن      ، ى ؛ ألن املنية اخترمته قبل إمتامه      لَّح 
يستكمل من كتابه اإليصال ، فأمته ابنه أبو رافع الفضل بن علي ، وقد بلغ فيـه                 

وهـي  ) ٣٨٨(؛ وذلك يف اجلزء العاشر من احمللى ص   ) ٢٠٢٣(ابن حزم املسألة    
ية باجلزء  بدا )٢٠٢٤(مسألة يف دية العمد واخلطأ ، وإمتامه أليب رافع من املسألة            

  .وهي اية اجلزء احلادي عشر) ٢٣٠٨(حىت مسألة ) ٤٠١(العاشر ص 
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  دراسة كتاب احمللى
  

٥١ 

  :املبحث الرابع
مكانة كتاب احمللى 

ى خبوض غماره ، وسرب أغـواره       لَّحع على كتاب املُ   ِلال شك أن الذي يطَّ    
فإنه يعلم بيقني أنه ديوان من دواوين اإلسالم العظيمة اليت ينبغي العنايـة ـا ،                
واحلرص عليها ، واإلقبال على خدمتها ، والنهل من معينها الصايف ، كيـف ال               
  يكون كذلك وهو فقه الكتاب والسنة ، وسلف هذه األمة ؛ فـإن أبـا حممـد                 

 مل يكتف بذكر فقهه فيه يف أكثر مسائله ، بل إنه ضمنه             - رمحه اهللا    -ابن حزم   
ذين صارت مذاهبـهم شـبه      فقه الصحابة والتابعني ، وكثري من كبار الفقهاء ال        

  . ى كاملنقذ هلا بعدما شارفت على املوتلَّحمنقرضة ، فكان كتاب املُ
 وذلك يف   )١(ى بعض األئمة كالعز ابن عبد السالم      لَّحوقد امتدح كتاب املُ   

وكتـاب  ،  ى البن حـزم     لَّحما رأيت يف كتب اإلسالم يف العلم مثل املُ        : " قوله
  .)٣(  ")٢(املغين للشيخ موفق الدين

 
 

  

                                                
عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم ، أبو حممد عز الدين السلمي ، الشافعي مذهباً ،                  :  هو )١(

  ه يف العلـم ، جامعـاً لفنـون         اإلمام الفقيه اتهد ، الشهري بسلطان العلماء ، كان علم عصر          
: ينظـر . هـ٦٦٠القواعد الكربى ، تويف سنة      : متعددة ، مكثراً من التصانيف ، ومن أشهرها       

  .٢/١٠٩: ، طبقات الشافعية البن شهبة٨/٢٠٩:طبقات الشافعية الكربى
  لـي  عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة ، موفق الدين أبو حممد املقدسي ، اإلمـام احلنب                 :  هو )٢(

ذيـل طبقـات    : ينظـر . هـ٦٢٠تويف سنة   . اتهد ، صاحب املغين والكايف واملقنع وغريها      
  .٢/١٥: ، املقصد األرشد٣/٢٨١:احلنابلة

 ،  ٣٠/٤١٠: ، تاريخ اإلسـالم    ٣/١١٥٠: ، تذكرة احلفاظ   ١٨/١٩٣:سري أعالم النبالء  :  ينظر )٣(
  .٥/٩١:ب ، شذرات الذه٤/٢٠١: ، لسان امليزان٢٠/٩٤:الوايف بالوفيات
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  :املبحث اخلامس
األعمال التي تتابعت خدمة لكتاب احمللى 

إن الذي يبحث اليوم يف فهارس الرسائل اجلامعية جيد مجعاً من الرسـائل             
ذلـك  ى سـواء كـان      لَّحبدرجتيها املاجستري والدكتوراه قد تعرضت خلدمة املُ      

 غـريه ، أم ما انفرد به ابن حـزم عـن       تجريد  ب باستنباط قواعده وضوابطه ، أم    
غري ذلك من األعمـال الـيت        الفقه اليت خالف فيها القياس ، إىل         تجريد مسائل ب

   ِرفْتتابعت خدمة هلذا الس        اجلليل ، أما عن مصنفات العلماء السابقة ت جاملُ اه ى لَّح
  : فهي على ضربني متضادين 

  مصنفات خـدمت املُ   : الضرب األولـ ح   ى إمـا بإمتامـه ، أو       لَّ
  .ىلَّحوذلك استشعاراً ممن ألفها بأمهية املُباختصاره ، 

  الضرب الثاين :  مصنفات تصدت للمى بالنقد والـرد ، وهـذا       لَّح
الضرب من املصنفات على أنه من قبيل الردود أو التمحيص إال أنه            

   يف الواقع خدمة للمى ؛ ألنه إما إيـضاح ألوهـام مـصنفه ،           لَّح  
 .لهأو استدراك ملا فاته ، أو تنقيح ملسائ

املصنفات يف إمتام امل: ًأوال
ُ

ح
َ

ل
َّ

  )١( ى أو اختصاره
  ٢(  البن عريب احلامتي( . 

                                                
ابن حـزم   : أورد كل هذه املصنفات شيخ الظاهرية يف هذا العصر ابن عقيل الظاهري يف كتابه             ) ١(

  .١٥٣ - ١/١٥١:خالل ألف عام
 ، وابن عـريب     ٣/٢٤٥:املعلى يف اختصار احمللى ، أورده الكتاين يف فهرس الفهارس         : ورمبا قيل ) ٢(

الدين الشهري بابن عريب احلامتي األندلسي ،       حممد بن علي بن حممد ، أبو بكر حميي          : احلامتي هو 
الفتوحات املكية ، وكثري من مقاالته كفر : صاحب التصانيف يف التصوف ، ومن أشهر مصنفاته

 ، فـوات    ٢٣/٤٨:الـسري للـذهيب   : ينظـر . هـ٦٣٨إال أن يكون رجع عنها ، تويف سنة         
  .٦/٣٣٩: ، النجوم الزاهرة٢/٣٩٧:الوفيات
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 ١(  للعمراين(. 
  )٣(  أليب حيان األندلسي)٢(. 
         عـة مـع   أليب رافع الفضل بن علي بن حزم ، وهي مطبو

 .ى يف أواخر اجلزء العاشر مع الد احلادي عشرلَّحاملُ
  لبعض علماء الظاهرية . 
 ٤(  ملؤلف جمهول(. 
  )لشمس الدين الذهيب)٥ . 
  لتلميذ جمهول من تالميذ 

 .)٦( مشس الدين الذهيب

  
  
  

                                                
  .طالعته من فهارس الكتب املصنفة مل أهتد إليه فيما ) ١(
األنوار األعلى ، واملثبت هـو يف تفـسري أيب حيـان     : النور األجلى ، وقيل   : ويقال يف تسميته  ) ٢(

 ، الـدرر  ١٨٥: ، البلغة للفـريوز أبـادي    ٢/٤٦٦:فوات الوفيات :  ، وينظر  ٢/٤٠:األندلسي
  .٦/١٥٢:لعارفني ، هدية ا٢/١٦١٧: ، كشف الظنون٢/٥٥٢: ، نفح الطيب٦/٦٠:الكامنة

أثري الدين حممد بن يوسف بن علي ، أبو حيان الغرناطي اجلياين ، حجة العرب ، وعـامل                  : هو) ٣(
الديار املصرية ، فريد عصره ، وشيخ النحاة يف وقته ، صاحب البحر احمليط يف التفسري ، تـويف                   

  ، فـوات   ٢/٧٢٣: ، معرفـة القـراء الكبـار       ١٧٩:معجم الـذهيب  : ينظر. هـ٧٤٥سنة  
  .٢/٤٦٢:الوفيات

  .١/١٥٣:ابن حزم خالل ألف عام: ينظر) ٤(
 ،  ٢/٣٠٦: ، وفوات الوفيات   ٢٤٣: ، ونكت اهلميان   ٢/١١٥:وذكره صاحب الوايف بالوفيات   ) ٥(

  .٦/١٥٥: ، وهدية العارفني٣/٩٩:وأجبد العلوم
  .١/١٥٢:ابن حزم خالل ألف عام: ينظر) ٦(
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تاملصنفات يف : ًثانيا
َ

ع
َ

ق
ُّ

ب امل
ُ

ح
َ

ل
َّ

  ى
  )٢(  لعبد احلق األنصاري)١(. 
  ٣(  ملهدي بن حسن القادري(. 
 )لقطب  )٤ 

.)٥( الدين احلليب 
 )٧(  البن زرقون املالكي)٦(. 

                                                
  .٤/١٩٩:، وابن حجر يف لسان امليزان ٥/٦٦٦:ذكره ابن امللقن يف البدر املنري) ١(
عبد احلق بن عبد اهللا بن عبد احلق ، أبو حممد األنصاري ، قاضي إشبيلية ، كان حافظـاً                   : هو) ٢(

التكملـة لكتـاب   : ينظر. هـ٦٣١نظاراً مشاركاً يف أصول الفقه ، صلباً يف احلق ، تويف سنة        
  .٤٦/٧٠: ، تاريخ اإلسالم٣/١٢٥:الصلة

  .هـ١٣٩٤عاصر من اهلند ، وقد طبع باهلند مبطبعة العزيزية سنة وهو ملؤلف م) ٣(
  .٢/٩٦٢: ، وفهرس الفهارس٥/٦١٠: ، وهدية العارفني٢/١٤٦:ذكره يف ذيل التقييد) ٤(
عبد الكرمي بن عبد النور بن منري ، قطب الدين أبو حممد احلليب ، مؤلف تـاريخ مـصر ،        : هو) ٥(

 ،  ١٠٦:معجم الـذهيب  : ينظر. هـ٧٣٥لسلف ، تويف سنة     اإلمام احلافظ احملدث املقرئ بقية ا     
  .٣/١٩٨: ، الدرر الكامنة١٩/٥٥:الوايف بالوفيات

 ، العـرب    ٢٢/٣١١: ، الـسري للـذهيب     ٢/١٢٤:التكملة لكتاب الصلة  : ورد ذكره هكذا يف   ) ٦(
 ، هدية   ٤/٥١٤: ، إيضاح املكنون   ٥/٩٦: ، شذرات الذهب   ٢٨٦: ، الديباج املذهب   ٥/٨٥:له

  .٦/١١١:العارفني
حممد بن حممد بن سعيد ، أبو حسني اإلشبيلي ، الشهري بابن زرقون املالكي ، أحد فقهاء                 : هو) ٧(

التكملة لكتاب : ينظر. هـ٦٢١املالكية املتعصبني ملذهب مالك ، كان حافظاً مربزاً ، تويف سنة       
  .٢٨٦: ، الديباج املذهب٥/٨٥: ، العرب٢٢/٣١١: ، سري أعالم النبالء٢/١٢٣:الصلة



  
  

٥٥ 

  :الباب األول
  دراسة تأصيلية عن اإللزام

  :من ستة فصولويتألف 
 .تعريف اإللزام: الفصل األول
 .أركان اإللزام: الفصل الثاين

 .صحة اإللزامشروط : الفصل الثالث
 .أقسام اإللزام: الفصل الرابع

 .مسالك اإللزام: الفصل اخلامس
  . اإللزاممثرات: الفصل السادس

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  تأصيل اإللزام

 

٥٦ 

   
تعريف اإللزام 

  
مصدر ألزمه بالشيء يلزمه إلزاماً ، إذا أفحمه وأعجـزه ،       : اإللزام يف اللغة  

  . )١ (الزاي وامليم أصل واحد يدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائماًوالالم و
  

عرفه الباحث الشيخ فـؤاد هاشـم بتعـريفني ،          : واإللزام يف االصطالح  
  .)٢( )ِإبطَالُ قَوِل املخاِلِف ِبمعنى ال يناِزع ِفيِه : ( واملختار منهما هو

ال قول املخالف بناء على أصوله الـيت بـىن          فيدخل يف هذا التعريف إبط    
  .حىت بفروعه الفقهية املتناظرةومذهبه عليها ، وكذلك بقواعده الفقهية ، 

هو املقصود من اإللزام أصالة ، وإن كـان         ) ِإبطَالُ قَوِل املخاِلفِ  : (فقوله
  .يفيد تصحيح قول املعترض يف بعض األحيان إال أن ذلك ليس أصالة بل هو تبع

ال يلزم منه عدم إبطال دليل املخالف ، أو قاعدته          ) فاِلقَوِل املخ : (وقوله
األصولية والفقهية ، بل إطالق القول هنا للتغليب ، ال للتقييد ، فاإللزام يـصدق            

  .أيضاً على دليل املخالف وقاعدته وحنو ذلك
اء كان  قر به املخالف سو    يريد القدر الذي ي    )ِبمعنى ال يناِزع ِفيهِ   : (وقوله

 قوالً فرعياً قال به ذلك املخالف ، ولذا حيسن إلزامه ذا املعىن الذي أقر               دليالً أم 
به إذاً ؛ ألنه إذا كان املعىن الذي يلزم به املخالف غري مسلم به عنـده مل يقـع                   
باملناظرة تلك كبري فائدة ، بل إن ذلك موجب للجدل العقيم املفضي إىل العبث              

                                                
الكليـات  : ، وينظـر ) لـزم : (مقاييس اللغة ، املصباح املنري ، تاج العـروس ، مـادة         : ينظر) ١(

  .١٥٥:للكفوي
  .١٥٠:اإللزام دراسة نظرية) ٢(



  تأصيل اإللزام

 

٥٧ 

ال معىن الحتجاجنـا    : " يقول ابن حزم حول هذا املعىن     وعدم حصول املقاصد ،     
    عليهم برواياتنا فهم ال يصقُدم فنحن ال   اوال معىن الحتجاجهم علينا برو    ،  ا  ونيا

نصقُدا  ه  ،         وإمنا جيب أن حيتج اخلصوم بعضهم على بعض مبا يصقُدالذي تقـام    ه 
 بشيء لزمـه    قدألن من ص  ؛   هقْدص ي  مل مأ،   احملتج   هقَدسواء ص ،  عليه احلجة به    

ن إ  منقطعاً فيصري اخلصم يومئذ مكابراً   ،  أو مبا يوجبه العلم الضروري      ،  القول به   
  .)١( "ثبت على ما كان عليه

وبيانـه أن   : "كالم نفيس ينتظم حتت ذلكم املعىن يقول فيه        )٢( وللشاطيب
 فإن مل يتفقا على شـيء مل        ،  ال و أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أ       اخلصمني إما 

 وإذا كانت الدعوى ال بد هلا من دليل وكان الـدليل      ، يقع مبناظرما فائدة حبال   
،  ال يفيد فائـدة   فصار اإلتيان به عبثاً ، فيه فليس عنده بدليل  عند اخلصم متنازعاً  

وال يحل مقصوداًص .  
 بغري ما   هد ألن ر   ؛  اخلصم إىل الصواب بطريق يعرفه     د ر :ومقصود املناظرة 

فال بد من رجوعهما إىل دليل يعرفه اخلصم        ،  يعرفه من باب تكليف ما ال يطاق        
Õ  Ô   Ó  Ò ]  :وعلى ذلك دل قوله تعاىل  ،  السائل معرفة اخلصم املستدل     

Ù Ø    × ÖZ )ألن الكتاب والسنة ال خالف فيهما عند أهل        ؛   اآلية   )٣
وـذا وقـع   ، جوع إليه يف مسائل التنـازع    ومها الدليل واألصل املر   ،  اإلسالم  

    ¥  ¦  § ¢  £  ¤] :فإن اهللا تعاىل قـال    ،  االحتجاج على الكفار    
                                                

  .٤/٧٨:الفصل يف امللل واألهواء والنحل) ١(
 إبراهيم بن موسى بن حممد ، أبو إسحاق اللخمي الغرناطي ، الشهري بالشاطيب ، أحد كبار     : هو) ٢(

مالكية عصره ، وأحد اجلهابذة األخيار ، عامل ثبت ، إمام ثقة ، له مـصنفات جليلـة ومـن                    
 ، شـجرة    ١١٦:برنامج ااري : ينظر. هـ٧٩٠املوافقات ، واالعتصام ، تويف سنة       : أشهرها

  .٢٣١:النور الزكية
  )٥٩: (سورة النساء) ٣(
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©¨± ° ®̄¬  «  ¶µ´³

  »  º  ¹  ¸ Â  Á  À  ¿¾ ½     Å  Ä  

Æ  Ç  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É È Ï Ð      Ñ  

Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó Z 
  واحـتج مبـا   ، فقررهم مبا به أقروا ،  )١(

ما   فكيف ختدعون عن احلق بعد     : أي Ø  ×Z ] : حىت قيل هلم  ،  وا  عرف
   ! ؟ غريهقررمت به فادعيتم مع اهللا إهلاًأ

فيه إال بـدليل يقـر       فال يؤتى ،  وعلى هذا النحو جتد احتجاجات القرآن       
  :  علـى مـن قـال      دى هذا النحو جاء الـر     وعل،  أو أىب   ،  اخلصم بصحته شاء    

  [ /.  -   ,  +  *  )  (Z )٢( ،       8 7       [   4  3  2  1  0 

   ;:  9  8  7   6  5Z )فحصل إفحامه مبا هو به عامل، اآلية  )٣ .  
    الـنيب   فإن،   ففيه إشارة إىل هذا املعىن       )٤( وتأمل حديث صلح احلديبية   

ـ فِرعا ن م:واالُقَ،  يِمِح الرِنمح اهللا الرِمسب ِبتكْ ي نْ أَ اًيِل ع رما أَ ملَ (  اهللا ِمس ِب
الرحِنم يِمِح الر   ،ن اكْ ِكلَوت ب م ا نِرعبِ :ف ِماسالَّ ك لهاكْ: الَقَفَ،   مـ  ت ن ب ِم
محٍدم ر لَ :واالُقَ،    اهللاِ وِلس  ِلو عما أَ ننك ر اهللاِ ولُس  الت بعناك   ،ـ  اكْ ِنِكلَو ب ت

                                                
  )٨٩ - ٨٤: (سورة املؤمنون) ١(
  )٩١: (سورة األنعام) ٢(
  )٩١: (سورة األنعام )٣(
قرية متوسطة تقع بني مكة وجدة ، بعضها يف احلل وبعضها يف احلرم ، ومسيت باسم                : احلديبية) ٤(

معجم : ينظر.  عندها صحابته بيعة الرضوان   بئر فيها عند مسجد الشجرة اليت بايع رسول اهللا          
  .٢٢٨: ، الروض املعطار٢/٢٢٩:البلدان
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٥٩ 

اسمك واس ِب أَ مفعذرهم رسول اهللا     )١( ) يك -      ـ ِموإن كان هذا مـن ح ة ي
 مـن   ةَفَصومل حيتشم من ذلك حني أظهروا الن      ،   وكتب على ما قالوا    -اجلاهلية  

   .وأم إمنا يعرفون كذا، عدم العلم 
  ، وإذا ثبت هذا فاألصل املرجوع إليه هو الدليل الدال على صحة الدعوى           

 عند اخلصم من حيـث      ةًملَّس أن تكون م   مِزلَفَ،  ة  ماِكة احلَ مدقَوهو ما تقرر يف املُ    
 اِكجعلت ح؛ يف املسألة ةًم ا إن مل تكن مأل لَّسةًماِإلِدِف مل ي تـا انُي ،   ولـيس 
فائدة التطْ إىل الدليل إال قَِماكُحعـ الناِعز  ،فْورعالش ٢( " ِبغ(.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
خان ، فرواه البخاري يف كتاب الشروط ، بـاب الـشروط يف             هذا معىن حديث أخرجه الشي    ) ١(

، ورواه مسلم يف كتاب ) ٢٥٨١( ح ٢/٩٧٤:اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط
  ).١٧٨٤( ح ٣/١٤١١:اجلهاد والسري ، باب ال يقتل قرشي صرباً بعد الفتح

  .٣٣٦ - ٤/٣٣٥:بتصرف من املوافقات) ٢(
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   اإللزامأركان

  :ن اإللزام أربعة ، وملخصها ما يأيتأركا
  ؛ وهـو الطـرف   ) ألزم(املُلِْزم بكسر الزاي اسم الفاعل من       : الركن األول

الذي يعمد إىل قول املخالف فيبين على ما يسلم به املخالف نتيجة يبطل ا              
 .قوله ، أو يوقفه على تناقضه

  م بفتح الزاي اسم املفعول من       : الركن الثاين؛ وهـو املخـالف      )ألزم(املُلْز 
 ".املُلِْزم"الذي تعمده الطرف األول 

  الالزم ؛ وهو النتيجة اليت توصل إليها املُلِْزم بناء على مـا مل           : الركن الثالث
 .ينازع فيه املخالف

  ذي يقر به املخالف وال ينازع      املعىن امللزم به ؛ وهو القدر ال      : الركن الرابع
 ".ِبمعنى ال يناِزع ِفيِه: "هفيه ، وهو ما ورد يف تعريف اإللزام بأن
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  صحة اإللزامشروط 

  :يشترط لصحة اإللزام شروط ثالثة ، وبياا يف اآليت ذكره
  . تسليم املخالف باملعىن امللزم به:الشرط األول .١
 إليها املُلِْزم ؛ ألنه ال حاجة       لَصو منع املخالف النتيجة اليت ت     :الشرط الثاني  .٢

 .م املخالف بالنتيجةلَّا سلإللزام إذ
 النتيجة من املعىن امللزم بـه ،        ِبتر ؛ وهو وجوب ت    وملز الُّ :الشرط الثالث  .٣

مبعىن أال يكون هناك انفكاك للمخالف عن النتيجة ، فإن انفك سقط اللزوم             
 ، ولذلك ذكروا أن اللزوم عند أهل املناظرة هو كون احلكـم             وبالتايل اإللزام 
آخر حبيث إذا وجد املقتضي وجب أن يوجد املقتضى وقـت           بمقتضياً حلكم   

 ؛ مثل كون الشمس طالعة ، إذاً فالنهار موجود ، فـاحلكم بـاألول              وجوده
 .)١( مقتٍض للحكم باآلخر

   
 

 
 
 
 
 

                                                
  .٤٥٣: ، قواعد الفقه للربكيت٣/١٣٠٤: الفنونكشاف اصطالحات: ينظر) ١(



  تأصيل اإللزام

 

٦٢ 

   
  أقسام اإللزام

ينقسم اإللزام إىل عدة أقسام وذلك بعدة اعتبارات ، وتقـسيماته علـى             
  :النحو اآليت
   وما يضادهااعتبار صحتهاإللزام بأقسام : 

 وهو ما مت فيه اجتماع شروط صـحة اإللـزام           :إلزام صحيح  ) ١
ابن حزم احلنفية القائلني بـنقض      إلزام  : املتقدم ذكرها ؛ ومثاله   

يف الصالة بنظري هذه الصورة ، فكمـا         )١( الوضوء من القهقهة  
ك أن القهقهة يف غري الصالة ال تنقض الوضوء إمجاعاً فكـذل           

يف الصالة وال فرق ، ففي هذا املثال تـوافرت          حكم القهقهة   
 .شروط اإللزام الثالثة فكان إلزاماً صحيحاً

   وهــو مـا اختــل فيــه أحــد  :إلـزام فاســد أو باطــل  ) ٢
  شروط صحة اإللزام ؛ ومثاله إلـزام ابـن حـزم للـشافعية             

ـ بوجوب إجراء احلكم يف مسألة املـاء البـالغ قُ             إال  )٢( نيتلَّ
                                                

، "قَـهـقَه: " ، فإذا كرر كان   " قَـه: "مأخوذة من الصوت الذي يصدر من الضاحك وهو       : القهقهة يف اللغة  ) ١(
الضحك بصوت يكون مسموعاً لـدى  : ، والقهقهة اصطالحاً هي) قَـه: (العني ، املصباح املنري ، مادة    : ينظر

  .١/٩: ، اجلوهرة النرية١/١٥: ، اهلداية١/٣٢:بدائع الصنائع: ينظر. رهالضاحك ومن جبوا
 فمجموع   باألرطال البغدادية ،   مجع قلة ، وهي جرة تسع مقدار مائتني ومخسني رِطالً          :القلتان )٢(

   ،  ١/٦: ، املهـذب   ١/٣٣٥:احلـاوي الكـبري   :  ينظـر  .القلتني مخسمائة رطـل بغـدادي     
 بفتح الراء وكسرها ، والثاين أشهر ، مجعه أرطال ، وهو معيـار               ، والرِطل  ٣: منهاج الطالبني 

روضـة  : ينظـر  درمهاً وأربعة أسباع درهم ،    ١٢٨ ، ويزن الرِطل     يوزن به ، وهو مكيال أيضاً     
 غرامـاً ، وأمـا   ٣٨٤,٢٤٠:  الرطـل  ، وباملوازين املعاصرة يزن    ٨: ، املطلع  ٢/٢٣٣:الطالبني

املوسـوعة  . لتـراً  ١٦٠,٥:إـا تـساوي بـاللترات   اخلمسمائة رطل وهو مقدار القلـتني ف  
  .٣٣٦ ، ٢٠٠: ، لغة الفقهاء٣٨/٣٠٧:الفقهية
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طته قطرة بول أو مخر أو حنومها كما أجروه يف          إذا خال  )١( أُوِقيةً
مسألة املاء البالغ قلتني غري أُوِقية تمم برطل من بول أو مخر أو             
غريمها من النجاسات ، لتساوي العلة يف املسألتني وهو مالقـاة   
النجاسة للماء حالة كونه قليالً ، فلما أجازوا الوضوء والشرب          

رطل من جناسة ؛ وجب أن جييزوه       من املاء القليل الذي خالطه      
 ،  )٢( ل من باب أوىل وإال لزم النقض إذاً       فيما هو أقل من الرط    

ووجه كون هذا اإللزام فاسداً أو باطالً هو اختالل شرط مـن            
عدم تسليم املخـالف بـاملعىن      : شروط صحة اإللزام وهو هنا    

  امللزم به ، حيث إن الشافعية ال يسلمون باملعىن امللـزم بـه ؛              
و مسألة طهارة املاء البالغ قلتني إال رطالً إذا متم برطل مـن             وه

  .)٣( جناسة ، وسيأيت ذكر ذلك يف موضعه إن شاء اهللا
 أقسام اإللزام باعتبار نتيجته : 

١( دعتوهو الذي ينتج عنه أمران:إلزام م : 
 إبطال قول اخلصم: األمر األول . 
 تصحيح قول املُلِْزم:األمر الثاين . 

 وهو ما يقتصر على إبطـال قـول اخلـصم دون    :رإلزام قاص  )٢
 .تصحيح قول املُلِْزم

                                                
  وِقية بطرح اهلمز وضم الواو وجتمـع علـى         : يف اللغة مفرد أواقي ، أو أواق ، ويقال        : اُألوِقية) ١(

: سيط  ، مـادة    املصباح املنري ، املعجم الو    : وِقي ، وحكي فتح الواو ، وجتمع على وقايا ، ينظر          
.  غراماً تقريباً  ١١٢,٥أربعون درمهاً ، وتزن بالغرامات      : ، واُألوِقية يف اصطالح الفقهاء    ) وقى(

  .٤١٨: ، لغة الفقهاء٣٨/٣٠٥:املوسوعة الفقهية: ينظر
   .١/١٥٠:احمللى: ينظر) ٢(
  .١٩١ص ) ٣(
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املعترض تـارة يكـون     : "  عن هذين النوعني من اإللزام     )١( يقول الطويف 
مقصوده بقلب الدليل تصحيح مذهب نفسه ، وإبطال مذهب املستدل ، وتـارة             

  .)٢( "يتعرض فيه لبطالن مذهب خصمه دون تصحيح مذهب نفسه 
 ام باعتبار تكونه أقسام اإللز: 

 . وهو املكون من مجلة املُلِْزم فحسب:إلزام مفرد )١
 :ِنيتمدقَ وهو املكون من م:إلزام مركب )٢

 ُقَاملدمجلة املُلِْزم األوىل اليت صاغها يف هيئة سؤال         : األوىل ةُم 
 .خلصمه

 ُقَاملدمجلة املُلِْزم الثانية املرتبة على جواب اخلصم        : الثانية ةُم 
ـ  األوىل فَ  ةُمدقَملة األوىل ، ويف الغالب تكون املُ      عن اجل  اً خ

قَللممة الثانيةد. 

 
 
 
  

                                                
الطـويف ، الفقيـه احلنبلـي    سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي ، جنم الدين أبو الربيع         : هو) ١(

األصويل النظار املتفنن ، كان شديد الذكاء ، قوي احلافظة ، مكثراً من التصنيف ، ومن أشـهر     
 ،  ١/٤٢٥:املقصد األرشد : ينظر. هـ٧١٦خمتصر الروضة وشرحه عليها ، تويف سنة        : مصنفاته

  .٦/٣٩:شذرات الذهب
 ، املـدخل  ١٥٦:صول الفقه البن اللحام   املختصر يف أ  :  ، وينظر  ٣/٥١٩:شرح خمتصر الروضة  ) ٢(

  .٣٥٥:البن بدران
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  مسالك اإللزام

استعمل أبو حممد ابن حزم أكثر من طريق يف إلزام خمالفيه ، فتارة جتـده               
  يعمد إىل إلزام خصمه بنتيجة قوله إذا كان قول اخلـصم مقتـضياً الوقـوع يف                

 إىل تزييف وتفنيد قول اخلصم بناء على تناقضه مـع أصـول   احملال ، وتارة يعمد  
اخلصم نفسه ، وتارة حيصر ناتج قول خصمه بني عدة معان ال يقر ا اخلـصم ،            
إىل غري ذلك من الطرق اليت سلكها ابن حزم يف تزييف وإبطال أقوال خمالفيـه ،                

قد يكـون   واحلق أن هذه املسالك قد يتداخل بعضها مع اآلخر فاإللزام باحلصر            
حاصراً ملذهب املخالفني بني أن يقتضي احملال أو يوجب التحكم ، فهذا النـوع              
من اإللزام انتظم فيه ثالثة مسالك ، وال يقال هـذا تكـرار ؛ ألن األصـوليني                 
وعلماء اجلدل واملناظرة ال يرون غضاضة يف تداخل األسئلة ، يقول ابن بـدران              

وال يضر تداخل األسئلة ورجـوع      : " اهه يف تقرير هذا املعىن وأشب     )١( الدمشقي
وقد اصطلح الفضالء علـى     ،   ألن صناعة اجلدل اصطالحية       ؛ بعضها إىل بعض  
 حبـصول  ددأو رجع بعضها إىل بعض ج، فهي وإن تداخلت   ،  إيراد هذه املسألة    

، ومترين األفهام على فهم السؤال      ،  وذيب اخلواطر   ،  الفائدة من إفحام اخلصم     
كما لو رمى القاتـل بـسهم       ؛  وي ال يضر    نها الع ِرركَوت،  جلواب  واستحضار ا 
  .)٢(  "أو أكثر، واحد مرتني 

  
                                                

عبد القادر بن أمحد بن مصطفى ، الشهري بابن بدران الدمشقي ، فقيه أصويل ، من علماء                 : هو) ١(
املدخل إىل مذهب اإلمـام     : احلنابلة ، كان عارفاً باألدب والتاريخ ، وله مصنفات من أشهرها          

 ،  ٤/٣٧:األعالم للزركلي : ينظر. هـ١٣٤٦طر ، تويف سنة     أمحد بن حنبل ، ونزهة اخلاطر العا      
  .٥/٢٨٣:معجم املؤلفني

  .٣٦٦:املدخل البن بدران) ٢(
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  :وملخص مسالك اإللزام هو يف النقاط التالية
  : 

  : وهو ضربان
حمال شرعاً ؛ وهو كل ما كان منافياً لإلميان ومناقضاً له ؛ ومثالـه               . ١

 : معىن قوله عليه السالم    :وقد أقدم آخرون فقالوا   " : قول ابن حزم  
)) ِلالةَال ص ملَن مقْ يأُأ ِبرالقُم قال ،  إمنا هو على التغليظ )١( )) آِنر

ومن كذبه عليه السالم    ،   جمرد    وهذا تكذيب لرسول اهللا      :علي
 غلـظ ـذا     وال أعظم من كفر من يقول إن النيب         ،  فقد كفر   

 . )٢(  "هو حقاًوليس ، القول 
 حمال عقالً ؛ وهو ما علم بضرورة العقل امتناعه ؛ كاقتضاء قـول             . ٢

 ، وحنو ذلك مما يقتـضي أمـراً   )٤(  ، أو التسلسل)٣( اخلصم الدور 
  :  )٥( ممتنعاً يف ذاته ؛ ومثاله قول ابن حـزم يف إبطالـه االشـتقاق       

الء الـيت  يألجل اخلُ  إمنا مسيت اخليل خيالً:وهو أننا نقول ملن قال    " 

                                                
أخرجه البخاري يف كتاب صفة الصالة ، باب         ) اِبت الكِ ِةحاِتفَِب: ( أصله يف الصحيحني بلفظ   ) ١(

جـه مـسلم يف     ، وأخر ) ٧٢٣( ح   ١/٢٦٣:وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها      
  ).٣٩٤( ح ١/٢٩٥:كتاب الصالة ، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة

  .٣/٢٤٢:احمللى) ٢(
: ، ينظـر   ما يتوقف عليه ذلك الـشيء     توقف إدراك وجود أو تصور الشيء على        : الدور هو ) ٣(

  .٢١٠: ، معجم مصطلحات أصول الفقه٧١:، آداب البحث واملناظرة١٥١:التقريب حلد املنطق
  .١٧٥: ، التوقيف للمناوي٨٠:التعريفات: ينظر. ترتيب أمور غري متناهية: التسلسل هو) ٤(
إىل " ضارب"رد لفظ إىل آخر ملناسبتهما يف املعىن واحلروف األصلية ؛ كرد لفظ            : االشتقاق هو ) ٥(

  .٦٦: ، معجم مصطلحات أصول الفقه٤٦:غاية الوصول لزكريا األنصاري: ينظر". ضرب"
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والقـارورة قـارورة   ،  الرتفاعه اًياِز ب )١( ياِزي الب موإمنا س ،  فيها  
 إنـه    ؛  ما فيها  ئ ألا ختب   خابية )٢(  واخلابية  ، الستقرار الشيء فيها  

   :يلزمك يف هذا وجهان ضروريان ال انفكاك لك منهما البتة
 أحدمها:  أن ت سميها ألن دماغك خمبوء ف     ؛  رأسك خابية  ي ،  

 وأن تسما ختب   ؛  األرض خابية  يكـل مـا فيهـا      ئ أل  ،    
 وأن تسمي  اِز أنفك بـ  ، الرتفاعـه  اًي وأن ت سمالـسماء  ي 

 اِزوالسحاب بوأن ،   وكذلك القصر واجلبل      ،  الرتفاعهما اًي
تسم؛  بطنك قارورة  ي   ِص ألن مريـ  )٣( ك م سِقتوأن ،  بـه    ر

 وأن تـسمي     ،  ألن املاء مستقر فيهـا      ؛ تسمي البئر قارورة  
 ومن فعـل     ،  للخيالء اليت فيهم   املستكربين من الناس خيالً   

ـ  حض إلِ ينِذخت باانني املُ  قِحهذا لَ  اك سامللـوك يف    اِءفَخ 
 .جمالس الطرب

  ء ،  إن اشتققت اخليل من اخلـيال      : أن يقال  :والوجه الثاين   
فمـن أي  ؛ ة من اخلبء   واخلابي،  أو القارورة من االستقرار     

وهـذا  ،   ءواخلـب ،  واالستقرار  ،  شيء اشتققت اخليالء    
كون كل واحد   وهو أن ي  ،   الذي ال ينفك منه      ورضي الد يقت

                                                
 ، حيـاة احليـوان      ٢/٣٣٧:املخـصص : ينظـر . أحد أنواع الصقور الكاسـرة    :  هو البازي) ١(

  .١/١٥٧:الكربى
اجلرة الكبرية ، وتصنع من الطني ، حيفظ فيها املائعات من الزيت واملاء وحنو ذلك ،  : اخلابية هي ) ٢(

، وخزانـة األدب    ) خبـأ : (تـاج العـروس ، مـادة      : ينظـر . احلُب والزير : ويطلق عليها 
  .١٦٩: ، لغة الفقهاء١/٣٠٩:يللبغداد

)٣ (انٌ ؛ وهي األمعاء ، ومجع اجلمع       : املَِصريرصمفرد م :اِرينصاملصباح املنري ، املعجـم     : ينظر. م
  ).مصر: (مادة. الوسيط
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أو وجود أشـياء ال     ،  وهذا جنون    منهما اشتق من صاحبه   
والقـول بأزليـة   ، أوائل هلا وال اية وهذا خمرج إىل الكفر  

 .)١( " ممتنع ومع أنه كفر فهو حمال، العامل 
  : 

  وهو التشنيع على اخلصم بأن قوله مل يـصدر عـن برهـان واضـح ،               
بل الباعث عليه اهلوى والتشهي استبداداً من اخلصم وحتكماً بال دليل ؛ ومثالـه              

فمن أين لكم أن تقيسوا ما اشتهيتم فـأوجبتم فيـه           : " قول أيب حممد ابن حزم    
  على ما يوجب الوضوء من ذلك دون أن توجبوا فيه الغسل قياساً            ساًالوضوء قيا 

 على ما ال     قياساً  أو دون أن ال توجبوا فيه شيئاً        ، على ما يوجب الغسل من ذلك     
 وهل هذا إال التحكم باهلوى الذي حـرم اهللا تعـاىل             ، جيب فيه شيء من ذلك    

  .)٢(  "ق شيئاًمن احل وبالظن الذي أخرب تعاىل أنه ال يغين،   !احلكم به
  :والتحكم أنواع ملخصها يف النقاط اآلتية

   تارة ، وله صورالتحكم يف االحتجاج بالنصوص تارة ، وردها: 
 دون آخر)٣(التحكم باألخذ حبديث مرسل: الصورة األوىل . 
  التحكم باالحتجاج باخلرب الـضعيف حينـاً      : الصورة الثانية

 .دون آخر
  ج بـبعض األخبـار دون      التحكم باالحتجا : الصورة الثالثة

 .بعضها اآلخر
  
  

                                                
  .٨/٥٥٩:بتصرف من اإلحكام البن حزم) ١(
  .٢٦١ - ١/٢٦٠:احمللى) ٢(
  .يباً مبشيئة اهللاسيأيت التعريف به يف باب القواعد األصولية قر) ٣(
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 التحكم باألخذ بالداللة تارة وتركها تارة ، وله صور : 
  قصر داللة النص على العموم تارة ، وعلى        : الصورة األوىل

 .اخلصوص تارة أخرى
  محل داللة النص على الوجوب حيناً ، وعلى        : الصورة الثانية

 .اإلباحة حيناً
 خلطاب تارة ، وتركه تارةاألخذ بدليل ا: الصورة الثالثة. 
  تعليق احلكم على معىن بعينه ، أو تفـصيل         : الصورة الرابعة

 .حمدد دون برهان
 التحكم باألخذ بالدليل تارة وتركه يف أخرى ، وله صور : 

 األخذ بقول الصحايب تارة وتركه أخرى: الصورة األوىل. 
 األخذ باإلمجاع تارة دون أخرى: الصورة الثانية. 
 األخذ بالقياس حيناً دون آخر: لثةالصورة الثا. 

 :  
وهو تقريع اخلصم بإظهار تناقضه سواء كان ذلك التناقض يف أصوله بعدم            

  . بتناقضه يف الفروع مبناقضة أقواله يف بعض املواضعها ، أمالتزام
ًأوال

  : منهااإللزام بالتناقض من جهة األصول ؛ وهو أنواع: 
 إلزام اخلصم بتركه النص: ع األولالنو. 
 إلزام اخلصم بتركه اإلمجاع: النوع الثاين. 
  إلزام اخلصم بتركه قول الصاحب الـذي ال        : النوع الثالث

 . يعرف له خمالف
 إلزام اخلصم بتركه القياس: النوع الرابع. 
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وهو إظهار ختبط اخلصم يف      ؛   اإللزام بالتناقض من جهة الفروع    : ًثانيـا
  :يه يف قضية فقهية معينة ، ويندرج يف ذلك نوعاناختالف قول

  . إلزام اخلصم بطرد قوله يف سائر الصور والنظائر:النوع األول
  .إلزام اخلصم بتركه ما يقتضيه قوله يف حمل الدليل: النوع الثاين

 : 
رق بني املتماثالت   وهو إلزام اخلصم بكونه مجع بني ما حقه التفريق ، أو ف           

 االعتبـار   لفرق من جهـة االعتبـار الـشرعي ، أم         سواء كان ذلكم اجلمع وا    
واجلمع والفرق يكون بـاألمور املعتـربة يف        : " )١( االجتهادي ، يقول ابن تيمية    

اجلمع ، فيجمع بني ما مجع اهللا بينه ، ويكون اجلمع والفرق باألوصاف املعتـربة               
له من امليزان الذي أنزله اهللا مع رسوله كما أنـزل  يف حكم اهللا ورسوله ، فهذا ك    

  .)٢( "اهللا الكتاب 
  :وهذا املسلك له أنواع ملخصها اآليت

 اإللزام بنقض دليل اخلصم لكونه فرق بني قوله ونظريه مـع            :النوع األول 
  .احتاد الدليل أو مأخذه

مـع   اإللزام بنقض تعليل اخلصم لكونه فرق بني قوله ونظريه       :النوع الثاين 
  .احتاد العلة

  . إلزام اخلصم بطرد علة التفريق يف سائر الصور:النوع الثالث
  . إلزام اخلصم بنقض علة التفريق بني الصور املتناظرة:النوع الرابع

                                                
أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية ، أبو العباس احلراين ، اإلمام احملقق املـدقق ،             :  هو )١(

درء تعـارض   (، و ) منهاج السنة النبوية  (صاحب التصانيف النافعة الكثرية يف فنون شىت ؛ منها          
 ، املقـصد    ٤/٤٩١:نابلـة ذيل طبقات احل  : ينظر. هـ  ٧٢٨وغريها ، تويف سنة   ) العقل والنقل 

  .١/١٣٢:األرشد
  .٢٧١ - ٢٧٠:، قاعدة يف مشول النصوص لألحكام٢جامع املسائل ، م) ٢(
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 : 
وهو إبطال قول املخالف عن طريق تدوير قوله بني عدة معان ال يقر ا ،               

  :وهو أنواع
 اإللزام بربهان اخلُلْف ؛ وهو إلزام املخالف بـبطالن قولـه            :ولالنوع األ 

  .)١( لصحة نقيضه
 اإللزام بالسرب والتقسيم ؛ وهو ذكر األقسام اليت جيوز تعلـق      :النوع الثاين 

  .)٢( احلكم ا مع إبطال مجيعها إال واحداً فيعلق احلكم عليه
 وهو بذكر األقـسام   اإللزام بإبطال اآلحاد إلبطال اجلملة ؛  :النوع الثالث 

 .)٣( اليت جيوز تعلق جواب اخلصم ا فيعمد إلبطاهلا

 
 
 
 
 
 
  

                                                
  .٤/٢٠٥: ، البحر احمليط٩/٢٥٨:جمموع فتاوى ابن تيمية: ينظر) ١(
  .٢٣٠: ، معجم مصطلحات أصول الفقه٢١٠:املنهاج يف ترتيب احلجاج: ينظر) ٢(
   .٢١٠:حلجاجاملنهاج يف ترتيب ا:  ينظر)٣(
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  مثرات اإللزام

ال ريب أن اإللزام ينتج عنه مثرات جليلة ، فمن تأمل مناظرات العلمـاء               
أدرك يقيناً بأن أجل مثرة لإللزام هو تقرير احلق ونصرته الذي هو حرفة األنبيـاء               

، يقول ابن تيمية عن املناظرة اليت يعـد اإللـزام            )١( ءكما نقل عن بعض العلما    
ع دابرهم  فكل من مل يناظر أهل اإلحلاد والبدع مناظرة تقط        : "  من ضروا  اًضرب

وال حـصل  ،   مبوجب العلـم واإلميـان       ىفَّوال و ،   همل يكن أعطى اإلسالم حق    
ـ     ،  وطمأنينة النفوس   ،  بكالمه شفاء الصدور     ، )٢(  "يقنيوال أفاد كالمه العلم وال

  :وميكن تعداد بعض مثرات اإللزام يف النقاط التالية
     ِقإبطال مذهب اخلصم مبعىن يفكأمنا أبطل مذهبه بنفسه ، وهذا         به ر ، 

  أدعى يف ردع اخلصم وال سيما إن كان مكـابراً ومعانـداً ، يقـول               
   ؛ طـل نـه با  أه أيقنا   ِسفْن بِ لَِطبأُ ملا   : "أبو حممد ابن حزم عن هذا املعىن      

    ألن احلق الصحيح ال يل أصالً   طُب  ، قَوألنه نض كْ حمفكل ما انتقض   ،   ه
لزمهم مـا أرادوا    نوإمنا نوردها ل  : "  ، وقال يف موضع آخر     )٣(  "فباطل

 ما حجة يف    ومن جعل شيئاً  ،   ألم حيتجون مبثله      ؛ إلزامنا وهو الزم هلم   
 مكِّحتو متناقض م  وإال فه ،  مكان ما لزمه أن جيعله حجة يف كل مكان          

 .)٤( "يف الدين بال دليل

                                                
  .٢/٨١:معامل الغيب: ينظر) ١(
  .١٦٥ - ٢٠/١٦٤: ، جمموع فتاوى ابن تيمية١/٣٥٧:درء تعارض العقل والنقل) ٢(
  .١٧٧:التقريب حلد املنطق) ٣(
  .٦/٢١٢:اإلحكام البن حزم) ٤(
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       يقول العالمة حممـد      هو طريق لعودة املخالف للحق ومالزمته إياه ، 
إفحامهم بنفس أدلتهم أدعـى     : "  حول هذا املعىن   )١( األمني الشنقيطي 

 .)٢( "النقطاعهم وإلزامهم احلق
       خالف إذا   ، وذلك أن الطرف امل     مييز الباحثني عن احلق من املمارين فيه

أُوِقف على تناقضه فاستبانه ورجع تبني عدله وإنصافه واتباعه احلـق ،            
وهذا خبالف من مياري يف احلق بالعنـاد واملكـابرة واالنـسالخ إىل             

علـى   التشغيب واملعارضة ، ولذلك ذم ابن حزم املشغبني واملعترضـني         
نكلـم  وإمنا  :" ، مث قال عقب ذلك     االستدالل مبا أوجبته أوائل املعارف    

وال علينا قصر األلسنة باحلجـة      ،  لسنا نقصد بكالمنا األلسنة     ،  األنفس  
 .)٣(  " قسر األنفس إىل تيقن معرفته فقطوإمنا علينا، إىل اإلذعان باحلق 

    ؛ وذلك بكون القول السامل عـن إيـرادات          يفيد اإللزام يف الترجيح 
  .اخلصوم أقوى من األقوال اليت يعترضها املخالفون

                                                
يـه  حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر ، اجلكين الشنقيطي ، املفسر األصويل الفق              : هو) ١(

اللغوي ، صاحب أضواء البيان ، ومنع جواز ااز ، وآداب البحث واملناظرة ، عمل مدرسـاً                 
ـ ١٣٩٣بالرياض ، مث باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ، تويف سـنة             األعـالم  : ينظـر . هـ

   .٦/٤٥:للزركلي
  .٥:آداب البحث واملناظرة) ٢(
  .١/١٨:اإلحكام البن حزم) ٣(
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  :الباب الثاني
  القواعد األصولية التي بىن عليها ابن حزم 

  إلزاماته فقهاء املذاهب األربعة 
  يف كتاب الطهارة من احمللى

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  القواعد األصولية التي بىن عليها ابن حزم إلزاماته 

 

٧٥ 

  القاعدة األوىل
  احلديث املرسل

 
احلديث الذي سقط من آخر إسناده      : عرف احملدثون احلديث املرسل بأنه    

 ؛  الراوي الذي بعد التابعي ، أو أن يترك التابعي الواسطة بينه وبني الرسـول               
 كذا ،   قال الرسول   : -  كبرياً  سواء كان صغرياً أم    -قول التابعي   أن ي : ومثاله

أو فعل كذا ، أو عملنا يف عهده كذا ، فعلى هذا يكـون املرسـل باصـطالح                  
احملدثني خمصوصاً بالتابعي ، فإن أسقط من السند راويان فأكثر على التوايل مسـي     
احلديث معضالً ، وإن أسقط راٍو ، أو اثنان فأكثر ال على التوايل مسي احلـديث                

  .)١ (منقطعاً
احلـديث  : احلديث املرسل باصطالح األصوليني فقد ذكروا أنـه       أما عن   

 كذا ، أو فعل     قال رسول اهللا     : الذي قال فيه الراوي الذي مل يلق الرسول         
  أتباع التابعني فمـن    من   لراوي لذلك احلديث من التابعني أم     كذا ، سواء كان ا    

ه عند مجهور   بعدهم ، وعليه فمفهوم املرسل باصطالح األصوليني أعم من مفهوم         
  .)٢ (املنقطع ، واملرسل ، واملعضل: احملدثني ، إذ إنه عند األصوليني يشمل

 
 

                                                
 ، تـدريب    ١/١٣٥: ، فـتح املغيـث     ٢٢٩: ، خنبـة الفكـر     ٥١:ن الصالح مقدمة اب : ينظر) ١(

   .٢/٥٥٤: ، توجيه النظر١/١٩٥:الراوي
 ، املقدمة يف األصـول البـن   ١/٣٥٩: ، أصول السرخسي٣/١٤٥:الفصول للجصاص : ينظر) ٢(

 ، التحـبري    ٣/٤٥٧: ، البحر احملـيط    ٢/٣٣٩: ، اإلاج  ٣٤٩: ، إحكام الفصول   ٧١:القصار
  .٢/٥٧٤: ، شرح الكوكب٥/٢١٣٦:للمرداوي
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  )١ (حكى مجع من املصنفني اتفاق العلماء على أن مراسيل الـصحابة          

 ؛ ألن   حجة ، ومل يعولوا على خـالف من شذَّ ِبـرد مراسـيل الـصحابة               
 كلهم عدول ، وهم ال يروون إال عن صحابة مثلهم ، أو عن قـوم                لصحابة  ا

 خارجة عـن حمـل النــزاع ،         عدول ، ولذلك اعتربت مراسيل الصحابة       
وكذلك ال خالف أن املُرِسل إذا كان غري عدل ، أو كان ممـن ال يتحـرز يف                  

ماء ، فهو   روايته عن األخذ من غري الثقات ؛ فإن حديثه ذلك مردود باتفاق العل            
 ، يف   ، وإمنا النـزاع يف مرسِل من بعد الصحابة         ) ٢ (خارج عن حمل النـزاع   

حال عِرف مرِسلُ احلديث بالعدالة واألخذ يف الرواية عن الثقات ، فهل حديثـه              
  ذلك تقوم به حجة ، أو ال تقوم به حجة ؟

 
  :  حجية احلديث املرسل على أقوال خالصتها ما يلياختلف العلماء يف
احلديث املرسل حجة مقدم على القياس ؛ وهـو رأي       : القـول األول  

مجهور احلنفية ، واملالكية ، وأشهر الروايتني عند احلنابلة ، وقول كـثري             
  .)٣ (من املتكلمني

                                                
 قال شيئاً ، أو فعله ، وحنو ذلك مما يعلم أنه مل حيـضره               إخباره أن النيب    : ومرسل الصحايب ) ١(

   . ١/٢٠٧: ، تدريب الراوي٥٤:مقدمة ابن الصالح: ينظر. لصغر سنه ، أو تأخر إسالمه
 ، كـشف    ٧/٢٩٧٨: ، ايـة الوصـول     ١٢٥: ، روضة الناظر   ٣٤٩:إحكام الفصول : ينظر) ٢(

 ،  ١٥٣ ،   ١/١٤٠: ، فتح املغيث   ١/٥٠٠: ، النكت على ابن الصالح للزركشي      ٣/٤:األسرار
  .٢/٢٢٣:فواتح الرمحوت

 ، املعتمـد أليب احلـسني       ٧١: ، مقدمـة ابـن القـصار       ٣/١٤٥:الفصول للجصاص : ينظر) ٣(
 ، التمهيد البن عبد     ٣/٩٠٦: ، العدة أليب يعلى    ١/٣٥٩: ، أصول السرخسي   ٢/١٤٣:البصري

 ، كشف   ٧/٢٩٧٦: ، اية الوصول   ٢٢٥: ، املسودة آلل تيمية    ١٢٦: ، روضة الناظر   ١/٢:لربا
      ،٢/٣٣٩: ، اإلاج١/٣١: ، إعالم املوقعني٢/١٣٦: ، اإلحكام لآلمدي٣/٣:األسرار
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احلديث املرسل ال تقوم به حجة ؛ وهو قول مجهـور           : القول الثاني 
ثني ، وبعض املالكية ، ورواية عن أمحد ، وهو مذهب أهل الظاهر             احملد

  .)١ (ومنهم ابن حزم ، وقول بعض األصوليني
التفصيل يف شأن احلديث املرسل ، فإن اعتضد بواحد         : القول الثالث 

 ؛  )٢ (من ستة شروط كان حجة ، وإال فال ، وهـو قـول الـشافعي              
  :وشروط حجية احلديث املرسل عند الشافعي هي

  أن يكون املرسل من مراسيل الصحابة . 
  أن يشارك احلفاظ املأمونون املُرِسلَ فيسندوه إىل رسول اهللا . 
              ِسـِللٌ آخر ، ويرويه عن غري شـيوخ املُردِسلٌ عرأن يوافقه م 

 .األول
  أن يعتضد بقول صحايب يوافق ما روي عن رسول اهللا . 
        ونَ بنحو مـا روي    أن يعتضد بقول كثرة مـن أهـل العلم يفت

 .عن رسول اهللا 
     ُِسلي املُرمسى مـن روى عنـه         - أال يمجمهـوالً أو    - إذا س 

  .مطعوناً يف عدالته
                                                                                                                                       

   التقريـر  ٣/٤٥٧: ، البحـر احملـيط     ٣٣: ، جـامع التحـصيل     ٢/٤٦٢:رفع احلاجب ، 
 ، فـواتح    ٢/٥٧٤: ، شرح الكوكب املـنري     ٥/٢١٣٦:اوي ، التحبري للمرد   ٢/٣٨٤:والتحبري

  .٢/٧٢٣:، أصول مالك النقلية١١٦: ، مدخل ابن بدران٢/٢٢٢:الرمحوت
 ، الكفايـة    ٢/١٤٣: ، اإلحكام البن حزم    ١/٥١: ، احمللى  ١/٣٠:مقدمة صحيح مسلم  : ينظر) ١(

  ، التبـصرة ٣٤٩: ، إحكـام الفـصول  ٥٤: ، مقدمة ابن الـصالح     ٣٨٤:للخطيب البغدادي 
 ،  ٤/٦٥٠: ، احملـصول   ١٣٤: ، املستصفى للغزايل   ١/٤٠٨: ، الربهان للجويين   ٣٢٦:للشريازي

  .١٢١: ، إرشاد الفحول٣٥:جامع التحصيل
، ٢/١٣٦: ، اإلحكام لآلمدي٤/٦٦٠:زي ، احملصول للرا٤٦٧ - ٤٦١: رسالة الشافعي: ينظر) ٢(

  .٣/٨٧:احلاصل من احملصول
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             هذه هي شروط حجية املرسل عند الشافعي ومن ذهب مذهبه ، وقد ذُِكر
يف االحتجاج باملرسل أقوال أخرى لكن أشهرها ما ذكـرت واحلمـد هللا رب              

 .العاملني
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  القاعدة الثانية
  قــول الـصـحـابي

 
 ، وآمن به ، ومـات       من لقي النيب    : عرف أهل احلديث الصحايب بأنه    

  .)١ (على اإلسالم
 ، وآمن   من لقي النيب    : أما علماء األصول فقد ذكروا أن الصحايب هو       

 الصاحب باملـصحوب ، حـىت       به ، والزمه زمناً طويالً ، واختص به اختصاص        
  .)٢ (صار يطلق عليه اسم الصاحب عرفاً

 
ال خالف بني األصوليني أن قول الصحايب ليس حبجة على صحايب آخـر             

 مفتياً ، وال خالف بينهم أنـه        اتهدين ؛ سواء كان إماماً ، أم حاكماً ، أم         من  
 .)٣ ( ، أو خالفه فيه غريه من الصحابةليس حبجة إذا رجع عن قوله

وإمنا حمل اخلالف فيما إذا ورد عن الصحايب قول يف حادثـة مل حتتمـل               "
 بأن كانت مما ال تعم به البلوى ، وال مما تقع بـه              -االشتهار فيما بني الصحابة     

                                                
  .٢/٢٠٩: ، تدريب الراوي٣/٩٣: ، فتح املغيث٢٣٠: ، خنبة الفكر١/٦:اإلصابة: ينظر) ١(
  .٤/٢٠٠٤:، التحبري للمرداوي١/١٥: ، التقرير والتحبري٢/١٠٤:اإلحكام لآلمدي: ينظر) ٢(
 ، جممـوع فتـاوى ابـن    ٣/٣٢٣: ، كـشف األسـرار    ٤/١٥٥:اإلحكام لآلمـدي  : ينظر) ٣(

 ،  ٨/٣٧٩٧:رداوي، التحبري للم  ٤/٣٥٨: ، البحر احمليط   ٢/٢٨٧:، شرح العضد  ٢٠/١٤:تيمية
 ، أثر األدلة املختلـف فيهـا يف الفقـه           ٤٠٥:، إرشاد الفحول  ٤/٤٢٢:شرح الكوكب املنري  

  .٣٣٩:اإلسالمي
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 مث ظهر نقل القول يف التابعني ومن بعدهم من اتهدين ، ومل يرد           -احلاجة للكل   
  . )١ ("ريه من الصحابة خالف ذلك ، فهل قوله هذا حجة أو ال ؟ عن غ

 
  : اختلف العلماء يف حجية قول الصحايب على قولني

  قول الصحايب حجة مقدم على القياس ؛ وهـذا قـول           : القول األول
شافعي يف قوله    ، وال  )٤ ( ، وأكثر احلنابلة   )٣ ( ، ومجع من احلنفية    )٢ (مالك
  .)٥ (القدمي

                                                
 ، كشف   ٤/١٥٥:اإلحكام لآلمدي :  ، وينظر  ٣٣٩:أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي      ) ١(

 البحـر    ، ٢/٢٨٧: ،  شـرح العـضد      ٢٠/١٤: ، جمموع فتاوى ابن تيمية     ٣/٣٢٣:األسرار
 ، إرشـاد    ٤/٤٢٢: ، شرح الكوكـب املـنري      ٨/٣٧٩٧: ، التحبري للمرداوي   ٤/٣٥٨:احمليط

  .٢٢٣: ، معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة١٩٨: ، مذكرة أصول الفقه٤٠٥:الفحول
 ، شـرح    ٤/١٥٥: ، اإلحكام لآلمـدي    ٤٧٣: ، إحكام الفصول للباجي    ٣٧٥:التبصرة: ينظر) ٢(

  .٢/١١١٧":أدلته النقلية"  أصول فقه اإلمام مالك  ،٤٤٥:تنقيح الفصول
منهم أبو بكر الرازي اجلصاص ، وأبو سعيد الربدعي ، والبزدوي ، والسرخـسي وغريهـم ،                 ) ٣(

واحلق أنه ال ميكن اجلزم بأن قول الصحايب حجة عند أيب حنيفة وصـاحبيه ؛ ولـذلك ذكـر                   
تارة حيتجـون بـه ، وأخـرى        ابت ؛ ف  الدبوسي وغريه أنه ليس عن احلنفية املتقدمني مذهب ث        

، وحكى  " إذا اجتمعت الصحابة سلمنا هلم    : "، لكنه بني أنه روي عن أيب حنيفة أنه قال         خيالفونه
صاحب فواتح الرمحوت نقالً عن عبد احلق الدهلوي أن ابن املبارك نقل عن أيب حنيفـة أنـه                  

، ونقل عبد   " ابه فال أتركه   فبالرأس والعني ، وما جاء عن أصح       ما جاء عن رسول اهللا      :"قال
  العزيز البخاري أن الرواية اليت مال إليها الربدعي وغريه هي اليت مال إليهـا أكثـر أصـحاب                  

 ، أصــول ٢٧١: ، تقــومي األدلــة٣/٣٦٢:الفــصول يف األصــول: أيب حنيفــة ،  ينظــر
 ،  التقرير    ٣٣٣ ،   ٣/٣٢٣: ، كشف األسرار   ٤٨٠:، ميزان األصول  ١٠٨-٢/١٠٥:السرخسي

  .٢٤٢ ، ٢/٢٣٩: ، فواتح الرمحوت٢/٤١٣: ، التقرير والتحبري٥/٢٩٤:ل البزدويألصو
 ، التحـبري  ٤/١٤٥٠: ، أصول ابن مفلح    ٣/١٨٥: ، شرح خمتصر الروضة    ٣٠٠:املسودة: ينظر) ٤(

  .٤/٤٢٢: ، شرح الكوكب٨/٣٨٠٠:للمرداوي
   .٤/٣٥٩: ، البحر احمليط٣/١٩٢: ، اإلاج للسبكي٣/٤٥١:التلخيص للجويين: ينظر) ٥(
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 يأخـذ بقـول    - بعد التحقيق    -وأما يف قـول الشافعي اجلديد فإنه       
  الصـحـايب وحيـتج بـه ؛ لكـن الـذي يظهـر أنـه ال يقدمـه                 

  .)١ (على القياس
  ؛ وهو قـول مجع مـن      ول الصحايب ال يكون حجة    ق: القول الثاني  

ــوليني ــول )٢ (األصــ ــ ، وقــ ــةلــ    ، )٣ (بعض احلنفيــ
   ، ونـسب للـشافعي يف قولـه         )٤ (ة عـن اإلمـام أمحـد      وهو رواي 

 .)٥ (اجلديد
                                                

نسب أكثر األصوليني للشافعي أنه يقول بعدم حجية قول الصحايب يف قوله اجلديد ، خالفاً ملا                ) ١(
قاله يف القدمي ، وقد رد اإلمام ابن القيم على من نسب ذلك لإلمام الشافعي ، وبني أنه ال حيفظ                

 أن غاية مـا يف     له يف قوله اجلديد حرف واحد يبني أنه قال بعدم حجية قول الصحايب ، وذكر              
خمالفة اتهـد   "األمر أنه حيكي أقواالً للصحابة مث خيالفها ، قال وهو تعلق ضعيف جدا ؛ ألن                

 ال يدل على أنه ال يراه دليال من حيث اجلملة ؛ بـل        - ملا هو أقوى يف نظره منه        -لدليل معني   
اإلمـام الزركـشي أن   وقد بني  ، ٤/١٢٠:إعالم املوقعني". عنده منهخالف دليالً لدليل أرجح  

الشافعي نص على أن قول الصحايب حجة يقدم على القياس وذلك يف اختالفه مع مــالك ،                 
وذكر أنه من اجلديد ، وكذا حقق الدكتور مصطفى البغا يف رسالته للدكتوراه قول الشافعي يف                

   ،  ٣٧:ة ، إمجال اإلصـاب    ٤/٣٦٤:البحر احمليط : ينظر. اجلديد ، وبني أنه يأخذ بقول الصحايب      
  .٣٤٧:أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي

 ، اإلحكام   ١٦٥: ، روضة الناظر   ٦/١٧٤: ، احملصول  ١٦٨:  ، املستصفى  ٣٩٥:التبصرة: ينظر) ٢(
   ،  ٢/٢٨٧: ، شرح العضد على ابن احلاجب      ٢/١١٨٧: ، خمتصر ابن احلاجب    ٤/١٥٥:لآلمدي

  .٤٠٥: ، إرشاد الفحول٥٠٠:التمهيد لإلسنوي
، كـشف   ٢/١٠٥: ، أصول السرخسي   ٢٧١:تقومي األدلة : ينظر. ومنهم الكرخي ومن وافقه   ) ٣(

  .٢/٢٣٩: ، فواتح الرمحوت٢/٤١٣:، التقرير والتحبري٣/٣٢٣:األسرار
 ، التمهيـد   ٤/١١٨٣:العـدة : ينظـر . واختارها أبو اخلطـاب ، وابـن عقيـل وغريهـم          ) ٤(

   .٨/٣٨٠٣: ، التحبري للمرداوي٢/٣٨: ، الواضح٣/٣٣٢:للكلوذاين
، ٣٩٥:التبصرة: فعي حيتج بأقوال الصحابة، ونسبه للشافعي يف اجلديد التحقيق أن الشاوقد سبق) ٥(

  .٤/٣٥٨:احمليط ، البحر ٣/١٩٢: ، اإلاج٢/٨٩١: ، الربهان٢/٧٤٢:شرح اللمع
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 إذا اختلفوا مل يكن قوهلم حجة باتفـاق ،  سبق وأن بينت أن الصحابة    

 فال جيوز العمـل بقـول   ولكن ينبغي أن نبني أنه إذا اختلفت أقوال الصحابة   
؛ كاألدلة إذا تعارضت ، والستحالة كون الـصواب         أحدهم إال بالترجيح بينها     

 مـسوغ   إن اختالف الصحابة    : يف نفس األمر يف جهات متعددة ، وال يقال        
يف ترك رجـم    ) ١ ( لقول معاذ    ا ، وقد رجع عمر      لألخذ بكل واحد منه   

 إمنا سوغوا األخذ باألرجح عن تـرجيح        إن الصحابة   :  ؛ ألننا نقول   )٢ (املرأة
  تشهياً بال حجة ، ولو سلمنا بصحة األثر املروي عـن عمـر               واجتهاد ، ال  

 لظـهور رجحانـه    إمنا كان ذلك من عمر      :  لقلنا ورجوعه لقول معاذ    
  .)٣ (عنده ، ال تشهياً وتقليداً بال دليل

                                                
  هو معاذ بن جبل بن عمرو ، الصحايب اجلليـل ، أحـد الـسبعني الـذين شـهدوا العقبـة          ) ١(

ــصا ــن األن ــه    م ــرب عن ــا أخ ــرام كم ــاحلالل واحل ــة ب ــم األم ــو أعل   ر ، وه
ـ ١٨ عـام    الصادق املـصدوق ، تـويف           ،  ٣/٥٨٣:الطبقـات الكـربى   : ينظـر . هـ

  . ٣/١٤٠٢:االستيعاب
، وابـن أيب شـيبة يف       ) ١٣٤٥٤(٧/٣٥٤:عبد الرزاق يف املصنف   : روى هذا األثر عن عمر    ) ٢(

   ،  ٧/٤٤٣:هقي يف الكـربى   ي ، والب  ٣/٣٢٢:، والدارقطين يف سننه   ) ٢٨٨١٢(٥/٥٤٣:مصنفه
   عـن أشـياخ      ،  ألنه عـن أيب سـفيان وهـو ضـعيف           ؛  باطل وهذا أيضاً  :"قال ابن حزم  

  .١٠/٣١٦:احمللى". هلم وهم جمهولون
 ، روضـة    ٢/٧٥٠: ، شـرح اللمـع     ٢/١١٣: ، أصول السرخـسي    ٥٩٦:الرسالـة: ينظر) ٣(

جممـوع فتـاوى ابـن       ،   ٣٠٦: ، املـسودة   ٣/١٨٨: ، شرح خمتصر الروضـة     ١٦٦:الناظر
 من أصول اإلمام أمحد كمـا   ، واالحتجاج بقول الصحايب   ٣٧: ، إمجال اإلصابة   ٢٠/١٤:ةتيمي

أثـر األدلـة املختلـف فيهـا يف الفقـه           :  ، وينظـر   ١/٣١:نقله ابن القيم يف إعالم املوقعني     
  .٢٢٢: ، معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة٣٥٠:اإلسالمي
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٨٣ 

 ما تنازعوا فيه إىل اهللا والرسول ، ومل يكن          دوإن تنازعوا ر  :" قال ابن تيمية  
 .)١ (" بعضهم له باتفاق العلماءقول بعضهم حجة مع خمالفة

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
  .٢٠/١٤:تيميةجمموع فتاوى ابن ) ١(
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  القاعدة الثالثة
  عمل أهل املدينة

 
  :عرف العمل بعدة تعريفات كان من أجودها تعريف أحد الباحثني بقوله          

  هو ما اتفق عليه العلماء والفضالء باملدينة ، كلـهم أو أكثـرهم ، يف زمـن                 " 
  .)١ (" اجتهاداً  سواء كان سنده نقالً ، أمخمصوص ،

 
ال خالف بني العلماء أن عمل أهل املدينة النقلي حجة جيب املصري إليه ؛              

   ألنه يف الواقع سنـا إىل الـنيب            ن ينقلها أهل املدينة حىت يصلوا     والعـربة ،   
 قرت به   لُقْه الن دن هذا العمل الذي س    ِلثِْم بِ ماِل الع رِفا ظَ  بالنقل ال بالعمل ، فإذ     إذاً

عينه ، واطمأنت إليه نفسه ؛ ألنه إما نقل متواتر ، أو مشهور ، فذلك النوع من                 
 .)٢ (العمل حجة عند العلماء يترك مـا خالفه من أخبار اآلحاد ، والقياس

ل املدينة أو أكثرهم وكـان  وإمنا حمل اخلالف يف العمل الذي اتفق عليه أه      
        ِزطريقه االجتهاد واالستدالل باعتبار أن أهل املدينة هلم معلى غريهم ، فقـد      ةٌي 

 قرائن األحوال الدالة على مقاصد الشرع ، فكـانوا أعـرف            شهد الصحابة   

                                                
أثر األدلة املختلف   :  ، وينظر  ٢/١٠٤٢":أدلته النقلية "بتصرف يسري من أصول فقه اإلمام مالك        ) ١(

   .٣٨: ، معجم مصطلحات أصول الفقه٤٢٧:فيها يف الفقه اإلسالمي
 ، املعونـة  ٢٢١:مقدمة االنتصار ألهل املدينة البن الفخار مطبوع مع مقدمة ابن القصار        : ينظر) ٢(

 ،  ١٤٢: ، املنهاج يف ترتيب احلجـاج      ٤٨٠: ، إحكام الفصول   ٢/٦٠٧:ي عبد الوهاب  للقاض
 ، البحـر  ٢/٣٩١: ، إعالم املوقعني  ٢٠/٣٠٤: ، جمموع فتاوى ابن تيمية     ١/٢٤:ترتيب املدارك 

 ، عمل أهل املدينة للـدكتور       ٢/٤٥٨: ، الفكر السامي   ١٥٠:، إرشاد الفحول  ٣/٥٣٠:احمليط
 ، أصول فقـه اإلمـام       ٤٢٧:ة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي      ، أثر األدل   ٣٤:أمحد نور سيف  

  .٢/١٠٥٣":أدلته النقلية"مالك 



  القواعد األصولية التي بىن عليها ابن حزم إلزاماته 

 

٨٥ 

 ، وأسباب خطابه ، وخمارج أقواله ؛ فكــان هلـم            األمة بأحوال املصطفى    
 ِزبذلك ما امتازوا به من نقل السنن        مع م  - ةٌي- قَ تدمم على غريهم ممن كـان      ه

 ، وعلى هذا النهج سار التابعون رمحهم اهللا من بعـدهم ، فهـذا            عنه   ىأَنمِب
  .)١ (النوع من العمل هل هو حجة ، أو ليس حبجة ؟

 
نة الذي طريقه االجتـهاد علـى       اختلف العلماء يف حجية عمل أهل املدي      

  : قولني
  عمل أهل املدينة الذي طريقه االجتهاد والتفقـه لـيس          : القول األول

  حبجة ، فهو كعمل غريهم من أهل األمصار ؛ وهـذا قـول مجهـور               
، وبه قال مجاعة من علماء املالكية البغـداديني وغريهـم ،            ) ٢ (العلماء

  . )٣ (وجعلوه مذهب مالك
ـل أهل املدينة الذي طريقه االجتهاد والتفقه حجة        عم: القول الثاني 

يقدم على خرب اآلحاد ، وعلى القياس ؛ وهو قـول مجاعة من املالكيني             

                                                
   ،  ٤٨٢: ، إحكـام الفـصول     ٦٠٨ - ٢/٦٠٧:املعونـة للقاضـي عبـد الوهـاب       : ينظر) ١(

 ، إرشـاد    ٣/٥٣٠: ، البحر احملـيط    ١/٢٤: ، ترتيب املدارك   ١٤٣:املنهاج يف ترتيب احلجاج   
ر  ، أث  ٣٤: ، عمل أهل املدينة للدكتور أمحد نور سيف        ٢/٤٥٩:ي ، الفكر السام   ١٥٠:الفحول

   ، أصــول فقــه اإلمــام مالــك ٤٣٠: اإلســالمياألدلـــة املختلــف فيهــا يف الفقــه
  .٢/١٠٦٤":أدلته النقلية"

 ، التحـبري    ٣/٥٢٨: ، البحر احمليط   ٢/٣٨٠: ، إعالم املوقعني   ١/٣٠٢:اإلحكام لآلمدي : ينظر) ٢(
 ، إرشـاد    ٢/٤٧٣: ، شـرح الكوكـب     ٣/٢٤٤:التحريـر  ، تيـسري     ٤/١٥٨١:للمرداوي

  .١٤٩:الفحول
 ،  ٢٢٣: ، ومعه مقدمة االنتصار ألهل املدينة البـن الفخـار          ٧٥:املقدمة البن القصار  : ينظر) ٣(

 ، ترتيـب  ١٤٢: ، املنـهاج يف ترتيـب احلجـاج   ٤٨٢: ، إحكام الفـصول   ٢/٦٠٨:املعونة
  .١٦٢:ل السالك للواليت ، إيصا٩٣: ، الضروري يف أصول الفقه١/٢٤:املدارك
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٨٦ 

  ، وهو مقتـضى كـالم      ) ٢ (، واختاره ابن احلاجب   ) ١ (املغاربة وغريهم 
 يزترجيحهم يف أن     ) ٤ (، وهو ما حققه بعض الباحثني     )٣ (ابن ج در؛ وم

  :ك إىل أمرينذلك مذهب مال
 تشهد بأن مالكـاً     )٥ (رسالة مالك إىل الليث بن سعد     : األول 

 .أراد عمل أهل املدينة دون التعرض لنوع خاص من العمل
 نقل عن اإلمام مالك يف مجلة من املسائل اعتماده على          : الثاين

عمل أهل املدينة ، تبني بالتتبع واالستقراء أا مـن املـسائل            
 .االجتهادية

                                                
   ،  ٢٥٥:امللخص للقاضي عبد الوهاب وهـو مطبـوع مـع مقدمـة ابـن القـصار               : ينظر) ١(

  .٢/٣٩٢: ، إعالم املوقعني١/٢٥: ، ترتيب املدارك٤٨٣:إحكام الفصول
عثمان بن عمر بن  أيب بكر ، مجال الـدين    :  ، وابن احلاجب هو    ١/٤٦١:خمتصر املنتهى : ينظر) ٢(

 بابن احلاجب ، إمام املالكية يف عصره ، ذاع صيته يف فنون عدة كالقراءات ،                أبو عمرو الشهري  
  جـامع األمهـات ،     : والنحو ، واألصـول ، والفقـه ، وغريهـا ، مـن أجـل مؤلفاتـه                

ـ ٦٤٦:وخمتصر املنتـهى ، تـويف سـنة           ،  ٢٣/٢٦٤:سـري أعـالم النـبالء     : ينظـر . هـ
  .١٨٩:الديباج املذهب

  حممد بن أمحد بـن حممـد ، أبـو القاسـم            : ، وابن جزي هو    ٣٣٧:تقريب الوصول : ينظر) ٣(
  بن جزي الغرناطي ، أحد علماء املالكية باألندلس ، بـرع يف العلـم حـىت صـار نابغـة                     ا

  القـوانني الفقهيـة ، وتقريـب الوصـول ،     : زمانه يف خمتلف العلوم اإلسالمية ، من مصنفاته      
ـ  : ينظــر. هـــ٧٤١تــويف ســنة      ، ٣/١٠:ةاإلحاطــة يف أخبــار غرناطـ

  .٢٩٥:الديباج املذهب
  : ، األدلة اليت اشـتهر انفـراد إمـام دار اهلجـرة ـا              ٢٨٦:حملمد أبو زهرة  " مالك: "ينظر) ٤(

  .٢/١٠٥٥":أدلته النقلية" ، أصول فقه اإلمام مالك ١٥٢-١٤٣
يقال إنه موىل خالد بـن ثابـت        ،    الفهمي أبو احلارث ،  الرمحن   بن عبد الليث بن سعد    : هو) ٥(

: ينظـر  هــ ،  ١٧٥تـويف سـنة      ، إمام أهل مصر يف الفقه واحلديث     كان الليث     ، هميالف
  .٤/١٢٧: ، وفيات األعيان٩/١٢:املنتظم
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قسم بعض العلماء عمل أهل املدينة إىل عدة أقسام ، وهذه األقسام ليست             
من صنع اإلمام مالك ، وإمنا هي اجتهاد من بعض أتبـاع مذهبـه وغريهـم ؛                 
لكشف الغطاء عما هو حجة من هذه األقسام ، وما ليس حبجة ، ومنافحة عـن                

  .)١ (نةمذهب اإلمام مالك يف احتجاجه بعمل أهل املدي
  :وميكن تقسيم عمل أهل املدينة بأربعة اعتبارات

  :وينقسم ذا إىل ؛) ٢ ( أقسامه من حيث سنده:االعتبار األول . ١
   وهو أنواع ؛ كنقل قول الـنيب        (نقلي       أو فعلـه ، أو ، 

  )إقراره ، أو تركه
 استداليل اجتهادي. 

ف وقد مضى الكالم يف حترير حمل النـزاع ، وما بعده من نقل خـال             
العلماء يف حجية عمل أهل املدينة مبا يوضح حجية القسمني السابقني           

 .من عدمهما
 :؛ وينقسم ذا إىل) ٣ ( أقسامه من حيث زمنه:االعتبار الثاين . ٢

                                                
 ، أصول مذهب اإلمـام مالـك   ١٠٢ - ١٠٠:خرب الواحد إذا خالف عمل أهل املدينة     : ينظر) ١(

  .٢/١٠٨٧":أدلته النقلية"
   ، امللخص لـه مطبـوع مـع مقدمـة           ٦٠٨ - ٢/٦٠٧:املعونة للقاضي عبد الوهاب   : ينظر) ٢(

 ، أصـول مالـك      ٢٥ - ١/٢٣: ، ترتيـب املـدارك     ٢٥٥ - ٢٥٣: ابن القصار املـالكي   
  .١٠٨٩ - ٢/١٠٨٨:النقلية

   ، ٢/٣٩٤: ، إعــالم املــوقعني٣٠٩ - ٢٠/٣٠٨:جممــوع فتــاوى ابـن تيميــة : ينظـر ) ٣(
  د األصولية يف اختالف     ، أثر االختالف يف القواع     ٥٤ - ٥٢: ألمحد نور سيف   عمل أهل املدينة  

 ، أصول مالك ٤٣٩ - ٤٣٣: ، أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي٤٦١ – ٤٦:الفقهاء
  .١٠٩٥ - ٢/١٠٩٠:النقلية
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٨٨ 

    وهو ما كان يف عهد اخللفاء الراشدين         ؛العمل القدمي  ،   
   ؛ وهـو حجـة عنـد        أو كان قبل فتنة مقتل عثمان       

 .، وغريمها) ٢ (، والشافعي) ١ (مالك
    ؛ وهو مـا كـان بعـد عـصر اخللفـاء            العمل املتأخر  

 ، طيلـة     ، أو كان بعد فتنة مقتل عثمان         الراشدين  
القرون الثالثة املفضلة ؛ فهذا عند اجلمهور لـيس حبجـة ،       

 .)٣ (وأما عند مالك فقد حقق بعض الباحثني أنه حجة عنده
 ، وحديث ؛ كمـا  قدمي: وقد نص اإلمام مالك على تقسيم العمل إىل   

 .)٤ (أفاده مجع من علماء املالكية
؛ ) ٥ ( أقسامه مـن حيث االتفاق عليه ، أو عدمــه  :االعتبار الثالث  . ٣

 :وينقسم ذا إىل
 عمل اتفق عليه أهل املدينة وال خمالف هلم غريهم . 
 عمل اتفق عليه أهل املدينة وخالفهم فيه غريهم. 
 عمل اختلف فيه أهل املدينة. 

  . ول حجة عند اجلميع باعتباره إمجاعاًفالقسم األ

                                                
  .١٢/١٤٤ ، ١/٢٢٢:ويشهد له مواضع من املدونة) ١(
  .٣/٥٢٩: ، البحر احمليط٢٩٧: ، املسودة٣/٢٠٣:ينظر اإلبانة البن بطة) ٢(
 ، أثر االختالف يف القواعد      ٢/٣٩٤: ، إعالم املوقعني   ٢٠/٣١٠:ع فتاوى ابن تيمية   جممو: ينظر) ٣(

 ، أصول   ٤٣٨: ، أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي        ٤٦١:األصولية يف اختالف الفقهاء   
  .٢/١٠٩٤:مالك النقلية

التمهيـد   ،   ٤/٣٦٥: ، االستذكار البن عبد الرب     ٤/٢٣٠:شرح ابن بطال على البخاري    : ينظر) ٤(
  .٢/٤٩٨: ، شرح الزرقاين على املوطأ٨/٢٢٧:له

  .٢/١٠٩٥: ، أصول مالك النقلية١/٤٥٨: ، الفكر السامي٢/٣٨٣:إعالم املوقعني: ينظر) ٥(
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٨٩ 

، وقـد حقق    والقسم الثاين والثالث ذكر بعض العلماء أنه ليس حبجة        
الباحث يف أصول فقه مالك أن القسم الثاين حجـة عنـد مالـك ،               
والثالث حجة إذا اتفق عليه أكثر أهل املدينة ، أما إذا مل يظهر اتفـاق               

 ، يتضح هذا أيضاً مـن التعريـف         ألكثرين فال عمل ألهل املدينة إذاً     ا
 .)١ (الذي ذكر يف أول هذه القاعدة

 أقسامه من حيث وجود خرب مقارن له ، موافق له ، أو :االعتبار الرابع  . ٤
 :؛ وينقسم بذلك إىل) ٢ (عدمهما
 عمل ومعه خرب يوافقه. 
 عمل ومعه خرب خيالفه. 
 عمل ومعه خرب يوافقه ، وآخر خيالفه. 
 ه يوافقه ، أو خيالفهعمل مستقل ، وال خرب مع. 

فالقسم األول حجة عند مالك ؛ ألما يتعاضدان علـى أداء حكـم             
  . ) ٣ (واحد

والثاين يقدم مالك العمل ، ويترك اخلرب ، كما مضى حتقيق مـذهب             
مالك فيما لو كان عملهم طريقه االجتهاد يف نقل خالف العلمـاء يف         

ان اجتهاداً قـدم    ، ومذهب اجلمهور أن العمل مىت ك      ) ٤ (حجية العمل 
  . )٥ (اخلرب عليه

                                                
  . ينظر املصادر السابقة) ١(
 – ٢/١٠٩٦: ، أصول مالـك النقليـة      ٢/٣٩٢: ، إعالم املوقعني   ١/٢٥:ترتيب املدارك : ينظر) ٢(

١٠٩٨.  
  .٢/١٠٩٧: ، أصول مالك النقلية١/٤٥٩: ، الفكر السامي٢/٣٩٢:الم املوقعنيإع: ينظر) ٣(
  .٢/١٠٩٧: ، أصول مالك النقلية١/٢٥:ترتيب املدارك: ينظر) ٤(
  .١/٤٥٩: ، الفكر السامي٢/٣٩٣: ، إعالم املوقعني١/٢٥:ترتيب املدارك: ينظر) ٥(



  القواعد األصولية التي بىن عليها ابن حزم إلزاماته 

 

٩٠ 

وأما القسم الثالث فإن مذهب مالك هو ترجيح اخلرب بالعمل الـذي            
  .)٢ ( ، وهو مذهب الشافعي وأمحد)١ (يوافقه ، واطِّراح اخلرب املخالف

وأما القسم الرابع فهو حجة عند اإلمام مالك ، وقد احتج به مالك يف              
  . )٣ (عدة مسائل كما يف املوطأ وغريه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

                                                
رشـد ملالـك يف البيـان        ، وعـزاه ابـن       ٧٤٢:ذكره الباجي دون نسبة يف إحكام الفصول      ) ١(

  .٢/١٠٩٨: ، أصول مالك النقلية١/٢٥:ترتيب املدارك:  ، وينظر٩/١٩٠:والتحصيل
 ،  ١٢٧: ، خرب الواحد إذا خالف عمل أهل املدينـة         ٢٠/٣٠٩:جمموع فتاوى ابن تيمية   : ينظر) ٢(

  .٢/١٠٩٨:أصول مالك النقلية
   ،  ٢/١٨٦:املنتقـى للبـاجي    ،   ١١٩: ، اختالف العلماء للمروزي    ١/٧١:موطأ مالك : ينظر) ٣(

  .١٠٩٧ – ٢/١٠٩٦: ، أصول مالك النقلية١/١٢٢:ترتيب املدارك



  القواعد األصولية التي بىن عليها ابن حزم إلزاماته 

 

٩١ 

  : القاعدة الرابعة
  القياس

 
قاس الشيء بالـشيء يقيـسه    : التقدير واملساواة ، يقال   :  القياس يف اللغة  

  .)١ (قياساً ؛ إذا قدره على مثاله
  : والقياس يف اصطالح علماء األصول على ضربني

 ى اجتاهنيقياس الطرد ؛ واألصوليون يف تعريفه عل: الضرب األول :  
  عرفوا فيه القياس باعتباره مثرة املساواة بني الفـرع         : االجتاه األول  .١

إحلاق فرع بأصل يف حكم لعلة      : القياس هو : واألصل ، ولذا قالوا   
جامعة بينهما ، والبعض يعرب بالتعدية ، وآخرون باحلمل ، واملعىن           

 .)٢ (يف ذلك كله واحد وهو يعود لعمل اتهد واستنتاجه
 عرفوا القياس باعتباره دليالً شرعياً مثل سائر األدلة ،          :اه الثاين االجت .٢

وعليه فليس للمجتهد فيه عمل سوى إظهار احلكم بالتعدية بالدليل          
إن القياس مساواة فرع    : الثابت املتقرر من قبل ، وألجل هذا قالوا       

  .)٣ (ألصل يف علة احلكم

                                                
  )قوس: (مقاييس اللغة ، لسان العرب ، تاج العروس ، مادة: ينظر) ١(
   ، ٢/٦٩: ، قواطــع األدلــة٢/٤٨٧: ، الربهــان٩٦: ، اللمــع٢/١٩٥:املعتمــد: ينظــر) ٢(

   ،  ٣/٣٩٧: ، كـشف األسـرار     ٢٧٥: ، روضـة النـاظر     ٥/٩: ، احملـصول   ٣٢٤:املنخول
 ، غايـة    ٦٧: ، معجم مقاليـد العلـوم      ٧/٣١١٧: ، التحبري  ٤/٥: ، البحر احمليط   ٣/٣:اإلاج

  .٣٣٧: ، إرشاد الفحول١١٥:الوصول لزكريا األنصاري
   ،  ٣/٦: ، اإلـاج   ٢/١٠٢٥: ، خمتـصر ابـن احلاجـب       ٣/٢٠٩:اإلحكام لآلمدي : ينظر) ٣(

  ، التحبري    ٣/١٥٦:لتقرير والتحبري  ، ا  ٤/٥: للزركشي يط ، البحر احمل   ٤/١٣٧:رفع احلاجب 



  القواعد األصولية التي بىن عليها ابن حزم إلزاماته 

 

٩٢ 

  ـ   : قياس العكس ؛ وهو   : الضرب الثاين م األصـل يف    إثبات نقيض حك
  .)١ (الفرع الفتراقهما يف العلة

 
تباين تعاريف علماء األصول ال يعين أم خيتلفون يف أركان القياس ، بل             

  :إن أركان القياس أربعة باتفاقهم ؛ وهي
، الثابـت   "املقيس عليه "حمل احلكم املشبه به     : األصل وهو : الركن األول 

 أو اإلمجاع ، الذي يريد املستدل التسوية فيه بينه وبـني الفـرع ،         حكمه بالنص 
، وحكمه التحرمي وهو ثابت بالنص ؛ وهو قول النيب          " مقيس عليه "فاخلمر أصل   

 ) :     رمِكٍر خسكُلُّ م  ،  امرٍر حمكُلُّ خاملـسكر يـشبه     )٣ (، والنبيذ ) ٢ ( )و   
  .)٤(راخلمر ، فحكمه التحرمي ، واجلامع اإلسكا

                                                                                                                                       
 ٣/٢٦٤: ، تيسري التحريـر ١١٥:غاية الوصول لزكريا األنصاري،   ٧/٣١٢٦:للمرداوي ،   

  .٣٣٧:إرشاد الفحول
 ، ٣/٤: ، اإلاج١/١٦٠: ، إعالم املوقعني   ٣/٢٠١: ، اإلحكام لآلمدي   ٢/١٩٦:املعتمد: ينظر) ١(

 ، غاية الوصول    ٧/٣١٢٥: ، التحبري للمرداوي   ٣/١٦٢:قرير والتحبري  ، الت  ٤/٤١:البحر احمليط 
 ، حاشية العطار على     ٣/٢٧١: ، تيسري التحرير   ٤/٨:، شرح الكوكب  ١٤٤:لزكريا األنصاري 

  .٢/٣٨٣:مجع اجلوامع
 ٣/١٥٨٨:رواه مسلم يف كتاب األشربة ، باب بيان أن كل مسكر مخر ، وأن كل مخر حـرام  ) ٢(

  )٢٠٠٣(ح 
ينظر لسان العرب ، املعجم . فعيل مبعىن مفعول ، فهو املنبوذ أي امللقى واملطروح  :  يف اللغة  النبيذ) ٣(

املاء الذي ألقي فيه متر أو زبيب وحنومها ، حبيث          : ، والنبيذ يف االصطالح   ) نبذ: (الوسيط ، مادة  
 مث جيعـل  ،    ويترك حىت يتخمر   ه ، يكتسب املاء بعض خصائص ذلك امللقى كطعمه ولونه ورحي        

 ،  ٤/٢٣٧: ، زاد املعـاد    ٥/٦: ، النهاية يف غريـب احلـديث       ٣١٨:الطلبةطلبة  : ينظر. شراباً
  .١٩/٢٦٠:الفقهيةاملوسوعة 

 ، ١٤٢: ، املختصر يف أصول الفقه للبعلـي    ٤/٦٨: ، البحر احمليط   ٤/١٥٦:رفع احلاجب : ينظر) ٤(
      ،١١٦: ، غاية الوصول٧/٣١٣٦: ، التحبري للمرداوي٣/١٦٥:التقرير والتحبري



  القواعد األصولية التي بىن عليها ابن حزم إلزاماته 

 

٩٣ 

على األصل ، ولذا ذكروا     " املقيس"احملل املشبه   :  الفرع وهو  :الركن الثاين 
أنه الواقعة اليت مل يرد النص حبكمها ، فيعمد اتهد إىل إحلاقها باألصل يف احلكم               

  .)١ (الستوائهما يف العلة ، والفرع هو النبيذ يف املثال السابق
عد ثبوته لألصل ، وهو مثـرة  ما ثبت للفرع ب  :  احلكم وهو  :الركن الثالث 

القياس ، فاتهد يريد تعدية احلكم من األصل إىل الفرع قياساً ، وهو التحرمي يف               
  .)٢ (املثال السابق

الوصف الظاهر املنضبط الذي جعله الـشارع       :  العلة وهي  :الركن الرابع 
  .)٣ (موجباً للحكم ، وهو اإلسكار يف املثال السابق

 أركان القياس لكي حيكم بصحته ، وأنه مـىت          وال بد من توفر شروط يف     
ختلفت هذه الشروط ختلف صحة القياس ، وهذه الشروط منها ما يرجع لألصل             

  . وحكم األصل ، ومنها شروط الفرع ، وشروط العلة 
  : ما يلي فأمهها)٤ (فأما شروط األصل وحكمه

 .أن يكون حكم األصل شرعياً . ١

                                                                                                                                       
  معجـم    ٣٤٨: ، إرشـاد الفحـول     ٣/٢٧٥: ، تيسري التحريـر    ٤/١٤:شرح الكوكب ، 

  .٦٩:مصطلحات أصول الفقه
 ، التحـبري  ٣/١٦٦: ، التقرير والتحبري٣/٤٤٣: ، كشف األسرار  ٤/١٥٧:رفع احلاجب : ينظر) ١(

 ، حاشية العطار على مجع    ٤/١٥: ، شرح الكوكب   ١١٨: ، غاية الوصول   ٧/٣١٤٠:للمرداوي
  .٣١٦: ، معجم مصطلحات أصول الفقه٢/٢٦٥:امعاجلو

 ، معجـم مـصطلحات أصـول        ٣٤٩: ، إرشاد الفحول   ٤/١٦:شرح الكوكب املنري  : ينظر) ٢(
  .١٨٣:الفقه

 ، معجـم مـصطلحات أصـول        ٣٤٩: ، إرشاد الفحول   ٧/٣١٧٧:التحبري للمرداوي : ينظر) ٣(
  .٢٨٩:الفقه

  : ، خمتـصر ابـن احلاجـب       ٢٢٢ - ٣/٢١٥:اإلحكـام لآلمـدي   : تنظر هذه الشروط يف   ) ٤(
  .٣٥١ - ٣٤٩:  ، إرشاد الفحول٣٨ - ٤/١٧: ، شرح الكوكب املنري١٠٣٩ - ٢/١٠٣٣



  القواعد األصولية التي بىن عليها ابن حزم إلزاماته 

 

٩٤ 

 .أال يكون حكم األصل منسوخاً . ٢
 .ن دليل حكم األصل شامالً حلكم الفرعأال يكو . ٣
أال يكون حكم األصل معدوالً به عن سنن القياس لكونه مل يعقل             . ٤

 .معناه ، أو عقل وال نظري له
 .أال يكون األصل فرعاً ألصل آخر . ٥

  : يأيت فأمهها ما)١ (وأما شروط الفرع
  .أن تكون علة الفرع مساوية لعلة األصل يف عينها أو جنسها  . ١
  . الفرع مساوياً حلكم األصل ، يف عينه أو جنسه أن يكون حكم . ٢
  . عليه منصوصاًحكم الفرع أال يكون  . ٣
  .األصل  على حكم متقدماًحكم الفرع ال يكون أ . ٤
عدم مصادمة الفرع ملعارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علـة            . ٥

 .القياس 

  :فأمهها ما يلي )٢ (وأما شروط العلة
  . مؤثرة يف احلكم  العلة تكونأن . ١
  .  ضبطاًمن وصفاًالعلة كون  تأن . ٢
  .ظاهرة جلية العلة  تكون أن . ٣
  . إمجاع أوها نص در ساملة حبيث ال ي العلة تكونأن . ٤
  .من العلل ما هو أقوى منها  العلة يعارضأال . ٥

                                                
  : ، خمتـصر ابـن احلاجـب       ٢٧٦ - ٣/٢٧٣:اإلحكـام لآلمـدي   : تنظر هذه الشروط يف   ) ١(

  .٣٥٦: ، إرشاد الفحول١١١ - ٤/١٠٥: ، شرح الكوكب١٠٦٩ - ٢/١٠٦٨
  : ، خمتـصر ابـن احلاجـب       ٢٧٠ - ٣/٢٢٣:لآلمـدي اإلحكـام   : تنظر هذه الشروط يف   ) ٢(

  .٣٥٥ - ٣٥٢: ، إرشاد الفحول٩٠ - ٤/٥١: ، شرح الكوكب١٠٦٧ - ٢/١٠٣٩



  القواعد األصولية التي بىن عليها ابن حزم إلزاماته 

 

٩٥ 

  . ةًدِر مطَّ العلة تكونأن . ٦
   . جزء منهأوال تكون العلة املتعدية هي احملل أ . ٧
   . غريهآخر ولألصل حكماً،  موجبة للفرع حكماًالعلة ال تكون أ . ٨
 . كاحلكم  شرعياًإثبات العلةأن يكون طريق  . ٩

   
: بقوادح القياس ، وبعضهم يقـول     : وهي ما يعرب به بعض علماء األصول      

األسئلة اليت ترد على القياس ، وقد أوصلها بعضهم إىل ثالثـني ، وبعـضهم إىل               
األصوليني أن مردها إىل عشرة قوادح ، أو اثـين          مخسة وعشرين ، وذكر بعض      

  :)١(عشر قادحاً ، والباقي مندرج فيها ، وأشهر القوادح واالعتراضات ما يلي
  . وهو طلب معىن لفظ املستدل لكونه جممالً أو غريباً:االستفسار

  .وهو خمالفة القياس للنص أو اإلمجاع: فساد االعتبار
األصل والفرع قد ثبت اعتباره بنص       وهو كون اجلامع بني      :فساد الوضع 

  .أو إمجاع يف نقيض احلكم
 ومنع وجود املدعى علة يف      -منع حكم األصل    : ( وله أربعة مواضع   :املنع

  ). ومنع وجوده يف الفرع- ومنع كون الوصف علة -األصل 
 وهو احتمال لفظ املستدل ألمرين فأكثر ، وأحد تلك املعـاين            :التقسيم

  .ممنوع
  .لف احلكم عن العلة مع وجودها وهو خت:النقض

                                                
 ،  ٣٣٩:روضة الناظر : ينظر تفصيل هذه القوادح واالعتراضات مع تعريفاا واألمثلة عليها يف           ) ١(

ــدي ــام لآلم ــب ١١٧ - ٤/٧٣:اإلحك ــن احلاج ــصر اب    ، ١١٦٤ - ٢/١١٣٤: ، خمت
 ، التحـبري    ٣٠٠ - ٤/٢٣١: ، البحـر احملـيط للزركـشي       ٤٧١ - ٤/٤١٨:ع احلاجب رف

ــنري٣٦٧٥ - ٧/٣٥٤٤:للمــرداوي  ، إرشــاد ٣٤٦ - ٤/٢٣٠: ، شــرح الكوكــب امل
  .٣٩٢ - ٣٧٨:الفحول



  القواعد األصولية التي بىن عليها ابن حزم إلزاماته 

 

٩٦ 

 وهو إثبات املعترض نقيض حكم املستدل بنفس الـدليل الـذي            :القلب
  .استدل به املستدل

معارضة يف األصل وهو إظهار املعترض وصـفاً  : ( وهلا موضعان :املعارضة
 ومعارضة يف الفرع وهو إظهار املعترض وصفاً مانعـاً مـن         -آخر صاحلاً للعلية    
  )منتفياً عن األصلاحلكم يف الفرع 

عدم التأثري يف الوصف بكونه طرديـاً ال        : ( وله أربعة مواضع   :عدم التأثري 
 وعدم التأثري يف األصل بإبداء املعترض علة حلكم األصل غري علـة             -مناسبة فيه   

 وعدم التأثري يف احلكم بوجود قيد       -املستدل شريطة منع املعترض من تعدد العلل        
 وعدم التأثري يف الفـرع بعـدم   -ثري له يف حكم األصل  من مجلة ما علل به ال تأ      

  )اطراده فيه
 وهو تسليم املعترض دليل اخلصم مع بقاء اخلـالف يف           :بالقول باملوج 

  .احلكم وذلك جبعل دليل اخلصم خارجاً عن حمل النـزاع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  القواعد األصولية التي بىن عليها ابن حزم إلزاماته 

 

٩٧ 

 
  :  ، خالصتها ما يلياختلف العلماء يف حجية القياس على قولني

 ويستدل به على األحكام اليت تـرد ـا           القياس حجة ؛   :القول األول 
النصوص ، وهذا القول هو ما اتفق عليه علماء السلف من الصحابة والتـابعني ،          

  .)١ (ومن بعدهم من مجاهري الفقهاء ومنهم األئمة األربعة
   إىل الـشيعة ،      إنكار حجية القياس ، وهذا القول ينسب       :القول الثاني 

  .)٣ (، وبعض املعتزلة ، وهو رأي الظاهرية ومنهم ابن حزم) ٢ (والنظَّام
ويلتحق بقاعدة القياس مسألتان أحببت أن أحلقهما به لتعلقهما بقاعـدة           

  مسألة القياس يف الرخص ، ومـسألة االستحـسان ، وبيامـا            : القياس ؛ ومها  
  :كما يلي

                                                
   ، ٢/٤٩٠: ، الربهان٣/١٥٤: ، التلخيص للجويين٤١٩: ، التبصرة٣٠٨:أصول الشاشي: ينظر) ١(

   ، ٢/١١١٠: ، خمتصر ابن احلاجب٢٧٩: ، روضة الناظر  ٥/٣١:ل ، احملصو  ٢/٧٢:قواطع األدلة 
 ، شرح العضد على خمتصر      ٣/٤٠٠: ، كشف األسرار   ٣٢٨: ، املسودة  ٤/٩:اإلحكام لآلمدي 

  : ، شـرح الكوكـب املـنري       ٣/٧: ، اإلاج  ٤/٣٥٦: ، رفع احلاجب   ٢/٢٤٨:ابن احلاجب 
  .٣٣٨: ، إرشاد الفحول٤/٢١١

ئ ، أبو إسحاق النظام ، رأس فرقة النظامية من املعتزلة ، وشـيخ              إبراهيم بن سيار بن هان    : هو) ٢(
اجلاحظ ، كان ينظم اخلرز يف سوق البصرة فلقب بذلك ، له عدة كتب يف االعتزال والفلسفة ،      

 ، تـاريخ    ١١٣:الفرق بني الفـرق   : ينظر. هـ٢٣٠:تويف سنة بضع وعشرين ومائتني ، وقيل      
  .٦/١٢: ، الوايف بالوفيات٦/٩٧:بغداد

 ، ٣/١٥٤: ، التلخـيص للجـويين   ٤١٩: ، التبـصرة   ٧/٣٧٠:اإلحكام البـن حـزم    : ينظر) ٣(
 ، خمتصر ابـن     ٢٧٩: ، روضة الناظر   ٥/٣١: ، احملصول  ٢/٧٢: ، قواطع األدلة   ٢/٤٩٠:الربهان

 ، ٣/٤٠٠: ، كـشف األسـرار  ٣٢٨: ، املسودة٤/٩: ، اإلحكام لآلمدي  ٢/١١١٠:احلاجب
 ، شرح ٣/٧: ، اإلاج٤/٣٥٦: ، رفع احلاجب   ٢/٢٤٨:شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب     

  .٣٣٨: ، إرشاد الفحول٤/٢١١:الكوكب املنري
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القياس يف الرخص: ًأوال
َ ُّ

  
 

الرخص يف اللغة مجع رخصة ، وهي مشتقة من اللني والسهولة واليـسر ،    
: أي" غُصن رخـص  : "إذا تراجع وسهل الشراء ، ويقال     " رخص السعر : "يقال

نلَـي اِعم١ (ن(.  
  هو ٍرذْعهي احلكم الثابت على خالف الدليل لِ      : والرخصة يف االصطالح  

  .)٢ (جراملشقة واحلَ
وهذا يعين أن الرخصة يف حقيقتها استثناٌء من األصل املمنـوع وهــو             
الدليل الشرعي ، أو القاعدة العامة ؛ واملسوغ هلذا االستثناء هو عذر املـشقة أو               

  .احلرج
 

ون معدوالً به عن    قد علمنا أن من شروط حكم األصل يف القياس أال يك          
سنن القياس ، وجعل مجاعة من األصوليني اخلارج عن قاعدة القياس على أربعـة      

  :)٣ (أوجه
ما شرع ابتداًء وال يعقل معناه ؛ كأعداد الركعات ، ومقـادير    : األول .١

احلدود وحنو ذلك ، وتسميته باخلارج عن سنن القياس إمنا هو جتوز ؛             
تثن عن أصول أخر حـىت يـسمى        ألنه مل يدخل حىت خيرج ، ومل يس       

                                                
  ).رخص: (مادة. الصحاح ، لسان العرب : ينظر) ١(
هذا من أجود التعريفات للرخصة ؛ لكونه جامعاً مانعاً ، وإال فهناك تعريفات أخرى للرخـصة      ) ٢(

 :سنويالتمهيد لإل  ،   ١/٨١:اإلاج: ينظر.  اعتراض   وهي ال تبعد عما أثبته إال أا ال ختلو عن         
  . فما بعد١٢: ، الرخص الشرعية وإثباا بالقياس١/٣٠١: ، املوافقات٧١

  .٣/٤٤٧: فما بعد ، كشف األسرار٧/٣١٩١: ، اية الوصول للهندي٣٢٥:املستصفى: ينظر) ٣(



  القواعد األصولية التي بىن عليها ابن حزم إلزاماته 

 

٩٩ 

بذلك ، وهذا الوجه  ميتنع القياس عليه ؛ لفقد العلة اليت هـي ركـن           
 . القياس ، فهو خارج عن حمل النـزاع

ما شرع ابتداًء وهو معقول املعىن غري أنـه عـدمي الـنظري ؛              : الثاين .٢
كرخصة القصر لعذر السفر ، ال يقال كذلك للمـريض ، ورخـصة             

 يقال كذلك يف العمامة والقفازين ، ويف تـسمية  املسح على اخلفني ال 
هذا الوجه باخلارج بعد ، وإن كان قد عدوه خارجاً جتـوزاً أيـضاً ،      
وهو اآلخر ميتنع القياس عليه لتعذر الفرع الذي هو ركن من أركـان             

 .القياس ، وهو اآلخر خارج عن حمل النـزاع
مل يعقل فيه معىن    ما شرع استثناًء وخصص عن قاعدٍة عامٍة و       : الثالث .٣

 بقبـول   )١ ( خزمية بن ثابت     التخصيص ؛ كتخصيص الرسول     
 جبـواز أن يـضحي      )٣( ، وكتخصيصه أبا بردة     )٢ (شهادته وحده 

                                                
 األوس ، يعـرف بـذي       هو خزمية بن ثابت بن الفاكه أبو عمارة األنصاري ، أحد أشـراف            ) ١(

 جعل شهادته بشهادة رجلني ، كان مع علي يوم صفني وقتل فيها             الشهادتني ؛ ألن الرسول     
  .٢/٨٥: ، أسد الغابة٢/٤٤٨:االستيعاب: ينظر. هـ٣٧سنة 

وهو حديث أخرجه أبو داود يف األقضية ، باب إذا علم احلاكم صدق الشاهد الواحد جيـوز                 ) ٢(
، والنسائي يف البيوع ، باب التسهيل يف ترك اإلشهاد على ) ٣٦٠٧(ح٣/٣٠٨:لـه أن حيكم به

 ، واحلـاكم يف     ٥/٢١٥:، وأخرجـه اإلمـام أمحـد يف مـسنده         ) ٤٦٤٧(ح٧/٣٠١:البيع
  هذا حديث صحيح اإلسناد ، ورجاله باتفـاق الـشيخني          :"قال) ٢١٨٧(ح٢/٢١:مستدركه

  .٥/١٢٧: يف اإلرواء، واحلديث صحيح اإلسناد ، وصححه األلباين" ثقات ، ومل خيرجاه
هو هانئ بن نيار بن عمرو أبو بردة البلوي ، حليف األنصار ، وخال الرباء بن عازب ، خمتلف                   ) ٣(

. هـ ، وقيل غريه   ٤٥يف امسه وغلبت عليه كنيته ،شهد العقبة وبدرا وسائر املشاهد ، تويف سنة              
  .٥/٣٩٧: ، أسد الغابة٤/١٥٣٥:االستيعاب: ينظر



  القواعد األصولية التي بىن عليها ابن حزم إلزاماته 

 

١٠٠ 

، فهذا ال يقاس عليه لفقد العلة ، وإلبطـال التخـصيص            ) ١ (بالعناق
 .املعلوم بالنص ، وهذا الوجه أيضاً خارج عن حمل النـزاع

 استثناًء واقتطاعاً من القواعد العامة ، وهـو معقـول           ما شرع : الرابع .٤
املعىن ، فهذا هو حمل النـزاع بني العلماء ، وهي املسألة اليت صدرا             

 ، فهل يقاس فيها ، أو ال يقاس ؟)) القياس يف الرخص : (( بقويل
.سيأيت تفصيل ذلك وتوضيحه مبشيئة اهللا تعاىل فيما يلي 

 
  اختلف العلماء يف جواز القياس يف الرخص على أقـوال عـدة أشـهرها       

  : ما يأيت
  جيـوز القيـاس يف الـرخص مـىت فهمـت العلـة             : املذهب األول  

وعقل املعىن ، وهو رأي مجهور العلماء من فقهاء وأصـوليني ، فهـو              
 ، )٣( بـزدوي الو ،) ٢ (القاضي أبـو زيـد     مذهب عامة احلنفية ؛ منهم    

                                                
 ، وهـذا    ٣/٣١١:ينظر النهاية يف غريب احلديث    . والد املاعز إذا مل يتم هلا سنة      أنثى أ : العناق) ١(

 ، فقـد أخرجـه      احلديث صحيح متفق عليه أخرجه الشيخان من حديث الرباء بن عازب            
ــاري ــنيب  البخ ــول ال ــاب ق ــاحي ، ب ــن يف األض ــذع م ــح باجل ــردة ض  أليب ب

  ).١٩٦١(ح٣/١٥٥٢:، ومسلم يف األضاحي ، باب وقتها) ٥٢٣٦(ح٥/٢١١٢:املعز
عبيد اهللا بن عمر بن عيسى ، أبو زيد الدبوسي القاضي احلنفي ، من كبار فقهاء وأصوليي                 : هو) ٢(

تأسيس النظـر ، األسـرار ، تقـومي األدلـة، تـويف             : احلنفية يف عصره ، من أشهر مصنفاته      
  .١٩٢: ، تاج التراجم١/٣٣٩:اجلواهر املضية: ينظر. هـ٤٣٠سنة

  مد بن احلسني ، أبو احلسن البزدوي ، امللقب بفخر اإلسالم ، فقيـه مـا وراء       علي بن حم  : هو) ٣(
النهر ، ونسبته لبزدة قلعة حصينة على طريق خبارى ، يضرب به املثل يف حفظ مذهب احلنفية ،                  

ـ ٤٨٢من أشهر كتبه أصول البـزدوي ، تـويف سـنة                ،  ١/٣٣٩:األنـساب : ينظـر . هـ
  .٢٠٥:م ، تاج التراج١/٣٧٢:اجلواهر املضية
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، وهو ما ذهـب     )٢ (، ومن تابعهم من متأخري احلنفية      )١( والسرخسي
، وهو مـذهب     )٤ (، واملشهور عن اإلمام الشافعي     )٣ (إليه اإلمام مالك  

 .)٥ (مجهور الشافعية واحلنابلة
  ال جيوز القياس يف الرخص مطلقاً ، وهـو رأي بعـض            : املذهب الثاين

 .)٦ (احلنفية ، وبعض املالكية
  جيوز القياس فيها بشروط ثالثة: الثالثاملذهب: 

النص على علية احلكم ؛ كتنصيص الشرع على طهارة سؤر           . ١
، فإن القيـاس    ) ٧ ()ِإنها ِمن الطَّواِفني علَيكُم   : (اهلرة بقوله 

                                                
مشس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل ، أبو بكر السرخسي ، اإلمام املصنف ، صاحب                 : هو) ١(

أكرب املوسوعات يف فقه احلنفية وهو كتاب املبسوط ، له عدة تصانيف يف الفقـه واألصـول                 
  .٢٣٤: ، تاج التراجم٢/٢٨:اجلواهر املضية: ينظر. هـ٤٨٣وغريها ، تويف سنة 

 ، التقريـر  ٣/٤٥٧: ، كشف األسـرار ٢/١٥٥: ، أصول السرخسي   ٣٠٠: األدلة تقومي: ينظر) ٢(
  .٥/٥١٥:ألصول البزدوي

  .١/٢٣٨:أصول فقه اإلمام مالك أدلته العقلية: وهو ما حققه الدكتور فاديغا موسى يف رسالته ) ٣(
 فيمـا مل    هذا القول هو ما نسبه يف احملصول لإلمام الشافعي ، وأول بعض الشافعية قوله باملنع              ) ٤(

يعقل معناه ، وأما ما عقل معناه فيجوز القياس عليه ، وبعض احملققني يرى أن قوله باملنع هـو                   
 ، ٤/٨٥: ، البحر احمليط٤٦٣: ، التمهيد لإلسنوي٥/٤٧١:احملصول: ينظر. رأي سابق عدل عنه

  .١٨٨:الرخص الشرعية وإثباا بالقياس
  : ، العـدة أليب يعلـى      ٤/٤٠٢:فـع احلاجـب    ، ر  ٣/٣٠: ، اإلاج  ٢/٥٨٤:الربهان: ينظر) ٥(

  .٣٢٩: ، روضة الناظر٣/٤٤٤: ، التمهيد للكلوذاين٤/١٣٩٧
 ،  ٥/٥١٥: ، التقرير ألصول البـزدوي     ٣/٤٤٧:كشف األسرار : ينظر رأي بعض احلنفية يف      ) ٦(

يان الب: ينظر. العريب  ومن املالكية املانعني ابن نصر ، وابن خويز منداد ، وابن رشد اجلد ، وابن                
  .٦٤٣:للباجي ، إحكام الفصول ٦/٥٠٤:بن العريب ، املسالك ال٣/٣٩٤:والتحصيل

    ،) ٧٥( ح١/١٩:أخرجه أصحاب الـسنن أبـو داود يف الطهـارة ، بـاب سـؤر اهلـرة                ) ٧(
 ،، والنسائي يف الطهـارة      )٩٢(ح  ١/١٥٣:، باب ما جاء يف سؤر اهلرة      والترمذي يف الطهارة    

    :بسؤر اهلرة ، باب الوضوءوابن ماجه يف الطهارة ، ) ٦٨(ح ١/٥٥:بـاب سؤر اهلرة
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يقتضي إحلاق سؤر اهلرة بسؤر سائر السباع ؛ لكنه ملا علله           
 .اجاز أن يقاس عليه سائر احلشرات كالفئران وحنوه

 .إمجاع األمة على تعليله ؛ ألن اإلمجاع كالنص . ٢
أن يكون ذلك احلكم موافقاً لبعض األصول ، وإن كـان             . ٣

خمالفاً للبعض ؛ كالتحالف عند اختالف املتبايعني فإن قياس         
األصول يقتضي أن القول قول املنكر ؛ لكن أصـل آخـر            

من ملك عليه ،    يوافقه وهو أنه ملك املبيع عليه فالقول قول         
وهذا املذهب الثالث هـو قـول أيب        يس عليه اإلجارة ،     فق

 من احلنفية ، وهو ما نصره أبـو بكـر           )١ (يِخراحلسن الكَ 
  .)٣ ( يف أصوله)٢ (اِصصاجلَ

هذه أشهر املذاهب يف القياس يف الرخص ، وقد تركت سائـرها اكتفاًء            
 الذين   ، ولعل  مع أدلة كل قول فيما بينت من املراجع        اجع األقوال رفلتبأشهرها ،   

                                                                                                                                       
وأمحد   ١/٩: ، والشافعي يف مسنده    ١/٢٢:وأخرجه مالك يف املوطأ   ،  ) ٣٦٧(ح  ١/١٣١ ، 

  .١/١٩٢: ، وغريهم وصححه األلباين يف اإلرواء٥/٣٠٣:يف مسنده
حلنفية بـالعراق ،  عبيد اهللا بن احلسني بن دالل ، أبو احلسن الكرخي ، انتهت إليه رئاسة ا         : هو) ١(

: ينظـر . هـ٣٤٠شرح اجلامع الصغري والكبري ، ورسالة يف األصول ، تويف سنة            : من مصنفاته 
  .٢٠٠: ، تاج التراجم١/٣٣٧:اجلواهر املضية

  أمحد بن علي أبو بكر الرازي ، املعروف باجلصاص ، انتـهت إليـه رئاسـة احلنفيـة يف      : هو) ٢(
ـ     نظاراً زمانه ، كان إماماً      أحكـام القـرآن ، والفـصول يف األصـول ،           : صنفات له من امل

ـ ٣٧٠وشرح خمتصر الطحـاوي ، تـويف سـنة              ،  ١/٨٤:اجلـواهر املـضية   : ينظـر . هـ
  .٩٦:تاج التراجم

 ، التقريـر ألصـول      ٣/٤٤٧:ف األسـرار   ، كـش   ٤/١١٦:الفـصول يف األصـول    : ينظر) ٣(
  .٥/٥١٥:البزدوي
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 يتأول هلم أم أرادوا ما ال ميكن إجراء القياس فيه ،            منعوا من القياس يف الرخص    
 . )١ (وإال فقد وجد لبعضهم أنه جييز القياس يف الرخصة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
عية يف قول الشافعي باملنع كما أسلفت ، وممن ثبت والتأويل هنا للمانعني هو ما أوله بعض الشاف) ١(

عنهم أم منعوا القياس يف الرخص ، أبو الوليد ابن رشد ، وابن العريب وغريمها ؛ فقـد ثبـت                    
عنهما أما يريان تعدية ما عقل علته إىل غريه ، كالعرايا جيوز أن يقال ذلك يف العنب ، وحنوها                

  .٥/٣٧: ، عارضة األحوذي٢/٥٣٣:اتاملقدمات املمهد: ينظر. من الثمار 
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١٠٤ 

  االسـتـحـسـان: ًثانيا
 

ـ             ه االستحسان يف اللغة مصدر استحسن الـشيء يستحـسنه ، إذا عد  
  .)١ (حسناً

وأما يف االصطالح فقد تعددت فيه تعـاريف األصـوليني ، واحلـق أن              
تعاريفهم متقاربة املعاين وإن اختلفت ألفاظهم يف ذلـك ، وأكثـر مـن عـين                
  باالستحسان واشتهر عنه احلنفية ومع ذلك فقـد عرفـوه بعـدة تعريفـات ،               

  د تعريفـات   ولكن أكثر اعتمادهم على تعريـف الكرخـي باعتبـاره أجـو           
هو العدول يف مـسألة عـن   :  قال الكرخي يف تعريفه لالستحسان  االستحسان ، 

  .)٢ (مثل ما حكم به يف نظائرها إىل خالفه لوجه أقوى يقتضي هذا العدول
ـ     ـوملا ك  ـ    ـان هذا التعريف غري مان    )٣ (ول التخـصيص  ـع مـن دخ

   يكـون   فيه رده بعضهم ؛ ألنه يلـزم مـن التعريـف املـذكور أن       )٤ (والنسخ
   إىل التخصيص ، وعن املنسوخ إىل الناسخ استحساناً )٥ (ن العمومـدول عـالع

                                                
  ).حسن: (الصحاح ، لسان العرب ، مادة: ينظر) ١(
  .٢/١٧٢: ، التلويح على التوضيح٤/٤: ، كشف األسرار٤/٢٣٤:الفصول للجصاص: ينظر) ٢(
لـسان  : ينظر. مصدر خصص ، يقال خصص فالناً بالشيء إذا قصره عليه: التخصيص يف اللغة  ) ٣(

هو قصر العام على بعـض      : ، والتخصيص يف االصطالح   ) خصص: (مادة. وسالعرب ، القام  
  .٣/٢٦٧: ، شرح الكوكب٦/٢٥١٠: ، التحبري للمرداوي٢/٣٩٢:البحر احمليط: ينظر. أفراده

. نسخت الشمس الظل إذا أزالته: مصدر نسخ ، يأيت مبعىن الرفع واإلزالة ، يقال: النسخ يف اللغة) ٤(
رفع حكم شـرعي    : ، والنسخ يف االصطالح   ) نسخ(مادة  . العروسلسان العرب ، تاج     : ينظر

  .٣/٥٢٦: ، شرح الكوكب٦/٢٩٧٤:التحبري للمرداوي: ينظر. بدليل شرعي متراٍخ عنه
  . الشمول واالستغراق، يقـال عـم املطـر األرض إذا مشلـها واسـتغرقها             : العموم يف اللغة  ) ٥(

    تناول اللفظ: لعموم يف االصطالح، وا) عمم: (مادة. القاموس ، املعجم الوسيط: ينظر
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١٠٥ 

  . ) ١ (وليس األمر كذلك
وقع يف مقابلـة     إذا  عليه  متفقٍ  لدليلٍ اسم: االستحسان: وألجل هذا قالوا  

   .)٢ ( يسبق إليه األفهامقياٍس
 

ن األصوليني أنه ال يتحقق استحسان خمتلف فيـه أي  الذي عليه احملققون م  
، وعليه فجمهور العلماء يـرون أن العمـل         ) ٣ (يصلح ألن يكون حمالً للنـزاع    

باالستحسان الذي سلف تعريفه هو حمل اتفاق بـني األئمـة وإن اختلفـوا يف               
وإمنـا   ؛ ألم ذا املعىن مل خيرجوا عن األدلة الشرعية املتفق عليها ،              )٤ (التسمية

يصرف كالم اإلمام الشافعي وغريه يف رد االستحسان إىل االستحسان بالتشهي           
واهلوى ، واألمة متفقة على أنه ال جيوز ألحد القول يف شرع اهللا مبقتضى هـواه                

  .)٥(وشهوته من غري استحضار دليل شرعي
 

                                                                                                                                       
        معجـم    ٢/١٧٩:حملـيط البحـر ا  : ينظـر . واستغراقه جلميع ما يصلح له من غري حصر ، 

  .٢٩٩:الفقهمصطلحات أصول 
  .٢/١٧٢: ، التلويح٥-٤/٤:كشف األسرار: ينظر) ١(
يف : (ا قال وإمن  ، فياخلقياس  الو  ،  ضرورة  الو  ،  مجاع  اإلو،  نص  ال: ويشمل الدليل املتفق عليه   ) ٢(

التلويح : ينظر. حىت ال يطلق على ما ال يقابل منها القياس اجللي         ) مقابلة قياس يسبق إليه األفهام    
 ،  ٣/٢٩٦: ، التقرير والتحـبري    ٢/٢٨٩: ، حاشية التفتازاين على العضد     ٢/١٧٢:على التوضيح 

  .٣٢:التعريفات
 ، التقريـر  ٣/١٩٠:لـسبكي  ، اإلاج ل٢/٢٨٨:شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب   : ينظر) ٣(

  .٤٠٢: ، إرشاد الفحول٨/٣٨٢٨: ، التحبري للمرداوي٣/٢٩٦:والتحبري
وإن كان أكثر من استعمل االستحسان هم احلنفية ، ومعناه عندهم غري معناه عند املالكية ؛ إذ                 ) ٤(

. ستحسانيعين املالكية به االستصالح ، وإن كانوا يف الواقع يلتقون مع احلنفية يف بعض أنواع اال
  .١٣١ - ١٣٠: أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي: ينظر

  .١٢٥ - ١٢٤:  ، أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي٤/١٦٣: لآلمدياإلحكام: ينظر) ٥(
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 ِعدٍة ، كلـها يعـد      يطِْلق القائلون باالستحسان هذا املصطلح على أنواع      

استحساناً ، وإن كان بعضهم ينفرد بتقسيم مل يقل به آخرون ، وهذه األنـواع               
  :أختصرها فيما يلي

وهو العدول عن حكم القياس يف مسألة     : االستحـسان بـاألثر .١
إىل حكم خمالف له ثبت بالكتاب أو السنة ؛ مثال مـا استحـسن        

 عدم جوازها ؛ ألا عقـد       ، فإن القياس يقتضي   )١ (اإلجارة: باألثر
على منفعة وهي معدومة ، وإضافة التمليك إىل املعدوم ال يصح ،            
إال أن اإلجارة جوزت على خالف القياس استحـساناً باألثــر           

أَعطُوا اَألِجـري   : (، واألثـر هنا قـوله     ) ٢ (حلاجة الناس إليها  
قُهرع ِجفلَ أَن يقَب هر٣() أَج(. 

                                                
اسم لألجرة ، وذكر أا مصدر أجره يأجره مأخوذة من األجر وهو اجلـزاء              : اإلجارة يف اللغة  ) ١(

، واإلجـارة يف اصـطالح      ) أجـر : (مادة. ينظر لسان العرب ، املعجم الوسيط     على العمل ،    
 ، أو عقد على منفعة مباحة معلومة بعوض معلوم بعوض منفعة متليك على معاوضة عقد: الفقهاء

 ،  ٢/٢٩٤: ، الـروض املربـع     ٢/٤٠٣: ، أسىن املطالب   ١٥/٧٤:املبسوط: ينظر. مدة معلومة 
  .١/٢٥٢:املوسوعة الفقهية

 ، أثـر األدلـة      ٢/٥٣:االختيار لتعليل املختار   ،   ٤/٧: ، كشف األسرار   ٣/٢٣١:اهلداية: ظرين) ٢(
  .١٤٠:املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي

  ، ) ٢٤٤٣(ح٢/٨١٧:رواه ابن ماجه يف سننه عن ابن عمر ، كتاب الرهون ، باب أجر األجراء) ٣(
ن أيب هريـرة ، وجــابر ،        ي ع وهو معلول بعبد الرمحن بن زيد بن أسلم ، واحلديث قد رو           

  :نـصب الرايـة   : ينظـر . احلديث مروي من طرق كلها ضعيفة     : ، قال بعض احلفاظ   وغريهم  
  .٢/١٨٦: ، الدراية٧/٣٧: ، البدر املنري٤/١٢٩

  الترغيـب  " وباجلملة فهذا املنت مع غرابته يكتسب بكثـرة طرقـه قـوة           : "لكن قال املنذري  
اين وذكر أن شاهده الصحيح هو ما رواه حممد بن  ، وصحح هذا احلديث األلب    ٣/١٥:والترهيب

   به ، مث بني أنه صحيح اإلسناد عن رسول اهللا عمار املؤذن عن املغريي عن أيب هريرة   
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وهو العدول عن حكم القياس يف      : )١ (اإلمجـاعاالستحسان ب .٢
عقـد  : مسألة النعقاد اإلمجاع على حكم آخر غري القياس ؛ مثاله         

 ألنه عقد علـى      ؛ ، فإن القياس يقتضي عدم جوازه     ) ٢ (االستصناع
معدوم ، لكن الفقهاء استحسنوا هذا البيع باإلمجاع ، وعدلوا عن           

 .)٣ (ن غري نكريذلكم القياس ، لتعامل الناس بذلك البيع م
ومما ينبغي مالحظته هنا أن االستحسان بالنص واإلمجاع إمنا أثبتـه           
الدليل املستند إليه من كتاب أو سنة أو إمجاع ، لكن احلنفية ومن             
قال باالستحسان أرادوا تعزيز نظرية شرعية تتعلق بالفروع املستثناة         

ومثل هذا ال يتعارض مع ثبـوت األحكـام          ، من حكم نظائرها  

                                                                                                                                       
   الطريق الذي ذكره عن أيب هريرة       من       فإذا انضم إليه الطرق اليت مل يشتد فيها الضعف ، 

  .٥/٣٢٠:إرواء الغليل: ينظر. دل على ثبوت احلديث
مصدر أمجع األمر ، وأمجع عليه إذا عزمه ، فهو يتعدى بنفسه وبـاحلرف ،               : اإلمجاع يف اللغة  ) ١(

: ، واإلمجاع يف االصطالح   ) مجع: (تاج العروس ، املصباح املنري ، مادة      : ينظر. ويراد به االتفاق  
التوضـيح علـى    : ينظـر .  بعد وفاته على حكـم شـرعي       اتفاق اتهدين من أمة حممد      

  .٣٧: ، معجم مصطلحات أصول الفقه٣/٤٨٧: ، البحر احمليط٢/٨٨:قيحالتن
القاموس ، املعجم : ينظر. مصدر استصنع ، وهو طلب صنع الشيء وعمله   : االستصناع يف اللغة  ) ٢(

عقد على مبيع موصوف يف الذمة شـرط  : ، واالستصناع يف االصطالح   ) صنع: (مادة. الوسيط
ن يقول الشخص للصانع اصنع يل خفاً طوله كذا ، وسعته           أ: فيه العمل على الصانع ؛ وصورته     

حتفـة  : ينظـر .  كذا فيقبل الصانع سواء أعطي الصانع العوض املسمى حـاالً ، أو مـؤجالً             
  .٤١: ، لغة الفقهاء٣/٣٢٥: ، املوسوعة الفقهية٦/١٨٥: ، البحر الرائق٢/٣٦٢:الفقهاء

   ، ٢٧٦: ، أصـول البـزدوي  ٢/٣٨: ، الفـصول يف األصـول  ٣٢٥:اجلامع الـصغري  : ينظر) ٣(
  .٢/٢٠٣:أصول السرخسي
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بالنصوص ، وال يسوغ سلب حق العلماء يف مجـع املتـشاات            
 .)١ (والتوفيق بينها ومنحها اسم نظرية معني

وهو وجود ضرورة حتمـل اتهـد      :االستحسان بالضرورة .٣
على ترك القياس والعمل مبقتضاها سداً للحاجة ، ودفعاً للحرج ،           

طـراد  وإمنا محلنا على األخذ مبقتضى تلك الضرورة ما يؤدي إليه ا          
القياس من احلرج ، أو الوقوع يف املشقة ، فيعدل حينها من القياس             
القاضي باملشقة واحلرج إىل ما يزول به احلرج وترفع به املشقة وهو            
ما تقتضيه الضرورة ، وهذا هو االستحسان بالضرورة ؛ ومثلوا له           
مبن دخل يف حلقه ذباب وحنوه ، يف حال ذكره لصومه ، فالقياس             

ر جلوفه وإن كان ال يتغذى بذلك       طِّفَ بذلك لوصول املُ   يقتضي فطره 
أشبه التراب واحلصاة ، لكن يف الواقع مل يفطر بذلك استحـساناً            
بالضرورة امللجئة لعدم قدرته على االحتراز من ذلك أشبه الغبـار           

 .)٢ (والدخان

 وهو العدول عـن حكـم      :االستحسان بالعرف والعادة .٤
اً على ما تعارف عليـه النـاس ؛   القياس إىل حكم آخر خيالفه جري 

ومثلوا له مبن حلف أن ال يأكل الطبيخ ، فالقياس يقتـضي حنثـه              
بأكل السمك املطبوخ لدخوله يف لفظ الطبيخ ، لكنه يف واقع األمر            
ال حينث بأكل السمك املطبوخ ؛ ألنه قد جرى عرفهم أن الطبـيخ     

                                                
  .٢٦٢: ، األدلة املختلف فيها عند األصوليني٣٣٧:قاعدة املشقة جتلب التيسري: ينظر) ١(
 ، أثر األدلة املختلـف فيهـا يف الفقـه           ٢/٣٩٥: ، حاشية ابن عابدين    ١/١٢٣:اهلداية: ينظر) ٢(

  .١٤٥:اإلسالمي
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 مبـا   ينصرف إىل ما يطبخ من اللحم ، فال حينث بغريه استحـساناً           
 .)١ (جرى به عرفهم

 وهو العدول عـن حكـم   :االستحسان بالقياس اخلفـي .٥
القياس اجللي املتبادر للفهم ، إىل قياس آخر أدق وأخفى من األول            

إذا صلى مجاعة على جنازة     : لكنه أقوى أثراً ، وأسد نظراً ؛ ومثاله       
ركباناً أجزأم الصالة قياساً على الدعاء ، لكن الـصواب عـدم            

ا ؛ ألا صالة من وجه لوجود تكبرية اإلحرام ، وألجل هذا            إجزائه
يشترط هلا الطهارة واستقبال القبلة ، وغري ذلك ، وعليه فال جتـوز   

 .)٢ (صالم على اجلنازة ركباناً من غري عذر استحساناً
وهذا النوع األخري من االستحسان قد امتألت به كتـب احلنفيـة        

ضهم قصر االستحسان علـى     ومن قال باالستحسان ، حىت إن بع      
القياس اخلفي ، وذكروا أن غالب ما يطلقون االستحـسان علـى    
القياس اخلفي إذا قابل قياساً جلياً ، وهو يف الواقع ترجيح ألحـد             
القياسني مبقتضى قوة األثر ، ومسي استحساناً ألنه الوجه األوىل يف           

  .)٣ (العمل به لترجحه على اآلخر
  

                                                
 ، أثر األدلة املختلف فيها ٤/٣٥٠: ، البحر الرائق  ٢/٢٠٤:النرية ، اجلوهرة    ٢/٨١:اهلداية: ينظر) ١(

  .١٤٣:يف الفقه اإلسالمي
  .١/٢٤٢: ، تبيني احلقائق١/٩٢: ، اهلداية١١٦-١١٥:اجلامع الصغري: ينظر) ٢(
 ، أثر األدلة املختلف فيها      ٢/٢٨٩: ، حاشية التفتازاين على العضد     ٤/٥:كشف األسرار : ينظر) ٣(

  .١٤٨:ييف الفقه اإلسالم



   

 

١١٠ 

 
  

  ات ابن حزم الظاهريدراسة وتقويم إلزام
  فقهاء املذاهب األربعة

  يف كتاب الطهارة من احمللى
  



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١١١ 

   مــســألـــة
 يف الوضوء)١ (النية 

 
     ذهب ابن حزم إىل وجوب النة يف الوضوء ، وذكر أنه ال جيزئ الوضـوء    ي

  .)٢ (ة الطهارة للصالة فرضاً كانت أو تطوعاًيِنإال ِب
 

ــول بوجــوب الن ــالق ــي ة يف الوضــوءي   ، )٣(  روي عـــن عل
 ــوهــو قــول الزِره٦(، والليــث )٥(، وربيعــة الــرأي  )٤( ي( ،  

                                                
هي اإلرادة : النية يف اللغة مصدر نوى الشيء ينويه ِنيةً وِنيةً ، إذا قصده وعزم عليه ، واصطالحاً      ) ١(

انبعاث القلب حنو ما يـراه      : املتوجهة حنو الفعل ابتغاء لوجه اهللا وامتثاالً حلكمه ، وقيل معناها          
مـادة  : الصحاح ولسان العـرب : ينظر. موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حاالً أو مآالً     

 ،  ١/٤٩: ، معجم مقاليد العلـوم     ٩٠٢:  ، الكليات  ١/٢٥: ، البحر الرائق   ٦٩:، املطلع ) نوى(
  .٣/١٤٣٩:كشاف اصطالحات الفنون

  .١/٧٣:ينظر احمللى) ٢(
  .١/٣٧٤: ، اموع١/٧٨: ، املغين١/٩٩:ينظر البيان) ٣(
مد بن عبيد اهللا بن شهاب املـدين ، أحـد           أبو بكر حم  :  ، والزهري هو   ١/٣٧٤:ينظر اموع ) ٤(

تذكرة : ينظر. هـ١٢٤سادات التابعني ، كان من أحفظ أهل زمانه ، فقيه فاضل ، تويف سنة               
  .٤٩: ، طبقات احلفاظ١/١٠٨:احلفاظ

أبـو  :  ، وربيعة هـو    ١/٣٦٩: ، األوسط  ١/١٩٣: ، اإلشراف البن املنذر    ١٠٧:ينظر الطهور ) ٥(
ويعرف بربيعة الرأي وأدرك مـن  ،  روخ وهو موىل تيم بن مرة   بن أيب عبد الرمحن ف    اعثمان  

: هــ ، ينظـر  ١٣٦ مات سنة ، الصحابة أنس بن مالك والسائب بن يزيد وعامة التابعني    
  .٢/٢٨٨: ، وفيات األعيان٥٠:طبقات الفقهاء

  .١/٣٧٤: ، اموع١/٧٨: ، املغين١٠٧:ينظر الطهور) ٦(
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 وغريهم ، وهو مذهب     )٤(، وابن املنذر  )٣(، وأيب ثور    )٢(، وإسحاق   )١(وأيب عبيد   
.)٥( ور املالكية والشافعية واحلنابلةاجلمه 

 
يف هذه املسألة هو قول احلنفية حيث نسب ابن حـزم إىل أيب            القول امللزم   

م قالوا جبواز الوضوء والغحنيفة وأصحابه أل بال ِنسةي.  
وقد بني أن القياس هو أحد ما استدلوا به يف هذه املسألة ؛ فـذكر أـم               

 ؛  ةيأحلقوا الوضوء بإزالة النجاسة يف احلكم ، فكما أن إزالة النجاسة جتزئ بال نِ             
  .)٦ (ةيفكذلك الوضوء جيزئ بال ِن

   
                                                

 ،  ١/٣٧٤: ، اموع  ١/٣٦٩: ، األوسط  ١/١٩٣:بن املنذر  ، اإلشراف ال   ١٠٧:ينظر الطهور ) ١(
 ، وصاحب اإلمام احلافظ اتهد ذو الفنون اهلروي ، القاسم بن سالم بن عبد اهللا: وأبو عبيد هو

 سـنة   ألموال ، وغريهـا ، تـويف      غريب احلديث ، والطهور ، وا     : التصانيف اليت من أشهرها   
  .١٠/٤٩٠:م النبالءسري أعال، ٤/١٣٠:صفة الصفوة: ينظر. هـ٢٢٤

 ،  ١/٣٧٤: ، امـوع   ١/٧٨: ، املغين  ١/٣٦٩: ، األوسط  ١/١٩٤:ينظر اإلشراف البن املنذر   ) ٢(
أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي ، نزيل نيسابور ، الشهري بابن راهويـه ،      : وهو

صـفة  : ينظـر ،  هــ   ٢٣٨ ، مـات سـنة       سيد احلفـاظ  و  ،  شيخ املشرق   ،  الكبري اإلمام
  .١١/٣٥٨:سري أعالم النبالء ، ٤/١١٦:لصفوةا

   .١/٣٧٤: ، اموع١/٣٦٩: ، األوسط١/١٩٤:ينظر اإلشراف البن املنذر) ٣(
أبو بكر حممد بن    :  ، وابـن املنذر هو    ١/٣٧٠: ، األوسط  ١/١٩٥:ينظر اإلشراف البن املنذر   ) ٤(

، و  ) اإلشـراف : (نـها إبراهيم بن املنذر النيسابوري ، احلافظ العالمة ، صاحب التصانيف م          
 ، طبقـات    ٣/٧٨٢:تـذكرة احلفـاظ   : هــ ، ينظـر    ٣١٨وغريها ، تويف سنة     ) اإلمجاع(

  .٣٣٠:احلفاظ
 ، حتفـة    ١/٢٤٥: ، الوسـيط   ١/٢٣٠: ، التـاج واإلكليـل     ١/٣٢:ينظر املدونة الكـربى   ) ٥(

  .١/٨٥: ، كشاف القناع١/١٣٨: ، الفروع١/١٩١:احملتاج
  .١/٧٣:ينظر احمللى) ٦(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١١٣ 

 
ألزم ابن حزم احلنفية يف هذه املسألة بالقياس ؛ لكن ليس القيـاس الـذي            

قياس الوضوء على إزالـة     : أوردوه وإمنا قياس آخر ، فقياسهم الذي أوردوه هو        
ة جبامع  يا الوضوء فيجزئ بال نِ    ة ، فيلحق    يالنجاسة يف أن حكمها اإلجزاء بال نِ      

  .كوما شرطاً للصالة
قياس الوضـوء   : أما القياس الذي ألزمهم به ابن حزم يف هذه املسألة فهو          

ـ ِنة ؛ فيلحق به الوضوء فال جيزئ إال بِ        يِنعلى التيمم حيث ال جيزئ التيمم إال بِ        ة ي
م ذلك على إزالـة     وأما قياسه : " جبامع أن كليهما طهر للصالة ، قال ابن حزم        

 لكـان   مث لو كان القياس حقاً ،والقياس كله باطل،  ألنه قياس   ؛ النجاسة فباطل 
ـ     : لوجوه منها أن يقال هلم      ؛ هذا منه عني الباطل    ليس قياسكم الوضوء والغ ل س

 وضوء يف بعض     هو على إزالة النجاسة بأوىل من قياسكم ذلك على التيمم الذي         
م التيمم على الوضوء يف بعض األحوال وهو بلوغ         تـس وكما قِ   ، األحوال أيضاً 

 كل واحـد    ئم يف أنه ال جيز    مم الوضوء على التي   تـس قِ الَّهاملسح إىل املرفقني فَ   
  .)١ ("ألن كليهما طهر للصالة ؛ ة يِنمنهما إال ِب

  
 

        ـ ما نسبه ابن حزم للحنفية من القول بأن الوضوء ال يشترط له الن ة هـو  ي
  .)٢ (صحيح ثابت عنهم يف مذهبهم كما صرح بذلك مجع من علماء احلنفية

  

                                                
  .١/٧٤:احمللى) ١(
  .١/١٠١: ، التجريد٤١: ، خمتصر القدوري١٧: ، خمتصر الطحاوي١/٥٣:ينظر األصل) ٢(
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وكذلك ما نسبه إليهم من استدالهلم بقياس الوضوء على إزالة النجاسـة            
  .)١ (ارة نسبة صحيحة ثابتة عنهميف أن كليهما ال يشترط له الطه

 
ـ إباحتهم الوضوء بغـري نِ     مع مذهب احلنفية يف    )٢(  قول الثوري  فقيت ةي  ، 

  . رحم اهللا اجلميع)٣ (وهي رواية عن اإلمام األوزاعي
 
عـاً  ِبته م نيبأُضات اليت نوقش ا إلزام ابن حزم ما س        كان من أهم االعترا   

  :كل اعتراض مبا أورد عليه من أجوبة فأقول وباهللا التوفيق
  ال يصح قياس الوضوء على التيمم لضعفه ؛ ألن         : االعتراض األول

          ِرشرط صحة القياس أن ال يكون األصل متأخراً ، والتيمم شبعد  ع 
 وعليه فال يصح قياس الوضـوء علـى         اهلجرة ، والوضوء قبلها ،    

متأخرة عـن شـرعية     " التيمم"التيمم ؛ ألن شرعية حكم األصل       
 )٤(".الوضوء"حكم الفرع 

 بأن قياس الوضوء على التيمم هو من باب قياس الداللة ،           : وأجيب
   قَوال يشترط فيه تدم       أَ األصل على الفرع ، بل جيوز تخالفرع عن   ر 

 عن املدلول ؛ أال ترى أن حـدوث         هرخأَز ت األصل فإن الدليل جيو   
       العامل دليل على الصانع القدمي ، وأن الددليل علـى النـار ،       انَخ 

                                                
  .١٣٤: ، األسرار١/١٠٢: ، التجريد١/٦٧:ينظر شرح خمتصر الطحاوي) ١(
  .١/٣٧٤: ، اموع١/٣٧٠: ، األوسط١/١٩٤:اإلشراف البن املنذر: ينظر) ٢(
   .١/٣٧٤: ، اموع١/٣٧٠: ، األوسط١/١٩٤:اإلشراف البن املنذر: ينظر )٣(
  .١/٢٧: ، البحر الرائق١/٣٣:فتح القدير: ينظر) ٤(
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 هذا النوع من    ِلثْع مِ ا ذلك على عدم امتن    لَّدواألثر دليل املؤثر ، فَ    
 .)١ (القياس

  ال يصح قياس الوضـوء علـى التـيمم ؛ ألن           : االعتراض الثاين  
لتيمم فرع ، فكيف يؤخذ حكم األصـل مـن          الوضوء أصل ، وا   

 .)٢ (!الفرع ؟
 بأن التيمم ليس فرعاً للوضوء حىت حنكم بِ       : وأجيبأَتاألصـل   ِرخ 

 عن الفرع وإمنا هو بِملٌد الوضوء ؛ ألن فرع األصل مـا كـان   ن 
 .)٣ (حكمه مأخوذاً من ذلك األصل ، وليس كذلك التيمم

  العلة اجلامعة يف س   : االعتراض الثالث قوط النة يف الوضوء قياسـاً     ي
على سقوطها يف غسل النجاسة أن كل واحد منهما سـبب مـن             
أسباب الصالة ال على وجه البدل ، وال يلزم عليه التيمم ؛ ألنـه              
بدل ؛ فال يصح قياس الوضوء على التيمم لكونه حينئذ أَخذٌ حلكم            

 .)٤ (األصل من بدله
 قـال أبـو عبيـد     ،  اسة   بالفرق بني الوضوء وإزالة النج     وأجيب :  

"  وأما الذي يشبالوضوء بالنجاسة تصيب اجلـسد ، والثـوب ؛          ه   
 قد فرض الوضوء علـى      فإنه عندنا غلط يف التشبيه ؛ ألن اهللا         

   " !  ]: عباده أن يتولوه جبوارحهم إال من عذر فقال       

                                                
  .٣١٩: ، روضة الناظر١/٢٤١: ، االنتصار٣٢٧:املستصفى: ينظر) ١(
  .١/٣٧٥: ، اموع١/٨٩:احلاوي الكبري: ينظر) ٢(
  .املصدران السابقان: ينظر) ٣(
  .١/١٠٢: ، التجريد١/٦٧:شرح خمتصر الطحاوي: ينظر) ٤(
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#  $   %      & '   (  ) *   +  

,Z) ١( . 
غـسلوه ، مث أمجـع املـسلمون ومل    إذا أصابكم جنس فا: ومل يقل 

خيتلفوا أن تطهري تلك النجاسة إمنا هو أن تزول عن موضعها بـأي   
 عـين  اغـسل  ٍلجرِل الـق لو أنهوجه زالت ، مث كذلك أمجعوا       

 كان عين توضأ: له قال ولو ، طاهراً انـك  ؛ ففعل األذى ذاـه
  ؟ ذاك من هذا هبسن فما ، باطالً
   توضـأ  لـو  الًجر أن: اآلخر من أحدمها ِدعب يف بياناً يزيدك ومما
 حبضرته وليس ، جناسة وجبسده ، الصالة وحضرت سافر مث ، باملاء
 التيمم ألن ؛ هلا التيمم لزمه ما ، وضوء على وهو ، به يغسلها ماء
 وال ، وضـوء  غـري  على كان ولو ، متوضئ وألنه ، يطهرها ال

 وقـد  ، األصالن هذان تقييل فكيف ، التيمم لزمه ؛ جبسده جناسة
   .) ٢ (! " ؟التباين هذا تباينا

ال ،   فإن إزالة النجاسة من باب التـروك         وأيضاً: " وقال ابن تيمية  
وهلذا لو مل خيطر بقلبه يف الصالة أنـه جمتنـب   ، من باب األعمال  

، وهلذا قـال مالـك      ،   هلا   النجاسة صحت صالته إذا كان جمتنباً     
 لو صلى وعليـه     : يف أحد قوليه   يوالشافع  ، وأمحد يف املشهور عنه   

  ،  ألنه من باب التـروك      ؛ جناسة مل يعلم ا إال بعد الصالة مل يعد        

¶  ¸  º  ¹    «  ¼  ] : وقد ذكر اهللا عن املؤمنني قوهلم

                                                
  ).٦: (سورة املائدة) ١(
  .١١١: الطهور) ٢(
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¾½Z )ــنيب ،) ١ ــن ال ــت ع ــال وثب ــاىل ق    : أن اهللا تع
   فـال إمث     أو خمطئـاً    عنه ناسياً  ي فمن فعل ما     ،) ٢( ) تلْع فَ دقَ( 

 خبالف من ترك ما أمر به كمن ترك الصالة فال بـد مـن                ، عليه
 .)٣ ( "قضائها

  ٍال ميتنع أن يؤخذ حكم املبدل من بدله إذا كان البدل           : جواب ثان
 .)٤ (جمتمعاً على حكمه

  جواب ثالث" :     ال فرق يف باب النة بني البدل واملبدل ؛ بـدليل       ي
 وغري ذلك يف إجياا ، وبدليل الِعدد        وات والصيام لَارات والص فَّالكَ

يف إسقاطها ، مث تبطل علة األصل باملسح على اخلفني واجلـبرية ،             
والوضوء بالنبيذ ، كل ذلك أبدال وال جتب الن٥ ("ة عندكمي(. 

  االعتراض الرابع :    ـ مما يفرق به بـني الوضـوء والتـيمم أن الن ة ي  
ـ         ـ ميمم ، وهلـذا لـو ي      تقترن بالفعل وال بد من الفعل يف الت مه   

   فأصـاب الغبـار وجهـه وذراعيـه         يح عليه الر  تفَأو س ،  غريه  
    ، مل جيزئه عن التيمم ؛ خبالف الوضوء فال عـربة فيـه بالفعـل             

 ؛ ) ٦ (دثـه احلـائه زال بـضـى أعـر علـال املطـإن سـف

                                                
  )٢٨٦: (سورة البقرة) ١(
  ).١٢٦( ح ١/١١٦:رواه مسلم يف اإلميان ، باب بيان أنه سبحانه وتعاىل مل يكلف إال ما يطاق) ٢(
  .٣/٧٠٩:بدائع الفوائد:  ، وينظر١٨/٢٥٨:جمموع فتاوى ابن تيمية) ٣(
  .١/٣٧٥: ، اموع١/٨٩:ينظر احلاوي الكبري) ٤(
  .١/٣٧٦: ، وحنوه يف اموع١/٢٤٠:االنتصار) ٥(
  اسم مصدر من أحدث حيدث إحداثاً ؛ وهو وجود الشيء بعد أن مل يكـن ،        : احلدث يف اللغة  ) ٦(

    الذي حيل يف األعضاء ويزيل الطهارة ومينع" احلكمي"هو الوصف الشرعي : واصطالحاً
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 .)١ (ةيفكذلك الوضوء بال ِن
 وأجيب : ال نفإنه لو أصاب التراب مجيع أجزائه       ة األصل ؛  لَّم عِ لِّس 

        لِّم فال يونوى به التيمم جلاز ، ولو سلَّسم   أن الوضوء ي فَنعـن   ك 
الفعل حبال ، أال ترى أن نومه حتت السيل ، أو وقوعه يف املاء كل               

ذلك بفعله ، فوجب تعلق الن٢ (ة بهي(. 
  املاء طهور  مما يفرق به بني الوضوء والتيمم أن        : االعتراض اخلامس

      بنفسه ، فال حيتاج إىل انضمام النة إليه يف تطهـريه أشـبه إزالـة         ي
النجاسة ؛ خبالف التراب فإنه مل خيلق طهوراً لـتطهري أعـضـاء            

     احملدث بنفسه ، بـل هو مغبر م وسخ    فاحتاج إىل انضمام الن ة إليه  ي
 .)٣ (ليكون طهوراً

 على ما ذكرمت من قياس الوضـوء       بالتيمم   بأنه يرد النقض  : وأجيب
ـ إزالة النجاسة ؛ ألنه طهارة تفتقـر إىل الن         على ة بإمجاعنـا ، إذ     ي  

العلة وجوب حكم ، فمىت وجدت العلة دون حكمهـا كانـت            
 .)٤ (منتقضة

  إن قصدمت بأن املاء طهـور بنفـسه أنـه ينظـف            : جواب آخر  
  النــزاع  األوساخ ويزيل األدران ؛ فهذا حمل اتفاق بيننا إذ ليس           

  فيه ، وإمنا النـزاع فيما لو أردمت أن املاء يرفع احلدث املـانع مـن      
                                                                                                                                       

 وينظـر ) حـدث ( املـنري ، مـادة   الصحاح واملصباح: ينظر. من صحة الصالة وحنوها ، :
  .١٥٥:  ، لغة الفقهاء١٧/١٠٨: ، املوسوعة الفقهية١١٢:التعريفات

  .١/٢٧: ، الفتاوى اهلندية١/١٥٢: ، احمليط الربهاين١/٧٣:ينظر املبسوط) ١(
  .١/٢٤٠:االنتصار: ينظر) ٢(
  .١/٢٧:لرائق ، البحر ا١/٢١: ، العناية١٣٥: ، األسرار١/٦٧:ينظر شرح خمتصر الطحاوي) ٣(
  .٧/٣٢٣٣: ، التحبري للمرداوي٤/١٣٨: ، التمهيد للكلوذاين١/٩٠:ينظر احلاوي الكبري) ٤(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١١٩ 

ـ            الصالة بنفسه من حيث اخللقة ، فهذا هو الذي ال نلِّسبـه ،    م   
ـ ِطعليه ، وإمنا كان املاء رافعاً للحدث لكونـه  وال نساعدكم ع   ةًي   

ـ     لنا قد كان جيوز أن يسلبها عنا      من الشرع    شرع  ، فهو كعطية ال
وجِعلَت) : وله  ـك بق ـدم املاء وذل  ـهري للتراب عند ع   ـالتط
، ) ١ ()وجِعلَت تربتها لنا طَهـورا     ،   داـرض كُلُّها مسجِ  َأللنا ا 

ِد ـ مل يِجِإنْوُء الْمسِلِم وـ الصِعيد الطَّيب وضنَِّإ : ( وقـوله
ـالْمشـاَء عِسِنني ا يدل على أن املاء والتراب سواء وهذ،  )٢ ( )ر

 .)٣ (يف التطهري
  أن يف  : مما يفرق به بـني الوضـوء والتـيمم        : االعتراض السادس

 ةي ال جتوز الصالة مع وجوده فال يقف مع الن)٤ (الوضوء إزالة معىن
 

                                                
  ).٥٢٢( ح١/٣٧١: يف املساجد ومواضع الصالةرواه مسلم من حديث حذيفة ) ١(
   ١/٢٣٨:أخرجـه عبـد الـرزاق يف املـصنف        ) وضوء(، وبلفظ   ) طهور املسلم (ويف رواية   ) ٢(

، ورواه أبو داود يف الطهـارة ، بـاب          ) ٢١٤٠٨( ح ٥/١٥٥: مسنده ، وأمحد يف  ) ٩١٣( ح
، والترمذي يف الطهارة ، باب ما جاء يف التيمم للجنـب إذا مل              ) ٣٣٢( ح ١/٩٠:اجلنب يتيمم 

 ١/١٧١:، والنسائي يف الطهارة ، باب الصلوات بتـيمم واحـد          ) ١٢٤( ح ١/٢١٢:جيد املاء 
  :، وابـن األعـرايب يف معجمـه       ) ٣٩٧٣( ح ٩/٣٨٧:، وأخرجه البزار يف مسنده    ) ٣٢٢(ح
 ، ١/١٨٦:، والـدارقطين يف الـسنن  ) ١٣١١ (٤/١٣٥: ، وابن حبان يف صـحيحه    ١/٣٨٣

، كلهم من رواية أيب ) ١٦ (١/٧:، والبيهقي يف الكربى) ٦٢٧ (١/٢٨٤:واحلاكم يف املستدرك
ل  ، وذكر حمققو املسند أن رجاله ثقـات رجـا        ، وله شاهد من حديث أيب هريرة         ذر  

الشيخني ؛ إال عمرو بن جبدان ، وقد وثقه العجلي وابن حبان ، وذكروا أن احلديث صـحيح                  
يف ) وضوء املسلم ( ، وصححه األلباين ذا اللفظ       ٢٩٨ ،   ٣٥/٢٣١:املسند احملقق : لغريه ينظر 

  .١/١٨١: يف اإلرواء)طهور املسلم( ، وصححه بلفظ ٢/١٤٩:صحيح سنن أيب داود
  .٣/٧٠٩: ، بدائع الفوائد١/٣٧٥: ، اموع١/٢٣٩: ، االنتصار١١٠: الطهور: ينظر) ٣(
  .يريدون إزالة احلدث) ٤(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٢٠ 

 .)١ (ألنه ليس بإزالة معىن خبالف التيمم
 احلدث له معنيان "بأن : وأجيب: 

والوطء للغـسل  ،  كالريح للوضوء  ؛املوجبة األسباب   :أحدمها . ١
  .مثالً

  ؛  املنع الشرعي من اإلقدام على العبادة حـىت نتطهـر          :والثاين . ٢
وهذا هو الذي قصده الفقهاء بقوهلم ينوي املتطهر رفع احلدث          

 . فإن رفع األسباب حمال 
   فكـذلك    ؛ فإن كان املراد بأن التيمم ال يرفـع احلـدث األول          

 فـإن   ، فقد ارتفـع بالـضرورة   ؛املراد الثاينوإن كان  ،   الوضوء
 فهذا بيان ضروري ال      ،  ومع اإلباحة ال منع     ، اإلباحة ثابتة إمجاعاً  

  .)٢ ("حميص عنه
  ملا كان الوضوء من مجيع األحداث وضـوءاً        : " االعتراض السابع

واحداً ال خيتلف فعله يف نفسه وال حكمه فيما وقع له مل يفتقـر يف    
 النجاسات ، وملا كان التيمم قد يتفق فعله         ِلس؛ كغ  ٍةيصحته إىل نِ  

وخيتلف حكمه بأن يقع تارة عن اجلنابة وتارة عن احلدث وهو يف            
 للتمييز بينهما الخـتالف     ٍةياحلالني بصورة واحدة احتيج فيه إىل نِ      

  .)٣ ("حكمه
 بأن هذا منتقض بقضاء رمضان مع أدائه ؛ فـإن األداء ال          :وأجيب 

ة عند احلنفية ، خبالف القضاء فإنـه يفتقـر إىل    ي الن يفتقر إىل تعيني  

                                                
  .١/١٠٢:ينظر التجريد) ١(
  .١/٣٦٥:الذخرية) ٢(
  .١/١٠٥:التجريد:  ، وينظر١/٦٧:شرح خمتصر الطحاوي) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٢١ 

 تعيني الن١ (ةي(        ومع ذلك فهما مستويان يف وجوب الن ،ة فيهمـا ،    ي
         على أنه يوجد يف الوضوء ما يفتقر إىل تعيني النة وهـو طهـارة     ي

لها املبتدأ إىل    به سلس بول ، وكل عبادة افتقر نف        املستحاضة ، ومن  
الني     ة فإنه يفتقر فرضها إىل النوهم قد وافقوا علـى أن جتديـد     ،  ة  ي

الوضوء يفتقر إىل النية ، فاقتضى أن جتب الن٢ (ة يف فرضهي(.  
 

بعد استعراض أهم ما اعترض به على إلزام ابن حزم لألحناف ، وبيان ما              
زم للحنفية بالقياس يف مسألة قياس      أجيب به عليها ، ظهر بوضوح أن إلزام ابن ح         

     الوضوء على التيمم يف وجوب النة جبامع أن كليهما طهر للصالة ، هو إلزام مبا          ي
هو الزم هلم ، فوجب أن يأخذوا به ويسلموا للمعترض ، وال سيما أن القيـاس                

  .أصل من أصوهلم اليت قرروها
الوضـوء لتـأخر    وال يصح ما قيل من عدم جواز أن جيعل التيمم علة يف             

نزول التيمم عن الوضوء ؛ ألنا مل جنعل التيمم علة يف الوضوء ، وإمنا علة التـيمم          
علة يف الوضوء ، وعلة التيمم سابقة للوضوء ، وهو كون التيمم عبادة حمـضة ،                

  )٣ (.وجيوز أن تسبق العلة حكمها
  
  
  

                                                
   .١١٩ - ١/١١٨: ، اهلداية١٣٢ - ١٣١:خمتصر القدوري: ينظر) ١(
 ، وقد استقصى ابن القـيم       ٢٤٣  - ١/٢٤٢: ، االنتصار  ٩٠ - ١/٨٩:احلاوي الكبري : ينظر) ٢(

  .٧١١ - ٣/٧٠٨:بدائع الفوائد: مجلة من االعتراضات وأجاب عنها يف كتابه القيم
  .١/٢٤١:االنتصار: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٢٢ 

  مــســألــة
قراءة القرآن للجنب

ُ ُ
) ١(  

 
ذهب ابن حزم إىل جواز قراءة القرآن ملن عليـه جنابـة ، ومل يـشترط                

  .)٢ (الطهارة من احلدث األكرب ملن أراد أن يقرأ القرآن
 

   ،  أجــاز قــراءة القــرآن للجنــب بعــض صــحابة رســول اهللا 
   ، )٤ (ةي عن عكرمكوح، ) ٣( ابن عباس ؛ كع من التابعني والفقـهاء ومج

                                                
  اجلُنب يف اللغة بضم اجليم والنون ، مأخوذ من جنـب إذا بعـد ، مسـي اجلنـب بـذلك ؛                 ) ١(

  علـى املـذكر    ) جنـب ( أحل له من الصالة واملسجد ، والفـصيح إطـالق          ألنه يبتعد عما  
  مقـاييس  : ينظـر . بل جنب وجنبان وجنبون وأجنـاب  : واملؤنث الفرد واملثىن واجلمع ، وقيل     

  هـو  : ويف االصطالح  ،   ٣/٥٢:، ذيب األمساء واللغات   ) جنب(غة ، لسان العرب ، مادة       الل
لغـة  ٢٥٥: ، التوقيف على مهمات التعاريف   ٣١:املطلع: ينظر. ن أنزل املين جبماع أو غريه     م ، 

  .١٤٦:الفقهاء
  .١/٧٧:احمللى: ينظر) ٢(
عبد اهللا بـن    :  ، وابن عباس هو    ٢/٩٨: ، واألوسط  ١/٢٩٧:رواه عنه ابن املنذر يف اإلشراف     ) ٣(

 ، وأحـد    عباس بن عبد املطلب اهلامشي ، حرب هذه األمة وفقيهها ، وابن عم رسـول اهللا                 
ـ ٦٨ن من الروايـة ، وفاتـه سـنة          املكثري    ،  ٣/٩٣٣:االسـتيعاب : ينظـر لترمجتـه   . هـ

  .٣/٢٩٥:أسد الغابة
   ، والذي رواه عنـه ابـن أيب شـيبة           ٢/٩٩: ، األوسط  ١/٢٩٧:اإلشراف البن املنذر  : ينظر) ٤(

  أبـو  : الترخيص يف قـراءة اآليـة واآليـتني ، وعكرمـة هـو            ) ١٠٨٩ (١/٩٧:يف املصنف 
  م ، العالمة احلافظ املفـسر ، موىل ابن عبـاس ، وأحـد التـابعني ،                عبد اهللا القرشي مواله   

   ،  ١/٩٥:تـذكرة احلفـاظ   : ينظـر . هـ ، وقيـل غـريه     ١٠٧أصله من الرببر ، مات سنة       
  .٩/١١:سري أعالم النبالء



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٢٣ 

، )٥( ، والطربي    )٤ ( ، وداود  )٣ (، واختاره البخاري  ) ٢(ة  ، وربيع )١(يب  وابن املس 
  .، وغريهم)٦(وابن املنذر 

  ،    بـن جبـل    الطـربي عـن معـاذ     أبـو جعفـر     وأما مـا رواه     
  ظ ـ احلاف كمـا بني ذلك)٧( حـط ال يصـادها ساقـة إسنـ روايفـتلـك

                                                
اإلشـراف البـن    : عن ابن املسيب ، وينظـر     ) ١٣٠٨(١/٣٣٧:رواه عبد الرزاق يف املصنف    ) ١(

سعيد بن املسيب بن حزن املخزومـي ،        :  ، وابن املسيب هو    ٢/٩٩: ، األوسط  ١/٢٩٧:املنذر
الطبقـات  : ينظـر . هـ ، وقيل غري ذلك    ٩٤أحد كبار التابعني وفقهائهم األجالء ، تويف سنة         

  .٣٩: ، طبقات الفقهاء٥/١١٩:الكربى
  .١/٤٢٧:فتح الباري البن رجب:  ، وينظر١/٧٩:رواه عنه ابن حزم يف احمللى) ٢(
 ،  ١/٤٠٨:فتح البـاري البـن حجـر      :  ، وينظر  ١/١١٦:ب البخاري يف صحيحه   ينظر تبوي ) ٣(

حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي موالهم ، صاحب أصح كتاب بعد كتاب             : والبخاري هو 
 التاريخ الكـبري ، واألدب      - غري جامعه    -اهللا تعاىل ، وهو اجلامع الصحيح ، له من املصنفات           

   ، ٢/٥٥٥:تـذكرة احلفـاظ  : ينظر. هـ٢٥٦: ريها ، تويف سنةاملفرد ، وخلق أفعال العباد وغ  
  .١٢/٣٩١:سري أعالم النبالء

ابن علي بن خلف أبو سليمان األصبهاين ، فقيه أهل الظاهر           :  ، وداود هو   ١/٨٠:احمللى: ينظر) ٤(
وإمامهم ، وإليه ينسب املذهب الظاهري ، كان إماماً ورعاً زاهداً ، له مصنفات عدها ابن الندمي 

 ، وفيـات    ٣٠٣:الفهرسـت البـن النـدمي     : ينظر. هـ٢٧٠يف قرابة صفحتني ، تويف سنة       
  .٢/٥٧٢: ، تذكرة احلفاظ٢/٢٥٥:األعيان

حممد بـن   :  ، والطربي هو   ١:٤٠٨: ، فتح الباري البن حجر     ١/٤٢٤:شرح ابن بطال  : ينظر) ٥(
  احب جامع البيـان    جرير بن يزيد أبو جعفر الطربي ، املؤرخ املفسر ، أحد األئمة اتهدين ص             

ـ ٣١٠يف التفسري ، وأخبار الرسل وامللوك يف التاريخ ، تـويف سـنة               تـذكرة  : ينظـر . هـ
  .٣١٠: ، طبقات احلفاظ٢/٧١٠:احلفاظ

  .٢/١٠٠:األوسط: ينظر) ٦(
 ،  ١/٤٢٤: هو ابن جرير الطربي كما نقله ابن بطال يف شرح البخاري            راوي حديث معاذ     )٧(

  سقوطه ؛ ألنه من وضع حممد بـن سـعيد املـصلوب ، أحـد     وإمنا حكم احلافظ ابن رجب ب  
  .١/٤٢٧:فتح الباري البن رجب: ينظر. الكذابني ، وقد أسقط امسه من اإلسناد



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٢٤ 

  . رمحة اهللا على اجلميع)١ (بن رجبا
 

القول امللزم يف هذه املسألة هو قول أيب حنيفة ومالك ، فقد نسب ابـن               
  حزم أليب حنيفة أنه قال مبنع اجلنب من قـراءة القـرآن ، وأجـاز لـه قـراءة                

  .ما دون اآلية
ملسألة فهو أنه منع اجلنب من قراءة الكثري من         وأما ما نسبه ملالك يف هذه ا      

  )٢ (.القرآن وأجاز له أن يقرأ اآليتني وحنومها
 

ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً يف هذه املسألة باالحتجاج بأصلهم قـول             
  الصحايب الذي ال يعرف له خمـالف ، وذكـر أن اآليـات متفاوتـة يف عـدد       

 ،    )٣ (ÅZ] : ات ؛ فمنها ما هو كلمة واحدة ؛ كقولـه تعـاىل           الكلم

   ، ومنها ما هو كلمات كـثرية ؛ كآيـة الـدين             )٤ (Z!  ]      :وقوله تعاىل 
وحنوها ، فمن العجب أن جييز املالكية له قراءة آية الدين وآية بعـدها ، أو آيـة                  

    $  #   ! ] : الكرسي وآية بعدها ، ومينعوه من قراءة قوله تعاىل        

                                                
هو عبد الرمحن بن أمحد بن رجب ، زين الدين أبو الفرج احلنبلي ، اإلمام احلـافظ املـتقن ،                    ) ١(

العلوم واحلكم ، وذيـل طبقـات       القواعد الفقهية ، وجامع     : صاحب التصانيف ومن أشهرها   
  .٥٤٠: ، طبقات احلفاظ٢/٨١:املقصد األرشد: ينظر. هـ٧٩٥احلنابلة وغريها ، تويف عام 

  .١/٧٨:احمللى: ينظر) ٢(
  ).٦٤: (سورة الرمحن) ٣(
  ).١: (سورة الفجر) ٤(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٢٥ 

 '  & Z )أو آية الكرسـي وال     ،   ، أو جييز احلنفية له بعض آية الدين          )١

  .  )٣ (  )٢ (ÅZ] : يتمهما ، ومينعوه من إمتام قوله تعاىل
ومراد ابن حزم هنا اإلنكار عليهم يف تفريقهم بني القليل والكـثري مـن              

ة اليـسرية ،  القرآن ، فهم قد منعوا اجلنب من قراءة القـرآن واسـتثنوا القـراء         
  فأجازوها له ، سواء كان ذلك اليسري قراءة اآليتني وحنومها وهـو مـا نـسبه               

ألن بعض  : "  كان أقل من اآلية وهو نسبته أليب حنيفة ، قال ابن حزم            ملالك ، أم  
اآلية واآلية قرآن بال شك ، وال فرق بني أن يباح له آية ، أو أن يباح له أخرى ،                    

يشنعون خمالفـة    وأهل هذه األقوال   أو مينع من أخرى ،       أو بني أن مينع من آية ،      
  وهــم قــد خــالفوا ههنــا  ، الــصاحب الــذي ال يعــرف لــه خمــالف

وال يعرف هلـم  ، ) ٤ (وسلمان الفارسي، وعلي بن أيب طالب ،  عمر بن اخلطاب    
 ؛ فكان األوىل م أن يأخـذوا بأصـلهم قـول            )٥ ( " خمالف من الصحابة  

ه خمالف ، حيث إنه ثبت عن عمر وعلي وسلمان أم           الصحايب الذي ال يعرف ل    
 ، فكان يلزمهم أن يأخذوا بأصـلهم        )٦ (منعوا اجلنب من قراءة شيء من القرآن      

                                                
  ).٣-١: (سورة الفجر) ١(
  ).٦٤: (سورة الرمحن) ٢(
  .١/٧٩:احمللى: ينظر) ٣(
 ، وأحد خيـار  لفارسي ، أبو عبد اهللا ، يقال له سلمان اخلري ، موىل رسول اهللا    هو سلمان ا  ) ٤(

 حبفر الصحابة وزهادهم ، أصله من فارس  ، وقيل أصبهان ، هو الذي أشار على رسول اهللا             
 ،  ٢/٦٣٤:االستيعاب: ينظر. هـ٣٥اخلندق يوم األحزاب ، قيل كان من املعمرين ، تويف سنة          

  .٢/٤٨٧:أسد الغابة
  .٧٩  - ١/٧٨:احمللى) ٥(
  :من طريق عبيـدة الـسلماين ونـصه       ) ١٣٠٧(١/٣٣٧: يف مصنف عبد الرزاق    أثر عمر   ) ٦(

  ، وهو صحيح عن عمر ورجاله" بن جوه وآنَر القُأَرقْ ينْ أَهركْ ياِبطَّ اخلَ بنرم عانَكَ "
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هذا ومينعوا اجلنب من قراءة القرآن مجلة ولو يسرياً ، ومع هـذا فقـد خـالفوا                 
  .أصلهم هنا

  
 

  ما نسبه ابن حزم أليب حنيفة من القول جبواز أن يقرأ اجلنب اآلية لكـن               
  أن ما دون اآلية ال يعـد ـا         :  ، ووجهها  )١ (ال يتمها هو رواية عن أيب حنيفة      

؛ فكذا ال يعد ا     قارئاً ، فكما ال يعد قارئاً مبا دون اآلية حىت ال تصح الصالة ا               
                                                                                                                                       

        من طرق أخرى عن عمر       ، ورواه  ١/١٣٨:ثقات ، وصححه ابن حجر يف التلخيص احلبري 
 ، والطحاوي يف شرح ٢/٩٦:، وابن املنذر يف األوسط) ١٠٨٠(١/٩٧:ابن أيب شيبة يف املصنف

  . ، وغريهم١/٩٠:معاين اآلثار
  :، ونـصه  ) ١٣٠٦(١/٣٣٦: فهو أيضا يف مصنف عبد الرزاق      وأما أثر علي بن أيب طالب       

 ، ورواه أيضاً"  داًاِح وفاًرال حال و فَباًن جانَ كَنِْإ ، فَباًنم جكُدح أَنكُا مل ي مآنَروا القُؤراقْ "
 ، والـدارقطين  ٩٧ ، ٢/٩٦:، وابن املنذر يف األوسط) ١٠٨٦(١/٩٧:ابن أيب شيبة يف املصنف 

  . ، وذكر الدارقطين أنه صحيح عن علي١/١١٨:يف سننه
 ثَدح أَ هنأَ :"، عن سلمان  ١/٩٠: فقد رواه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار       وأما أثر سلمان    

، وهذا األثر بالرغم "  ٍبنج ِبتسي لَن ؛ ِإمعن: الَ ، قَتثْدحد أَقَ وأُرقْتأَ: ه لَيلَِق ، فَأُرقْ يلَعجفَ
عزرةُ بن دينـار ،  : أن رجاله ثقات إال أنه منقطع ألن فيه عزرةَ بن عبد الرمحن األعور ، ويقال             

رزـا                   وعةُ مل يدرك سلمان ، وقد ذكر العلماء أنه مرسل عن عائشة ألنـه مل يـدركها ووفا
، ٢٢٧:حتفـة التحـصيل   : هـ ، ينظر  ٣٥هـ ، فمن باب أوىل سلمان الذي تويف سنة        ٥٧سنة

 لكنها   ، وقد روي عن سلمان آثار صحاح       ٢/٣١٨:ر ، مغاين األخيا   ٧/١٧٣:ذيب التهذيب 
تنظر هـذه اآلثـار يف      .  األصغر ، وليس كالمنا يف األصغر      ليست يف احلدث األكرب بل احلدث     

، وسـنن   ) ١١٠٠(١/٩٨:، ومصنف ابـن أيب شـيبة      ) ١٣٢٥(١/٣٤٠:مصنف عبد الرزاق  
  ).٦٥١(١/٢٩٢: ، ومستدرك احلاكم١/١٢٣:الدارقطين

  ذكر جنم الدين الزاهد أنه رواية ابن مساعـة عـن أيب حنيفـة ،               :"١/١٦٨:قال يف فتح القدير   ) ١(
  ". يه األكثروأن عل
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  ، )٢ ( ، وهـي اختيـار الطحـاوي       )١ (قارئاً فال حيرم على اجلنب القـراءة ـا        
واعترضها األكثر فرجحوا الروايـة األخـرى القائلـة         ،   )٣ (ورجحها ابن اهلمام  

بتحرمي القراءة على اجلنب مطلقاً من غري تفصيل بني قليل وكثري ، وهـو قـول                
   ، )٧ (، وابن قطلوبغا)٦ (حه املرغيناينـوصح ، )٥ (دوريـ ، والق)٤ (الكرخي

                                                
 ، رد   ١/١٦٨: ، فـتح القـدير     ٤٢٤ ،   ١/٢٨٧: ، احمليط الربهـاين    ٣/١٥٢:املبسوط: ينظر) ١(

  .١/١٧٢:احملتار
أمحد بن حممد بن سالمة ، أبو جعفر الطحاوي ، :  ، والطحاوي هو١٨:خمتصر الطحاوي: ينظر) ٢(

  اآلثـار ،  شـرح معـاين   : اإلمام احملدث الفقيه احلنفي ، صاحب التـصانيف مـن أشـهرها    
 ، تـاج  ١/١٠٢: املـضية  اجلـواهر : ينظر. هـ٣٢١واملختصر يف الفقه ، وغريها ، تويف سنة         

  .١٠٠:التراجم
حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد السيواسي ،         :  ، وابن اهلمام هو    ١/١٦٨:فتح القدير : ينظر) ٣(

زمانه ، وكان معظما لـدى  كمال الدين ابن اهلمام الفقيه احلنفي ، انتهت إليه رئاسة احلنفية يف        
فتح القدير يف شرح اهلداية ، والتحرير يف أصول         : أمراء عصره ، له مصنفات عديدة من أشهرها       

  .٧/٢٩٨: ، شذرات الذهب٨/١٢٧:الضوء الالمع: ينظر. هـ٨٦١الفقه ، وغريها ، تويف سنة 
  .١/٢٠٩: ، البحر الرائق١/١١٦: ، العناية٣/١٥٢:املبسوط: ينظر) ٤(
أمحد بن حممد بن أمحـد البغـدادي ، الـشهري           :  ، والقدوري هو   ٥٥:خمتصر القدوري : رينظ) ٥(

  بالقدوري ، صاحب املختصر الذي عرف بالكتاب ، انتهت إليه بالعراق رئاسـة احلنفيـة يف                
هــ ،  ٤٢٨زمانه ، له عدة مصنفات أشهرها املختصر والتجريـد وغريهـا ، تـويف سـنة              

  .٩٨: التراجم ، تاج١/٩٣:اجلواهر املضية:ينظر
علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل ، برهان الدين الفرغاين ،   :  ، واملرغيناين هو   ١/٣١:اهلداية: ينظر) ٦(

بداية املبتدي ، وشرحها    : اإلمام العلم الفقيه احلنفي الذي فاق شيوخه وأقرانه ، له من املصنفات           
ـ ٥٩٣تويف سنة   . اهلداية ، وكفاية املنتهي     ، تـاج    ١/٣٨٣:ملـضية اجلـواهر ا  : ينظـر . هـ

  .٢٠٦:التراجم
  قاسم بن قطلوبغـا بـن عبـد اهللا ،          :  ، وابن قطلوبغا هو    ٥٥:ينظر تصحيح خمتصر القدوري   ) ٧(

  زين الدين الفقيه احلنفي ، صاحب تاج التراجم يف تراجم احلنفية ، وغريهـا مـن املـصنفات                  
  .٧/٣٢٦:ذهب ، شذرات ال٦/١٨٤:الضوء الالمع: ينظر. هـ٨٧٩املفيدة ، تويف سنة 
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  .)٢ ( ، وغريهم ، وهو املعتمد يف املذهب)١ (وابن جنيم
  إن اآلية وما دوـا يف املنـع سـواء إذا قـصد ـا القـراءة ،                  : قالوا

  واألحاديث مل تفصل بني القليل والكثري ، والتعليل يف مقابلة الـنص مـردود ،               
 ، )٣ ()  الْقُرآِنن ِمئاًيال تقْرأ الْحاِئض وال الْجنب ش: (يف حديث" شيئاً"وإن لفظ 

 ومن  -هي نكرة يف سياق النفي ، وهـي تعم القليل والكثري ، وإمنا منع اجلنب               
 من القراءة حلكـمة هي تعظيم القرآن واحملافظـة علـى حرمتـه             -يف حكمه   

  . )٤ (وقداسته
  يقول جبـواز أن يقـرأ اجلنـب        وأما ما نسبه ابن حزم لإلمام مالك بأنه         

  ، وحكاه ابـن املنـذر عـن اإلمـام          )٥(اآليتني وحنومها فهو صحيح ثابت عنه       
                                                

  زين الدين بن إبراهيم بن حممد ، الـشهري بـابن           :  ، وابن جنيم هو    ١/٢٠٩:البحر الرائق :ينظر) ١(
. األشباه والنظائر ، والبحر الرائق ، وغريها: جنيم ، فقيه حنفي متأخر ، له عدة تصانيف أشهرها      

  .٣/٦٤: ، األعالم٨/٣٥٨:شذرات الذهب: ينظر. هـ٩٧٠تويف سنة 
الولـواجلي  : اساين أنه قول عامة املشايخ ، وبني ابن جنيم أنه تصحيح األكثـر منـهم    ذكر الك ) ٢(

   ،  ٥٥:خمتـصر القـدوري وتـصحيحه     : ينظر. وقاضي خان واملرغيناين والنسفي ، وغريهم       
 ، جممـع    ١/٢٠٩: ، البحـر الرائـق     ١/١١٦: ، العناية  ١/٣١: ، اهلداية  ١/٣٨:بدائع الصنائع 

  .١/٣٨: ، الفتاوى اهلندية١/١٧٢: ، الدر املختار١/٤٣:األر
 ، وقد رواه الترمذي يف جامعه يف الطهارة باب ما جاء يف             هذا احلديث من رواية ابن عمر       ) ٣(

، وابن ماجه يف الطهارة باب ما جاء        ) ١٣١( ح ١/٢٣٦:اجلنب واحلائض أما ال يقرآن القرآن     
ــارة  ــري طه ــى غ ــرآن عل ــراءة الق ــي يف) ٥٩٦( ح١/١٩٦:يف ق ــسنن ، والبيهق  ال

، وهو حديث منكر لضعف إسناده ، وقد ذكر اإلمام ابن القيم أنه             ) ١٣٧٥(ح١/٣٠٩:الكربى
ــال  ــصح ق ــديث   :"مل ي ــم باحل ــل العل ــاق أه ــول باتف ــديث معل ــه ح   ". فإن

   ،  ١/١٣٨: ، التلخـيص احلـبري     ٣/٣٨١:العلل لإلمام أمحد  :  ، وينظر  ٣/٢٣: إعالم املوقعني 
  .١/٢٠٦:إرواء الغليل

  .١/٢٠٩: ، البحر الرائق١/٣٨:ع الصنائعبدائ: ينظر) ٤(
  .١/١٢٤: ، النوادر والزيادات١/٢١٢:التفريع: ينظر) ٥(
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   ، )٣ ( ، وغـريه   يف شرحه علـى البخـاري  )٢(  ، وكذا نقله ابن بطال   )١ (مالك
وجيوز أن يقرأ اآليات اليـسرية علـى وجـه           " : )٤( قال القاضي عبد الوهاب   

  .)٦ (ة هي املذهب املعتمد عند املالكية ، وهذه الرواي)٥ ("الـتعوذ
 

  ، ) ٧ (الترخيص يف قراءة ما دون اآلية حكـي عـن جـابر بـن زيـد               
  د رواه ـ، وق) ٨ (ريـبـن جـيد بـن سعـني عـروايتـدى الـو إحـوه

                                                
  .٢/٩٩: ، األوسط١/٢٩٨:اإلشراف البن املنذر: ينظر) ١(
 ، وابن بطـال     ١/٤٢٢:وذكر أا رواية ابن القاسم عنه ، ينظر شرح ابن بطال على البخاري            ) ٢(

ن بطال القرطيب ، أحد كبار املالكية يف عصره ، وشارح           علي بن خلف بن عبد امللك ، اب       : هو
: ينظـر . هـ ، وقيل غـريه    ٤٤٩صحيح البخاري ، وله كتاب يف الزهد والرقائق ، تويف سنة            

  .١١٥: ، شجرة النور الزكية٢/٣٦٥:ترتيب املدارك
  .١/٣١٧: عن اإلمام مالك يف التاج واإلكليلونقله املواق أيضاً) ٣(
ن علي بن نصر ، أبو حممد القاضي ، أحد أفقه أهل زمانه من علماء املالكية ، هو عبد الوهاب ب  ) ٤(

ـ ٤٢٢صنف التلقني ، واملعونة ، واإلشراف وغريهـا ، تـويف سـنة             ترتيـب  : ينظـر . هـ
  .١٠٣: ، شجرة النور٢/٢٧٢:املدارك

 ، لكن ذكر أبـو الوليـد        ١/٧٤:التلقني له :  ، وينظر  ١/١٢٧:اإلشراف للقاضي عبد الوهاب   ) ٥(
  الباجي أنه ال حد له ؛ أي قراءة القرآن بنية التعوذ والتربك جائزة ، وال حد هلا بآيـة أو اثنـتني           

  .١/٣٤٥:ينظر املنتقى. أو ثالث
   .١/٣١٧: ، مواهب اجلليل١٧: خليل ، خمتصر١/٣١٥: ، الذخرية٦٢:جامع األمهات: ينظر) ٦(
أبـو الـشعثاء    ابن زيد   : وجابر هو  ،   ٢/٩٧: ، األوسط  ١/٢٩٧:نقله ابن املنذر يف اإلشراف    ) ٧(

 ، كان من حبور العلم  ، مات سـنة           بن عباس ا وصاحب    التابعني ،  األزدي البصري أحد أعالم   
  .١/٧٢:تذكرة احلفاظ ، ٧/١٧٩:الطبقات الكربى: ينظر. هـ ، وقيل غريه٩٣

 ، اليببن جبري بن هشام األسدي الوا : هوسعيدو). ١٠٩٠ (١/٩٧: مصنف ابن أيب شيبة: ينظر) ٨(
 قتلـه احلجـاج سـنة     ، أحد أعالم التابعني وفقهائهم الكبار ،أبو حممد أو أبو عبد اهللا الكويف 

  .١/٧٦: احلفاظ ، تذكرة٢/٣٧١:وفيات األعيان :ينظر. هـ٩٥
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 ،  )٤ (هو حكاية عن عطـاء     ، و  )٣( عن النخعي  )٢ ( يف املصنف  )١ (شيبةن أيب   ـاب
  ، وهي رواية عن    )٧ ( ورواية عن أمحد ، وإسحاق     )٦ ( ، وابن املبارك   )٥ (والثوري

  .)٨( مضى قريباًأيب حنيفة اختارها الطحاوي كما 
   ، )٩ ( وأمـا منع اجلنب مـن قراءة القـرآن مطلقاً فمروي عن عمر

                                                
، أبو بكـر   إبراهيم العبسي موالهم بناحلافظ عدمي النظري الثبت النحرير عبد اهللا بن حممد     : هو) ١(

 ، ٢/٤٣٢:تذكرة احلفاظ: ينظر. هـ٢٣٥، مات سنة   احب املسند واملصنف     ص ابن أيب شيبة ،   
  .١٩٢:طبقات احلفاظ

)١٠٩٠ (١/٩٧)٢.(  
  إبراهيم بن يزيد بن قيس ، أبو عمـران النخعـي ، فقيـه أهـل الكوفـة ومفتيهـا ،                     : هو) ٣(

   ،  ١/٧٣:تذكرة احلفاظ : هـ ، ينظر  ٩٦من كبار التابعني ، وأحد احملدثني األجالء ، تويف سنة           
  .٣٦:طبقات احلفاظ

 ، ٢/٩٧: واألوسط١/٢٩٧: ، ويف اإلشراف البن املنذر١/٤٢٧:فتح الباري البن رجب  :  ينظر )٤(
، ) ١٣٠٣(١/٣٣٦:أن عطاء أجاز له اآلية ينفذها ، ورواه عبد الرزاق عن عطاء يف املـصنف              

 فتوى أهل مكـة ،      عني ، انتهت إليه   ابن أيب رباح أبو حممد املكي ، أحد كبار التاب         : عطاء هو و
  .١/٩٨:احلفاظ، تذكرة ٥/٤٦٧:الطبقات الكربى:ينظر.هـ١١٤، تويف سنةئيت صحايبأدرك م

  .١/٤٢٧: ، فتح الباري البن رجب١/٢٣٦:سنن الترمذي: ينظر) ٥(
  :  ، وابـن املبـارك هـو       ١/٤٢٧: ، فتح الباري البن رجـب      ١/٢٣٦:سنن الترمذي : ينظر) ٦(

احلنظلي موالهم ، أبو عبد الرمحن احلافظ املـؤرخ ، صـاحب       عبد اهللا بن املبارك بن واضح ،        
ـ ١٨١التصانيف منها اجلهاد والرقائق ، مات سنة            ،  ٤/١٣٤:صـفة الـصفوة   :ينظـر . هـ

  .١/٢٧٤:تذكرة احلفاظ
   ،  ٢/٩٨: ، األوسـط   ١/٢٩٧: ، اإلشراف البن املنـذر     ٣٣٧-١/٣٣٦:ينظر سنن الترمذي  ) ٧(

 ،  ١/١٦٩:الفـروع : ينظـر . عتمد عند احلنابلـة    ، وهي امل   ١/٤٢٧:فتح الباري البن رجب   
  .١/٨٢: ، شرح املنتهى١/١٤٧: ، كشاف القناع١/٢٤٣: ، اإلنصاف١/١٨٨:املبدع

  ١٢٧ص ) ٨(
  ) .١٠٨٠(١/٩٩: أيب شيبة يف مصنفه، وابن) ١٣٠٧(١/٣٣٧:رواه عبد الرزاق يف مصنفه) ٩(
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 يف )٢ ( الـرزاق  ، ورواه عبـد )١ (ب وهو كذلك مروي عن علي بن أيب طال    
  ، ورواه ابـن أيب شـيبة يف          )٥ ( ، والزهري ، وقتـادة     )٤( عن احلسن  )٣ (مصنفه

 ، وهي املعتمد عند احلنفية كما أسـلفت ، ومـذهب         )٧ ( عن جماهد  )٦ (املصنف
  .)٩ ( ، ورواية يف مذهب احلنابلة)٨ (الشافعية

                                                
ـ   : "، قـال  ) ١٣٠٦ (١/٣٣٦:رواه عبد الرزاق يف املصنف    ) ١(   ، ". ذ عبـد الـرزاق    وبـه يأخ

   ،  ١/٢٩٦:اإلشـراف البـن املنـذر     :، وينظر ) ١٠٨٦(١/٩٧:ورواه ابن أيب شيبة يف مصنفه     
  .٢/٩٦:األوسط

 احلافظ الكبري أبو بكر احلمريي موالهم الصنعاين صـاحب           ، عبد الرزاق بن مهام بن نافع     هو  ) ٢(
 ، ١/٣٦٤: احلفاظتذكرة: ينظر. هـ ٢١١مات سنة ، وأحد حفاظ احلديث الثقات ،  صنفامل

  .١٥٨:طبقات احلفاظ
)١٣٠٢(٣٣٦-١/٣٣٥) ٣.(  
  هو احلسن بن أيب احلسن يـسار ، أبـو سـعيد البـصري ، أحـد سـادات التـابعني ،                       ) ٤(

 ، تـذكرة    ٧/١٥٦:الطبقات الكربى : هـ ، ينظر  ١١٠كان عاملا رفيعا ثقة حجة ، تويف سنة         
  .١/٧١:احلفاظ

اب الـسدوسي البـصري     ـ احلافظ العالمة أبو اخلط     ، يزقتادة بن دعامة بن قتادة بن عز      : هو) ٥(
 ،  ٧/٢٢٩:الطبقات الكربى : ينظر. هـ ، وقيل غريه   ١١٨ ،  مات سنة      املفسر الضرير األكمه 
  .١/١٢٢:تذكرة احلفاظ

)١٠٨٣(١/٩٧) ٦.(  
  ، تابعي املفسر احلافظئ املقري املك ،موالهم  اإلمام أبو احلجاج املخزومي ،جماهد بن جرب: هو) ٧(

 ، تـذكرة    ٥/٤٦٦:الطبقات الكربى : ينظر. هـ  ١٠٤جليل ، وأحد أوعية العلم ، مات سنة       
  .١/٩٢:احلفاظ

  لكنهم ذكروا أنه حيل للجنـب ومـن يف حكمـه قـراءة أذكـار القـرآن ومواعظـه ال                    ) ٨(
ــرآن   ــصد الق ــر.بق ــاج :  ينظ ــة احملت ــاج ١/٢٧١:حتف ــة احملت    ، ١/٢٢١: ، اي

   .١/٧٢:مغين احملتاج
 ، ١/١٨٨: ، املبدع١/١٦٩:الفروع: ينظر. اهر كالم اخلرقي ، واختارها اد ابن تيميةوهي ظ) ٩(

  .١/٢٤٣:اإلنصاف
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  عـن  أما من وافق مالكاً يف الترخيص يف قراءة اآليـة واآليـتني فـروي             
 ، وهو رواية    )٢ ( ،  ورواه ابن أيب شيبة يف مصنفه عـن سعيد بن جبري            )١ (الباقر

.)٣ (عند احلنابلة 
 

بعد استقراء ما وقفت عليه من كتب احلنفية وجدت أن الطحـاوي قـد            
ستدالله  ، وا  )٤ ( يف منع اجلنب من قراءة القرآن      استدل بأثر عمر بن اخلطاب      

به حيمل على قراءة اآلية التامة ، فأما قراءة بعض آية فال مينع منه ، وكذا وجدت                 
 ،  )٥ (بأثر علي يف منع اجلنب من قراءة شيء مـن القـرآن            ابن جنيم قد استدل   

واستدالله به حيمل على قليل القرآن وكثريه كما بينه هناك ، فيتبني أن الطحاوي              
ة ، لكن مما جتدر اإلشارة إليه هو أن هذه اآلثار اليت            خيالف ما اعتمده أكثر احلنفي    

 خالفها ؛ فقد روى ابن املنـذر        ألزمهم ا ابن حزم قد جـاء عن ابن عباس          
 ، وسبق أن بينت ما )٦ ( )أَنه كَانَ يقْرأُ ِورده وهو جنب: ( بسنده عن ابن عباس   

        م قراءة ما دون اآلية للجنب      رد به األحناف على الطحاوي ومن وافقه يف إجاز
                                                

حممد بن علي   : ، والباقر هو  ) ١٠٨٨ (١/٩٧:رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه عن أيب جعفر الباقر         ) ١(
شقه ، كان سـيد  زين العابدين بن احلسني اهلامشي ، أبو جعفر الباقر ؛ مأخوذ من بقر العلم أي  

تذكرة : ينظر. هـ  ١١٤بين هاشم يف زمانه ، وهو معدود يف فقهاء التابعني باملدينة ، تويف سنة 
  .٥٦: ، طبقات احلفاظ١/١٢٤:احلفاظ

)١٠٩٢(١/٩٨) ٢.(  
  .١/٢٤٣: ، اإلنصاف١/١٨٧: ، املبدع١/١٦٩:الفروع: ينظر) ٣(
  .١/٩٠:يف شرح معاين اآلثار) ٤(
  .١/٢٠٩:يف البحر الرائق) ٥(
تغليـق  : ينظـر .  ، وبني احلافظ ابن حجر أن إسناده صحيح٢/٩٨:رواه ابن املنذر يف األوسط ) ٦(

 ،  ١/١١٦: ، وقد رواه البخاري عن ابن عباس معلقاً بصيغة اجلزم يف صحيحه            ٢/١٧٢:التعليق
  .٢/٩٨:ورواه ابن املنذر عن ابن عباس بألفاظ أخرى يف األوسط
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ــال      ــي أن يق ــن بق ــراره ؛ لك ــه وتك ــن إعادت ــىن ع ــا أغ   : مب
إن احلرمة اليسرية كاحلرمة الكثرية فوجب أن يستويا يف احلظر ، ومـا منعـت               
اجلنابة من كثريه منعت من يسريه كالصالة ، وإمنا منع اجلنب من قـراءة ولـو                

وع يف املعصية ، وهلذا تعلق بـه        اليسري من القرآن ؛ ألن نطقه بقصد القرآن شر        
  .)١ (التحرمي ، ال ألجل كونه ال يسمى قارئاً

أما املالكية فقد ردوا بأن الذي محلهم على جتويز القراءة للجنب يف حنـو              
آيتني  أن قراءته ليست بقصد القرآن ، بل هي على وجه التعوذ والرقـى ، وألن                 

انت به حاجة إىل ذلك لوجـود       الغالب من أحوال املسلمني ذكر اهللا والتعوذ فك       
املشقة يف منعه ، فاستثين من املنع كما استثين احملـدث ، وما تعلق باملنع حلرمـة                
القرآن جيوز أن خيالف منه اليسري للحاجة ، كما ال مينع احملدث من مـس اآليـة      
واليسري من القرآن يف الرسالة واخلطبة ، وعلى هذا ال يعد قارئاً وال لـه ثـواب                 

  .)٢ (القراءة
ويبقى اإلشكال يف ختصيص املالكية اآليتني وحنومها ، والتخصيص بغـري           

  .خمصص ال يقبل
دبأنه ال حد لذلك ، ما دام أنه يقرأ للتعوذ والرقى ، وقـد صـرح               : ور

بعضهم أن القرآن كله يصلح للتعوذ وإن مل يكن فيه لفظ التعوذ وال معناه ؛ ألن                
  .)٣ (القرآن كله حصن وشفاء

                                                
 ، حاشية اجلمل    ١/٢٢٠: ، اية احملتاج   ١/٣٦: ، فتاوى اهليتمي   ١/١٤٩:احلاوي الكبري : ينظر) ١(

  .١/١٥٧:على شرح املنهج
   ،  ١/٣١٥: ، الذخرية  ١/٣٤٥: ، املنتقى للباجي   ١/١٢٧:اإلشراف للقاضي عبد الوهاب   : ينظر) ٢(

  .١/١٧٤: ، شرح اخلرشي١/٣١٧:مواهب اجلليل
ـ   ١/١٢٧:اإلشراف للقاضـي عبـد الوهـاب      : ينظر) ٣(  ، مـنح    ١/٣٤٥:ى للبـاجي   ، املنتق

  .١/١٢١:اجلليل
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  .يما يتعلق بأقوال احلنفية واملالكية ، وما أجابوا بههذا ف
أما فيما يتعلق باإللزام فقد ذكرت أن ابن حزم ألزمهم بأصـلهم قـول               
  الصحايب الذي ال يعرف له خمالف ، وبني أـم خـالفوا هنـا عمـر وعليـاً                  

رآن ، وقد بينت أن      ، حيث ثبت عنهم القول مبنع اجلنب أن يقرأ الق          وسلمان  
 قد صح عنهما ، وأما أثر سلمان فهو منقطـع ، وعلـى فـرض        وعلي أثر عمر 

  . خالف ما قالوا صحته ، فقد ثبت عن ابن عباس 
 

  :إلزام ابن حزم للحنفية منتقض يف مسألتنا هذه ألمرين
  إن املعتمد عند احلنفية املنع مـن قراءة القرآن مطلقاً         : األمر األول

ذا وافقوا قول من مساهم ابن حزم مـن صـحابة           كما بينته ، و   
   ؛ وال سيما أنه قد ثبـت اسـتدالهلم بـأثر عمـر          رسول اهللا   

 إليه الطحاوي ومن وافقه      ، ولو سلِّم أن املعتمد ما ذهب       وعلي  
 .النتقض اإللزام للحنفية مبا سيأيت يف األمر الثاين

  قـد ثبت خمالفة ابن عباس      : األمر الثاين  ابن حـزم     ملن مساهم 
 ، وقد بينت يف الباب الثاين من هذا البحث بأن           مـن الصحابة   

 أال تكون مما    - عند القائلني ا     -القاعدة يف حجية أقوال الصحابة      
 . خالف فيه بعضهم بعضاً ، فإن اختلفوا مل يكن قوهلم حجة

وكذا ال يصح إلزامه للمالكية بناًء على ما ذكرته يف األمر الثاين ، فظهـر               
 .ن إلزام ابن حزم للحنفية واملالكية إلزام مبا ال يلزمهم ، واحلمد هللا رب العاملنيأ
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  مــســألــة
ِتطهري اخلف والنعل

ْ َّ ِّ ُ
    مبا علق بهما من النجاسة)١ (

 
 ي أَ –اسـة    ما جن  قِل إذا ع  ِلع أو الن  فذهب ابن حزم إىل أن تطهري اخلُ      

  ا بالتراب حىت يزول أثر تلك النجاسـة ، مث يـصلي            حسم بأن ي  -جناسة كانت   
  .)٢( قبل ذلكفيهما ، فإن غسلهما باملاء أجزأه شريطة أن ميسحهما بالتراب 

 
      ذهب بعض التابعني إىل أن تطهري النـ   ِلع   صـاما جناسـة     إذا أ  ف أو اخلُ

  عـروة بـن    : هو بدلكها باألرض حىت يذهب أثر النجاسـة ، ومـن هـؤالء            
   ، )٥ (ثــور  ، وهـو قــول األوزاعـي ، وأبـي)٤(، والنخـعي) ٣ (الزبري

                                                
ل مأخوذ من اطمئنـان الـشيء   ع يف اللغة مأخوذ من خف الشيء خيف ضد الثقل ، والن      فاخلُ) ١(

              وتسفله ، ولذلك أطلق على اخلف هذا االسم ألن املاشي خيف وهو البسه ، والنا أسفل   عل أل
ــدم ــا: ينظــر. الق ــرب ، مادت ــسان الع ــة ، ل ــاييس اللغ ــل(، ) خفــف (:مق   ، ) نع

ـ اسم للمتخذ من اجللد الساتر للكعبني وما أحلق بـه ، والن           :  يف االصطالح  فواخلُ ل هـو  ع :  
 ، ١/٢٦١: ، الدر املختـار    ١/١٧٣:البحر الرائق : ينظر. احلذاء يلبس بالقدم إذا كان ال رقبة له       

  .٤٥٣: ، لغة الفقهاء١٥/١٤٤:املوسوعة الفقهية
  .١/٩٢:ينظر احمللى) ٢(
   ،  ١/٣٣٦:اإلشراف البن املنـذر   :، وينظر ) ٢٠١٥(١/١٧٥:رواه عنه ابن أيب شيبة يف مصنفه      ) ٣(

   ، وهـو عـروة بـن الـزبري بـن العـوام أبـو عبـد اهللا ، القرشـي ،              ٢/١٦٧:األوسط
أحد كبار التابعني ، وأحد فقهاء املدينة السبعة ، وشقيـق عبد اهللا بن الـزبري ، تـويف سـنة                    

  .١/٦٢: ، تذكرة احلفاظ٥/١٧٨:ت الكربىالطبقا: ينظر. هـ٩٤
 ، ١/٣٣٦:اإلشراف البن املنـذر : ، وينظر) ٢٠١٤(١/١٧٥:رواه عنه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) ٤(

  .٢/١٦٧:األوسط
  .٢/١٦٧: ، واألوسط١/٣٣٦:حكاه عنهما ابن املنذر يف اإلشراف) ٥(
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 ، وسـيأيت    )٢ (مراِجل  عند احلنفية يف النجاسة ذات      ، وهو املعتمد   )١ (وابن املنذر 
  . من املطلب اخلامسفرع األولالتفصيل ذلـك مبشيئة اهللا تعاىل عند 

 ، وهي   )٥ ( ، وابن تيمية   )٤ ( اختارها ابن قدامة   )٣ (وهي رواية عند احلنابلة   
   ، وغريهم ؛ لكن مل أجد فيما اطلعت عليـه مـن وافـق               )٦ (اختيار الشوكاين 

      ابن حزم فيما ذهب إليه بأن م ن تنجس ن عاله  فَّ أو خمث غسلهما باملاء جاز له     ،   اه
  . انفرد بههلَّعلَصالة فيهما بشرط أن ميسحهما بالتراب قبل ذلك ، فَال

 
  :يف هذه املسألة أكثر من قول ملزم ، وتفصيلها على ما يأيت

اسة لـشـافـعي بـأنه ال جتـزئ إزالـة النج     الـك وا قول م  : األول
   ،)٨ (املَقْـعـدة يف )٧ ( ، حـاشـا العـِذرةحيـث كـانـت إال بـاملـاء

                                                
  .٢/١٦٨:ينظر األوسط) ١(
   مشاهدة حبس البصر ؛ كالـدم والعـذرة وحنومهـا ،       ما تكون ذاا  : النجاسة ذات اجلرم هي   ) ٢(

  .١/٣١٠:رد احملتار: ينظر. وغري ذات اجلرم ما ال ميكن مشاهدا ؛ كالبول واخلمر وحنو ذلك
  .١/٣٢٣: ، اإلنصاف١/٢٤٥: ، املبدع١/٢١٢:الفروع: ينظر) ٣(
   .١/٣٢٣: ، اإلنصاف١/٤١٢:ينظر املغين) ٤(
   .١/٣٢٣: ، اإلنصاف٢٣:بعلياالختيارات الفقهية لل: ينظر )٥(
 ، وهو حممد بن علي بن حممد الشوكاين ، أحد األئمة اتهدين من              ١/٥٤:نيل األوطار : ينظر) ٦(

وغريهـا ، تـويف سـنة       ) السيل اجلرار (و) نيل األوطار : (علماء اليمن ، له عدة تصانيف منها      
   .٦/٢٩٨: ، األعالم٣/٢٠١:أجبد العلوم: ينظر. هـ١٢٥٠

أي فنـاء ؛ ألـم    " اليهود أننت خلق اهللا عِذرةً    : "رة يف اللغة هي فناء الدار ، ولذلك يقال        العِذ) ٧(
ة ، املـصباح    ينظر مقاييس اللغ  . كانوا يلقون اخلبث يف أفنيتهم ، فغلبت تسمية العِذرة للخبث           

ـ : ينظـر . رجيـع بـين آدم وغـائطهم        : والعِذرة يف االصطالح  ،  ) عذر(املنري ، مادة     ع جمم
  .٤/٢٥٩: ، مواهب اجلليل٤/٢١١:األر

  ).قعد(املغرب ، املصباح املنري ، مادة : ينظر. هي دبر الشخص ، وتسمى السافلة: املقعدة) ٨(
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١٣٧ 

  

   .)٢ (، فإنه يصح إزالتهما بغري املاء) ١ (والبـول يف اِإلحِليل
 يف تغليظ بعض النجاسـات      مكَّحنسب ابن حزم أليب حنيفة بأنه ت      : الثاين

ل ع أو الن  فمىت كانت النجاسة الواقعة على اخلُ     : وختفيف بعضها ، وذكر أنه قال     
النجاسة بول آدمي ،     فأقل جازت الصالة به سواء كانت        )٣ (يِلغ الب ِمهر الد ردقَ

  .  روثاًأم بول حيوان غري مأكول ، أم كانت عِذرةً من آدمي ، أم
ي فإن كانت ِزبلَ الطـري  ِلغ البِمهر الدِردن قَ أما إن كانت النجاسة أكثر مِ     

صح الصالة معه إال أن يكون كثرياً فاحـشاً ، وإن           املأكول أو غري املأكول فإنه ت     
       ةً أو روثاً يابسني أجزأه أن يِذركانت عه مث يصلي به ، وإن كانت النجاسـة     كَّح

عِذرةً أو روثاً رطبني ، أو كانت بول إنسان أو حيوان ال يؤكل حلمه رطباً كان                
  . باملاءلُس ذلك إال الغلِّأو يابساً فإنه ال جيزئ يف كُ

                                                
خمرج البول من الذكر ، ويقال إحليل ملخرج اللنب من الضرع والثـدي ،              : املراد باإلحليل هنا  ) ١(

العني ، الـصحاح ،     : ينظر. رجل وفرج املرأة  وذكر بعض العلماء أن اإلحليل يطلق على ذكر ال        
 ،  ١٤٨: ، املطلع  ١/٤٣٣: ، النهاية يف غريب احلديث     ١٠٤:طلبة الطلبة : ، وينظر ) حلل: (ةماد

  .٢٦:لغة الفقهاء
  .١/٩٤:ينظر احمللى) ٢(
 ملك يقال -  -هو ضرب من النقود الكسروية اليت ضرا لعمر بن اخلطاب : الدرهم البغلي) ٣(

لبغل ، إذ مل يكن للمسلمني سكة إذ ذاك ، وكان وزن الدرهم منها قرابة املثقـال ،                  رأس ا : له
 غراما ، هذا من حيث الوزن ، والبعض اعتربه باملـساحة            ٣,٧٥وهو يزن مبوازين زماننا قرابة      

   ،  ١/٩٧:حيـاة احليـوان   : ينظـر . الدائرة الـيت تكـون ببـاطن ذراع البغـل         : فقالوا وهو 
 ، جملـة البحـوث      ٤١٨: ، لغة الفقهـاء    ١/٢٤٨:الفواكه الدواين  ،   ١/١٤٧:مواهب اجلليل 

  .٣٩/٢٩٣:اإلسالمية
 للنجاسة - عشرون قرياطا   -أما األحناف فإم فصلوا يف املراد بالدرهم ، فجعلوا العربة بالوزن            

 إذا كانت النجاسة - قدر عرض الكف -إذا كانت كثيفة ؛ كالروث ، وجعلوا العربة باملساحة     
   ،  ١/٣٥: ، اهلدايـة   ١/٨٠: ، بـدائع الـصنائع     ١/٦٤:حتفة الفقهـاء  : ينظر. بولرقيقة ؛ كال  
  .١/٢٤٠:البحر الرائق
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 أو ما يؤكل حلمه فإنـه جتـوز         ٍسر بول فَ  ِلع أو الن  فأما إن وقع على اخلُ    
  .)١ (الصالة به ما مل يكن كثرياً فاحشاً

 بني وقوع النجاسـة علـى اجلـسد ،          قروبني ابن حزم أن أبا حنيفة فَ      
ووقوعها على الثوب ، بأنه ال جيوز إزالتها يف األول إال باملاء ، ويف اآلخر جيـوز              

  .)٢ (التها به وبغريه من املائعاتإز
 

ا بـني جناسـة     قَرألزم ابن حزم مالكاً والشافعي هنا بالقياس حني فَ        : أوالً
وبني سائر النجاسات يف أن     ،  البول يف اِإلحِليل خاصة والعِذرة يف املَقْعدة خاصة         

املاء وغريه ، وسائر النجاسـات ال تـزال إال     البول والعِذرة يف خمرجهما يزاالن ب     
باملاء ، فكان يلزمهما أن يقيسا سـائر النجاسات علـى النجاسـة يف املَقْعـدة        
واِإلحِليل ومها أصل النجاسات ، يف أنه جيزئ إزالة سائر النجاسات بغـري املـاء          

لـصنيع  وكان هذا ا  كما حكما بإجزائها يف جناسة البول والعِذرة يف خمرجهما ،           
ـ  والن فم أن يقولوا بطهارة اخلُ    همِزلْيِلمن ابن حزم     ـ     ِلع ِس املتنجـسني إذا ما ح

 إزالة النجاسة حيـث     ئ ال جتز  :وقال مالك والشافعي  : " بالتراب ، قال ابن حزم    
 خاصـة   يـلِ ِلحوالبول يف اإلِ  ،   خاصة   ِةدعقْة يف املَ  رِذ حاشا الع   ؛ كانت إال باملاء  

فيوهذا مكان تركوا يف أكثره النصوص كما ذكرنـا يف هـذا              ، ري املاء  بغ االِنز 
ـ قْ ومل يقيسوا سائر النجاسات على النجاسة يف املَ       ، الباب وغريه  عواِإلِةد يـلِ ِلح 

  .)٣ ( "ومها أصل النجاسات
  :ألزم ابن حزم أبا حنيفة يف هذه املسألة بالقياس يف موضعني: ثانياً

                                                
  .١/١٦١:ويتعلق ذه املسألة إلزام يف احمللى) ١(
  .٩٥ - ١/٩٤:ينظر املصدر السابق) ٢(
  .١/٩٤:املصدر السابق) ٣(
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 يف التفريق بني النجاسة الواقعة علـى        مكَّححني ت : املوضع األول  . ١
ـ   اجلسد ، والنجاسة يف املخرجني بأن األُ       وىل ال تإال باملـاء ،     الُز 

 باملاء وغريه كاألحجار وما يف حكمهـا ، فكـان           الُزخرى ت واُأل
لْيزمه  ِحلْ أن يالنجاسة يف اجلسد على جناسة اخلارج من املخرجني         ق 

 .  للنجاسةٍعاِل قَيزالته أَ منهما جيزئ يف إيف أن كالً
وما ذكره ابن حزم هنا متعلق مبسألة أخرى وهي مـسألة تطهـري          

وقد تركوا قياسهم هذا إذ مل يروا إزالـة   :" فإنه قال يف آخرها      ِمالد
ذلك من اجلسد مبا يبه ِمالُز ن الد١ ("ِرب(   . 

سد ، والواقعة  بني النجاسة الواقعة على اجل    قرحني فَ : املوضع الثاين  . ٢
على الثياب ، وتفريقه هنا بأن النجاسة الواقعة على اجلسد ال جيزئ            

 باملـاء وبكـل     الُزتإزالتها إال باملاء ، خبالف الواقعة على الثياب فَ        
       لْاملائعات ، فبني ابن حزم أنه كان يزمأن يقيس النجاسة الواقعـة      ه 

وي بينـهما يف    على الثياب على النجاسة الواقعة على اجلسد ويس       
       احلكم حبيث ال جيزئ يف إزالتهما إال الغباملاء ، قال ابن حـزم       لُس 

  : بعد نقله مذهب احلنفية يف التفريق بني النجاسات خفة وغلظـة          
 وال قاسوا النجاسة     ، وال قاسوا على شيء من النصوص يف ذلك       " 

ة يف املخرج والبول    رِذ وهي الع   ؛ يف اجلسد على النجاسة يف اجلسد     
 وال   ،  وال قاسوا النجاسة يف الثياب علـى اجلـسد          ، يِلِلحيف اإلِ 

 .)٢ ( "تعلقوا يف أقواهلم يف ذلك بقول أحد من األمة قبلهم
                                                

م بأمر آخر وهـو أـم        ، لكن ابن حزم ألزمهم يف مسألة تطهري الد         ١/١٠٦:املصدر السابق ) ١(
حتكموا يف العفو عن مقدار الدرهم من النجاسة املغلظة مىت وقعت على اجلسم قياساً على موضع 

  ".فهال قستموه على حرف اإلحليل وحكمهما يف االستنجاء سواء:"الدبر ، فقال
  .١/٩٥:املصدر السابق) ٢(
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مالك والشافعي من القول بأن النجاسة ال       إن ما نسبه ابن حزم إىل       : أوالً
توذكروا يف موضع آخر أن إزالة        )١ ( هي حقيقة ثابتة عنهما    ِقلَطْ إال باملاء املُ   الُز ، 

 النجاسة  ِتدعتالنجاسة من خمرج البول والغائط تزال باألحجار وحنوها ؛ إال إذا            
  .)٢ ( إال باملاء حينهاالُزفال ت، موضع املخرج 
 مىت أصابتهما جناسـة  لَع والنفإن اخلُ : هذا فإننا جند أما يقوالن    وألجل  

  .)٣ (مل جيزئ إزالتها إال باملاء
 ما نسبه ابن حزم أليب حنيفة من التفريق بني النجاسات خفـة             )أ(: ثانياً

وغلظة ، فهذا أيضاً معروف وثابت لدى متقـدمي األحنـاف ومتـأخريهم ،              
ـ  واخلَ م ومنها الد  -ة واخلفيفة أن حكم الغليظة      وذكروا أن الفرق بني الغليظ     مر 

  طُاِئوبول اآلدمي والغ الصالة إذا زادت عن قَ     املنع عن    - وثُ والرِرد  الـد رِمه  ، 
  .)٤ ( متنع ، وخالف الصاحبان يف أرواث الدواب فجعالها خفيفةمل وإن مل تزد

                                                
  .١/٤٣: ، احلاوي الكبري١:ر املزين ، خمتصـ١/٩٠: ، النوادر والزيادات١/١٩٩:التفريع: ينظر) ١(
 ، األم   ١/١١٣: ، اجلـامع البـن يـونس       ١/٦١: ، الـتلقني   ١/٢٤:النوادر والزيادات : ينظر) ٢(

  .١/١٧٠: ، احلاوي الكبري٣: ، خمتصر املزين١/٢٢:للشافعي
  اب ؛ إال أن املالكية خففوا فيما لو كانت النجاسة أرواث الدواب وأبواهلا فإنه جيزئ دلكها بالتر ) ٣(

   ،  ١/١٩:املدونـة : ينظـر . ألن الطرقات ال ختلو منها فخففت للـضرورة ودفعـا للحـرج           
  .١/١٧٧:اجلامع البن يونس

أما الشافعية فريون أن جناسة أسفل اخلف تغسل باملاء ، فلو مسحها بالتراب مث صـلى فيهـا مل    
متفقون على جناسـة    جتزئه الصالة يف قول الشافعي اجلديد ، ويف القدمي جتزئه ، وهم مع ذلك               

  .٢/٥٤٩: ، اموع١/٥٩: ، حبر املذهب١/٥٠:املهذب:ينظر. اخلف حىت بعد املسح
  .٥١٩: ، األسرار٨٠: ، اجلامع الصغري١/٦٢:ينظر األصل) ٤(
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 فهو أـا ال   - )١ ( كبول ما  يؤكل حلمه خالفاً حملمد       -أما حكم اخلفيفة    
  .)٢ (متنع عن الصالة حىت تكون كثرياً فاحشاً ، وقَدروه بالربع

 والعـِذرة وحنومهـا     ِم؛ كالد  مر إذا أصابته جناسة هلا جِ     فوذكروا أن اخلُ  
 ،  )٣ (رفَ وز  ، وصلى فيها خالفاً حملمد بن احلسن     ،  ت  ره باألرض طَ  هكَلَدفجفت فَ 

  .)٤ (جيزئه إال غسلهاوإن كانت رطبة فال 
يف احلـديث   " األذى"والفرق بني اليابسة والرطبة استفيد من لفظ        : قالوا

ـ ذَِإ: ( قـال ، عن النيب ) ٥ (الذي رواه أبو سعيد اخلدري  ـ  أَاَءا ج حىل م ِإكُد
 ،  )٦ () ِفيِهما الْمسِجِد فَلْينظُر فَِإنْ رأَى يف نعلَيِه قَذَرا أو أَذًى فَلْيمسحه ولْيصلِّ          

                                                
ابن احلسن بن فرقد : وحممد هو . ٣٢٧: ، األسرار٨١:اجلامع الصغري: ينظر. فإنه يقول بطهارته) ١(

يفة ، وأحد الصاحبني ، وأحد الناشرين ملذهب احلنفية ، إمـام بالفقـه           الشيباين ، تلميذ أيب حن    
واألصول ، له تصانيف عديدة أشهرها كتب ظاهر الرواية املعتمدة عند احلنفية ، تـويف سـنة                 

  .٢/٤٢: ، اجلواهر املضية٢/١٧٢:تاريخ بغداد: ينظر. هـ ١٨٩
  .٥٢١: ، األسرار٦٠:لقدوري ، خمتصر ا٣١: ، خمتصر الطحاوي٨٠:اجلامع الصغري: ينظر) ٢(
  . فإما قاال ال جيزئه إال غسلها باملاء بناء على قوهلما يف أن النجاسـات ال تـزال إال باملـاء                     ) ٣(

 ، ١/٩٧: ، شـرح خمتـصر الطحـاوي    ٨١ ،   ٨٠: ، اجلـامع الـصغري     ١/٦٢:األصل: ينظر
  ب أيب حنيفـة ،     ابن اهلذيل بن قيس العنربي ، فقيه كبري من أصحا         :  ، وزفر هو   ٥٦١:األسرار

ـ ١٥٨كان صاحب أثر ، تويف سنة         ، اجلـواهــر    ١٤١:طبقـات الفقهـاء   : ينظـر . هـ
  .١/٢٤٣:املـضـية

  .٥٦٥: ، األسرار٥٩: ، خمتصر القدوري٨٠: ، اجلامع الصغري١/٦٢:األصل: ينظر) ٤(
 ، سعد بن مالك بن سنان ، أبو سعيد اخلدري ، أحد حفاظ السنن عـن رسـول اهللا          : هو) ٥(

ـ ٧٤ ، تـويف سـنة  كثرين من الرواية ، وأحد جنباء األنصار وعلمـائهم   وامل : ينظـر . هـ
  .٢/٤٣٢: ، أسد الغابة٢/٦٠٢:االستيعاب

من حـديث أيب سـعيد      ) ٦٥٠( ح ١/١٧٥:لرواه أبو داود يف الصالة ، باب الصالة يف النع         ) ٦(
ــدااخلــ ــسنندري ، ورواه ال  :مــستدركه، واحلــاكم يف ) ١٣٧٨(ح ١/٣٧٠:رمي يف ال

   يف السنن الكربى  يوذكر أنه على شـرط مسلم ومل خيرجاه ، والبيهق، ) ٩٥٥(ح١/٣٩١
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فينصرف األذى للنجاسة العينية اليابسة ؛ ألن الرطبة تزداد مع املـسح انتـشاراً              
        وتلوثاً ، وكذلك ال تتخلل أجزاء النجاسة يف النأو اخلُ  ِلع لصالبتهما ، وإمنـا     ف 

   طُتتشرب منه بعض الرفإذا أَ   ، اِتوب النجاسة اليت هلا جِ    ِتذَخ ريف اجلفـاف ،     م 
 ، فإذا أزيلت بـاألرض زالـت   ِمرويبست يف ذلك اِجل،  اتوبطُذبت تلك الر  اجن

  .)١ (ةيلِّالنجاسة بالكُ
 هلا ؛ كالبول واخلمر وحنومها فهم متفقون علـى          مرأما النجاسة اليت ال جِ    
أنه ال جيزئ يف إزالتها إال الغ٢ (لُس(.  

ـ             تطهـر باملـسح     ِمرواحلق أن املختار عند احلنفية أن النجاسة ذات اِجل
ة ، وهذه رواية     رطبة أو يابس   واباألرض حىت يزول أثرها ، ويستوي يف ذلك ك        

  .)٥ (، وإطالق ما يروى)٤ ( وعليها الفتوى لعموم البلوى)٣ (عن أيب يوسف
                                                                                                                                       

 :٣/٢٢١:صحيح سنن أيب داود: وينظر. ، وصححه األئمة) ١٢٢٩(ح٢/٤٣١.  
  .٢/٢٢١: ، شرح العيين على أيب داود١/٨٤: ، بدائع الصنائع٥٦٥:األسرار: ينظر) ١(
  .٥٦٥: ، األسرار٨١:اجلامع الصغري: ينظر) ٢(
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري ، صاحب اإلمام أيب حنيفـة ، وتلميـذه ، وأول         : هو) ٣(

الناشرين ملذهبه ، أحد الفقهاء األعالم ، ويل القضاء وهو أول من دعي قاضي القضاة ، له من                  
 ،  ٢/٢٢٠:اجلـواهر املـضية   : ينظـر . هـ١٨٢اخلراج واآلثار وغريها تويف سنة      : التصانيف
  .١/٢٩٨:الشذرات

 يعسر على املكلف التحرز عنه ، أو ما شيوع احملظور شيوعاً: مرادهم مبصطلح عموم البلوى هو  ) ٤(
متس احلاجة إليه يف عموم األحوال ، وقد يعربون عنه بالضرورة العامة ، أو الضرورة املاسة ، أو                  

.  ، وطني الشارع حاجة الناس ؛ كجواز الصالة مع النجاسة املعفو عنها كدم القروح والرباغيث
 ، ٨-٣١/٦: ، املوسوعة الفقهية١/٢٤٧: ، غمز عيون البصائر٢/٣١٨:املنثور يف القواعد: ينظر

  .٢٩٩:معجم مصطلحات أصول الفقه
احلديث السابق الذي رواه أبو سعيد اخلدري ، مل يقيد النجاسة الواقعة : واملراد بإطالق ما يروى) ٥(

لى إطالقه ، فتطهر جناسة النعل مبسحها بـالتراب سـواء           على اخلف والنعل ، ولذا فهو باق ع       
 . احلنفية ، وعليه أكثر املـشايخ  كانت النجاسة رطبة أو كانت يابسة ؛ هذا هو املعتمد عند   
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١٤٣ 

وضعبعض العلماء تأويل أيب حنيفة يف أن املراد باألذى يف حــديث             ف 
وهــو تأويـل    : ")١ (سةً ، قـال املنبجي   أيب سعيد السابق هـو النجـاسة ياب     

  .)٢ (" واهللا بنا ومبن تأوله لطيف، ضعيف 
   وأما ما نسبه ابن حزم أليب حنيفة مـن تفريقـه بـني النجاسـة                )ب(

  وبني النجاسـة الواقعـة علـى الثـوب يف أـا تـزال              ،  الواقعة على اجلسد    
  هي نسبة فيهـا نظـر ؛       يف األول باملاء ، ويف اآلخر باملاء وغريه من املائعات ؛ ف           

     ِجألن أبا حنيفة وأبا يوسف يإزالة النجاسة بكل مائع يعمل عمـل املـاء ،           اِنيز   
  خالفاً لزفر وحممد بـن احلـسن ، ومـا ورد مـن التفريـق بـني الثـوب                   

           والبدن يف إزالة النجاسة عنهما مروي عن أيب يوسف ، لكنهم ضفُعفكـان  ،   وه
    املعتمد عندهم أن النجاسة تدون تفريـق بـني       ،  مائع يعمل عمل املاء    لِّكُ بِ الُز   

  .)٣(الثوب والبدن 
 
 

                                                                                                                                       
 ١/١٣٦: ، العنايـــة١/٨٥: ، بـــدائع الـــصنائع١/٨٢:املبـــسوط: ينظـــر ،   

ــتح القــدير ــق١/١٩٦:ف ــدين١/٢٣٤: ، البحــر الرائ ــن عاب    ، ١/٣١٠: ، حاشــية اب
  .١/٤٤:الفتاوى اهلندية

:  ، فقيه حنفي ، من مـصنفاته        مجال الدين أبو حممد املنبجي     ،علي بن زكريا بن مسعود      : هو) ١(
. هــ  ٦٨٦  سـنة ويفت شرح معاين اآلثار للطحاوي ، واللباب يف اجلمع بني السنة الكتاب ،          

  .٢١٠: ، تاج التراجم٥١/٢٧٢:تاريخ اإلسالم: ينظر
  .١/٩٢:تابمع بني السنة والكاللباب يف اجل) ٢(
   ،  ١/٦٠: ، التجريـد   ٥٩: ، خمتـصر القـدوري     ١/٩٧:شـرح خمتـصر الطحـاوي     : ينظر) ٣(

 ،  ١/٣٨٩: ، احملـيط الربهـاين     ١/٨٣: ، بـدائع الـصنائع     ١/٩٦: ، املبسوط  ٥٣٥:األسرار
  .١٠٨: ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح١/١٣٥:العناية
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١٤٤ 

 
  .ذكر من وافق القول امللزم األول: أوالً

يتفق قول زفَر وحممد بن احلسن من احلنفية مع قول املالكية والـشافعية يف      
أن النجاسات ال ت٢ ( ، وهو املعتمد عند احلنابلة)١ (ِقلَطْإال باملاء املُ الُز( .  

   وكذلك اتفق قول م ن سمييف أن اخلُ   ت ف  أو الن إن تنجس أسفلهما مل     لَع 
   . )٣ (يصح إزالة جناستهما إال باملاء

         أما فيما يتعلق بأن إزالة اخلارج من السبيلني باألحجار حدأن ال يتجاوز    ه 
  هـذا املـذهب عنـد     فالته إال املـاء ؛      فإن جتاوزمها مل جيزئ يف إز     املخرجني ،   

 على اخلالف يف مذهبهم يف أنه يـصح         جرخت ، أما عند احلنفية فإنه ي      )٤ (احلنابلة
بأي مائع قالع للنجاسة يف املعتمد من مذهبهم ، أو ال جيزئ إال املاء على قـول                 

  .)٥ (زفر وحممد بن احلسن
  . القول امللزم الثاينذكر من وافق: ثانياً

مل أجد من وافق احلنفية فيما نسبه هلم ابن حزم من تفريق بني النجاسات              
 من النجاسة يف جواز الصالة ا ؛ إال ما حكي عن بعض             ِمهر الد ِردوالعفو عن قَ  

  ِمالتابعني يف الد       م قالوا بصحة صالة من على ثوبه قَ    خاصة ؛ فإدر الد رـ  ِمه ن  ِم

                                                
   .١/٨٣: ، بدائع الصنائع١/٩٦: ، املبسوط٥٣٥:األسرار: ينظر) ١(
  .١/١٠٢: ، شرح منتهى اإلرادات١/١٨١: ، كشاف القناع١/٣٠٩:اإلنصاف: ينظر) ٢(
 ، كـشاف    ١/٣٢٣:، اإلنصاف ١/٧٠:، تبيني احلقائق  ١/٨٢: ، املبسوط  ٥٦١:األسرار: ينظر) ٣(

  .١/١٠٢: ، شرح املنتهى١/١٨٩:القناع
  .١/٣٨: ، شرح املنتهى١/٦٦: ، كشاف القناع١/١٠٥:اإلنصاف: ينظر) ٤(
  .١/٢٥٤: ، البحر الرائق١/٧٨: ، تبيني احلقائق١/٣٧:اهلداية: ينظر) ٥(
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١٤٥ 

فإن زاد عن قَ     ِمالد ، ِرد الد رأعاد الصالة ؛ وهو مروي عن سعيد بن جـبري ،  ِمه 
  .)١ (والنخعي ، وهو قول سفيان الثوري ، وابن املبارك ، وغريهم

   ن فَ وكذا مل أجد مربني ما يغسل به البدن من النجاسات ، وبني مـا            ق 
       يغسل به الثوب ، وقد سبق أن بينيب يوسف مل يعتمدها علماء      أنه رواية عن أ    ت

  .احلنفية
 

 ملالك والشافعي: (اإللزام األول.( 
 القياس يف هذه املسألة أعين      - ومن وافقهم    -ناقش املالكية والشافعية    

     اقياس سائر النجاسات على جناسة السبيلني يف ألْ تحا يف احلكـم  ق 
 من القياس هنا ؛ ألن االستجمار       وانعها باألحجار ، فم   تالَز إِ يثُن ح ِم

 باألحجار خيف موضعه    اص   ،     فهو رخصة لعموم البلوى ، والرخال  ص 
  .)٢ (قياس فيها
االستجمار ليس هو رخصة بل هو علـى وفـق القيـاس ،         : وأجيب

فالنجاسة مىت زالت بأي وجه كان زال حكمها ؛ ألن احلكم إذا ثبت             
  .)٣ (هلابعلة زال بزوا

وكذلك ال يوجد دليل ينص على خصوصية إزالة النجاسة باألحجـار          
   يف السبيلني فقط ، وقد بينت  يف الباب الثاين أن القيـاس يف الـر ِصخ 

                                                
 ، شـرح    ٢/١٥٤: ، األوسـط   ١/٣٢٩: ، اإلشراف البن املنذر    ١/٢٥٥:سنن الترمذي : ينظر) ١(

  .٢/١٥٩:السنة
   ، ١/٦٨: ، روضة الطـالبني ٢/٥٨٦: ، أحكام القرآن البن العريب٢/١٠٨:قواطع األدلة : ينظر) ٢(

  .١/٢٨٥: ، مواهب اجلليل١/١٠٥: ، اإلنصاف٤/٤٩:البحر احمليط
  .٢/٣٨٨: ، موسوعة أحكام الطهارة٢١/٤٧٥ ، ٢٠/٥١٥:جمموع فتاوى ابن تيمية: ينظر) ٣(
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جائز عند مجهور العلماء ، وحنن جند أن اجلمهـور أجـازوا قيـاس              
  .)١ ( وحنوها على األحجار يف إزالة النجاسةِقراألوراق واِخل

  قياس يقتضي جواز إزالـة النجاسـة باحلجـارة يف أي موضـع             فال
  .)٢ (على البدن

 أليب حنيفة يف موضعني: (اإللزام الثاين.(  
ناقش احلنفية إلزام ابن حزم الذي أوجب فيه عليهم         : املوضع األول 

تعدية احلكم يف إزالة النجاسة من السبيلني إىل إزالته مـن سـائر             
  جاب به املالكية والـشافعية فيمـا       اجلسم باحلجارة وحنوها ، مبا أ     

سبق ، وذكر األحناف أن املسح غري مزيل ملا على البـدن مـن              
    النجاسات ؛ ألن للبدن حرةًار اِذ جةًب ـ يلُِز أجزاء النجاسة فـال ي ا ه

إال أنه اكتفي به يف موضع االستنجاء للـضرورة ،      ،  املسح باحلجر   
  .)٣ ( إىل غريهاهدعتا ، فال يهِردقَوالثابت بالضرورة يتقدر ِب: قالوا

كما مضى فيما أجيب به على املالكية والشافعية بـأن          : واجلواب
  . )٤ (النجاسة مىت زالت كيفما زالت فقد زال حكمها

وأما تعبريهم بالضرورة هنا إن أرادوا به الضرورة الـشرعية الـيت            
  يترتب على م         ن أجلأته إن ترك الوقوع يف احملظـور أن يـ ه  أو  كِل

يقارب اهلالك ، فهو غري مسلَّم ؛ ألنه ال يقال ذلك يف االسـتنجاء        
باحلجارة ، وإن أرادوا احلاجة وعموم البلوى فيقال مثل ذلك فيما           

ن أن  وقع على البدن من النجاسات ، ولو كان األمر كما ذكروا مِ           
                                                

  .١/١٠٩: ، اإلنصاف١/١٧٦: ، حتفة احملتاج١/٢٨٦: ، مواهب اجلليل١/٣٧:اهلداية: ينظر) ١(
  .١٣/٤٩٥:موسوعة أحكام الطهارة: ينظر) ٢(
  .١/٩٩: ، جممع األر١/٢٥٤: ، البحر الرائق١/١٥٠: ، العناية١/٧٨:تبيني احلقائق: ينظر) ٣(
  .٢/٣٨٨: ، موسوعة أحكام الطهارة٢١/٤٧٥:جمموع فتاوى ابن تيمية: ينظر) ٤(
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١٤٧ 

موضع الضرورة ال يتعدى به غريها ، فلم قاسوا على احلجر غـريه      
 كاِخلرق واخلشب وغريها ، مع أنه موضع ضرورة على          من القوالع 

 دتعبريهمح.  
   وعامة احلنفية كما بينت     ـ  يف الباب الثـاين ي جالقيـاس يف    ونَر   

الر١ (ِصخ(     فكان القياس يقتضي أن ت ،ن البدن بأي    النجاسة مِ  الَز
  .مزيل هلا كما أزيلت من السبيلني
هلم يف هذه املسألة ، وما يتعلق ـا       هذا فيما يتعلق بإلزام ابن حزم       

   يف مسألة تطهري الد       م أراد ابن حـزم    م ، إال أنه يف مسألة تطهري الد
م بالقياس  هر الد ِردقَ النجاسة املغلظة بِ   ردأن يلزمهم يف حتديدهم قَ    

 نيبأيضاً ، وإمنا أوردت ذلك هنا لتعلقه ذه املسألة وارتباطهما ، فَ           
  ن النجاسة املغلظة عن قَ    م عفوا مِ  ابن حزم أِرد الد رقياساً على   ِمه 

ِعوِضم الد ر ، فَ  ببيأَ ن نه م تكَّحدون برهان أو     ذلك  صنيعهم وا يف م 
 ، وليس قياسهم ذلك أوىل من أن يقيـسوه علـى حـرف              حجة

  .)٢ (اِإلحِليل وحكمهما يف االستنجاء سواء
  اإلمام مالك وذلـك    ِمهر الد ِردقَالتحديد بِ عليهم   ممن أنكر وكذا  

 ختتلف بعضها أكرب    ماِهر ، الد  الِلال أجيبكم إىل هذا الض    : " هلبقو
  .)٣ (" ن بعٍضِم
  
  

                                                
  .١٠٠يراجع ذلك ص ) ١(
  .١/١٠٦:احمللى: ينظر) ٢(
  .١/١٨١:اجلامع ملسائل املدونة) ٣(
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ث ـديـوا حب ـم استدل ـن ذلك بأ  ـاب احلنفية ع  ـد أج ـوق
 منـه    ، وتعـاد   دم ِمقدار الدرهم يغسلُ   ـال: ()١ (أيب هريرة   

  .)٢ ()الصالةُ
 ، ولـو ثبـت فهـم      بأنه خرب ال يثبت عن رسول اهللا        : نوقش

      م جييزون صالة من على بدنه قَ   حمجوجون به ؛ ألدر  الـد رِمه  ، 
  .)٣ (ِمهر الدِردن قَواخلرب صريح يف اإلعادة ِم

رد ب عضـذا احلـديث ، وإمنـا           : )٤ (مه بأن األحناف مل حيتجوا  
    ؛ منها أثر عمر بن اخلطـاب         حابة  احتجوا بآثار عن الص   

  ِإنْ كَانت ِمثْلَ ظُفِْري هذَا     : ( ملا سئل عن القليل من النجاسة فقال      

                                                
   روايـة للحـديث ،      ن بن صخر الدوسي ، أكثـر صـحابة رسـول اهللا             عبد الرمح : هو) ١(

  هــ ،   ٥٧ سـنة    كان من أصحاب الصفة ، وإسـالمه كـان عـام خيـرب ، تـويف                 
  .٧/٤٢٥: ، اإلصابة٦/٣٣٦:أسد الغابة: ينظر

  أحـدمها عـن روح بـن غطيـف واآلخـر عـن             : هذا احلديث مـروي مـن طـريقني       ) ٢(
  ٢/٤٠٤: ، والبيهقـي يف الكـربى   ١/٤٠١: يف سـننه   نوح بن أيب مـرمي ، رواه الـدارقطين        

ــداد ) ٣٨٩٨(ح ــاريخ بغ ــب يف ت ــعفاء ٩/٣٣٠:، واخلطي ــل يف ض  ، وروي يف الكام
  ، ومداره على مـن ذكـرت يف طريقيـه وكالمهـا متـروك احلـديث ،                 ٣/١٣٨:الرجال

   وال أصـل لـه ، وقـد عـده ابـن اجلـوزي               واحلديث ال يـصح عـن رسـول اهللا          
   ، ٢/٣: ، املوضـوعات ٤٥:التـاريخ الـصغري للبخـاري    :  ينظـر  .وغريه من املوضـوعات   

 ، ١/٢٧٨: ، التلخـيص احلـبري    ١/٢١٢: ، نصب الراية   ١/١٢٠:التحقيق يف أحاديث اخلالف   
  .٢/٤:الآللئ املصنوعة

  .٢/٢١٦: ، إعالم املوقعني١/١٠٦:احمللى: ينظر) ٣(
 سـيتبني   إنـه  بـل قـال ،   ، وليس األمر كما      ٣/١٤١:اريهذا ما ذكره العيين يف عمدة الق      ) ٤(

  .احتجاجهم به



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٤٩ 

  مثل : ه كبرياً ، وقيلرفْوكان ظُ:  ، قالوا  )١ ( )ال تمنع جواز الصالةِ   
  .)٢ (انفِّن كَقريباً ِم: املثقال ، وقيل

أَنهمـا قَــدرا     "  )٣ (وأثـر آخـر عن علي وابن مسعود     
  .)٤ ("النجاسةَ ِبالدرهم

 ما ذكر من عدم استدالل احلنفية به فقد استدل          ملَّسال ي : واجلواب
 ، واستدل  )٥ (ذا اخلرب أبو بكر اجلصاص يف شرحه على الطحاوي        

  . ، وغريمها)٦ (به القاضي أبو زيد الدبوسي يف األسرار
  : )٧ (نه قياس باطل من وجهنيبأ: ونوقش قياسهم هنا

 هـذا التقـدير   لُبقْ فال ي ، ال تثبت قياساً عندكم   اتردقَ املُ :األول
  .منهم
 ال  صخ للحاجة ، والر   ةٌصخ هو ر  ِرب عنه يف الد   ففِّ الذي خ  :الثاين

  . إليهدر فإا خارجة عن القياس فال ت ،يقاس عليها

                                                
 ، بـدائع    ١/٦٠: ، املبـسوط   ٥٢٨:األسـرار : هذا األثر استدل به كثري من احلنفية وهو يف        ) ١(

 ، حاشـية    ١/٢٤٠: ، البحر الرائق   ١/٣٥: ، االختيار  ١/٣٧٢: ، احمليط الربهاين   ١/٧٩:الصنائع
  . كتب اآلثار ، ومل أقف على هذا األثر فيما اطلعت عليه من١/٣١٦:ابن عابدين

  .١/٣١٦: ، حاشية ابن عابدين١/٢٤٠: ، البحر الرائق١/٣٥: ، االختيار٥٢٨:األسرار: ينظر) ٢(
عبد اهللا بن مسعود بن غافل ، أبو عبد الرمحن اهلذيل ، حليف بين زهرة ، وأول من جهر                   : هو) ٣(

 ، أسد  ٣/٩٨٧:االستيعاب: ينظر. هـ٣٢ ، تويف سنة     بالقرآن مبكة من أصحاب رسول اهللا       
  .٣/٣٩٤:الغابة

عمدة :  ، وحكاه العيين نقال عن الدبوسي يف كتابيه        ٥٢٨:هذا األثر ذكره الدبوسي يف األسرار     ) ٤(
  . ، ومل أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتب اآلثار١/٧٣٥: ، والبناية٣/١٤١:القاري

)١/٩٧) ٥.  
  .٥٢٨ص) ٦(
  .٢/٥٨٦:ذكره ابن العريب يف أحكام القرآن) ٧(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٥٠ 

اب الثاين أن عامة احلنفيـة يـرون         أنه قد مضى يف الب     :واجلواب
  القياس يف الرِصخ  ِك، فما ذُ  ) ١ (ِةلَّ معىن العِ  لَِق مىت عهنـا غـري     ر 

  .مسلٍَّم
وهو قياس النجاسة يف الثوب على النجاسة يف البدن         : املوضع الثاين 

           يف حكم إزالة كل منها باملاء ال غري ، فقـد سـبق أن بـ ي نأن ت 
وبني إزالتـها   ،  الة النجاسة من البدن باملاء      التفريق بني ختصيص إز   

من الثوب باملاء وغريه من املائعات هو قول ضعيف مروي عن أيب            
 أورده يف  مـا اء يف ذلك ما ذكره ابن حزم هنـا أم   يوسف ، وسو  

٢ (ِممسألة تطهري الد(.  
 

 ؛ ) ٣ (م مبا يلزمهمإلزام ابن حزم املالكية والشافعية إلزا: اإللزام األول
وبناًء على ذلك يلزمهم أن يقولوا بزوال النجاسة حيث كانت مبـا          

 املتنجسني أا   ِلع والن فتزال به من السبيلني ، وكذلك يقال يف اخلُ        
كَِلمىت دِكت بالتراب فزالت النجاسة حامبطهار . 

 إلزامه األحناف يف موضعني: اإللزام الثاين: 
لزام ابن حزم األحناف بقياس النجاسة يف البـدن         إ: املوضع األول 

على جناسة اخلارج من السبيلني يف أا تزال من كل باألحجار وما            
        راً ملا سبق توضـيحه     ظَيقوم مقامها هو إلزام مبا يلزم عامة احلنفية ن

       يف الباب الثاين من جتويزهم القياس يف الروبناًء عليه يلزمهم     ِصخ ، 

                                                
  .١٠٠ ص) ١(
  .١/١٠٥:ينظر احمللى) ٢(
  .١٤٥ته يف املطلب السادس ص وذلك راجع ملا ذكر) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٥١ 

 باألرض  ِكلْ إذا تنجسا أما يطهران بالد     ِلع والن فأن يقولوا يف اخلُ   
 ، وقد ذكر األحناف أن غري الكثيفـة كـالبول واخلمـر             وحنوها

ـ ا و ذَِإ(: وحنوها خرج بالتعليل يف قول الرسول        ـ  أَ ئَِط حم كُد
أي يزيل  " طهور:" ، فقوله  )١ () التراب له طَهور     نَِّإ اَألذَى فَ  يِهلَعنِب

ما يقبل اإلزالة باملسح ، وأما ما ال يقبل إزالتها باملسح فـال           جناسة  
،  املـسح    هرهطَ البول وحنوه مل ي    برش مىت ت  ف أو اخلُ  لُع ، والن  إذاً

  .)٢ (وال خيرجه من أجزاء اجللد
 : إذ معـىن    ؛ وال خيفى ما فيه    :" على هذا فقال   اِمموقد رد ابن اهلُ   

 به يف احلديث    ِحرص باملسح املُ   ذلك شرعاً  رِبتواع،  ر  طه م "طهور"
ـ  ، عليهاآلخر الذي ذكرناه مقتصراً   وكما ال يزيل ما ت شربـ ه  ن ِم

 من الكثيف حال الرطوبة علـى       هبرش كذلك ال يزيل ما ت      ؛ الرقيق
واحلاصل فيه بعد إزالة     ،   ما هو املختار للفتوى باعتراف هذا ايب      

  يف الرقيق فإنه ال يشرب إال مـا يف         ِكلْقبل الد  كاحلاصل   ِمرـاِجل
 يشرب   كثري  وقد يصيبه من الكثيفة الرطبة مقدار       ، استعداده قبوله 

   .)٣ ("من رطوبته مقدار ما يشربه من بعض الرقيق

                                                
  ) ٣٨٥(ح١/١٠٥: األذى يصيب النعلرواه أبو داود من حديث أيب هريرة يف الطهارة ، باب يف) ١(

واحلديث وإن تكلم فيه إال أنه توبع بأحاديث أخرى منها حديث أيب سعيد اخلـدري املتقـدم                 
ديث غريه يقوي بعضها بعضا فينتهض لالحتجاج به ، وصـححه غـري واحـد       ذكره ، وبأحا  

  .٢/٢٣٨: ، صحيح أيب داود٢/٣٥: ، عون املعبود١/٥٤:نيل األوطار: ينظر. بشواهده
  .٢/٢٢١: ، شرح العيين على سنن أيب داود١/١٣٦:العناية: ينظر) ٢(
  .١/١٩٦:فتح القدير) ٣(
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١٥٢ 

وعلى هذا فال فرق بني النجاسة الكثيفة والرقيقة الرطبة واليابـسة           
طَيف أن كل ذلك يهرهلْ الد١ (الق احلديثني إلطك(.  

هذا يف املوضع األول من إلزام ابن حزم للحنفية وما تعلق بـه يف              
  ملتحق به كذلك ، لكن إلزامه هلـم يف تقـدير            ِممسألة تطهري الد 

 .  على صحة ما أوردوه من آثارفقِّوت مِمهرالدالنجاسة ِب
ة وهـو   ن تأمل اإللزام اآلخر للحنفي    ال خيفى على م   : املوضع الثاين 

إلزامهم بقياس جناسة الثوب على جناسة البدن يف عدم جواز تطهري           
كل منها إال باملاء خاصة ، أنه ال يلزم األحناف ؛ ألن املعتمـد يف               
مذهبهم إزالة النجاسة باملاء وبكل مائع يقوم مقامه دون التفريـق           
بني إزالتها من الثوب أو البدن ، لكن هذا اإللزام يتوجه إىل رواية             

 ، وقد تـبني ضـعفها واحلمـد هللا رب           ن أخذ ا   يوسف وم  أيب
  .العاملني

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢/٢٠٢:فاتيح ، مرعاة امل١/٥٥:نيل األوطار: ينظر) ١(
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١٥٣ 

  مــســألــة
    بغري األحجار)١ (االستجمار

 
     قْذهب ابن حزم إىل أنه يتصيف االستجمار على األحجار وحنوهـا ممـا         ر 
    هـو من جنس األرض كالـروال جيـوز بغري ذلك مما ال يسمى         والتراب ،  ِلم 

   وحنومها ليـست مـن جـنس األرض فـال جيـزئ             بش واخلَ قرالوفَ،  أرضاً  
  .)٢ (االستجمار ا

 
   من املالكية إىل ما ذهب إليه ابن حـزم هنـا رحـم اهللا               )٣ (غُبصذهب أَ 

ـ ن اسـتجمر بِ   م " :أصبغ عن   اجلميع ، قال يف النوادر نقالً      ـ  ، أو فَ   وٍدع ٍمح ،   
  . )٤ ("  ؛ أعاد الصالةٍقرأو ِخ

                                                
االستجمار يف اللغة مصدر استجمر ، وهو طلب اجلمار الصغرية أي احلجارة الصغرية إلزالـة               ) ١(

هو إزالة  : ، واالستجمار يف االصطالح   ) مجر: (ينظر لسان العرب ، تاج العروس مادة      . النجس
 إال أن األول    اخلارج من السبيلني باحلجارة وما يقوم مقامها ، واالستجمار واالستنجاء واحد ،           

خيتص باحلجارة فال يقال استجمر باملاء ، وخـص بعضهم االسـتنجاء باملـاء واالسـتجمار               
   ، ٤/١١٣: ، املوسوعة الفقهية١/٥٧: ، شرح حدود ابن عرفة٢/٩١:اموع: ينظر. باألحجار

  .٣٨:لغة الفقهاء
ـ           :"٩٩ ، وقال يف ص    ١/٩٥:ينظر احمللى ) ٢(   سمى أرضـاً   وال جيزئ غري ذلك من كـل مـا ال ي

  ".إال املاء
  : أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع ، أحد كبار فقهاء املالكية مبصر ، له من التـصانيف             : هـو) ٣(

ـ ٢٢٥تفسري غريب املوطأ ، وأدب الصائم ، وغريها ، تـويف سـنة               ترتيـب  : ينظـر . هـ
  .٩٧: ، الديباج املذهب١/٣٢٥:املدارك

ــادات ) ٤( ــوادر والزي ــن الن ــصرف م ــر ، ١/٢٣:بت ــصيل: وينظ ــان والتح    ، ١/٥٦:البي
  .١/٢٨٦:مواهب اجلليل



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٥٤ 

وعند احلنابلة رواية عن اإلمام أمحد أنه يقتصر علـى احلجـارة فقـط ؛               
  .)١ (للتنصيص عليها يف احلديث فال يعدل لغريها

 
  تنا هذه هو قول الشافعية ، وذكـر ابـن حـزم أن             القول امللزم يف مسأل   

ـ  ح يٍء ش لِّكُالشافعي يقول جبواز االستنجاء بِ     ـ  اش ـظْا العم   وثَ ، والــر  ، 
  . اليت مل تدبغودلُ ، واجلُبص ، والقَ)٢ (واحلُممةَ

 
ٍر منٍق باستثناء   اِه طَ لِّكُاستدل الشافعية ملا ذهبوا إليه من جتويز االستنجاء بِ        

ِمظْالع  ةِ  وِث ، والرمبالقياس على األحجار ، فحيث إن األحجار تزيل           ، واحلُم ، 
النجاسة فكذلك الورق واِخلرق وحنوها تزيل النجاسـة فاسـتويا يف احلكـم ،              

: فإن قالوا :"فألزمهم ابن حزم بالقياس على أمر آخر وهو التراب يف التيمم ، فقال            
  . )٣ ("فقيسوا على التراب يف التيمم وال فرق: قسنا على األحجار ؛ قلنا هلم

إن الشافعية ملا اقتصروا على وجوب التـراب يف         : ومراد ابن حزم هنا هو    
التيمم دون غريه ؛ ألنه نص عليه يف التطهري ، فلماذا مل يلحقوا مسألة االستنجاء               

تصر على األحجار يف االستنجاء كمـا       باألحجار مبسألة التيمم بالتراب يف أنه يق      
  .اقتصر على التراب يف التيمم وال فرق بينهما ؟

  
  

                                                
  .١/١٠٩: ، اإلنصاف١/٩١: ، املبدع١/٩٣:الفروع: ينظر. واختارها أبو بكر اخلالل) ١(
شـرح  : ينظر. ما أحرق من اخلشب والعظام وحنومها  : مفرد حمم وهو الفحم ، وقيل     : احلُممة) ٢(

  .٢/١٣٦: ، اموع٣/٦٩: ، ذيب األمساء واللغات١/٣٦٦:السنة
  .١/٩٨:احمللى) ٣(
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١٥٥ 

  
 

 كل شيٍء حاشـا   ن القول جبواز االستنجاء ب    ما نسبه ابن حزم للشافعية مِ     
   غري املـدبوغ هـو صـحيح        دلْ ، واجلِ   ، والقَصب   ، واحلُممةَ  وثَ ، والر  مظْلعا

ثابت عنهم كما أثبته علماء الشافعية يف مصنفام ، غري أن احلُممة فيها قـوالن               
    عندهم ، والصحيح كما بينه       ا مىت كانت رخـوة تاحملققون أ ـ فَت تمل جيـز    ت 
  .)١ ( النجاسة جاز استعماهلاعلَقْبة متماسكة تاستعماهلا ، وإن كانت صل

وقد نص الشافعية على أن التيمم خمتص بالتراب ذي الغبار فـال يـصح              
  .)٢(التيمم بغري ذلك من الرمل أو احلصى الذي ال غبار عليه ، وحنو ذلك 

 
ـ   ِقرحجار ؛ كاخلِ  االستجمار مبا يقوم مقام األ      ،  ِقر ، والـو   ِبش ، واخلَ
، وذا تتفق املذاهب مع قول الشافعية بأنه        ) ٣ (وحنوها هو حمل اتفاق بني العلماء     

        وثُيستنجي مبا يقوم مقام األحجار يف اإلزالة ويستثىن الر  ظْ ، والعةُ  ممواحلُم ،   ، 
  .)٤ (بصوالقَ

                                                
ــر) ١( ــزين١/٢٢:األم: ينظ ــصر امل ــبري٣: ، خمت ــاوي الك ــد ، ١/١٦٧: ، احل ــا بع   فم

 ،  ١٤٦ - ١/١٤٤: ، العزيـز   ١/١٤٦:فمـا بعـد ، حبـر املـذهب        ١/١٠٥:اية املطلب 
  .٢/١٣٦:اموع

 ،  ١/١٠٨: ، روضـة الطـالبني     ١/١٦١: ، ايـة املطلـب     ١/٢٣٧:احلاوي الكـبري  : ينظر) ٢(
  .٢/٢٤٥:اموع

 ،  ١/١٩٠: ، اإلقناع البن القطـان     ٢٠: ، مراتب اإلمجاع   ١/٣٥٣:األوسط البن املنذر  : ينظر) ٣(
  .١/١٠٩: ، اإلنصاف١/٢٨٦: ، مواهب اجلليل١/٢٥٥:البحر الرائق

  .املصادر السابقة: ينظر) ٤(
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ذاهب األربعة أنه ال يستنجى به ؛ ألنـه          غري املدبوغ فمقتضى امل    دلْأما اجلِ 
ِجنس  ِج ، والنس  ال ي ستنجيـوز : ")٢ (؛ لكن جاء يف الفتاوى اهلنديـة      ) ١ (ى به ج 

ـ واِجل،   ِةقَرواِخل،   وِدوالع،   والتراب،   ِردكاملَ  ؛ نٍقم ٍرجح حوء بن جانستاال ،  ِدلْ
 املدبوغ ، وإن كان يف مذهب       دلْا هو اجلِ  ن ه ِدلْم باجلِ هادر م لَّعلَ، فَ "  أشبهها وما

 ، وإذا   ومعطْوا بأنه م  لُلَّ أو مل يدبغ ؛ وع     غَِب ال جيوز االستنجاء به د     دلْاحلنابلة أن اجلِ  
  .)٣ (كان كذلك فمذهب املالكية أن املطعوم ال يستنجى به

 وِثه كالر ن أن الفقهاء هلم رأيان يف إجزاء االستنجاء باملنهي عن         يببقي أن أُ  
وحنومهاِمظْوالع :  

  جيزئ االستنجاء باملنهي عنـه إذا أنقـى حلـصول          : الرأي األول
  .)٤ (املقصود وفاعله آمث ، وهو رأي احلنفية واملالكية

  ال جيزئ االستنجاء باملنهي عنـه ؛ ألن االسـتنجاء          : الرأي الثاين
 .)٥ (رخصة فال حتصل حبرام ؛ وهو رأي الشافعية واحلنابلة

                                                
   ، ٥٣: ، جــامع األمهــات١/٥٠: ، الفتــاوى اهلنديــة١/٢٥٥:البحــر الرائــق: ينظــر) ١(

 ،  ١/١٠٩: ، اإلنـصاف   ٢/١٣٤: ، اموع  ١/١٧٣: ، احلاوي الكبري   ١/٢٨٦:مواهب اجلليل 
  .١/٦٩:كشاف القناع

)١/٥٠) ٢.  
ــصاف١/٥٤:شــرح الزركــشي: ينظــر) ٣( ــاع١/١١٢: ، اإلن    ، ١/٦٩: ، كــشاف القن

  جـامع  : ، ومنع املالكية مـن االسـتنجاء بـاملطعوم فلرياجـع           ١٥/٢٥٤:املوسوعة الفقهية 
  .١/٢٨٦: ، مواهب اجلليل٥٣:اتاألمه

ــر) ٤( ــصنائع : ينظ ــدائع ال ــة١/١٨:ب ــل ١/٣٨: ، اهلداي ــاج واإلكلي    ، ١/٢٨٩: ، الت
  .١/٢٨٩:مواهب اجلليل

   ، ١/١١١: ، اإلنــصاف٢/١٣٨: ، امــوع١/١٧٣:احلــاوي الكــبري : ينظــر) ٥(
  .١/٦٩:كشاف القناع



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٥٧ 

فيما يتعلق باالستنجاء مبا يقوم مقام األحجار ، وما يلتحق بـذلك ،             هذا  
ار يف التيمم فقـد وافقهـم        التراب الذي له غب    أما فيما يتعلق بتخصيص الشافعية    

  .) ٢ (، وهو رواية عن أيب يوسف من احلنفية) ١ (احلنابلة يف ذلك
 

بن حزم هلم بقياس األحجار يف االستنجاء على        أجاب الشافعية عن إلزام ا    
على كل منهما يف موضعه مبا يليالتراب يف التيمم من حيث االقتصار :  

 ًـا            : أوالالتنصيص على األحجار يف احلديث ال مفهوم له ؛ لكو
  : هي الغالب املوجود ملن أراد االستنجاء ، وهذا حنو قولـه تعـاىل            

 [¹  ̧ ¶ µ  ́ ³Z )ــه ت)٣ ــاىل ، وقول   : ع

 [Ó  Þ Ý Ü  Û Ú Ù Ø × Ö ÕÔ

àßZ )ونظائر ذلك كثرية)٤ ، . 
 ًاالستنجاء مما تعم به البلوى ، وحيتاج إليه الناس يف كل زمان            : ثانيا  

وا باالستنجاء بنوع معني كاألحجار لشق عليهم       فُلِّومكان ، فلو كُ   
  : ذلك ، وقد بين هذا الدين على اليسر ورفع احلرج قـال تعـاىل             

 [|  { z¢¡ � ~}  Z) ٥(. 
 ِكال يلزمنا ما ذُ : ًثالثامن القياس ؛ وذلك ألن معـىن التـراب يف   ر 

التيمم ال يوجد يف غريه ؛ فإن معناه أنه طاهر مطهر ، وملا فقد هذا               
                                                

  .١/١٧٢: ، كشاف القناع١/٢٨٤:اإلنصاف: ينظر) ١(
  .١/٥٣: ، بدائع الصنائع١/١٠٨:املبسوط: ينظر) ٢(
  )١٥١: (سورة األنعام) ٣(
  )١٠١: (سورة النساء) ٤(
  )٧٨: (سورة احلج) ٥(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٥٨ 

     ـ املعىن يف غري التراب مل ي    عليـه ، وإمنـا صـح قياسـنا يف           سقَ
وهو ؛   عىن امل األحجار معقولة العلة يف االستنجاء ب   االستنجاء ؛ ألن    

اإلنقاء وقطع النجاسة ، وهذا املعىن موجود يف الـورق واِخلـرق            
  .)١ (وحنوها فجاز قياسها عليها

إن املعىن املوجود يف التراب وهـو الـتطهري         : وقد جياب عن األخري فيقال    
معىن شرعي اعتربه الشارع ، وهو موجود يف الرمل واحلجر وغريها مما هو مـن               

   ½  ¼    ]:  املعىن الشرعي يف قولـه تعـاىل  جنس األرض ، فال خيتص 

¾  M   PONZ  ) بالتراب خاصة ، بل يشمل ) ٢
ذلك كل ما على وجه األرض من التراب والرمل وحنومها ، وهو مراد أهل اللغة               

  .)٣ (بالصعيد
دبأن الذي محلنا على قصر التيمم علـى التـراب هـو قولـه               : ور :  

وفيه أنه  ،  )٤ ( )اا طَهورً نوجِعلَت تربتها لَ  ،  ها مسِجدا   رض كُلُّ َألوجِعلَت لنا ا  ( 
خص الطهورية بالتربة ، فلو كان غري التراب طهوراً لذكره فيما امنت اهللا بـه ،                
 ولو كانت الطهورية تعم مجيع أجزاء األرض لكان ذكر التربة ال معىن له ، وهذا              

  لـصعيد ،  هنا مـبني ملعـىن ا     ) اهتبرت: (ال يليق مبن أويت جوامع الكلم ، فلفظ       
  

                                                
  .١٣٤-٢/١٣٣: ، اموع١/١٦٦:احلاوي الكبري: ينظر) ١(
  )٦: (سورة املائدة) ٢(
أهل اللغة  وهو ما قال ابن األعرايب وأبو إسحاق والزجاج ، وذكر الزجاج وغريه أنه ال خيتلف                ) ٣(

   لسان العرب ، املـصباح املـنري ،       : ظرين.  كان أو غريه   يف أن املراد بالصعيد وجه األرض تراباً      
   ، ٥/٢٣٦: للقـرطيب  ألحكـام القـرآن   ، اجلامع٥/١٠٩:جامع البيان : ، وينظر ) صعد(مادة  

  .٥/٤٣:روح املعاين
  .١١٩ ص مضى خترجيه يف مسألة النية يف الوضوء) ٤(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٥٩ 

  .)١ (أو خمصص لعمومه ، أو مقيد ملطلقه
 

يتبني مما مضى أن إلزام ابن حزم للشافعية بالقياس يف هذه املسألة ممتنع ملا               
   وأن املعىن فيها معقول فيقـاس عليهـا مـا يف            - فرقوا به بني مسألة األحجار    

  .  مسألة التراب يف التيمم وأنه ال يعقل املعىن يف غريه فقصر عليه وبني-معناها 
  ولو سلِّم أن معىن التطهري يعقل يف غري التراب ؛ كالرمل واحلصى وحنوها             
فكذلك ال يلزمهم القياس الذي أورده عليهم ابن حزم ؛ ألن ما أراده ابن حـزم                

حلكم غريها مثل الذي    هو أن يقتصروا على األحجار يف االستجمار وال يتعدى ا         
قالوه يف حكم التيمم بالتراب فإم قصروه على التراب دون غريه ، فإن أردنا أن               
نلزمهم بقياس األحجار على التراب واحلالة ما ذكرته من أن غري التراب يقـوم              
مقامه فإننا نساعد الشافعية إىل ما ذهبوا إليه من القول جبواز االستنجاء باألحجار             

  .مها وهـذا مـا ال يـريـده ابـن حـزموما قام مقا
  . وعليه فال يلزمهم ما ذكره ابن حزم من القياس ، وباهللا تعاىل التوفيق

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ، فـتح القـدير      ٢/٢١١: ، فـتح البـاري البـن رجـب         ١/٢٣٨:ي الكـبري  احلاو: ينظر) ١(

  .١/٤٧٢:للشوكاين



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٦٠ 

  مــســألــة
    الكلب يف اإلناء)١ (ولوغ

 
   إراقـة :  اإلناء الذي ولغ فيه الكلـب هـو        ورهذهب ابن حزم إىل أن طَ     

  .)٢ (ما فيه ، مث غسله باملاء سبع مرات أُوالهن بالتراب مع املاء
 

وجوب غسل اإلناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب هو            
قول أيب هريرة ، وابن عباس ، وأمحد بن حنبل ، وإسحاق ، واألوزاعي ، وداود                

وهو املذهب عند الشافعية واحلنابلة ؛ لكنهم مل يشترطوا          ،   ) ٣ (همالظاهري وغري 
أن تكون األوىل بالتراب بل إذا جعل التراب يف وسط ذلك أو آخره أجزأه ؛ ألن                

، واَألوىل عند احلنابلة أن تكون اُألوىل بالتراب ملوافقـة          )٤ (املراد إحداهن بالتراب  
طَهور ِإناِء أَحِدكُم ) :     سول اهللا  قال ر  :قال احلديث الذي رواه أبو هريرة      

  .)٥ ()إذا ولَغَ فيه الْكَلْب أَنْ يغِسلَه سبع مراٍت أُوالهن ِبالتراِب

                                                
اً وولُوغاً ، إذا شـرب بلـسانه ، أو   ولغ الكلب يف اإلناء يلغ ولْغ    : مصدر ولغ ، يقال   : الولوغ) ١(

  )ولغ: (تاج العروس ، املعجم الوسيط ، مادة: ينظر. أدخل لسانه فحركه
  .١/١٠٩:ينظر احمللى) ٢(
  .١/٤٢٩: ، البيان للعمراين١/١١٢: ، احمللى١/٣٠٦:األوسط البن املنذر:  ينظر)٣(
   ،  ١/٣١١: ، حتفـة احملتـاج     ٣/١٨٥: ، شرح صحيح مسلم للنووي     ٢/٥٣٤:اموع: ينظر) ٤(

   ،  ١/١٨٢: ، كـشاف القنـاع     ١/٣١٠:، اإلنـصاف  ١/٢٣٧: ، املبدع  ١/٢٥٢:اية احملتاج 
  .١/١٠٣:شرح املنتهى

، ورواه البخاري ـذا     ) ٢٧٩( ح ١/٢٣٤: الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب      رواه مسلم يف  ) ٥(
يف الطهارة ، باب املاء الذي يغسل به شعر         ) اِبرالت بِ نوالهأُ: (املعىن لكن بدون الزيادة األخرية    

  ).١٧٠(ح١/٧٥:اإلنسان



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٦١ 

 
امللزم يف هذه املسألة هو قول الشافعي ، حيث نسب إليه ابن حزم               القول

ل اإلناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ، لكـن إذا       يغس: أنه قال 
 فال يراق اإلناء إن ولغ فيه كلـب ،       )١ ( رِطلٍ ائِةِمسم املاء يف اإلناء خ    اردقْكان مِ 

ويراق ما عدا املاء وإن بلغ ما بلغ ، وما يقال يف الكلب يقال يف اخلنـزير مـن                  
  .)٢ (اعب كذلك الس ما ولغ فيه سبعاً ، وليسلُسحيث غَ

 
             ألزم ابن حزم الشافعي بقياس السباع على الكالب يف أنه جيب أن يغلَس 

   ما ولغت فيه السبـ          اع كما وجب ذلك يف الكالب ؛ ألن الكـلب س بمـن   ع 
الساِعب   ومل ي ، حم إال بعموم حترمي لُ    روِمح الس ف"  ،   اِعب  كان قياس السومـا   اِعب 

 الذي هو بعضها ، واليت جيوز أكل صيدها إذا علمـت        -ولغت فيه على الكلب     
  .)٣ (" ن قياس اخلنـزير على الكلب أوىل ِم-

 
 
 

                                                
   ،  ١/٦:ملهـذب  ، ا  ١/٣٣٥:احلـاوي الكـبري   : وهو مقدار القلتني باألرطال البغدادية ، ينظر      ) ١(

 ، والرِطل بفتح الراء وكسرها ، والثاين أشهر ، مجعه أرطال ، وهو معيـار                ٣: منهاج الطالبني 
درمهاً وأربعة أسباع درهم ، وباملوازين املعاصرة ١٢٨ ، ويزن الرِطل يوزن به ، وهو مكيال أيضاً

ـ              ٣٨٤,٢٤٠: يزن ا تـساوي    غراماً ، وأما اخلمسمائة رطـل وهـو مقـدار القلـتني فإ
  : ، املوسـوعة الفقهيـة  ٨: ، املطلـع  ٢/٢٣٣:روضة الطـالبني  : ينظر. لتراً  ١٦٠,٥:باللترات

  .٣٣٦ ، ٢٠٠: ، لغة الفقهاء٣٨/٣٠٧
  .١/١١٢:احمللى: ينظر) ٢(
  .١/١٥٢:املصدر السابق ، وقد أوردها ابن حزم أيضاً يف) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٦٢ 

 
 
 اإلناء الـذي ولـغ فيـه    وره حزم للشافعي من القول بأن طَ     ما نسبه ابن  

الكلب هو بأن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب هو مذهب الشافعي ، وكـذا            
ما نسبه ابن حزم له من قياسه اخلنـزير على الكلب يف وجوب تسبيع ما ولـغ                

فيه وت١ ( كذا ثابت صحيح عن اإلمام الشافعيِهيِبِرت( .   
حكاية مذهب الشافعي يف غسل ما ولـغ فيـه اخلنــزير            وللشافعية يف   

  :طريقان
 فيه قوالن عن الشافعي: الطريق األول: 
 يغسل مرة واحدة ؛ كسائر األجناس: القدمي. 
 يغسل سبعاً إحداهن بالتراب ؛ كنجاسة ولوغ الكلب: اجلديد. 
  القطع بأنه يغسل سبعاً إحداهن بالتراب ، وتأولوا ما     : الطريق الثاين

وِهـم بعـض    : ه يف القدمي بأنه وهم ممن نقله ؛ قـالوا         حكي عن 
ـ   لُسغى عن الشافعي أنه ي    وا ر ماألصحاب أن أبا ثور لَ     ن  اإلناء ِم

وا له قوالً يف القـدمي أنـه        جرخولوغ اخلنـزير وأطلق العدد ، فَ     
يغلُس م ةًر   واحدة ، وب ين  من األصحاب ؛ ألنـه أطلـق     أٌطَوا أنه خ 

 من تلـك    وهمِهن مذهبه ، ال على ما فَ       مِ فِردد على ما قد ع    الع
الرو٢ (ةاي(. 

                                                
   .٨: ، خمتصر املزين١/٦:األم: ينظر) ١(
 ، ١/٦٦: ، العزيـز شـرح الـوجيز     ١/٢٤٢: ، اية املطلـب    ١/٣١٦:برياحلاوي الك : ينظر) ٢(

  .٢/٥٣٨:اموع



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٦٣ 

واملعتمد عند املتأخرين من الشافعية أن اخلنـزير كالكلب يغـسل          
  .)١ (اإلناء الذي ولغ فيه سبعاً إحداهن بالتراب

         وكذلك ما نسبه ابن حزم للشافعي من عدم إحلاقه السببـالكالب يف    اع 
ـ            عدم وجوب    تسبيع ما ولغت فيه أيضاً صحيح فقد ذكر الـشافعي أن سؤ٢(ر( 

الساِعبال يقال فيه ما يقال يف س ٣ ( الكلب واخلنـزيرِرؤ(.  
           وأما ما نسبه إليه من القول بأنه يرى أن املاء ال يرلولوغ الكلب فيه إذا     اق 

 كان خمائِةِمس   طٍل ، ويِر رـ  ما عدا املاء وإن كَ     اق ـ علَ فَ رثُ    مفهـوم مـا ورد      هلَّ
،  اِنتلَّقُ فيه يكون ال املاء يف ناءاإل يف غُلَِي الكلب عن الشافعي سألت :")٤ (يف األم 

ـ  نلبوالَّ املاء اقرهي :قال  ، ِقراملَ أو  ، ِنلبالَّ يف أو ،  بـه  ينتفعـون  وال  ، قرواملَ
  ". مرات سبع ناءاإل ويغسل

 رِطٍْل ؛ ألن كثرة املاء      ائِةِمسمالكلب إذا بلغ خ   وإمنا مل ينجس ما ولغ فيه       
اِنممِ ةٌع  ن تنولذا مل يؤمر بإراقته ، أما إن كان يف اإلناء طعام فإن كـان                ِهِسج ، 

جامداً ألقى ما أصابه وما حوله والباقي على طهارته ؛ كما يف الفأرة متـوت يف                
  م يف مسألة الزيت متوت فيه السمن وحنوه ، وإن كان الطعام ذائباً فمقتضى قوهل

                                                
   ، ١/٢٥٤: ، ايـــة احملتـــاج ١/٣١٤:حتفـــة احملتـــاج : رـظــــنـي) ١(

  .١/٨٣:اجـتـحـين املـغـم
  مصدر سـأر مـن الطعـام والـشراب أسـأره سـؤراً ، إذا أبقـى بقيـة ،                    : السؤر لغة ) ٢(

  : وهـو يف االصـطالح  ). سـأر : (ب ، املعجم الوسيط ، مـادة لسان العر : ينظر. مجعه أسآر 
   ، ١/١٣٢:البحـر الرائـق  : ينظـر . ما فضل من طعـام أو شـراب اإلنـسان أو احليـوان           

  .٢١٢:اءـهـقـفـة الـغـ ، ل١/٥١:لـيـلـب اجلـواهـم
  وسؤر الدواب والـسباع كلـها طـاهر إال الكلـب واخلنــزير ،               :"١/٥:ال يف األم  ـق) ٣(

   ، ٨:، وينظــر خمتــصر املــزين  " وهــو قــول الــشافعي  : قــال الربيــع 
  .١/٣١٧:ريـبـكـاوي الـاحل

)٧/٢٠٩) ٤.  



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٦٤ 

الفأرة أنه يراقِت ، وأجازوا االنتفاع به من حيث االسصب١ ( بهاح(.  
وقد ذكروا أن املائع غري املاء ينجس مبالقاة النجاسة وإن كان أكثر مـن              

  .)٢ ( به خبالف املاءةٌياِر ؛ ألنه ال مشقة يف حفظه والعادة جِنيتلَّالقُ
 

   ن قال بوجوب غسل اإلناء الذي ولغ فيه الكلب سـبع           سبق أن ذكرت م
  .مرات إحداهن بالتراب يف املطلب الثاين

أما فيما يتعلق بإحلاق اخلنـزير بالكلب يف صفة غسل ما ولغ فيه كمـا              
  .)٤ (ة عن مالك، وهو رواي) ٣ (يغسل من ولوغ الكلب فهو املذهب عند احلنابلة

 وطهارة سِرؤ الس اِعب م ِورعن عمر بن اخلطاب      ي        وعلـي بـن أيب ، 
 ، وهو قول احلسن البصري ، وعطاء ، والزهري ،            ، وأيب هريرة     طالب  

  . )٥ (وربيعة ، وغريهم
، وقال ابن حزم بـذلك      ) ٧(، ورواية عند احلنابلة     ) ٦ (وهو مذهب املالكية  

شرط أال يظهر ِللُعاِب تلك السثَ أَاِعب٨ ( يف املاءر(.  

                                                
 ،  ١/٣٣: ، روضـة الطلـبني     ١٥/١٥٧: ، احلـاوي الكـبري     ٢٨٦:خمتـصر املـزين   : ينظر) ١(

  .١/٢٥٤: ، اية احملتاج١/٨٤: ، مغين احملتاج٢/٥٣٩:اموع
  .١/١٤: أسىن املطالب ،١/١٨٣: ، اموع١/٢٧:روضة الطالبني: ينظر) ٢(
  .١/١٠٣: ، شرح منتهى اإلرادات١/١٨٢: ، كشاف القناع١/٣١٠:ينظر اإلنصاف) ٣(
  .١/٩٢: ، املقدمات املمهدات١/٨٦: ، اجلامع البن يونس١/٢١٤:بالتفريع البن اجلال: ينظر) ٤(
  :وزي للمـر   ، اختالف العلماء   ١/٣١٧: ، احلاوي الكبري   ١/١٥٩:اإلشراف البن املنذر  : ينظر) ٥(

  .١/٤٤: ، املغين٢٦
  .١/٤٤: ، حاشية الدسوقي١/٦٢: ، املنتقى٥٧:التلقني: ينظر) ٦(
  .١/٣٤٢: ، اإلنصاف١/٢٥٦:املبدع: ينظر) ٧(
  .١/١٣٢:احمللى: ينظر) ٨(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٦٥ 

أما عن موافقة الشافعية فيما يتعلق بتنجس املائع غري املاء مبجـرد مالقـاة           
  .)٢ (، واملعتمد يف مذهب احلنابلة) ١ (النجاسة فهو مذهب املالكية
 

باع علـى الكلـب يف   ناقش الشافعية ما ألزمهم به ابن حزم من قياس الس 
  :تسبيع ما ولغت فيه مبا يلي

   ُوِرالقياس الذي أاِس علينا فَ  د؛ ) ٣ ( ؛ ألنه قياس يف مقابلة الـنص       د
 ن رواية جابر بن عبد اهللا        مِ يثٌِدوهو ح) أن رسول اهللا    : )٤ 

باع نعم وِبما أَفَضلَت الس(( :سِئلَ أَيتوضأُ ِبما أَفَضلَت الْحمر فقال
  .)٥ ())كُلُّها

                                                
  .١/٥٨: ، الشرح الكبري١/٣٨٩: ، الفواكه الدواين١/١٠٨:مواهب اجلليل: ينظر) ١(
  .١/٢١: ، شرح املنتهى١/٤٠: ، كشاف القناع١/٦٧:اإلنصاف: ينظر) ٢(
  .١/٢٣٢:ينظر اموع) ٣(
هو جابر بن عبد اهللا بن عمرو ، أبو عبد اهللا األنصاري ، الصحايب اجلليل ، وأحد املكثرين من                   ) ٤(

  .١/٤٣٤: ، اإلصابة١/٢١٩:االستيعاب: ينظر. هـ٧٨الرواية احلافظني للسنن ، تويف سنة 
 من طريقني ، ورواه بنحو هذا عبد الرزاق         ١/٦:ه يف األم   ، وروا  ١/٨:رواه الشافعي يف مسنده   ) ٥(

   ،  ١/٦٢:، ومن طريق الشافعي رواه كل من الدارقطين يف سـننه          ) ٢٥٢(ح١/٧٧:يف املصنف 
   ،  ١/٣١٢:، ومعرفة السنن واآلثـار    ) ١١١١) (١١١٠(ح١/٢٤٩:والبيهقي يف السنن الكربى   

ديث ضعيف ؛ لضعف إسناده ، فيه        ، وغريهم ، ويف اجلملة احل      ٢/٧١:والبغوي يف شرح السنة   
  إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة ، وإبراهيم بن أيب حيىي وكالمها ضعيفان باتفاق أهل احلديث ،                 

  الشيخان إال أنه معل باالنقطاعواحلديث وإن كان من رواية داود بن احلصني وهو ممن أخرج له 
  جاج به ولذا بني النووي بعد تـضعيفه         ، فاحلديث ال ينتهض لالحت     لكون داود مل يدرك جابراً    

  أنه مل يعتمد عليه الشافعي واحملققون إال للتقوية واالعتضاد ، وقد بني البيهقي أنـه إذا ضـمت           
  أسانيده بعضها إىل بعض أخذت قوة ، لكـن رد العلمـاء بـأن مـنت احلـديث منكـر ؛                     

  مـا ينوبـه مـن الـدواب      ملن سأله عن املـاء و ملخالفته حلـديث القلتني ؛ ألنه صدر جواباً   
  فدل ظـاهره علـى جناسـة      : قالوا) ثَب اخلَ ِلِمح ي م لَ ِنيتلَّ قُ اُء املَ انَا كَ ذَِإ: (والسباع فقال 



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٦٦ 

هذا احلديث ضعيف ، وال ينتهض لالحتجاج به فـال          : واجلواب
يالقياس قائماً ؛ ألنه ليس يف مقابلة نصالُز .  
               ال ميكن القياس على الكلب ؛ ألن من شرط حكـم األصـل يف

       القياس أن يكون معقول املعىن ، والكلب ورالـشرع بتغلـيظ     د 
   فري منه ، واملالئكـة ال تـدخل بيتـاً         جناسته ، وغسلها سبعاً للتن    

    هو فيه ، والكلب حرم  أن ي تذَخ ن أجـر   ينقص ِملَِع ال ملعىن ، وج
ميوم قِ  لَّ كُ ِهِذِخت أو قِ   اطٌري ، ١ (اناطَري (    وليس كذلك الـس ،باع  ، 

فدل ذلك على أن املعىن فيه التعبدقَ ، فلم ي٢ ( عليهس(. 
فلماذا قستم اخلنــزير     اًن املعىن يف الكلب تعبدي    إن كا : واجلواب

فكان األوىل أال يقاس اخلنـزير علـى الكلـب       ،   !على الكلب ؟  
طرداً ملا ذكرمت من كون احلكم فيه التعبد .  

بأن اخلنـزير أسوأ حاالً من الكلب لتحرمي االنتفاع به يف          : نوقش
ن قياسه على   كل األحوال ، وجواز االنتفاع بالكلب يف حال فكا        

  .)٣ (اًالكلب أولوي

                                                                                                                                       
              ًالكامل : ينظر. سؤر السباع إذ لوال ذلك مل يكن هلذا الشرط فائدة ولكان التقييد به ضائعا

 ، اجلوهر   ١/٢٣١:وع ، ام  ١/٦٧:التحقيق يف أحاديث اخلالف    ،   ٢/٣٩٦:يف ضعفاء الرجال  
  .٤٧:ةمتام املن ، ١/٤٦٧: ، البدر املنري١/٢٥٠:النقي

مقدار من الثواب معلوم عند اهللا ، وقد شبه يف بعض األحاديث مبقدار جبل أحد ، قال  : القرياط) ١(
العلماء ال يلزم منه تساوي القراريط ؛ ألن املعهود يف تصرفات الشارع احلكيم تعظيم احلسنات               

  .٣/١٩٤: ، فتح الباري٧/١٤:شرح النووي على مسلم: ينظر. وختفيف مقابلها
  .١/٢٣٢: ، اموع١/٧:ينظر األم) ٢(
  .١/٣١٦: ، احلاوي الكبري١/٦:األم: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٦٧ 

بقلب القياس فإذا مل جيز أن يقاس اخلنـزير على الكلـب           : أجيب
يف جواز اختاذه وأكل صيده ؛ فكذلك ال جيوز قياسـه عليـه يف              
تسبيع ما ولغ فيه ، فإن أبيتم إال قياس اخلنـزير على الكلب فإنـه            

    يلزمكم ذلك يف سائر الساِعب     ا أكثر أكـالً     ؛ لوجود العلة وهي أ
للنجاسات من الكلب ، وألن الكلب اسم جلنس يدخل حتته مجيع           

السا تسمى كالباً فقد روي أن رسول اهللا           اِعب؛ أل     قـال يف 
 )٢ ()اً ِمن ِكالِبـك     لَّهم سلِّطْ علَيِه كَلْب   ال: ( )١ (بة بن أيب هلب   يعت

  .)٣ (فعدا عليه أسد فقتله
 

 على تلكم    وما أجيب به    ، لشافعيةد عرض ما نوقش به إلزام ابن حزم ا        بع
 على الكالب يف تـسبيع مـا        اِعب أن إلزام الشافعية بقياس الس     حِضت ي املناقشات

  ولغت فيه وتم اشـترطوا يف حكـم              ِهيِبِرتهو إلزام هلم مبا ال يلزمهم ؛ وذلك أل 
 ، والعلة يف تسبيع ما ولغ       ته وتدرك لَّ عِ فرعأي ت ؛  األصل أن يكون معقول املعىن      

       قَفيه الكلب مما ال ميكن إدراكه فال يلكن يلزمهم علـى هـذا أن ال           عليه اس ، 
داً ألصلهم يف عدم التعدية إذا مل يعقل املعـىن ،           ريقيسوا اخلنـزير على الكلب طَ    

خلنــزير بالكلـب    وال سيما أن أحد أئمة الشافعية احملققني يرجح عدم إحلاق ا          

                                                
 وزوج بنته أم    بة بن أيب هلب عبد العزى بن عبد املطلب اهلامشي ، ابن عم رسول اهللا                يهو عت ) ١(

املعجـم الكـبري    : ينظر.  عليه ن هالكه بأن أكله أسد لدعوة النيب         قبل اإلسالم ، كا    كلثوم
  . ٣٨/٣٠٢:مشق ، تاريخ د٢٢/٤٣٥:للطرباين

، ) ٣٩٨٤(ح٢/٥٨٨:احلاكم يف مستدركه  و) ١٠٦٠( ح   ٢٢/٤٣٥:الطرباين يف الكبري  أخرجه  ) ٢(
 ،  ٤/٣٩:فتح الباري : ينظر.  حسن    ، وإسناد احلاكم   ٣٨/٣٠٢:اريخ دمشق وابن عساكر يف ت   

  .١/٤٣٦: ، أضواء البيان٥/٩٨: ، نيل األوطار١٠/١٨١:عمدة القاري
  .١/٩٢: ، املقدمات املمهدات١/١١٣:ينظر احمللى) ٣(
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وللتعبد يف هذه املسألة لعدم إدراك العلة فيها ، أال وهـو اإلمـام              ،  اتباعاً للدليل   
 أنه يكفي غسلة واحدة     ليلُ من حيث الد   حاِجعلم أن الر  او"  : فقد قال  )١ (النووي

 بال تـ  ، وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة اخل         اٍبر    وهـذا هـو     ،زير  نـ
 ، ال سيما يف هذه املـسألة        عر الش دِر ألن األصل عدم الوجوب حىت ي       ؛ املختار

املبنية على التع٢ (" ِدب(.   
   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
هو حيىي بن شرف بن مري ، حميي الدين أبو زكريا النووي ، إمام الشافعية يف زمانه ، ومصحح        ) ١(

طالني ، وشرح صـحيح     اموع ، ومنهاج ال   : املذهب ، وصاحب التصانيف اليت من أشهرها      
ة ي ، طبقات الشافع٨/٣٩٥:طبقات الشافعية الكربى: ينظر. هـ٦٧٦مسلم وغريها ، تويف سنة   

  .٢/١٥٣:البن قاضي شهبة
  .١٨٦ - ٣/١٨٥:شرحه على صحيح مسلم:  ، وينظر٢/٥٣٨:اموع) ٢(
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  مــســألــة
ِلجِاالنتفاع ب

ْ
 الفِد

َ
ر
َ

  ِس
 

 وذلـك مقتـضى   غَِب إذا د  ِسر الفَ ِدلِْج ابن حزم إىل جواز االنتفاع بِ      بهذَ
، فإذا دبغ جاز    ) ١ ( بالدبغ رهطْ ي هن فإِ - كانت   ٍةتي م ي أَ - ِةتي املَ ِدلْقوله يف تطهري جِ   

 ، هذا عـن     )٢ (االنتفاع به من البيع والصالة عليه وحنو ذلك من وجوه االنتفاع          
اته حيل االنتفاع جبميع    اً فبذك ي ح سر ، وأما إن كان الفَ     ةًتي إذا كان م   ِسر الفَ ِدلِْج

ـ   لُِّح ي لَيه ؛ ألن اخلَ   دلْأجزائه مبا فيه جِ     يف كتـاب  هرر أكله عند ابن حزم كما قَ
  .)٣ (األطعمة

 
  مفهوم كالم مجهور الفقهاء مـن احلنفيـة ، واملالكيـة ، والـشافعية ،               

ـ ب د دع ب ةًتي إذا كان م   ِسر الفَ ِدلِْج بِ واحلنابلة هو جواز االنتفاع     ، وذلـك يف     ِهِغ
 فعنـد   ، بهعِفتن ييٍء شي ؛ لكنهم اختلفوا يف أَ غَِب إذا د  ِةتي املَ ِدلِْجمسألة االنتفاع بِ  

  احلنفية والشافعية جواز االنتفاع به يف البيع والصالة عليه وغري ذلك من وجـوه              
 لكن   ؛  واجللوس عليه واالستقاء فيه    ِةلَبرملالكية ينتفع به يف الغ    ، وعند ا  ) ٤ (االنتفاع

                                                
 إذا أصلحه ولينه بـه  يف اللغة مصدر دبغ اإلهاب واجللد يدبغه دبغاَ ، ودباغاً ، ودباغةً ،  : الدبغ) ١(

، واملعىن االصطالحي هو    ) دبغ: (تاج العروس ، املعجم الوسيط ، مادة      : ينظر. من قرظ وحنوه  
. نزع فضالت اجللد ورطوبته اليت يفسده وينتنه بقاؤهـا : نفس املعىن اللغوي إذ هو عند الفقهاء      

  .١٨٣: ، لغة الفقهاء٢٠/٢٢٦: ، املوسوعة الفقهية١/٨٢:مغين احملتاج: ينظر
  .١/١١٨:ينظر احمللى) ٢(
  .٧/٤٠٦:ينظر احمللى) ٣(
ــر) ٤( ــة: ينظ ــق ١/٢٠:اهلداي ــر الرائ ــوع١/١٠٥: ، البح    ، ٢٨٥ ، ١/٢٧١: ، ام

  .١/٢٥٠:اية احملتاج
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 ال ي١ (ى عليه ، وإن كان مالك يكره االستقاء فيه لنفسه ومل مينع منه غريه             لَّص ( ،
م على إطالق االنتفـاع     هلَم، وإمنا ح  ) ٢ (وعند احلنابلة ينتفع به يف اليابسات فقط      

 هل يطهر بالدباغ فيحل االنتفاع به       غَِب إذا د  ِةتي املَ دلْم يف أن جِ   هالفُبه أو تقييده خِ   
   ؟مطلقاً ، أو ال يطهر فينتفع به على وجه خمصوص 

  .فسار على األول احلنفية والشافعية ، وسلك الثاين املالكية واحلنابلة
ـ ِج االنتفاع بِ  لُِّحاً فبذكاته ي  ي ح سرهذا إذا كان ميتة أما إن كان الفَ         ِهِدلْ

، وأما عند احلنفيـة     ) ٣ ( حيوان مأكول عند الشافعية واحلنابلة     لَياًء على أن اخلَ   نِب
         واملشهور  ) ٤ (ِهالِنِحفمختلف يف مذهبهم فاإلمام يكره حلم اخليل ، والصاحبان ي ،

       عن اإلمام مالك كراهة حلم اخليل ال تِرحمياملالكيـة  من   ، وذهب املتأخرون  ) ٥ (ه  
  .)٦ (إىل حترميه
 - هنا   وهو امليتة  - هلُـكْ أَ ِمرح املُ ِدلْى كالمهم يف جِ   ضتقْ أن م  تنيقد ب و

 ، لكن االنتفـاع يف      ِسر الفَ ِدلْجواز االنتفاع به بعد دبغه فيقال ذلك أيضاً يف جِ         

                                                
 ، مواهــب ١/١٠١: ، التــاج واإلكليــل١/٤٠٨: ، التفريــع١١/٤٢٧:املدونــة: ينظــر) ١(

  .١/١٠١:اجلليل
  .١/٥٤:القناع ، كشاف ١/٨٧:اإلنصاف: ينظر) ٢(
 ، شـرح منتـهى      ١٠/٣٦٣: ، اإلنـصاف   ٨/١٥٢: ، اية احملتـاج    ١/٢٤٦:املهذب: ينظر) ٣(

  .٣/٤١٠:اإلرادات
زيه ، وذكروا أن أبا حنيفة رجع ـ بل هي للتن: األصح أا حترميية ، وقيل   :وكراهة اإلمام له قيل   ) ٤(

 ،  ٤٩٧:تصر القدوري وتصحيحه  خم: ينظر. وعليه الفتوى : عن حرمته قبل موته بثالثة أيام قالوا      
   ،  ٦/٣٠٥: ، حاشية  ابن عابـدين مـع الـدر املختـار            ٤/٦٨: ، اهلداية  ١١/٢٣٣:املبسوط

  .٥/٢٩٠:الفتاوى اهلندية
  .٣/١٣٣: ، املنتقى٢/٩٢١: ، اإلشراف للقاضي عبد الوهاب١/٤٠٦:التفريع: ينظر) ٥(
   ،  ٣/٢٣٥:ليـل  ، مواهـب اجل    ٣/٢٣٥: ، التـاج واإلكليـل     ٩٢:خمتـصر خليـل   : ينظر) ٦(

  .٣/٣٠:شرح اخلرشي
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       قَمذهب احلنفية والشافعية مطلق ، وعند املالكية ميد    باجللوس عليه ، والت يـلِ ِخن 
  .تقاء فيه ، وعند احلنابلة يف اليابسات دون املائعاتبه ، واالس

 
  القول امللزم يف هذه املسألة هو قول أصحاب مالك حيث نـسب إلـيهم           

ـ ِج ، وجييزون االنتفاع ِبغَِب إذا د ِسر الفَ ِدلِْجابن حزم أم ال جييزون االنتفاع بِ        ِدلْ
السِعبغَِب إذا د.  

 
ألزم ابن حزم أصحاب مالك يف مسألتنا هذه بالقياس األولوي ، فكمـا             

ـ ِجوا االنتفاع بِ  يزِجوىل أن ي   أَ اِبن ب ِم ، فَ  غَِب إذا د  ِعب الس ِدلِْجأجازوا االنتفاع بِ    ِدلْ
 حلمه حرام والـذكاة     عب ألن الس   ؛  ، ووجه أولوية القياس يف ذلك      غَِب إذا د  ِسرالفَ

ي حالل بالنص ، فلمـا جـاز        كِّ فلحمه إذا ذُ   سرال تعمل فيه بالنص ، وأما الفَ      
ـ ِج الذي هو حرام حلمه ؛ كان جواز االنتفاع بِ  ِعب الس ِدلِْجاالنتفاع بِ  ـ ِدلْ  ِسر الفَ

جييـزون   أن أصـحابه ال     بجوالع: " وىل ، قال ابن حزم    ن باب أَ  احلالل أكله مِ  
 وجييزون االنتفـاع     ،  وحلمه إذا ذكي حالل بالنص     غَِب إذا د  ِسر الفَ ِدلِْجاالنتفاع بِ 

  . )١ ( " وهو حرام ال تعمل فيه الذكاة بالنصغَِب إذا دِعب السِدلِْجِب
 

 
 ،  غَِب إذا د  ِسر الفَ ِدلِْجنسبة ابن حزم ألصحاب مالك القول مبنع االنتفاع بِ        

ـ  نسبة غري دقيقـة وفيهـا ت  غَِب إذا دِعب السِدلِْجوجواز االنتفاع بِ  وسـ ع    ، راِه ظَ
  وال سيما أن املالكية خمتلفـون يف نقـل مـذهب مالـك يف ذلـك ، فنـرى              

                                                
  .١/١٢٣:احمللى) ١(
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 ولو  يكِّ وصالة فيه إذا ذُ    ٍعين ب  مِ ِعب الس ِدلِْج االنتفاع بِ  يزِج منهم ي  )١ (أن ابن املواز  
 مل يدلَِسغ إذا غُ  ب  وي ، منالفَ ِدلِْجن االنتفاع بِ   مِ ع ِسر  واحلَ  غَِب وإن د ، أين مل أقف    ق 

  ؛ وعاً مـا   ن سكَ منهم ع  )٢ (على قول فيه لغري ابن املواز ، يف حني أن ابن حبيب           
 فـإن كانـت     اعب ببيعه والصالة فيه ، وأما الس      ِسر الفَ ِدلِْج االنتفاع بِ  يزِجو ي فه
اِدعفإنه   ةًيينفَتا يف غري البيع والصالة إذا ذُ       ع ِّكي      ـ اِدت ، وإن كانت غـري ع ٍةي 
ـانِفتعا م ْكِّقاً إذا ذُلَط٣ (تي(.  

 
   مل أقف على م ن منالفَ ِدلِْج االنتفاع بِ  ع ِسر   فْلَ سوى ما أست از   ِن عابن املو 

ت ولو مل تدبغ فهـو      يكِّ إذا ذُ  اِعب الس وِدلُجن املالكية ، أما عن جواز االنتفاع بِ       ِم
يـة   ؛ فقـد أجـاز احلنف   ِغب بالد وطٌرش، وعند احلنفية والشافعية م    ) ٤ (قول مالك 

، وأجاز الـشافعية    ) ٥ (يِم واآلد يرـِزنا اخلِ اشت ح غِب إذا د  وِدلُاالنتفاع جبميع اجلُ  
  .)٦ ( واخلنـزيرا الكلباشت حغِب إذا دوِدلُاالنتفاع جبميع اجلُ

                                                
حممد بن إبراهيم بن زياد االسكندراين ، الشهري بابن املواز ، أحد كبار وحـاملي لـواء                 : هو) ١(

هي من : املالكية مبصر ، وهو مؤلف أحد األمهات األربع يف املذهب املالكي وهي املوازية ؛ قالوا
ترتيـب  : ينظر. هـ٢٨١: هـ ، وقيل  ٢٦٩سائل ، تويف سنة   أجل كتب املالكية ، وأصحها م     

  .٢٣٢: ، الديباج املذهب١/٤٠٥:املدارك
عبد امللك بن حبيب بن سليمان ، أبو مروان السلمي ، أحد أئمة املالكية يف زمانه ، وهو                  : هو) ٢(

 ، هـ٢٣٨مؤلف الواضحة اليت هي أحد األمهات األربع املعتمدة يف مذهب املالكية ، تويف سنة 
  .١٥٤: ، الديباج املذهب١/٣٨١:ترتيب املدارك: ينظر. وقيل غري ذلك

   ،  ٣/٣٥٧: ، البيـان والتحـصيل     ٣/١٣٦: ، املنتقى للباجي   ٤/٣٧٦:النوادر والزيادات : ينظر) ٣(
  .٥/٣١١:املسالك البن العريب

  .٤/٢٦٧: ، التاج واإلكليل٣/٧٤:املدونة الكربى: ينظر) ٤(
  .١/١٠٥:لبحر الرائق ، ا١/٢٠:اهلداية: ينظر) ٥(
  .١/٢٥٠: ، اية احملتاج٢٨٥ ، ١/٢٧١:اموع: ينظر) ٦(
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ـ ِجتفاع بِ  بني مسألة جتويز االن    ِقر من املالكية وجه الفَ    )١ (ذكر الباجي   ِدلْ

السالفَِدلِْجوبني مسألة املنع من االنتفاع بِ    ،   ِعب از عـن    ِسراليت نقلها ابـن املـو   
  : مالك مبا يلي

 أكـل  إىل للذريعـة  ذكاا هِركَ إمنا أنه :مالك عن رواه ما ذلك ومعىن" 
ـ ج اوأم،   لعينها ال والوجود ِرركَالت كثرية كانت ملا ذلك من فمنع  ، حلومها  ودلُ

السا والصالة بيعها أجاز فقد اِعب كِّذُ إذامل وإن تي تدتكـن  مل ملا وذلك،   غب 
ـ ِرذَ جلودهـا  استعمال يكون أن فخي فلم موجودة حلومها أكلـها  إىل ةًيع  ،

 ، أكلـها  إىل ةَـعـيِرالذَّ افخ املَ اهوِدلُوج اخليل حلوم كراهية عنده فتأكدت
،  وكاخلمر،   امليتة كلحم حمرم زيرـاخلن حلم فإن ؛   الشريعة يف هذا مثل ميتنع وال
   أكـل  يف داحلَ ِعرشي ومل ، إليها عرسالت يفِخ املَ اخلمر ِبرش يف داحلَ عِرش مث

  .)٢ (" إليها عرسالت فخي مل املَ زيرـاخلن حلم أكل وال،  امليتة
 اًقرطَيف إباحة أكلها ت   إن  و،   إليها يف اجلهاد     اجتح ي وقـد ذكروا أن اخليل   

النقطاع نِلسها ، وليس هذا املعىن يف الس٣ (اِعب(.  
 

إلزام ابن حزم أصحاب مالك بأولوية القياس يف هذه املسألة هو إلزام مبـا              
 يف املطلب السابق ، ولـو سـلِّم   ِسرفَ والِعب بني السِقرن الفَ ِمرِكال يلزمهم ملا ذُ  

ن ه مِ تنيهم واحلال ما ب   لِّإلزام ابن حزم يف هذه املسألة ملا توجه ألصحاب مالك كُ          
                                                

سليمان بن خلف بن سعد ، أبو الوليد الباجي ، من أعيان علماء املالكية باألندلس وأحد                : هو) ١(
هــ ،   ٤٧٤كبارهم ، صاحب املنتقى يف شرح املوطأ ، وإحكام الفصول وغريها ، تويف سنة               

  . ١٢٠: ، الديباج املذهب٢/٣٤٧:ترتيب املدارك: ينظر. وقيل غريه
  .٥/٣١١:املسالك:  ، وينظر٣/١٣٦:املنتقى شرح املوطأ) ٢(
  .١/٤٦٣: ، املعونة٢/٩٢١:اإلشراف للقاضي عبد الوهاب: ينظر) ٣(
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نقله ابن  اختالفهم يف نقل مذهب مالك يف ذلك ، فكان توجه إلزام ابن حزم ملا               
  . أين مل أقف على كالم فيه لغريهاملواز فحسب ، وقد ذكرت
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  مــســألــة
  سؤر احليوانطهارة 

 
ذهب ابن حزم إىل طهارة سؤر احليوان كله ما يؤكل حلمـه ، ومـا ال                

  .)١ ( حاشا الكلب فقطرثَ ما ال يؤكل حلمه أَاِبعلُيؤكل حلمه إذا مل يظهر ِل
 

يتفق مذهب املالكية مع ما ذهب إليه ابن حزم هنا من القول بطهارة سؤر              
 يف  ور أثر لُعاِب ما ال يؤكل حلمه       ظه ان ، إال أن ابن حزم استثىن حالة       مجيع احليو 

أطلقوا احلكم بطهارة   فاملالكية  أما  ، و ، وسؤر الكلب ظهر لعابه أو مل يظهر         املاء  
ـ شافعية فذهبوا إىل طهارة مجيـع األَ      ، أما ال  ) ٢ (سؤر مجيع الدواب   سـوى   آِرس 
، وكال املذهبني مل يقيدوا بظهور أثـر اللعـاب أو عـدم      ) ٣ (الكلب واخلنـزير 

 ،  واحلمري والبغال مروي عن عمر بن اخلطـاب        باِع الس ِرؤ س ةُارهوطَ  .ظهوره
 ، وحكي عـن احلـسن البـصري ،     ، وأيب هريرة     وعلي بن أيب طالب     

  .)٤ ( والزهري ، وربيعة ، ورواية عند احلنابلة ، وغريهموعطاء ،
 
 
 

                                                
  .١/١٣٢:ينظر احمللى) ١(
  .١/٦٥: ، شرح اخلرشي١/٥١:ينظر مواهب اجلليل) ٢(
  .١/٢٢٧:موع ، ا١/٢٤٧:ينظر اية املطلب) ٣(
  : للمـروزي   ، اختالف العلماء   ١/٣١٧: ، احلاوي الكبري   ١/١٥٩:اإلشراف البن املنذر  : ينظر) ٤(

  .١/٣٤٢: ، اإلنصاف١/٢٥٦: ، املبدع١/٤٤: ، املغين٢٦



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٧٦ 

 
  :يف هذه املسألة أكثر من قول ملزم وبياا فيما يأيت

 ما  ِرؤ بني س  قرقول أيب حنيفة حيث نسب إليه ابن حزم هنا أنه فَ          : األول
 ما ال يؤكل حلمه من الوحش بـأن األول          ِرؤني س وب،  ن الطري   ال يؤكل حلمه مِ   

طاهر جيوز الوضوء به مع الكراهة ، واآلخر جنس ال جيزئ الوضوء به ، وحكـى      
وهذا وما ال يؤكل حلمه من الطري سـواء يف           : "ابن حزم عن أيب حنيفة أنه قال      

  .)١ (" القياس ، ولكين أدع القياس وأستحسن
ـ        قول مالك حيث نسب إليه      : الثاين  ِرؤسابن حزم أنه مل جيز الوضـوء ِب

ـ  ، فإن توضأ بذلك املاء مل ي       )٢ (ةلَالّآكالت اجليف ، أو اجلَ      الـصالة إال يف     ِدِع
  .)٣ (الوقت

 ِرؤقول الشافعية حيث نسب إليهم ابن حزم أم قالوا بطهارة س          : الثالث
، قياساً  كل شيء من احليوان احلرام أكله واحلالل أكله حاشا الكلب واخلنـزير            

م كـل ذلـك   هآرس بين آدم ولعام ، فإن حلومهم حرام ، ولعام وأَ  آِرسعلى أَ 
طاهر ، وقياساً على ساِهلِرؤ ٤ (ر(.  

 
 

                                                
  .١/١٣٣:احمللى) ١(
  وهي العـذرة والبعـر     - مثلثة اجليم    -صيغة مبالغة وهو اسم للدابة اليت تأكل اجللة         : ةلَالّاجلَ) ٢(

 ، ١١/٢٥٣: ، شرح السنة٧/١٨٧:احمللى: ينظر. والروث ، وكل ما أكل النجاسات فهو جاللة
  .١٥/٢٦٠:املوسوعة الفقهية

 ، وكذا إلـزام يف  ١/١٤٨: ، ويتعلق به إلزام يف وقوع النجاسات يف املائع        ١/١٣٣:ينظر احمللى ) ٣(
  .٢/١١٣:مسألة يف املسح على اخلفني

  .١٣٥ - ١/١٣٤:ينظر املصدر السابق) ٤(
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 ًأوال :      ألزم ابن حزم أبا حنيفة بقياس سسِ ِرؤ اِعب   الطري على س سِ ِرؤ اِعب 

 وعدم جواز الوضوء به ، وهذا اإللزام يأيت         الوحش يف جناسة كل منهما    
 يف مِضِرع الر على أيب حنيفة يف تركه للقياس وأخذه باالستحـسان ،           د 

ويف ،  ولئن كان القياس حقاً فلقد أخطأ يف تركه احلق           :"فقال ابن حزم  
 .)١ (" استحسان خالف احلق

 ًثانيا :       ألزم ابن حزم مالكاً بأصله يف أن م  ن مل يؤلصالة كمـا أُِمـر      ا د
     فالصالة عليه أبداً ؛ وهي تؤى يف الوقت وبعد الوقت ، فألزم ابن حزم         د

  ذا األصل لي ًمالكالَِطبن توضأ ِب قوله بأن مسآكـالت اجليـف أو   ِرؤ 
  ى بذلك الوضوء أن عليه اإلعـادة يف الوقـت ، قـال             لَّمث ص ،  ة  لَالّاجلَ

 مـن  خيلو ال ألنه  ؛ أصله على خطأ الوقت يف اإلعادة إجيابه:" ابن حزم 
  : يكون أن

 َأِمأُ كما والصالة الطهارة ىدر.   
 مل أو يؤِهدِمأُ كما امر.   

ـ ظُ ييصل أن له حيل فال رِمأُ كما والطهارة الصالة ىدأَ كان نإف هيِنر 
   .الصلوات سائر وكذلك ، واحد وقت يف واحد ليوم

ـ  وهي ، أبداً عليه الةـفالص رِمأُ كما امِهدؤي مل انـك نإو ـتؤىد 
 .)٢ (" الوقت دـبع عنده
 ًألزم ابن حزم الشافعية بقياس آخر غري الذي احتجوا به ملذهبـهم            : ثالثا

  يف طهارة سن احليوان حاشا الكلب واخلنـزير قياسـاً        كل شيء مِ   ِرؤ

                                                
  .١/١٣٣:املصدر السابق) ١(
  .١٣٤ - ١/١٣٣:املصدر السابق) ٢(
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١٧٨ 

م ابن حزم أن    ، فألزمه  ر اهلِ ِرؤ بين آدم وطهارة س    آِرسمنهم على طهارة أَ   
 الكلـب ، وال    ِرؤ وسائر احليوان على س    اِعب احليوانات الس  آِرسيقيسوا أَ 

ـ              ، قـال    رسيما أم قاسوا اخلنـزير على الكلب ومل يقيسوه على اِهل
   وما الذي أوجـب     : قيل هلم   ؛ ر قسناها على اهلِ   :فإن قالوا : " ابن حزم 

  على الكلـب ال سـيما وقـد         دون أن تقيسوها     رأن تقيسوها على اهلِ   
 اعب كما قستم الـس    رزير على الكلب ومل تقيسوه على اهلِ      ـقستم اخلن 

  .)١ ( "! ؟رعلى اِهل
  

 
   ا نسبه ابن حزم أليب حنيفـة مـن      ال ريب يف أن م    : القول امللزم األول

  القول بطهارة سسِ ِرؤ ـ      اِعب الطري مع الكراهة ، وجناسـة س ـ ِرؤ  اِعب ِس
الوحش هو صحيح أثبته أئمة احلنفية يف مذهبهم وذكـروا أن القيـاس             

  يقتضي جناسة سسِ ِرؤ ِر   الطري كنجاسة    اِعبؤسباع الوحش ، ولكـن     س
ـ اِرقَنِم بِ برشأا ت : ستحسانجعلوا طهارا استحساناً ؛ ووجه اال      ا ه

 ظْوهو عم ج فلم خيتلط لُ   اف عابا بِ هسِرؤه    ا ، وهذا خبالف سـ  ِرؤ  اِعب ِس
 .)٢ (اهِرؤا مع سهابعالوحش اليت خيتلط لُ

 ما نسبه ابن حزم ملالك من القول بعدم جواز الوضوء :القول امللزم الثاين   
  ن توضأ به أعاد الصالة يف      لة ، وم  الّ واجلَ ِفياِجل شربت منه آكالت     اٍءمِب

                                                
  .١/١٣٥:املصدر السابق) ١(
 ، شـرح    ١/٥٢: ، شرح خمتصر الطحاوي    ٧٤: ، اجلامع الصغري   ١/٣٢:األصل للشيباين : ينظر) ٢(

  .١/٦٤: ، بدائع الصنائع١/٥٠: ، املبسوط١/١٩٢:خمتصر الكرخي
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، إال أن   ) ١ (الوقت ؛ هو ما نقل رواية عن مالك كما يف املدونة وغريها           
املتأخرين محلوا هذا النهي على الكراهة ، ولذا فقد حكموا للماء الذي            

 بالطهـارة ، وكرهـوا      - كانت أو غريها     ةًلَالّ ج -شربت منه البهائم    
 ، وال   هرؤ س هركْى النجاسات ي  قَّوتيف رفع احلدث ؛ ألن ما ال ي       استعماله  

حيرم استعماله يف رفع حدث إال إن تغري املاء بالنجاسة اليت على أفـواه              
 . )٢ (تلك البهائم

ـ            وما حكاه ابن حزم بأن أصل مالك فـيمن مل يؤالـصالة كمـا     د   
  قت وبعده هو مقتضى ما نقلـه       ى يف الو  دؤ فالصالة عليه أبداً أي ت     رِمأُ

وأما من توضأ مباء قد تغري      : "  يف رسالته بقوله   )٣ (ابن أيب زيد القريواين   
واملعىن يف ذلك   ،) ٤ ( " ووضوءه  أعاد صالته أبداً    ؛ لونه أو طعمه أو رحيه    

  أنه مل يؤبل توضأ مباءٍ       د ، الوضوء كما أُِمر  م تغٍري   ، وذلك ملوضوئه  لٌِطب 
قتضى ذلك عدم صحة الصالة منه ، فتبقى الصالة يف ذمته أبـداً ،             ، فا 

 .)٥ (وال يتقيد ذلك ببقاء الوقت

                                                
 ، اجلامع البـن     ١/٧٣: ، النوادر والزيادات   ١/٦٤:ذيب املدونة  ،   ٩٢ ،   ١/٦:املدونة: ينظر) ١(

  .١/٩٠:يونس
 ، مـنح    ١/٦٥: ، شرح اخلرشـي    ٥٢ - ١/٥١: ، مواهب اجلليل   ٣١:جامع األمهات : ينظر) ٢(

  .١/٣١:اجلليل
  عبد اهللا بن أيب زيد عبد الرمحن ، أبو حممد القريواين ، الشهري بابن أيب زيـد القـريواين ،            : هو) ٣(

  ليل من علماء املالكية بأفريقية ، كان يلقب مبالك الصغري ، كان مـن أهـل الـصالح           عامل ج 
الرسالة الفقهية ، والنوادر والزيادات ، : والورع ، وكان متفنناً يف علوم شىت ، من أشهر مؤلفاته    

  .١٣٦: ، الديباج املذهب٢/١٤١:ترتيب املدارك: هـ ، ينظر٣٨٦تويف سنة
  .٤٠:رسالة ابن أيب زيد) ٤(
  .١٨٩: ، الثمر الداين١/٢٣١: ، الفواكه الدواين٢/٣١٦:تنوير املقالة: ينظر) ٥(
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١٨٠ 

   ما نسبه ابن حزم للشافعية من القول بطهارة أَ         :القول امللزم الثالث آِرس 
، وقـد   )١  (مجيع الدواب حاشا الكلب واخلنـزير هو مذهب الشافعية       

 بين آدم ، وألجل ذلك      ِقـر وع اِبع الدواب على لُ   قر وع ابعقاسوا لُ 
وعرقـه طـاهر ،     كل حيوان طاهر فلعابه     : " )٢ ( الكبري قال يف احلاوي  

  . " غري مأكولمسواء كان مأكوالً أ
 

 ًمل أقف على من وافقهم فيما ذهبوا إليه من القـول           وقول احلنفية   : أوال
   الـوحش ، فلعلـه ممـا        اِعب سِ ِرؤ الطري وجناسة س   اِعب سِ ِرؤسبطهارة  

 .انفردوا به
 ًثانيا :       قول مالك بإعادة الصالة يف الوقت على م   ِرن توضأ مباء شبمنه  ت 

أو آكِ  ةٌلَالّج اجلِ الت كذلك هو اآلخر مل أقف على مـن وافقـه          ِفي  ،  
 .فلعله من مفردات مذهب املالكية

 ًشافعية بطهارة أَ  قول ال : ثالثااحليوان ما عدا الكلب واخلنـزير هو       آِرس 
  .)٣ (رواية يف مذهب احلنابلة

 
  قد يناقش إلزام ابن حزم أليب حنيفة وأصحابه يف تركهم          : اإللزام األول

          م غري احلق ، بأن االستحسان عند احلنفية كما باحلق واستحساينيف  ت 

                                                
 ،  ١/٢٤٧: ، ايـة املطلـب     ١/٣١٧: ، احلاوي الكبري   ١/٨: ، خمتصر املزين   ١/٥:األم: ينظر) ١(

  .١/٢٢٩:اموع
)١/٣٢٣) ٢.  
  .١/٣٤٢: ، اإلنصاف١/٢٥٦: ، املبدع١/٧:احملرر: ينظر) ٣(
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، وحقيقته هنا أنه قياس خفي يف مقابل القيـاس          ) ١ (الباب الثاين أنواع  
  ،  استحساناً إشارة إىل أنه الوجه األوىل يف العمـل         يم ، وإمنا س   يِلاجلَ

وبعبارة بسيطة هو أخذ بأقوى القياسني ؛ إذ االستحسان هو القيـاس            
ـ   يِلقياس اجلَ ه ال لُاِبقَاً ، وم  يِفه ، وإن كان خ    رثَ أَ يِوالذي قَ  الذي ض عف 

ـ  األَ ِةوقُ وإن كـان ظاهراً ، فالعربة لِ      هرثَأَ ـ لظُّ ال لِ  ِرثَ ـ  وِره    ،  الِء واجلَ
     ووجه االستحسان يف مسألة طهارة سسِ ِرؤ الطري أن الطري يـشرب      اِعب 

  ظْمبنقاره وهو عم ج اف   طُ طاهر ال رفال ينفصل شيء مـن     ،   عليه   ةَوب
فانتفت علة النجاسة ، وذلك خبالف سباع الوحش اليت         ،  ء  لعاا يف املا  

ا فينفصل شيء منه يف املاء مما يتشرب املاء بلساثِّؤ٢ ( يف جناستهر(. 
  مل أقف على من ناقش إلزام ابـن حـزم ملالـك إال أن              : اإللزام الثاين  

ابن حزم قد حكى عن بعض أصحاب مالك ملا سئل عمن صلى مبـاء              
 ، فلما أنكر عليـه      لِّصى ومل ي  لَّص: اجليف أنه قال  شربت منه آكالت    

'  )  (  *   +  ] : ذلك احتج بقوله تبارك وتعـاىل     

  .-  ,Z) ٣(. 
 أقـبح  موضعها غري يف باآلية االحتجاج وهذا ":وأجاب ابن حزم  

ـ  مل  رسوله أن أخرب تعاىل اهللا نأل  ؛ بذلك له هوماملُ القول من يإذ ِمر 
 من ، لِّصي ومل ىلَّص الذي البائس فهذا ، رماها هو اىلتع ولكنه ، رمى

  ! ؟ عنه صالها
                                                

  .١٠٦ص ) ١(
 ، تبـيني    ٤/٧: ، كشف األسـرار    ١/٦٥: ، بدائع الصنائع   ٢/٢٠٤:أصول السرخسي : رينظ) ٢(

  .٣/٢٩٧: ، التقرير والتحبري١/٣٤:احلقائق
  )١٧: (سورة األنفال) ٣(
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 كما ، فاعل هلا يكون أن من منه موجودة كانت إن للصالة بد فال
 لـه  فاعـل  ال فعل وجود إذ ، وجل عز قالَّاخلَ وهو ، اٍمر ِةيمللر كان

مالٌح الـصالة  كانت نإو ، التوحيد أهل أقوال من وليس ، اللٌـوض 
  .)١ (" أبداً أصلهم على اهلِّصيلْفَ منه موجودة غري ا رِمأُ اليت

 ، الوقـت  يف إال الـصالة  بإعادة يأمر مل مث:" وقال يف موضع آخر   
 يـأيت  بأن يـأمره اليت الصالة كانت نإفإجياب ،    ال اختيار عنده وهذا

 نِم دسفَ اـم إصالح يف للتطوع معىن فأي ، عنده تطوعاً الوقت يف ا
   ؟ الفريضة صالة
 إذا املعـىن  ذلك يفسد الذي فما: له قيل  ؛ معىن لذلك إن: قال نإف

 يف وعـيتط أن يف هِلجأَ نِم وهمتبغَّر الذي الوجه وما ؟ الوقت رجـخ
   ؟ الوقت بعد التطوع يف وهبغِّرت ومل ، الوقت
 فكيـف  ، رضاًف الوقت يف ا يأيت أن يأمره اليت الصالة كانت نإو

 أسقطها الذي اـوم ؟ واحد وقت يف واحد ليوم يِنرهظُ ييصل أن جيوز
 هلـا  التارك يؤديها الفرض الصالة أن يرى وهو ؟ الوقت خرج إذا عنه

 .)٢ (" الوقت رجـخ نإو بد وال فرضاً
  نقض ابن حزم استدالل الشافعية بالقيـاس يف قـوهلم          : اإللزام الثالث

ا الكلب واخلنـزير قياساً على بين آدم ، وبني         بطهارة سؤر احليوان عد   
ـ                ابن حزم أنه ال يوجد علة جتمع بني بين آدم وبني احليـوان ، وبن أن ي

هناك فروقاً تبيخطأ هذا القياس وهين : 
 .بنو آدم متعبدون وليس كذلك احليوان . ١

                                                
  .١/١٣٤:احمللى) ١(
  .١/١٤٨:املصدر السابق) ٢(
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إنـاث اآلدميني حالل لذكورهم بالتزويج املباح ومبلـك الـيمني         . ٢
 .ء ، وليس كذلك إناث احليواناملبيح للوط

٣ . ألبان إناث بين آدم حالل ، خبالف ألبان إناث السواحلمرياِعب . 
وبين        ابن حزم أنه بناء على هذه الفروق ت بيخطأ هذا القياس بيقني ،      ن 

  ولزمهم قياس السـ        اِعب وسائر احليوان على الكلب يف جناسة س ِرؤا ،  ه
  وناقش قياسهم السبوحنوها على اهلِ   اع بأنه ليس بأوىل مـن قيـاس        ر 

السعلى الكلب الذي مل حيرم إال أنه مِ        اِعب  ن جِتلَمـم     ها ، وخباصة أ
   ، هـذا إذا سـلِّم       رقاسوا اخلنـزير على الكلب ومل يقيسوه على اهلِ       

وإال فالنص الثابت قد ورد مبيناً وجوب غسل اإلنـاء مـن        ،   رأمر اهلِ 
  .)١ (رولوغ اِهل

أجاب الشافعية مبنع قياس السوحنوها على الكلب ألمور منهااِعب :  
             قياس السباع على الكلب قياس فاسد ؛ ألنه يف مقابلة الـنص

سـِئلَ    أن رسـول اهللا      وهو حديث جابر بن عبد اهللا       
اع م وِبما أَفَضلَت الـسب    عن( :أَيتوضأُ ِبما أَفَضلَت الْحمر فقال    

 اهللا  ولُس ر جرخ( :قال )٣ ( ، وحديث ابن عمر      )٢ ()كُلُّها
 ِف  ي بأَ ِضع فَ ِهاِرفَس سفَ يالً لَ ار مر لَوا ع ى رٍلج عِ ٍساِل ج ند 

                                                
لكَلْـب يف   ِإذَا ولَغَ ا  : ( ، ويشري بالنص هنا إىل حديث أيب هريرة        ١/١٣٥:ينظر املصدر السابق  ) ١(

  .١/١١٧:، وقد ذكره يف احمللى) اِإلناِء فَاغِْسلْه سبع مراٍت ، واِهلر مرةً
  .١٦٥يف مسألة ولوغ الكلب ص سبق خترجيه ) ٢(
 املكثرين مـن روايـة      عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي ، أحد صحابة رسول اهللا             : هو) ٣(

   ،  ٣/٩٥٠:االسـتيعاب : ينظر. هـ٧٣ سنة ة ، تويف    احلديث ، اشتهر باتباعه الشديد للسن     
  .٣/٣٤٧:أسد الغابة
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 ةَليلَ الَّاعب السِتغلَواة أَرقْ اِملباِحا ص ي:رم عالَقَ فَ هلَ )١ (اٍةرقِْم
  ؟كاِترقْي ِمِف
،  فلِّكَته هذا مرِبخت اة الرقْ اِملباِحا صي: )) يِب النه لَالَقَفَ

هلا ما حلَموِنطُت يف بولَ ،اه نا مِقا بي شرو طَاب ه٢ ())ور(.   
خرج يف ركٍْب   أَنه ) :   وكذلك أثـر عمر بن اخلطـاب      

وا حوضا فقال عمرو بن   حىت ورد  ،) ٣ (ِفيِهم عمرو بن الْعاصِ   
 يا صاِحب الْحوِض هل تِرد حوضك :الْعاِص ِلصاِحِب الْحوِض

اعبطَّاِب! ؟السبن الْخ رمِض الَ : فقال عوالْح اِحبيا ص   

                                                
: ةذيب اللغة مـاد   : ينظر. اِملقْراة احلوض العظيم  : احلوض الذي جيتمع فيه املاء ، وقيل      : اِملقْراة) ١(

  .٤/٥٦: ، النهاية٣/١٨٤:، الفائق) قرى(
 التحقيـق يف أحاديـث    ، وابـن اجلـوزي مـن طريقـه يف       ١/٢٦:رواه الدارقطين يف سننه   ) ٢(

 عن أيب هريرة ، ورواه عنـه        ١/٦٥: ، ورواه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار       ١/٦٦:اخلالف
 ، ورواه عن أيب سعيد      ١/٦٦: ، ومن طريقه ابن اجلوزي يف التحقيق       ١/٣١:الدارقطين يف السنن  

واه ، ور ) ٥١٩(ح١/١٧٣:اخلدري بنحو هذا ابن ماجه يف سننه ، يف الطهارة ، باب احلياض              
، ) ١١٥١(ح١/٢٥٨: ، والبيهقي يف السنن الكـربى      ٧/٦٥:الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار    

واحلديث مداره على    بالغاً عن ابن جريج ،    ) ٢٥٣(برقم  ١/٧٧:ورواه عبد الرزاق يف املصنف    
عبد الرمحن بن زيد بن أسلم واألكثرون على تضعيفه ، وعليه فاحلديث ال تقوم به حجة لضعف         

الطحاوي ، وابن اجلوزي ، والذهيب ، وابن حجر ، واأللباين : ضعف هذا احلديثإسناده ، وممن 
 ، التنقيح البن عبد     ١/٦٦: ، التحقيق البن اجلوزي    ١/٦٧:شرح مشكل اآلثار  : ينظر. وغريهم

   ، ١/٦٢: ، الدرايــة البــن حجــر  ١/٢٢: ، التنقــيح للــذهيب ١/٤٩:اهلــادي
  .٤/١١٢:السلسلة الضعيفة

 ، وفارس من ص بن وائل ، أبو عبد اهللا القرشي ، أحد صحابة رسول اهللا    عمرو بن العا  : هو) ٣(
تـويف سـنة   . فرسان العرب يف اجلاهلية ، وأحد دهاة العرب ، حىت أصبح دهاؤه مضرب املثل           

  .٤/٢٥٩: ، أسد الغابة٣/١١٨٤:االستيعاب: ينظر. هـ٤٣
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  .)١ ( ) فَِإنا نِرد على السباِع وتِرد علَينا ،تخِبرنا
ـ (( : الداللة أن عمر قال     وموضع  : " قال النووي  ِرند ـ  ع ى لَ

الساِعب و ِرتدلَ عيوال غـريه مـن   ،  ومل خيالفـه عمـرو    ))ان  
  هـذا األثـر مرسـل      ن النووي أن    يمث ب ،   )٢ ( "الصحابة  
  .)٣ (" ِهيوقَ تداِهو له شلَسرإال أن هذا املُ"  :مث قالمنقطع ، 

     حترمي مثنه ، وقـد ورد الـشرع  املعىن يف الكلب جناسة عينه ، و
بتغليظ جناسته ، وغسلها سبعاً إحـداهن بالتراب ، واملالئكـة          

 ِلال تبيتاً هو فيه ، فصار األمر فيه تعبدياً ، فلم يكن غـريه يف        ج 
 .)٤ (معناه ، فامتنع القياس عليه

  وأجاب الشافعية عـن احلـديث الـذي أورده ابـن حـزم يف شـأن               
  ِإذَا ولَـغَ  : (ء من ولوغه ، وهـو حـديث أيب هريـرة          اهلر ووجوب غسل اإلنا   

) واِهلر مـرةً : ( ، بأن زيادة)٥ ()الكَلْب يف اِإلناِء فَاغِْسلْه سبع مراٍت ، واِهلر مرةً  

                                                
  ح١/١/٧٦: يف املـصنف    ، ومن طريق مالك رواه عبد الـرزاق        ١/٢٣:رواه مالك يف املوطأ   ) ١(

 ، ١/٣٢:، ورواه الدارقطين يف السنن) ١١١٤(ح١/٢٥٠:، والبيهقي يف السنن الكربى   ) ٢٥٠(
وأعل احلديث باالنقطاع ؛ ألن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب مل يدرك عمر بـن اخلطـاب ،        

  .٤٩: ، متام املنة٣١/٤٣٦: ، ذيب الكمال٣/٩٩): رواية الدوري(تاريخ ابن معني : ينظر
  .١/٢٣٢:اموع) ٢(
 اليت   ، وتعقبه األلباين فبني أنه يشري بالشواهد إىل حديث جابر وابن عمر              ١/٢٣٢:اموع) ٣(

وقد علمت ما فيهما من الضعف يف الـسند ، والنكـارة يف املـنت ؛                :"سبق ذكرها ، مث قال    
  .٤٩:متام املنة". ملخالفتهما حلديث القلتني

  .١/٢٣٣: ، اموع١/٣١٩:ينظر احلاوي الكبري) ٤(
، ) ٧٢(ح١/١٩:رواه أبو داود يف سننه موقوفاً ، يف الطهارة ، باب الوضوء بـسؤر الكلـب               ) ٥(

  ١/٢٤٨: ، ورواه البيهقـي يف الكـربى مـن طريـق أيب داود             ١/٦٧:والدارقطين يف السنن  
  ، وصحح الدارقطين ٨٢-١/٨٠:قطين وابن اجلوزي يف التحقيق من طريق الدار) ١١٠٤(ح
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مدر١ (ج(      من بعض الرواة ، ولذلك ت وهالبعض أنه مـن قـول الـنيب          م   ، 
 باالتفاق ؛   ِراِه الظَّ وكرتة ، مث لو صح فإنه م      والصواب أنه موقوف على أيب هرير     

  .)٢ ( وهو ال جيب اتفاقاًرألن ظاهره يقتضي وجوب غسل اإلناء من ولوغ اِهل
  .)٣ ( على الندبر يف اِهللَسوميكن اجلمع بني األحاديث بأن الغ: وقـال بعضهم

    
  ا ألزمهم به ابن حزم من قياس ِس ال يلزم احلنفية م :اإللزام األولاِعب 

وا أقـوى   حج الوحش ؛ ألم يف واقع األمر إمنا ر        اِعبالطري على سِ  
ـ  على اجلَ  - االستحسان   -وا القياس اخلفي    مدقَفَراً  ثَالقياسني أَ   يِل

م ، وألجل   ِهوِلص أُ ِقفْ اآلخر ، وهذا على وِ     ِفع وض ِلو األَ ِرثَ أَ ِةوقُِل
ـ     مِ رِك يصح ما ذُ   ذلك ال  ـ  الفن أم استحسنوا ِخ  ، بـل    ق احلَ

                                                                                                                                       
   قول من وقفه عن أيب هريرة يف اهلر خاصة ، ولذلك جند البيهقي يف معرفة          ٨/١١٧:علله يف 

 وغريه من احلفاظ عد الزيادة مدرجة فتوهم البعض أا من قول رسول             ١/٣١٥:السنن واآلثار 
   . ١/٦٢: ، تنقيح التحقيق البن عبد اهلادي١/٢٣٤:اموع: ، ينظر اهللا 

يف الطهـارة ، بـاب مـا جـاء يف سـؤر             : يف سننه مرفوعـاً   لكن روى الترمذي احلديث     
، فذكر أنه حسن صحيح وأنه روي عن أيب هريرة مرفوعاً من عـدة              ) ٩١(ح١/١٥١:الكلب

إسناده صحيح على شرطهما وهو     :" وجوه ليس فيها ذكر اهلر ، قال األلباين يف خترجيه للحديث          
ترمـذي والـدارقطين واحلـاكم    موقوف ، وقد ورد مرفوعاً بإسناد على شرطهما وصححه ال         

  .١/١٢٤:صحيح أيب داود". والذهيب وكذا الطحاوي
،   كأن يسوق سنداً ؛ بدون فصل هلا عنه وحنوه، همتنسند احلديث أو هو زيادة تقع يف : جاملدر) ١(

 من قبل نفسه فيظن بعض من مسعه أن ذاك الكالم هو منت ذلك              مث يعرض عارض فيقول كالماً    
 ، توجيـه    ٥٦ :التوضـيح األـر    ،   ٥٣:املنـهل الـروي   : ينظر. نه كذلك اإلسناد فريويه ع  

  .٢/٥٧٥:النظر
  .١/٢٣٤: ، اموع١/٣١٥:معرفة السنن واآلثار: ينظر) ٢(
  .١/٢٩:قيح التحقيق للذهيبنت: ينظر) ٣(
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    رجحوا أمراً على أمر جفعلم بذلك عدم صحة      ، ياً على أصوهلم  ر 
 .توجه إلزام ابن حزم هلم يف هذه املسألة

  مـا ألزم به ابن حزم مالكاً وأصحابه هو إلزام مبا هو :اإللزام الثاين 
 الزم هلم ؛ فمقتضى أصلهم كما بينهو القول بوجوب اإلعـادة   ت

   على من مل يؤيستوي يف ذلـك أداؤهـا يف       ، و  الصالة كما أُِمر     د
الوقت وبعد الوقت من حيث الوجوب ، فكان لزاماً قـول مثـل             

   ن أَ ذلك يف مسألة من ماء غري طاهر مىت علم      ى الصالة بوضوء مِ   د
        ِرذلك ؛ وهي مسألتنا هنا فيمن توضأ مباء شبت   ـ الّ منـه ج  أو  ةٌلَ

إن عليه اإلعـادة يف الوقـت ، فـإن          :  ، فال يقال   ِفي اجلِ التآِك
عليه اإلعادة أبداً مىت علـم ،  : خـرج الوقت فال إعادة ؛ بل يقال      

     كما قيل ذلك فيمن مل يؤالصالة كما أُِمر ؛ ألن اإلعـادة مـىت          د 
وجبت عليه مل يسقطها خروج الوقت ، وهذا على روايـة مـن             

بعدم الطهارة ، أما على املذهب املعتمـد وهـو          حكم لذلك املاء    
القول بطهارة ذلك املاء فيلزم القائلني به أن حيكموا بصحة صـالة            

 ِرمن توضأ مباء شبمنه آِكت اِجلالت وبناء عليـه  ةُلَالّ ، أو اجلَِفي ، 
فال معىن إلعادة صالة املتطهر بذلك املاء ال يف الوقت ، وال بعـد              

 .تعاىل أعلممضي الوقت ، واهللا 
  ال يلزم الشافعية ما ذكره ابن حزم هنـا بوجـوب   :اإللزام الثالث 

  التزام قياس الساِعب        وحنوها على الكالب ؛ ألن يف املسألة ت ـ ع اًدب  ، 
 وقد بينأن القياس ال بد وأن يكون معقول املعىن والعلة ، وهـي    ت 

منِدع؛   يف هذا القياس     ةٌم   ألن جناسة الكلب تعِدبوعليـه فـال      ةٌي ، 
يلزمهم هذا القياس ؛ لكن يلزمهم على ذلك عدم إحلاق اخلنـزير           
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   بالكلب يف جناسة الساستفيدت جناسة اخلنــزير    :  ، وإمنا يقال   ِرؤ

k  j  i   ] : من دليل آخر غري القياس وهو قوله تبارك وتعـاىل         

  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l

 |   {  z  y  �  ~  } Z) ١(. 
والرجس: ِج النواخلنــزير   ) ٢ ( كما أفاده مجع من املفسرين     س ،

 ألن جـلَّ   ؛حمرم جبميع أجزائه ، وإمنا خص اهللا اللحـم بالـذكر    
 االنتفاع متلِّعليشمل            ق ذَكبه ، وليدل على حترمي عينه ذُكِّي أو مل ي 

  .)٣ (ماءالتحرمي مجيع أجزائه وهو حمل اتفاق بني العل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )١٤٥: (سورة األنعام) ١(
 ، روح   ٢/١٩٤: ، لباب التأويـل    ١٣/١٨٠: ، تفسري الرازي   ٢/١٨٢:تفسري املاوردي : ينظر) ٢(

  .٢٧٧: ، تفسري السعدي٨/٤٧:املعاين
  .٢/٢٢٢: ، اجلامع ألحكام القرآن١/٢٤٠: ، احملرر الوجيز٢٣:مراتب اإلمجاع: ينظر) ٣(
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  مــســألــة
وقوع النجاسة أو أي م
ُ

ح
َ

ر
َّ

   يف املاءٍم
 

ـ  رِ - أحد أوصافه    ريغ إال إن ت   دسفْ ابن حزم إىل أن املاء ال ي       بهذَ  أو  ِهِحي
م ، فإن مل يتغري أحـد  رح املُ أوِةتين املَ  أو مبا وقع فيه مِ      ،  بنجاسة – ِهِمع أو طَ  ِهوِنلَ

أوصافه مبا وقع فيه مما سبق جاز استعماله يف الطهارة والطعام وسـائر وجـوه               
  .)١ (االنتفاع ، ويستوي يف ذلك قليل املاء وكثريه

 
ـ            ما ذهب إليه ابن حزم من أن املاء القليل ال ي نجبِ س ـ م جمالقـاة   ِدر   

    النجاسة ، بل إن تغير طعم ه أو لونأو ِره حيا فَه سـ  ؛ فهذا هو وإال فال د   روي امل
، وأبو هريرة ، وابن     ) ٢ ( حذيفة ؛ فمن الصحابة   من الصحابة والتابعني     ةعاعن مج 
ن زيد ، وابن املسيب ، وابـن   ، وجابر ب  ) ٣ ( ، وإليه ذهب ابن أيب ليلى      عباس  
  ،  )٤( انـ، وعطاء ، والثوري ، وحيىي القطن البصري عكرمة ، واحلس، وجبري 

                                                
  .١/١٣٥:ينظر احمللى) ١(
حسيل بن جابر العبسي ، أحد كبـار        : حسل ، ويقال  : حذيفة بن اليمان ، واسم اليمان     : هو) ٢(

  عـن رسـول اهللا       ره يف املنافقني ، روى حذيفة        ، وصاحب س   أصحاب رسول اهللا    
  .١/٥٧٢: ، أسد الغابة١/٣٣٤:االستيعاب: ينظر. هـ٣٦الكثري ، وتويف سنة

أحد كبار التابعني وقرائهم ، كان        أبو عيسى األنصاري ،    ،بن يسار بن بالل      عبد الرمحن : هو) ٣(
  .٣٦/٧٦: ، تاريخ دمشق٦/١٠٩:الطبقات الكربى: ينظر. هـ٨٣سنة مات غرقاً  ثقة مأموناً ،

حيىي بن سعيد بن فروخ القطان ، أبو سعيد التميمي موالهم ، سيد احلفاظ ، وأحد أئمـة             : هو) ٤(
  ث عبـد الـرمحن بـن مهـدي ،          احلديث ، وهو أحد األكابر الذين تعلم عليهم رسم احلدي         

ـ ١٩٨بن حنبـل ، وإسـحاق ، وابـن املـديين  ، وغريهـم ، تـويف سـنة                وأمحد     . هـ
  .١/٢٩٨: ، تذكرة احلفاظ٧/٦١١:الثقات: ظرين
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  ، وروايـة عـن     ) ٢ (وهو مشهور مذهب مالـك    ،  ) ١ (وعبد الرمحن بن مهدي   
  .، وغريهم) ٥ (، وابن تيمية) ٤ (، واختاره ابن املنذر) ٣ (أمحد

 
  :ما يأيتك  ملزمان ومها مرتبانألة قوالنيف هذه املس
   قول أيب حنيفة ومالك حني فَ      :القول امللزم األول ا بني ما له دم     قَر

ما ال دم له سائل بأن األول ينجس ما مات فيه مـن             بني  و،  سائل  
 الـذي يقـع يف      اِببخبالف الثاين قياساً على الذُّ    ،  املاء واملائعات   

 ، لُحل العسل الذي مات فيه الن   الطعام ، والنعقاد اإلمجاع على أك     
 .) ٦ (وحنو ذلك،  تي املَودا الديه وِفِني والتِنب واجلُلِّ اخلَِلكْوأَ
   ـم          :القول امللزم الثاينقول الشافعية فقد نسب إليهم ابن حزم أ 

 إذا وقعت فيه جناسـة ولـو مل         ِنيتلَّقضوا بتنجس املاء إذا مل يبلغ قُ      

                                                
 ،  ١/٣١: ، املغـين   ٢٦٧ -١/٢٦٦: ، األوسـط   ١/١٣٥:اإلشـراف البـن املنـذر     : ينظر) ١(

 و سعيد البصري اللؤلؤيابن مهدي بن حسان ، أب:  ، وعبد الرمحن هو١٦٧ -١/١٦٦:اموع
نه احلديث خلق كـثري ،  احلافظ الكبري ، وأحد األئمة املشاهري ، اشتهر بفقهه وورعه ، وأخذ ع     

  .١/٣٢٩: ، تذكرة احلفاظ٨/٣٧٣:الثقات: ينظر. هـ١٩٨تويف سنة 
وذلك يف رواية املدنيني والبغداديني عن اإلمام مالك ، أما يف رواية املصريني فقد ذكروا أن قليل        ) ٢(

 املاء يفسد مبالقاة النجاسة وإن مل تغريه ، لكن الذي حققه جـل فقهـاء املالكيـة املتقـدمني               
واملتأخرين القول بطهارة املاء مع كراهية استعماله إذا وجد غريه ، وتأولوا أن ما وقع لإلمـام                 

 ، النـوادر    ١/٢١٦:التفريـع : ينظـر . مالك غري هذا بأنه علـى االسـتحباب والكراهيـة         
  .١/٧٠: ، مواهب اجلليل١/٣٢٦: ، التمهيد البن عبد الرب١/٥٥: ، التلقني١/٧٦:والزيادات

  .١/٢: ، احملرر١/٣١:املغين) ٣(
  .٢٧٢-٢٦٧: ، األوسط١٣٨-١٣٥:اإلشراف: رينظ) ٤(
  .٢١/٣٠:جمموع فتاوى ابن تيمية) ٥(
  .١٤٩ - ١/١٤٨:احمللى: ينظر) ٦(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٩١ 

تغير؛   هوصِإ:  ذلك أن يقال   ةُورلَّ فيه قُ  اٌءنت غَ اٍءا م ةٍ ريفوقع فيه    أُوِقي 
 أو حنو ذلك فحكمه النجاسة ولـو مل          أو مخرٍ  ن بولٍ نقطة جناسة مِ  

 ابن حزم أـم     نيفيحرم استعماله ؛ مث ب    ،  يتغري املاء بتلك النجاسة     
ـ  ٍلطْرِ بِ مم يسرياً إذا ت   ِنيتلَّقضوا بأن ذلك املاء الناقص عن القُ       ن  ِم

 ومل يـتغري    ِنيتلَّن النجاسات حبيث صار قُ     أو حنومها مِ    أو مخرٍ  بوٍل
  بتلك النجاسة املضافة فإنه ماء طاهر جيوز اسـتعماله يف الطهـارة            

  .) ١ (والطعام
 

 ًألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً حني فَ       : أوالدم  ا بني حكم ما له    قَر 
 ما له نفـس     نَّأَ بِ  ؛  يف املاء  ، وبني ما ال دم له سائل إذا مات        سائل  
 سائلة تنجسه        وما ال نفس له سائلة ال ت ، نجسفألزمهم ابن حزم     ه ، 

 :بأحد أمرين
  ـ االقتصار على ما صح به اإلمجاع مبـا أوردوه مِ         : األمر األول ا م

يموت   يِج يف الطعام فَـيلَكْ أَ ونَزوكل ما عـداه خبالفـه ؛ ألن         ه 
         أصلهم يقتضي أن ما القى الطاهرات من النجاسات فإنه ينجسا ،  ه

 وال يسالقياس على ما خرج عن أصله عنـدهم ، وعليـه            ونَغُو 
فيلزمهم أال يقيسوا على ما أوردوه كل ما ال نفس له سائلة ؛ ألنه              

ا النوع مـن     هذ ونَيزِجوهم ال ي  ،  قياس على ما خرج عن األصل       
 .القياس

  إذا أَ : األمر الثاينفليقيسوا على الذُّ  ؛  وا إال القياس    بطائر ،   لَّ كُ اِبب 
ـ  وِد ، وعلـى الـد     وٍح ذي ر  لَّي جناحني ، أو كُ     ذِ لَّأو كُ     لَّ كُ

                                                
  .١/١٥٠:املصدر السابق: ينظر) ١(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٩٢ 

منوحنو ذلك ؛ وعليه فيلزمهم تعدية احلكـم إىل مـا وراء       اٍبس ، 
  : لة ، قال ابـن حـزم      ال يقتصروا على ما ال نفس له سائ       أذلكم و 

 بذلك كمـا    ح إن كان اإلمجاع ص    :قيل هلم وباهللا تعاىل التوفيق    " 
 على جواز أكل الطعام     وكان يف احلديث املذكور دليلٌ    ،  م  تـيعدا

 فإن وجه العمل يف ذلـك أحـد          ؛  كما زعمتم  اببميوت فيه الذُّ  
  :وجهني

   جاء به اخلـرب  و، إما أن تقتصروا على ما صح به اإلمجاع من ذلك
إذ أصـلكم أن مـا القـى        ؛  خاصة ويكون ما عدا ذلك خبالفه       

وما خرج عن أصله عندكم     ،  ا  هسجنن األجناس فإنه ي   الطاهرات مِ 
غاًاِئفإنكم ال ترون القياس عليه س. 

    ُّأو تقيسوا على الذطائر   لَّ كُ اِبب   ، حيوان ذي   لَّ كُ )١(ِشقْوعلى الد 
 .) ٢ ( "اٍبسن ملَّ كُوِد وعلى الد ،أرجل

 ًألزم ابن حزم الشافعية بوجوب إجراء احلكم يف مسألة املـاء           : ثانيا
 أو حنومها كمـا      أو مخرٍ   بولٍ ةُرطْ إال أُوِقيةً إذا خالطته قَ     ِنيتلَّالبالغ قُ 

 أو  ن بـولٍ   مِ ٍلطْرِ غري أُوِقية تمم بِ    ِنيتلَّأجروه يف مسألة املاء البالغ قُ     
 غريمها من النجاسات ، لتساوي العلة يف املـسألتني وهـو             أو مخٍر

مالقاة النجاسة للماء حالة كونه قليالً ، فلمـا أجـازوا الوضـوء          
والشرمِ ب     ِن جناسة ؛ وجـب أن   ِملٌطْن املاء القليل الذي خالطه ر

ِجييزمِ لُّقَ فيما هو أَ   وه  ِِزوىل وإال لَ  ن باب أَ   مِ ِلطْن الرم قْ النذاًإ ض  ، 

                                                
)١ (قْشذيب اللغة ، ولسان العرب يف مادة           : الدجاء يف مجهرة اللغة ، و) :ة دويبة   ) دقشقْشأن الد

  . قطاء أصغر من العظاءةر
  .١/١٤٩:احمللى) ٢(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٩٣ 

 وهو الواجب وال    - ومل خيتلف أصحاب الشافعي   : "قال ابن حزم  
  ، ٍةيوِق غري أُ  اٍءن م  مِ ٍلطْ رِ ائِةِمسم فيه خ  اًءن إِ نَّيف أَ  -بد على أصله    

ـ  سِج ن هلُّ فإنه كُ   ؛  ما  أو جناسةٍ   أو مخرٍ  فوقع فيه نقطة بولٍ    ح رام  ،
فلو وقع فيـه    ،  يه أثر   وإن مل يظهر لذلك ف    ،  وال جيوز الوضوء فيه     

ِفاملاء طـاهر     ؛  ما فلم يظهر هلا فيه أثر       أو جناسةٍ   أو مخرٍ   بولٍ لُطْر 
  .) ١ (" هبر وجيوز ش ، الوضوء بهجيزئ

  
 

ما نسبه ابن حزم أليب حنيفة ومالك من تفريقهما بني          : لالقول امللزم األو  
ما ال نفس له سائلة يف تنجيس املاء الذي مـات فيـه             بني  ما له نفس سائلة ، و     

األول دون اآلخر هي نسبة صحيحة على مذهب احلنفية ، وهي رواية املـصريني     
 روايتهم  عن مالك وهي الرواية غري املشهورة يف املذهب ؛ فاحلنفية واملصريون يف           

  عن مالك يرون أن املاء القليل ينجس مبالقاة النجاسة ولو مل يتغري املـاء بتلـك                
 املاء مبا مات فيه     سجنال ي :  بني ما ال نفس له سائلة فقال       قرالنجاسة ، وكلهم فَ   

  .) ٢ (اهِتتي املاء مبجرد مالقاة مسجني: منها ، وبني ما له نفس سائلة فقال
ية املشهورة عن مالك اليت سبق أن ذكرا يف املطلب الثاين فهـي           أما الروا 

وهي تقضي بأن املاء مىت تغـري أحـد أوصـافه    ؛  رواية املدنيني والبغداديني عنه     

                                                
  .١/١٥٠:املصدر السابق) ١(
   ، ١/٦٢: ، بدائع الصنائع١/٥١: ، املبسوط٤٥: ، خمتصر القدوري ١٦:خمتصر الطحاوي : ينظر) ٢(

ــربى ــة الك ــادات١/٤:املدون ــوادر والزي ــة١/٧٦: ، الن ــد ١/٦٢: ، املعون    ، التمهي
  .١/٣٢٦:البن عبد الرب



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٩٤ 

  ِكبنجاسة ما حم       كْ بنجاسته ، وإال فال ، لكن يراستعمال املاء القليـل الـذي       ه 
ِجحلت فيه النجاسة ومل تغريه إذا و١ (ريه ماء طهور غد (.  

 ما نسبه ابن حزم للشافعية هو نفسه ما نسبه األحناف           :القول امللزم الثاين  
 - وتبعهم ابـن حـزم   -إليهم ، وهي نسبة خمترعة على الشافعية إذ قَول احلنفية  

          الشافعية ما مل يقولوه وما ليس مذهباً هلم ، وال يعرما نسبوه إليهم عن أحـد       ف 
ـ  إال رِ  ن ماءٍ  مِ اِنتلَّاإلناء الذي فيه قُ   : سألةمن أصحاب الشافعي ، وهي م      الً ،  طْ

 فلو تممبِ ه ِكَذَ ، فَ   أو مخرٍ  ن بولٍ  مِ ٍلطْروا أن مذهب الشافعية القـول بطهـارة        ر
ـ   نيوب،   ، وقد نفى الشافعية ذلك       ِنيتلَّذلك املاء بناء على أنه بلغ قُ       ذْوا أن مهبم ه

 ، وإمنا   ِةاسج الن عفْ د لُِمتحي فَ اٍءن م  مِ ِنيتلَّقُنه يف احلقيقة ليس بِ     ؛ أل  ِتِهساجنِب يقِْضي
إن : احلنفية ويقول  وأما ما خيترعه بعض   "  :، قال النووي  ) ٢ ( وجناسة اٍءا م تلَّهو قُ 

ـ ِرع ال ي  انٌتهب فَ ؛ ره طَ وٍلب بِ هلَمكَ فَ وزاً إال كُ  ِنيتلَّمذهب الشافعي أنه لو كان قُ       هفُ
 أو  وٍلب بِ هلَمإذا كَ :  شيخ األصحاب    )٣ (ن أصحابنا ، قال الشيخ أبو حامد       مِ دحأَ

وأصـحاب أيب   :  بال خالف بني الشافعيني ، وقال        سِج أخرى فاجلميع ن   جناسٍة
حنيفة يونَكُحع ٤ ( "واهللا أعلم،  لنا ا ما ليس مذهباًن (.  

  

                                                
ــر) ١( ــعالتف: ينظ ــادات١/٢١٦:ري ــوادر والزي ــتلقني١/٧٦: ، الن ــد ١/٥٥: ، ال    ، التمهي

  .١/٧٠: ، مواهب اجلليل١/٣٢٦:البن عبد الرب
  .١/٣٠٩: ، حبر املذهب١/٢٦٢: ، اية املطلب١/٣٤٣:احلاوي الكبري: ينظر) ٢(
به مجع من أمحد بن حممد بن أمحد ، أبو حامد اإلسفراييين ، شيخ الشافعية يف زمانه ، تفقه          : هو) ٣(

كبار الشافعية كاملاوردي وغريه ، له شرح على خمتصر املزين بلغ مخسني جملداً ، وله مؤلف يف                 
 ، طبقـات الـشافعية البـن        ٤/٣٦٨:تاريخ بغداد : هـ ، ينظر  ٤٠٦أصول الفقه ، تويف سنة      

  .١/١٧٢:شهبة
  .١٩٦ - ١/١٩٥:اموع) ٤(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٩٥ 

  :) ١ (ِنيتلَّقُال ِبدوللشافعية وجهان يف احلَ
  احلَ: الوجه األوللَّالقُ بِ دِنيت ح حتقيقٍ د  ي تغير كْْ حاملـاء بنقـصانه     م 

  .ِسج املاء إذا نقص عنها مبجرد مالقاة النسجنيعنها ولو يسرياً ، فَ
  احلَ: الوجه الثايند  ما ح د فال يتغري حكم املاء بنقـصان       يٍبِرقْ ت 

احلَن هذاالقليل ع د. 
 إال  اٍءن م  مِ اِنتلَّ فيه قُ  اًءن إِ نَّفعلى الوجه األول ال إشكال مع ما تقدم من أَ         

ِالً  طْر  ، مث تمبِ م ِِلطْر   ِج جناسة فإنه نلَّ ؛ ألن القُ   سِنيت ح يتأثر نقصان املاء     حتقيقٍ د 
ة يف أن قليل املاء      على أصل الشافعي   لُِكشيعنها ولو يسرياً ، خبالف الوجه الثاين فَ       

 فال يتغري حكـم     يٍبِرقْ ت يدِدح هنا ت  ِنيتلَّ القُ يدِدح ت نَّينجس بقليل النجاسة ، إذ إِ     
 ، فكيف وهم ال خيتلفون يف أن املاء الناقص عـن            ِنيتلَّاملاء بالنقص اليسري عن القُ    

  !ساً ؟ِج نارص جناسة لَِلطْرِ ِبمم لو تٍلطْرَِالقلتني ِب
  جل ذلك تباينت آراؤهم يف حتديد النقص الذي ال يـؤثر يف حكـم              وأل

ـ طْ رِ صقْ ن رضال ي :  ، وقيل  ٍلطْ رِ صقْ ن رض ال ي  :ٍلاِئن قَ ِماملاء ، فَ     :  ، وقيـل   ِنيلَ
  .) ٢ ( أكثر من ذلك:ثالثة ، وقيل

 
 دسفْقال عامة الفقهاء إن املاء ال ي:  القول امللزم األولذكر من وافق: أوالً

ـ  ما ال نفس له سائلة فيه ، وال يعلم فيه خالف إال أنه ذُ              وِتمِب  يف مـذهب    رِك
  .) ٣ (الشافعي قوالن

                                                
  .١/١٨١:اموع ، ١/٣٠٣:حبر املذهب ، ١/٢٥٦:طلب ، اية امل١/٣٣٥:احلاوي:  ينظر)١(
  .١/١٨١: ، اموع١/٢٥٦:اية املطلب: ينظر) ٢(
   ،  ١/٤١: ، املغـين   ١/٢٨٢: ، األوسـط   ١/١٤٤: ، اإلشراف البن املنـذر     ١/٤:األم: ينظر) ٣(

  .١٣:التنبيه للشريازي



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٩٦ 

   ن املصريني يف روايتهم عن مالك بأن املـاء         ن وافقهم مِ  أما قول احلنفية وم
  ، ) ١ (ب عند الشافعيةـس مبالقاا فهو املذهإنه ينجـالقليل الذي القته جناسة ف

ـ           ) ٢ (وهو املعتمد يف مذهب احلنابلة     علـى خـالف بـني الفقهـاء يف ح ،د   
  .القليل والكثري

 ال خيتلف كالم الشافعية كمـا       :ذكر من وافق القول امللزم الثاين     : ثانياً
     أسلفت يف أن قليل املاء ينجسألجل ذلك فقـوهلم     قليل النجاسة إذا خالطته ، و      ه
وهو معتمد مذهب احلنابلة كمـا      ،  ورواية عن مالك    ،  هذا موافق لقول احلنفية     

مضى قريباً ، وأما ما ألزمهم به ابن حزم فلم تصح النسبة إليهم حىت يبحث عمن                
  .وافقهم يف ذلك وباهللا تعاىل التوفيق

 
  )ة ومالكأليب حنيف: (اإللزام األول

إذا أردنا مناقشة ما ألزم به ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً يف هـذه املـسألة                
  : فيمكننا القول إن اإللزام وارد هنا على أحد أمرين

  
وهو إلزامه أليب حنيفة ومالك بأن يلتزموا أصلهم يف أن مـا            : األمر األول 

ـ القى الطاهرات من األجناس فإنه ينجسها ، وما خرج عن األصـل ال                يوغُس 
القياس عليه ، فوجب بذلك أن يقتصروا على ما صح به اإلمجاع فيما مـات يف                

        الطعام مما ال نفس له سائلة ، وال يكَحلغري ما صح به اإلمجـاع حبكـم مـا           م   
  .إذاًصح به ، لعدم صحة القياس 

  

                                                
  .١/١٤: ، أسىن املطالب١/١٦٥: ، اموع١/٥:األم: ينظر) ١(
  .١/٢٠: ، شرح املنتهى١/٣٩: ، كشاف القناع١/٥٢:املبدع: ينظر) ٢(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٩٧ 

وياقَنِل ذَ شإن تعميم نسبة القول إىل املالكية يف أن أصلهم أن ما          :  بقولنا ك 
 ؛ ملا قـد مضى بأن ذلـك        القى الطاهرات من األجناس فإنه ينجسها غري مسلَّمٍ       

رواية غري مشهورة عن مالك ، إذ املشهور أنه ال حيكم بالنجاسة إال بالتغري وإال               
  .فال ، هذا فيما يتعلق مبذهب مالك

أما مذهب أيب حنيفة فإن نسبة األصل املذكور صحيح عنهم ، لكن هـذا      
 ؛ ألنه قد ثبت عن عامة احلنفيـة أنـه           ابن حزم هنا أيضاً غري مسلَّمٍ     الذي أراده   

يصحح القياس يف الرخصة إذا عقل املعىن ، ولذا قاسوا على ما صح به اإلمجـاع               
 الـذي ورد ذكـره يف       اِببكل ما ال نفس له سائلة ، وكذلك قاسوه على الذُّ          

ـ     عن رسول اهللا     احلديث الذي رواه أبو هريرة       إذا وقَـع  : ( لاـ أنـه ق
    هِمسغفَلْي ِدكُماِب أَحريف ش ابالذُّب ،   هِزعنِلي اًء        ،  ثُمِه دياحنى جدفإن يف ِإح  ،

  .) ١  ()خرى ِشفَاًءواُأل
ِلوعن ذلك أن الطَّ    مِ معاحلَ ام ِم إذا غُ  ارفيه الذُّس بابم ولـو كـان   ات ، 
وألمر بإفساد الطعام ؛ ألن املقام      ،   عر الش هنيلتنجيس لب  فيه يوجب ا   اِببموت الذُّ 

 أن يقاس على ذلك     حصمقام حاجة ، وال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة ، فَ           
والعلة اجلامعة يف ذلك أن تلك الدواب إذا ماتـت مل           ،  كل ما ال نفس له سائلة       

؛ ألا ال دم هلـا سـائل ،         حيتبس الدم بداخلها الذي هو سبب يف جناسة امليتة          
  فوجب أال تنجـ  ؛  ما ماتت فيه ، وذلك خبالف ما له نفس سائلة          س ـ تي منَِّإ فَ ته 

حتتبس فيها الد٢( اُءم (.  

                                                
أخرجـه البخاري يف صحيحه ، كتاب بدء اخللق ، باب إذا وقع الذباب يف شراب أحـدكم                 ) ١(

  ).٣١٤٢( ، ح ٣/١٢٠٦:فليغمسه
 ،  ٢٨٣: ، األسرار  ٢٩٠ - ١/٢٨٩: ، التجريد للقدوري   ١/٤٦:شرح خمتصر الطحاوي  : ينظر) ٢(

  .٢١/٩٩: فتاوى ابن تيمية ، جمموع١/١٧٩:الذخرية للقرايف
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 اِنيوبني ما ال دم له بأنه بالع      ،   ابن حزم عن التفريق بني ما له دم          وأجاب
 واملشاهدة نلَعأن الرباغيث والذُّ   م با هل  وحنوها اب د م  ، فما الذي جعله   مفَيـ ر  ونَقُ
  يف احلكم بينها ، وكِ  مالهم ا ميلُّ ، وكُ  ةٌت م يـا ؟         ٍةتفهي حـرام وجيـب اجتنا   

  .) ١ (! هلا بعد املوت ؟ممع أن امليتة ال د،  دون امليتة ِملد النجاسة ِلِتـلَِع جموِل
ورالدم املسفوح ، وألجل ذلك فقد       بأنه ليس كل دم حرام ، بل املراد       : د 

حرمه الش ربقوله تبـارك وتعـاىل     ع  : [  q  p  o  n  m  l   k  j  i

z  y  x  w   v  u    t  s  rZ )٢ ( .  
ـ  يف الد  م فال حيتبس الد    ،  ما ال دم له سائل     :واملراد مبا ال دم له أي      إذا  ِةاب 
     فُماتت الذي هو سبب يف العوالفَ اِتون املُ الِتض نجس     ة ، وهلذا وجدنا الـشرع 

 على بتد ر قَ)٣ ( )ما أَنهر الدم وذُِكر اسم اللَِّه فَكُلْ ليس الظُّفُر والسن: ( بقوله
 وذلك مـؤثر يف تطهريهـا ،    ، منها بتذكيتها  اُءم الد اقر اليت ت  ِةيحِب الذَّ لَّذلك حِ 

  وهذا هو الـدِمي أُ  الذ مرن    ا باجتنابه ، أما الدغـري املـسفوح ، واملتبقـي يف         م 
العوِقر  فْ فهو عمِ و  ا ال حتتقن             ِعاِرن الشوكذلك دم ما ال نفس له سائلة ؛ أل ، 

 احملظورة شـرعاً ،     اِءم وال حتتبس ، فخرجت بذلك من مجلة الد        ةٌالَي س اٌءمفيها دِ 
 ِروال يعلى ذلك ذبيحة املُ    د رتواملشرك والذَّ  د ا وإن       مِ ِحبن غري موضع التذكية فإ

         وإمنا لفـساد التذكيـة ،   ،  ِمكان فيها إراقة للدماء إال أن التحرمي ال الحتقان الد
   وألجل هذا مل يرِبت الش رـ         ع ـ   على هذه األفعال اآلثار املرتبة شـرعاً ِم  لِّن ِح

                                                
  .١٤٩ - ١/١٤٨:ينظر احمللى) ١(
  )١٤٥: (سورة األنعام) ٢(
 ، يف الذبائح والصيد ، باب ما أر الدم من           رواه البخاري يف الصحيح عن رافع بن خديج         ) ٣(

  ).٥١٨٤( ، ح٥/٢٠٩٦: القصب واملروة واحلديد
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وبني ما احتقنـت فيهـا      ،   ِحاِئبى بني تلك الذَّ   وس إلراقة الدماء منها ؛ فَ     ِةيحِبالذَّ
  .) ١ (الفضالت زجراً لفاعلها

وهو ترك القياس   ؛  إن مل يلتزم أبو حنيفة ومالك األمر األول         :  األمر الثاين 
ـ             فيما ثبت على خالف األصل ، وجب أن يلتزموا القياس فيما شابالـذُّ  ه باب 

والدوحنوها ، فيقيسوا على الذُّ     ود لَّ كُ اِبب    وٍح طائر أو ذي ر   لَّ كُ وِد ، وعلى الد 
منوحنو ذلك ، وال يقتصروا على ما ال نفس له سائلة فحسباٍبس ، .  

بأن ما ذكره ابن حزم من األوصاف غري مـؤثر يف احلكـم ،              : ويناقش
ولذلك فهذا مانع من صالحية الوصف للعلية لكونه غري مالئـم وال مناسـب              

  للحكم ، ويعهذا أَ  دحقَ د القياس ، وقد سبق البيان يف الباب الثاين أن مـن    ِحاِدو 
شروط العلة كوا مؤثرة يف احلكم أي مالئمة ومناسبة له ، فالتعليـل بكـون                
احلشرة ذات أجنحة ، أو ذات روح غري مناسب للتنجيس وعدمـه ، خبـالف               

شرعاً ، وعليـه    احتباس الدم واحتقانه املؤدي للفضالت والعفونات املنهي عنها         
فيمنع الِح صةُي        ثْ األوصاف اليت أوردها ابن حزم للتعليل ، ويبكَ ما ذَ  تراخلصم  ه 

  . احلكميةماً لشرعالِئلكونه م؛ من التعليل 
  )للشافعية: (اإللزام الثاين

أن هـو    الشافعية   ه ابن حزم ومن يتفق معه على أن قول        مل يثبت ما ادعا   
 طـاهراً ،    ارر ا ص  يغت ومل ي   أو مخرٍ   بولٍ ِلطْرِ بِ ممالً إذا ت  طْ إال رِ  ِنيتلَّاملاء البالغ قُ  

        ي عليهم يف ذلك ، فلما مل يثبت        ِعبل الثابت عنهم كما أسلفت هو خبالف ما اد
ـ  اِنتلَّ فيه قُ  اءٌٌنِإ: ى ا يف احلكم وهي    رخ األُ ِةور الص اقحلْ إِ حِصى ، مل ي   عداملُ ن  ِم
ةً الّ إِ اٍءمطْفوقعت فيه قَ  ،    أُوِقيمِ ةٌر         ن جناسة فإن حكم املاء النجاسة ، وذلك جياً ر

                                                
  :، جممـوع فتـاوى ابـن تيميـة        ١/١٨٠: ، الذخرية  ٢٩٠- ٢٨٥:األسرار للدبوسي : ينظر) ١(

١٠٠ - ٢١/٩٩.  
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       فْعلى أصل الشافعية يف أن قليل املاء يسوليس يثبـت عنـهم     ،   بقليل النجاسة    د
     غريه إال ما ذكروه يف ونَّ أَ ٍهج ح لَّ القُ دِنيت ح د صه عـن    فال يتأثر املاء بنق    يٍبِرقْ ت

  .إذاًم عن يسرياً إذا القى جناسة يسرية مل تغريه فَِنيتلَّالقُ
 

  )أليب حنيفة ومالك: (اإللزام األول
ال يلزم أبا حنيفة ومالكاً ما ألزمهما به ابن حزم يف كال األمرين اللـذين               

  : أوردمها عليهما يف هذه املسألة ومها
م أصلهم يف أن ما القى الطاهرات مـن األجنـاس           وهو التزا : األمر األول 

نجسا ، وال قياس على ما خرج عن هذا األصل ؛ فقد ثبت أن عامـة احلنفيـة     ه
   يرون القياس يف الرِصخ  ةُلَّة ، وهنا العِ   لَّ العِ ِتلَِق مىت ع وهـي أن عـدم   ؛ ت  لَِق ع

 واحتقانـه يف  ِمعدم احتبـاس الـد   بقلِّعت وحنوه مِنب اجلُ وِد ود اِببجناسة ميتة الذُّ  
 مـا ال    لُّ أن يقاس على ذلك كُ     حص يف ذلك ، فَ    عر الش ـصخوقد ر ،   ِهِمسِج

نفس له سائلة ، أما املالكية يف املشهور عنهم فال يلزمهم هذا األصل ؛ ملا مـضى       
م من أم ال حيكمون بالنجاسة للطاهرات إال إن تغري أحد أوصافها الريح والطع            

واللون بنجاسة ، وإمنا يتوجه هذا اإللزام لبعض احلنفية وبعض املالكية الـذين ال              
   يرون القياس يف الرفيلزمهم أن ال يقيسوا على ما صح به اإلمجـاع    ،   سائغاً   ِصخ

داً ألصلهم يف ذلك ، فال يلحقوا ميتة كل ما ال نفس له             رأو ثبت بالنص سواه طَ    
ـ  يف الطعام ؛ ألن املوضع موضع ر       هسم غَ صنالت ب  الثاب اِببسائلة مبيتة الذُّ   خٍةص 

  .فال يلحق به غريه
ال يلزمهما ما أوجبه من القياس لوجود اعتراض على القياس          : األمر الثاين 

الذي أورده وهو عدم صالحية ومناسبة الوصف للعلية ، خبالف ما أوردوه مـن              
ه ال يلزمهم قياس ذوات األرواح علـى   أنمِلعالوصف املالئم واملؤثر يف احلكم ، فَ 
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 جبامع أا دواب    اِبب طائر على الذُّ   لِّ جبامع أا ذات روح ، وال قياس كُ        اِببالذُّ
 خبالف   ، وهو الطهارة أو النجاسة   ،  فهذه األوصاف غري مؤثرة يف احلكم       ؛  تطري  

م فأنيط احلكـم   يف احلك  ةٌرؤثِّفإا م ؛  احتباس الدماء يف امليتات أو عدم احتباسها        
  .ا

  )للشافعية: (اإللزام الثاين
 إذا خالطه قطرة    ِنيتلَّال يلزم الشافعية أن يقولوا بطهارة املاء الناقص عن القُ         

    ِعجناسة لعدم صحة ما ادي   عليهم فيما ش ابوهي مسألة املاء البالغ      ؛  تلك املسألة  ه 
   وحنوه ؛ وذلك التفاقهم على أن هـذا املـاء           وٍل ب ِلطْرِ بِ ممالً إذا ت  طْ رِ الّ إِ ِنيتلَّقُ
ِجنلَّ ؛ ألنه ليس قُ    ست لَّبل قُ ،   اٍءا مت لَّ وجناسة ، واملاء الناقص عن القُ      اٍءا مبِ ِنيت ٍِلطْر 

     ِأَ فَ  بولٍ لُطْإذا صادف أن أضيف عليه رما القته النجاسة منه القته حالة كونه        لُو 
حيتمل املاء دفع النجاسة فيقال بنجاسته ؛ لكن يلـزم  فأكسبه النجاسة فلم ، قليالً  

 أن يلتزموا ذلك فيمـا      يِبِرقْلت لِ ِنيتلَّالقُ بِ يدِدح الت نَّأَالشافعية على الوجه القائل بِ    
قَنلَّ عن القُ  صولو يسرياً بِ   ِنيت على ما اتفقت كلمتهم عليه من أن املاء البـالغ           اًءن 
 ، فعليهم أن يأخذوا بالوجه القائـل        سج جناسة ن  ِلطْرِ بِ مم مىت ت  الًطْ رِ الّ إِ ِنيتلَّقُ

  ي املـاء إذا صـادف قليـل        تلَّ قُ ن اليسري مِ  صقْ الن رضي ، فَ   حتقيقٍ د ح ِنيتلَّبأن القُ 
  .  إذاًجناسة ، وإال لزم النقض 
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  مــســألــة
  بول وروث احليوانطهارة 

 
ذهب ابن حزم إىل جناسة بول احليوان وروثه ، ويشمل ذلك كل حيـوان         

 ال يؤكل ، فيجب اجتناب كـل ذلـك يف الطهـارة    يؤكل حلمه أم الذي  سواء  
  .) ١ (ٍشطَ أو عوٍع أو جاٍوده إال لضرورة تبر ذلك وشلُكْوالصالة ، وحيرم أَ

 
، وهـو   ) ٢ (القول بنجاسة بول احليوان مروي عن عبد اهللا بن عمـر            

  فعي إىل جناسـة روث احليـوان       ، وذهـب الشا  ) ٣ (حمكي عن احلسن البصري   
، وهـو  )٥(، ورواية يف مذهب احلنابلة ) ٤(، وهو قول األوزاعي ، وأيب ثور      وبوله  

، وهـو   ) ٦(الفاً حملمد   ن احليوان خِ   حلمه مِ  لَِكمذهب احلنفية يف بول وروث ما أُ      
    قِذْر٧ (مذهبهم أيضاً فيما ال ي(      يف اهلواء من الطري ، كالد اِجج وحنوهـا ،    طِّ والب 

                                                
  .١/١٦٨:ينظر احمللى) ١(
  ).٣٩٤٨(ح٢/٤١٣:، السنن الكربى للبيهقي) ١٢٤٢(ح١/١٠٩:مصنف ابن أيب شيبة: ينظر) ٢(
 ، واملروي عن احلسن أنـه      ١/٤١٤: ، املغين  ٢/٢٤٩: ، احلاوي الكبري   ٢/١٩٧:األوسط: ينظر) ٣(

مـصنف ابـن أيب     : ينظر. يف أبوال ذوات الكروش   كان يرى أن تغسل األبوال كلها ورخص        
  ).١٢٣٨(برقم ١/١٠٩:شيبة

  .٢/٥٠٧: ، اموع١/٤١٤: ، املغين١/٤١٨: ، البيان للعمراين٢/٢٤٩:احلاوي الكبري: ينظر) ٤(
   . ١/٢٥٤: ، املبدع١/٦: ، احملرر١/٨٦: البن قدامةالكايف: ينظر) ٥(
 دون روثه ، مث رجع عن تنجيس روثه فكان آخـر            فإن حممداً قال بطهارة بول ما يؤكل حلمه       ) ٦(

: ينظر. قوليه هو القول بطهارة روث ما أكل حلمه ملا رأى عموم بلوى الناس وامتالء الطرق ا               
  .١/٢٤٢: ، البحر الرائق١/٣٦: ، اهلداية١/٦١:املبسوط

  ).ذرق: (ادةاملغرب ، املعجم الوسيط ، م: ينظر. الذّرق ، والذُّراق هو خرُء الطائر) ٧(
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عاً فْ والعصافري وحنو ذلك مما يذْرِق يف اهلواء فقالوا بطهارة ذَرِقه وبوله د            اممأما احلَ 
ـ رِك بينهم فيما ذُ عن ذلك ، مع اختالٍفِزرح املشقة يف التِققُّحتللحرج ، ولِ   ن  ِم

  .) ١ (يفِفخ والتيظُِلغ التيثُن حأنواع النجاسة ِم
 

  :هذه املسألة فيها قوالن ملزمان ومها على الترتيب
   القول امللزم األول: هارة ر فقد نسب ابن حزم إليه القول بطفَ قول ز

ما أُِكلَ لَحمه فَال    : (بول ما يؤكل حلمه دون روثه ؛ تعلقاً حبديث        
، وقياساً على بول اإلبل الوارد يف حديث أنس بن          ) ٢ ()بأْس ِببوِلهِ 

 فَرخص  ،الْمِدينةَ )٥ (اجتووا )٤ ( عرينةَن ِماساً ن نَّأَ " )٣ (مالك  
                                                

  .٢٤٢-١/٢٤١: ، البحر الرائق٦٢-٦١: ، بدائع الصنائع٦١-١/٦٠:املبسوط: ينظر) ١(
 ، وال يثبت عنه لسقوط إسناده ، وقد رواه الدارقطين من            هذا احلديث ال يصح نسبته للنيب       ) ٢(

 ، وكـذا رواه البيهقـي يف        ١/١٢٨: يف الـسنن   حديث جـابر والـرباء بـن عـازب          
، ورواه ابـن اجلـوزي مـن طريـق الـدارقطين يف             ) ٣٩٥١ ،   ٣٩٥٠(ح٢/٤١٣:الكربى
 من ذلك شيء ، والصواب       ، وقد بني أئمة احلديث أنه ال يصح عن النيب            ١/١٠١:التحقيق

أنه قول أثر عن إبراهيم النخعي وعطاء والثوري كما حكاه مجلة من احملدثني واحلفاظ فروي عن     
   وهو عن عطـاء بـن أيب ربـاح يف املـصنف              ، ٦/٤٨٧:النخعي يف التاريخ الكبري للبخاري    

، وهو عن   ) ١٢٤١(برقم  ١/١٠٩:، ومصنف ابن أيب شيبة    ) ١٤٨١(برقم  ١/٣٧٨:لعبد الرزاق 
 ،  ١/٣٤٩:اإلشراف البـن املنـذر    :  ، وينظر  ٢٥:سفيان الثوري يف اختالف العلماء للمروزي     

  .٢/١٩٥:األوسط
 مكثـري  ، وأحـد     خادم رسول اهللا    أنس بن مالك بن النضر ، أبو محزة األنصاري ،           : هو) ٣(

 كان آخر   اله وعمره حىت   فبورك له يف ذريته وم      بكثرة املال والولد   الرواية عنه ، دعا له النيب       
  .١/١٩٢:الغابة ، أسد ١/١٠٩:االستيعاب: ينظر. هـ٩٣صرة إذ تويف سنة الصحابة موتاً بالب

  .٢/٣٣٦: ، اللباب٤/١٨٢:باألنسا: ينظر. عرينةُ هي بطن من بطون قبيلة جبيلة) ٤(
ينظر غريـب  . اجتويت البالد إذا كرهت املقام ا ، وهو مأخوذ من اجلوى داء باجلوف     : يقال) ٥(

  .١/٣١٨: ، النهاية يف غريب احلديث١/١٧٤:احلديث أليب عبيد
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  وا ِإِبـلَ الـصدقَِة فَيـشربوا مـن          أَنْ يـأْت    رسول اللَّهِ  هلم
   ، )١ (واسـتاقُوا الـذَّود  ، فَقَتلُـوا الراِعـي      ،أَلْباِنها وأَبواِلهـا    

  وسمر، فَقَطَّع أَيِديهم وأَرجلَهم ، فَأُِتي ِبِهم  فَأَرسلَ رسول اللَِّه 
مهني٢( أَع(  ،ِبالْح مكَهرتِةور) ٣( َةارونَ الِْحجضعي ") ؛ واملعىن أن ) ٤

بول اإلبل طاهر ولو مل يكن طاهراً ألمرهم بغسل أفواههم ، وهي            
مما ي؛  حلمها لُكَؤفكذلك احلكم يف بول كل ما ي٥ ( حلمهلُكَؤ (. 
   قول مالك فقد نسب إليه ابن حزم أنـه قـال            :القول امللزم الثاين 

 لَِك حلمه على ما أُ    لَِك حلمه قياساً ملا أُ    لَِكأُبطهارة بول وروث ما     
   ،  ِفاِل الـس  ها يف حـديث أنـس       ركْ الوارد ذِ  ِلِبحلمه من اإلِ  
ا يف حديث جابر بـن      هركْ الوارد ذِ  ِمن حلمه من الغ   لَِكوعلى ما أُ  

 أَأَتوضأُ من لُحوِم      سأَلَ رسولَ اللَّهِ   أَنَّ رجالً : " ) ٦ (مسرة  
                                                

. من الثالثة إىل العشرة ، ال واحد له من لفظه ؛ كالرهط والنفر وحنو ذلـك               : الذود من اإلبل  ) ١(
  .٧/٥٠: ، شرح النووي على مسلم٢/١٧١:لنهاية يف غريب احلديثا

تكحيلها بأميال أمحيت بالنار مأخوذة من املسمار ، أو هي لغة يف السمل وهو أن           : سمر األعني ) ٢(
سملَ وسمر لغتان مبعىن واحد لتقارب خمرجي الراء : تفقأ العني حبديد أو شوك وحنو ذلك ، يقال

  .١/٣٤٠: ، فتح الباري٣/٢٣٠:كشف املشكل البن اجلوزي: ينظر. والالم
أرض ذات حجارة سود معروفة باملدينة كأا احترقت بالنار ، وهي بقرب املكان الذي              : احلّرة) ٣(

 ، عمـدة    ١/٣٤٠: ، فـتح البـاري     ٢/٢٤٥:معجم البلدان : ينظر. فعل فيه العرِنيون فعلتهم   
  .٩/١٠٦:القاري

، ) ٢٣١(ح١/٩٢:والدوابا يف الطهارة ، باب أبوال اإلبل         عدة مواضع أوهل    رواه البخاري يف   )٤(
  ).١٦٧١(ح٣/١٢٩٦:واملرتدين يف القسامة ، باب حكم احملاربني ومسلم

  .١٨١ ، ١/١٦٩:احمللى: ينظر) ٥(
جابر بن مسرة بن جنادة السوائي ، الصحايب اجلليل حليف بين زهرة ، وابن أخت الصحايب       : هو) ٦(

: ينظر. هـ  ٧٤ أحاديث كثرية ، وتويف سنة      ، روى عن رسول اهللا        وقاص   سعد بن أيب  
  .١/٤٣١: ، اإلصابة١/٣٧٣:أسد الغابة
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٢٠٥ 

 :قال،    )وِإنْ ِشئْت فال توضأْ   ،  إن ِشئْت فَتوضأْ    ((  : قال  ؟ غنِمالْ
  نعـم فَتوضـأْ مـن لُحـوِم        ((  :قال؟  ِل  ِبأَتوضأُ من لُحوِم اإل   

، ))  نعـم ((  : قال  ؟ الْغنِم )١ ( أُصلِّي يف مراِبضِ   :قال،    ))ِلِباِإل
، واملعىن أنه لو    ) ٢ (" )) ال  ((:قال؟   أُصلِّي يف مباِرِك اِإلِبلِ    :قال

كان بول تلك األنعام وروثها جنساً ألمر الشارع باجتناا ، ففـي            
حديث أنس أباح هلم شرب األبوال ومل يأمرهم بغسل أفـواههم ،       

وِض الغنم دليل على طهارة      حديث إباحة الصالة يف مواضع رب      ويف
ذلك ، فيقاس على تلكـم      بوهلا وروثها وال سيما أا ال ختلو من         

إن أبواهلا وأرواثها طاهرة كمـا      :  حلمه فيقال  لَِكاألنعام كل ما أُ   
  .) ٣ (من والغِلِبحكمنا بطهارة بول وروث اِإل

 
 ًأوال:    فَ ألزم ابن حزم زر       يف هذه املسألة بقياس روث ما ي حلمه  لُكَؤ 

   على بول ما ييف حكم الطهـارة جبـامع أن كليهمـا          حلمه   لُكَؤ
مسمِ يلٌِحت      كَن غذاء احليوان ، فكما حم    بطهارة بول مـا ي ـ ؤ  لُكَ

 ؛  وِث فيلزمه أن يقول كذلك يف الـر       ِهاِئذَ غِ وِلضحلمه وهو أحد فُ   
 البهيمة فكان حكمـه كحكـم البـول يف          اِءذَ غِ وِلض فُ دحألنه أَ 

 .ى ذلك النقض ، وإال فيلزم علقرالطهارة وال فَ

                                                
مرابض مجع مربض ، وهو مواضع إقامة الغنم عند مبيتها ، مأخوذ من ربض إذا ثىن ركبته وبرك ) ١(

  . ٢/١١٣: ، عون املعبود١/٢٧٩:مشارق األنوار: ينظر. على األرض
  ).٣٦٠(ح١/٢٧٥: مسلم يف الطهارة ، باب الوضوء من حلوم اإلبلرواه) ٢(
قياساً ملا يؤكل حلمه علـى مـا ال          "١/١٨١: ، والذي يف احمللى    ١٨١ ،   ١/١٦٩:احمللى: ينظر) ٣(

ليستقيم املعىن وهو حتصيل مذهب املالكية ، وعليـه         ) ال(، والصواب حذف لفظ     " يؤكل حلمه 
  .ينبين إلزام ابن حزم
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ـ ومل ي ،   بعض األبوال على بعـض       رفَ ز قاس :"قال ابن حزم    ِسِق
وهذا هو الذي أنكره أصحابه علينا يف تفريقنا        ،   على البول    وثَرال

إال أننا حنـن     ؛   وبني املتغوط فيه  ،  بني حكم البائل يف املاء الراكد       
  .)١ ("  برأيه الفاسدرفَ وقاله ز،   لرسول اهللاقلناه اتباعاً

 ًألزم ابن حزم مالكاً بِ     :ثانيا ن عِ  مِ ٍداِحوِيقْة أَ دهـي يف رأيـه       ٍةس ، 
   ن قياسهم الذي أوردوه ، إذ يرى املالكية         مِ ِرظَأجدر وأحظى يف الن

   أن كل ما يحلمه من احليوان والطري فبوله وروثـه طـاهران          لُكَؤ 
ابقة ، والعلـة     الواردين يف النصوص الـس     ِمن والغ ِلِبقياساً على اإلِ  

اجلامعة يف ذلك أا حيوان يؤكل حلمه ، فأورد عليهم ابن حـزم             
 :ِةسِيقْ عدة ليبطل قياسهم ذلك ، وفيما يأيت بيان تلكم اَألةًسِيقْأَ
             ا ذوات أربع منقياس كل ذي أربع على اإلبل والغنم جبامع أ

الدواب ، وعليه فيلزمهم أن يقولوا بطهارة كـل حيـوان ذي            
 .رجل حىت الكلب واخلنـزيرأربع أ

     ِِلِبقياس كل حيوان على اإل والغ ا حيوان ، وبنـاء       ِمنجبامع أ 
على ذلك يدخل يف الطهارة مجيع احليوانات بال استثناء جبـامع   

 .احليوانية
       ِـ  ِلِبقياس أبوال وأرواث كل ما عدا اإل والغ م املـذكورين يف    ن

النولوية ؛ ألن مأكول     على أرواث وأبوال بين آدم بطريق األ       ص
 يف اجلوف فيستحيل إىل     ريغتمث ي ،  راً حالالً   اِهبين آدم يدخل طَ   

ساً ، فكان حكم مـا تعتلفـه        ِجيثاً ن ِب ، فيخرج خ   ٍنت ون اٍدسفَ
 اآلدمـي   ِثبن خ ناً أوىل بالنجاسة مِ   ِتداً ن اِسالدواب مث خترجه فَ   

                                                
  .١/١٨١:ري من احمللىبتصرف يس) ١(
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وهذه علة أعم مما    وال سيما أا ال تتوقى النجاسات يف علفها ،          
 .علل املالكية به

    ِِلِبقياس البقر على اإل والغ ذلـك جيـزئ يف      لَّم جبامع أن كُ   ن 
 جبامع أا مما يزكى     ِمن والغ ِلِباألضاحي ، أو قياس البقر على اإلِ      

من يمة األنعام ، وهذه العلة أخص مما علل به املالكية ، قـال        
 حلمه على ما    لُكَؤ ملا ي  ساً فعلنا ذلك قيا   :فإن قالوا : " ابن حزم 

 ال يفَ : قلنا هلم   ؛  حلمه لُكَؤ قِ الّه سِلِبم على اإلِ  ت والغ ذي  لَّم كُ ن 
 ألنه   ؛  حيوان لَّ أو كُ  ،!  ؟  ألا ذوات أربع وذوات أربع      ؛ أربع

ـ  ما عدا اإلِ   لَّم كُ تس قِ الّأو ه ،   ! ؟ حيوان وحيوان  ـ  ِلِب والغ ِمن 
 احملرمني فهذه علة    ِهِوجبول اإلنسان ون   املذكورين يف اخلرب على   

ــ  ــتم تق ــتكم إن كن ــن عل ــم م ــاألعم يف ـأع   ولون ب
 فإن جلأمت ههنا إىل القول باألخص يف العلـل قلنـا            ،!  ؟ العلل
ـ ِلِبن األنعام املسكوت عنها على اإلِ   م مِ تس قِ الّه فَ :لكم والغ ِمن 

 تكـون   منالغ و لُِبن البقر فقط كما اإلِ     مِ يةًِحضوهي ما تكون أُ   
ن البقر فقط كما يكـون   أو ما يكون فيه الزكاة مِ   ،!  ؟ يةًِحضأُ

 من البقر خاصـة  ِمِرح أو ما جيوز ذحبه للم  ،!  ؟ ِمن والغ ِلِبيف اإلِ 
 ِلِب دون أن تقيسوا على اإلِ     ،! ؟ ِمن والغ ِلِبكما جيوز ذلك يف اإلِ    

والغِمن ـ       يِد والص ر فـساد    والطري فهذا أخص من علتكم فظه
 .)١ (" قياسهم مجلة يقيناً

  
  

                                                
  .١٨٢ - ١/١٨١:املصدر السابق) ١(
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ر من القول بـالتفريق  فَز بعد حتقيق ما نسبه ابن حزم لِ    :القول امللزم األول  
   بني بول ما يله على الطهارة خبالف روثه ، يظهر أن         حلمه وبني روثه ، فبو     لُكَؤ

  :ر حكوا عنه روايتني ومهافَ؛ ألن نقلة مذهب ز! هذه النسبة فيها نظر 
 األوىل :بول ما ي١ ( حلمه وروثه طاهرانلُكَؤ(.  
 الثانية :جناسة روث ما ي٢ ( حلمه اعتباراً ببولهلُكَؤ( . 

      يؤكل حلمـه دون     ر أنه قال بطهارة بول ما     فَومل أقف على من نقل عن ز 
روثه ، لكن املروي عنه ذلك هـو حممد بن احلسن فإنه قال بطهارة بـول مـا                 

يلُكَؤ     حلمه دون روثه ؛ م سِدت   الً لذلك حبديث العِنريالسابق ، وما ورد فيه من       ني 
 حلمه من احليوان استشفاء به ، وألن االستشفاء         لَِكالترخيص يف شرب بول ما أُ     

، فدل على أن أبواهلا طـاهرة ، وأما أرواثها فإا جنسة حلديث            ) ٣ (باحملرم باطل 

                                                
   ، حتفـة    ١/٢٠٠: ، شـرح خمتـصر الكرخـي       ١/١٣١:خمتصر اخـتالف العلمـاء    : ينظر) ١(

 ، االختيـار لتعليـل      ١/٣٦٣: ، احملـيط الربهـاين     ١/٦٢: ، بدائع الـصنائع    ١/٥٠:الفقهاء
  .١/١٨٩: ، حاشية ابن عابدين١/٢٠٥: ، شرح فتح القدير١/٣٦:املختار

 ، وهذه الرواية عن     ١/٢٠٥: ، شرح فتح القدير    ١/٣٩: ، اجلوهرة النرية   ١/٦١:املبسوط: ينظر) ٢(
 ، ونسب ابن عبد الرب لزفـر        ١/٧٣٩:البناية: زفر صححها العيين يف شرحه على اهلداية ، ينظر        

 ،  ٢٢/٢٤٠:التمهيـد : ينظـر . القول بنجاسة البول وأنه يفـسد الـصالة قليلـه وكـثريه           
  .١/٣٣٦:االستذكار

، فَتداووا ، خلَق الداَء والدواَء ِنَّ اهللا إ: (  أنه قالحلديث أم الدرداء رضي اهللا عنها عن النيب ) ٣(
، ورجاله ثقات ، وله شاهد ) ٦٤٩(ح ٢٤/٢٥٤:أخرجه الطرباين يف الكبري) وال تتداووا ِبحراٍم

  ) ه مل يجعلْ ِشـفَاَءكُم ِفيمـا حـرم علَـيكُم          ِإنَّ اللَّ : (من حديث ابن مسعود موقوفاً عليه     
  رواه البخاري عن ابن مسعود معلقاً بصيغة اجلزم يف كتاب األشربة ، باب شرب احللـوى              
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هــذَا  : ( وقال ِهاِئجن حال اسِتٍةوثَ وريِنرجح ِبيِت ملا أُ وثَ الر د ر أن النيب   
٢ (، أي جنس  ) ١ ()ِركْس(      وبـذلك يتـبني أن       وِث ؛ فدل ذلك على جناسة الر ، 

هارة بول ما أكل حلمه ، وجناسة روثـه ،          مذهب حممد بن احلسن هو القول بط      
 عن قائله ، ولكـن روي أن        ِرظَ الن ِعطْفلعل ابن حزم أراد إلزام هذا املذهب مع قَ        

   حممد بن احلسن رجع        يف آخر أقاويله إىل أن روث ما ي حلمه من الـدواب     لُُكَؤ 
طاهر وذلك ملا رأى تحر٣ ( الناس وعموم البلوى بذلكج(.  

 ما نسبه ابن حزم ملالك من القول بطهارة بول وروث           :لزم الثاين القول امل 
مأكول اللحم ، وجناسة ذلك من غري املأكول ، هو صحيح ثابـت يف مـذهب                

  .)٤ (املالكية املتقدمني منهم واملتأخرين
 

 بـني   قر فَ هنر أَ فَ يثبت عن ز    مل :ذكر من وافق القول امللزم األول     : أوالً
 يف الطهارة والنجاسة ، وإمنا ثبت ذلك عن حممد بن احلسن كمـا           وِثالبول والر 

                                                                                                                                       
 جممـع الزوائـد   : ينظر.  ، وصححه اهليثمي ، وابن حجر ، واأللباين        ٥/٢١٢٩:والعسل:  
  .٤/١٧٥: ، السلسلة الصحيحة١٠/٧٩: ، فتح الباري٥/٨٦

  .من حديث ابن مسعود) ١٥٥(ح١/٧٠:رواه البخاري يف الطهارة ، باب االستنجاء باحلجارة) ١(
  .٢/٣٠٤: ، عمدة القاري١/٢٥٨: ، فتح الباري١٢٥:هدي الساري: ينظر) ٢(
ــر) ٣( ــل: ينظـ ــصغري٣٧ ، ١/٣٠:األصـ ــامع الـ ــرار٨١ ، ٨٠: ، اجلـ   : ، األسـ

ــسوط٣٣١ - ٣٢٧ ــصنائع ٦١-١/٦٠: ، املب ــدائع ال ــة١/٦١: ، ب    ، ١/٣٦: ، اهلداي
  .١/٣٦٤:احمليط الربهاين

   ،  ٣٣: ، جـامع األمهـات     ١/٦٤: ، التلقني  ١/٨٦: ، النوادر والزيادات   ١/٢١:املدونة: ينظر) ٤(
  .١/٨٥:شرح اخلرشي على خليل 
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، وهذا القول مروي عـن  )١ ( يقول بطهارة بول احليوان دون روثه   هنوأَ،   تفْلَسأَ
  . رحم اهللا اجلميع)٢ (الليث بن سعد

 القول بطهارة بول وروث املأكول :ثاينذكر من وافق القول امللزم ال: ثانياً
ى على موضع فيـه  لَّ، فإنه ص ) ٣ (من الدواب مروي عن أيب موسى األشعري        

نتن   وروث ، والب راءٌ  : ( جبنبه ، فقال   ةُيوس ا وثَمنهوقد سبق بيان أنه قد       )٤ ()ه ، 
  اهيم النخعـي ،     حلمه من البهائم عـن إبـر       لَِك القول بطهارة أبوال ما أُ     ـرِثأُ

، ) ٦ (، وهو ما اختـاره ابـن املنـذر        ) ٥ (وعطاء بن أيب رباح ، وسفيان الثوري      

                                                
لكن قد ذكرت أن آخر أقاويل حممد أنه قال بطهارة الروث ، وعليه فقوله طهارة بول وروث                 ) ١(

: ينظـر . ه من احليوان ، أما الطري فلهم فيه تفصيل آخر ليس هذا موضـع ذكـره              حلم لَِكما أُ 
   .٢٤٦ ، ١/٢٤٢: ، البحر الرائق٦٢ - ١/٦١: ، بدائع الصنائع٦١ - ١/٦٠:املبسوط

 ، وذكر ابن عبد الرب أن أصح قويل الليث هـو            ١/٥٧١: ، البدر املنري   ٢/٥٠٧:اموع: ينظر) ٢(
  .١/٣٣٦: ، االستذكار٢٢/٢٤١: التمهيد:ينظر. جناسة بول وروث الدابة

 ، وعاِملُـه    عبد اهللا بن قيس بن سليم ، أبو موسى األشعري ، أحد صحابة رسول اهللا                : هو) ٣(
على اليمن ، كان من أندى الناس صوتاً بالقرآن ، وهو الذي فَقَّه أهل البصرة يف دين اهللا ، تويف             

  .٤/٢١١: ، اإلصابة٣/٩٧٩:االستيعاب: ينظر. هـ ، وقيل غريه٤٤سنة 
ــصنف) ٤( ــرزاق يف املـ ــد الـ ــيبة يف ) ١٦٠٦(ح١/٤١٠:رواه عبـ ــن أيب شـ ، وابـ

، ورواه البخاري معلقاً بصيغة اجلزم يف كتاب الطهارة ، باب أبوال       ) ٧٧٥٣(ح٢/١٦٩:مصنفه
 ، وقد وصله أبو نعيم شيخ البخاري ، وموصول من طريق عبـد              ١/٩٢:اإلبل والدواب والغنم  

   .١٤١-٢/١٤٠: ، تغليق التعليق١/٣٣٦:فتح الباري: ينظر. يب شيبة السابقنيالرزاق وابن أ
   ، وعـن عطـاء يف مـصنف         ٦/٤٨٧:فروي عن النخعي يف التـاريخ الكـبري للبخـاري         ) ٥(

، وهو عن   ) ١٢٤١(برقم  ١/١٠٩:، ومصنف ابن أيب شيبة    ) ١٤٨١(برقم  ١/٣٧٨:عبد الرزاق 
 ،  ١/٣٤٩:اإلشراف البـن املنـذر    :  ، وينظر  ٢٥:سفيان الثوري يف اختالف العلماء للمروزي     

  .٢/١٩٥:األوسط
  .٢/١٩٩: ، األوسط١/٣٥٢:اإلشراف البن املنذر: ينظر) ٦(
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؛ هلُثْ مِ وثُوالر   ألنه م سمِ يلٌِحت   ن غذاء الدِةاب   وهو و ، ج١ ( يف مذهب الشافعية   ه( ،
 ، واختـاره ) ٤ (، وابن تيميـة ) ٣ (، ونصره ابن قدامة) ٢ (وهو املعتمد عند احلنابلة   

  . ، وغريهم ، رحم اهللا اجلميع)٥(الشوكاين
 

  )رفَزاملُوجه ِل: (اإللزام األول
    ر التفريق بني البول والـروث مـن احليـوان طهـارة            فَملا مل يثبت عن ز  

 قرإن مما فَ  : وجناسة ، ناسب االنتقال إىل مناقشة من ثبت عنه هذا القول ، فيقال            
 ، إذ   ِهِلكْ وأَ ِهِلاون ت لُّبه حممد بن احلسن بني البول والروث أن مقتضى الطهارة حِ          

 ، ولو قلنا بطهـارة  هبرا شنحبفلما قلنا بطهارة البول أَ    متالزمان ،  لُّالطهارة واحلِ 
َألوِثالر بحلَكْا أَنوال أَه ، حذاد ٦ ( يقول (.  

 ؛ ألن ذلك منـتقض      ِلكْ األَ لِِّحبني  الطهارة و بأنه ال تالزم بني     : وأجيب
 مرح ، ومع ذلك ي    راِه طَ رِكا ذُ  م لُّباآلدمي ، وبالنخامِة واملُخاِط وحنو ذلك ، وكُ       

ه كاآلدمي ، وإما السـتقذاره واسـتخباثه        ِتامر وكَ ِهِتمرحأكل شيء منها ؛ إما لِ     
ـ         كَالنخامِة واملُخاِط ، فدل ذلك داللة         طـاهر   لُّ واضحة علـى أنـه لـيس كُ

يبلُكْ أَاح٧ (ه (.  
                                                

 ، فـتح    ٢/٥٠٧: ، امـوع   ١/١٦: ، روضـة الطـالبني     ١/٣٦:العزيـز للرافعـي   : ينظر) ١(
  .١/٣٣٨:الباري

  .١/١٠٨: ، شرح منتهى اإلرادات١/١٩٤: ، كشاف القناع١/٣٣٩:اإلنصاف: ينظر) ٢(
  .١/٤١٤:املغين: ينظر) ٣(
  .٢١/٥٤٢:جمموع الفتاوى: ينظر) ٤(
  .١/٦١:نيل األوطار: ينظر) ٥(
  .١/١٤١: ، البحر الرائق١/٦١:املبسوط: ينظر) ٦(
ــر) ٧( ــوع: ينظ ــب٢/٥٠٤:ام ــىن املطال ــاع١/٩: ، أس ــشاف القن    ، ٦/١٨٩: ، ك

  .٦/٣٠٩:مطالب أويل النهى
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وأما استدالل حممد بن احلسن على جناسة روث املأكول حلمه من احليوان            
   حلمـه ،    لُكَؤ ، فهو ممتنع ؛ ألن املراد روث ما ال ي          )١ ()هـذَا ِركْس : (حبديث

   ، فتحمـل النجاسـة      )٢ ()اٍرفَأَتيته ِبحجريِن وروثَِة ِحم   : (ويشهد لذلك رواية  
   بناء على هذه الروِةاي     على كل ما ال ي لِّ    لُكَؤم عدم صـحة هـذه       حلمه ، ولو س  

  على أا روثـة مـأكول      ) هـذَا ِركْس : (الرواية ملا صح االستدالل أيضاً بقوله     
  اللحم ؛ ألن القضية قضية عني فيحتمل أن تكـون روثـة مـأكول اللحـم ،                 

ـ قْ ، وال ي   ِنينفَ الـص  معن روثة غري مأكول ، فال ي      وحيتمل أن تكو      بكوـا   عطَ
            املركـوس أي املـردود     : ِسكْروثة غـري مـأكول ؛ ألن مـن معـاين الـر  

  ، ) ٤ (Z;  >  =  <? ] : ، وقد قـال تعـاىل     )٣ (وهو معىن الرجيع  
أي أرجعهم وردهم إىل أحكام أهل الشرك من استباحة الدم وسالذُِّيب ر٥ (ِةي ( .  

على جناسة عموم الروثة ،     ) هـذَا ِركْس : (وبناء على ذلك فال يدل قوله     
 مطلقاً لكونه زاد دواب اجلن الوارد ذكـره يف          وِثالروإمنا ي عن االستنجاء بِ    

لَكُم كُلُّ عظٍْم ذُِكر اسم اللَِّه عليه يقَع يف أَيِديكُم أَوفَر ما            ( : قول املصطفى   

                                                
  .٢١٢ق خترجيه قريباً يف ص سب) ١(
  ، ) ٩٩٦٠(ح١٠/٦٣:، والطـرباين يف الكـبري     ) ٧٠(ح١/٣٩:أخرجه ابن خزمية يف صحيحه    ) ٢(

ال بأس به ، وال حيتج : "ويف سنده زياد بن احلسن بن الفرات ، وثقه ابن حبان ، وقال الدارقطين   
اجلـرح  : ينظـر " منكر احلـديث  : "، وقال أبو حامت   " صدوق خيطئ : "، وقال ابن حجر   " به

  . ٢١٩: ، تقريب التهذيب٣١: ، سؤاالت الربقاين٨/٢٤٨: ، الثقات٣/٥٢٩:والتعديل
  .٢/٢٥٩: ، النهاية يف غريب احلديث١/٢٧٥:غريب احلديث أليب عبيد: ينظر) ٣(
  )٨٨: (سورة النساء) ٤(
  .٢/١٥٥: ، زاد املسري١/٤٥٩: ، معامل التنـزيل٥/١٩٢:جامع البيان: ينظر) ٥(
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   فال تـستنجوا     فقال رسول اللَِّه      ،  وكُلُّ بعرٍة علَف ِلدوابكُم     ، ونُ لَحما يكُ
  .)١ ( )فَِإنهما طَعام ِإخواِنكُم، ِبِهما 

 لكونه جنساً ، ولـيس كـل األرواث   وقد حيتمل حترمي االستنجاء بالروث   
  . طاهراً

  )املُوجه ملالك: (اإللزام الثاين
ـ د ابن حزم إلزام مالك بأن يلحق مجيع احليوانات باإلِ         أرا ـ  ِلِب والغ يف  ِمن 

طهارة أرواثها وأبواهلا جبامع احليوانية فيقال بطهارة بول وروث كل حيوان ، أو             
    كَأن يلحق كل ما ست  عنه الن ن احليوان باآلدمي فإنه مع طهارة حلمه ولبنه         مِ ص

    ن هتِذرِجإال أن بوله وعكان حكمه كحكمه ، فنوقش ما ألزم به ابن حـزم            ف ةٌس
  : بناء على ما يليِةسِيقْ هذه اَألدرمالكاً ومن ذهب مذهبه ِب

 ًأوال :     ِراألصل اجلامع طهارة األعيان حىت يـ  الدليل على جناستها ، فَ     د  لُّكُ
ما مل يرد دليل على تنجيسه من كتاب أو سنة أو إمجاع أو قياس صحيح               

   قُفهو طاهر حىت يالدليل على جناسته ، ومل تثبت جناسة بول وروث ما           وم 
يلُكَؤ    حلمه استصحاباً لألصل وت موقـد قـال     ) ٢ (كاً بالرباءة األصلية  س ،

                                                
ــا ) ١( ــصالة ، ب ــاب ال ــسلم يف كت ــراءة  رواه م ــصبح والق ــالقراءة يف ال ــر ب   ب اجله

ــن ــى اجل ــر ) ٤٥٠(ح١/٣٣٢:عل ــسعود ، وينظ ــن م ــديث اب ــن ح ــوع : م   جمم
   ، ١/١١٩: ، نيــل األوطــار٢/٣٠٠: ، عمــدة القــاري٢١/٥٧٨:فتــاوى ابــن تيميــة

  .١٣/١٥٣: ، موسوعة أحكام الطهارة١/٢٢٠:عون املعبود
  مـر يف الزمـان الثـاين ، بنـاء علـى            هي احلكم بثبوت أ   : االستصحاب أو الرباءة األصلية   ) ٢(

  ثبوته يف الزمان األول لعدم وجود مغري ؛ مسي استـصحاباً بنـاء علـى مـصاحبة احلكـم                    
ــسابقة  ــة ال ــر. للحال ــاج: ينظ ــول ٣/١٧٣:اإل ــة الوص ــم ١٤٦: ، غاي    ، معج

  .٥٦:مصطلحات أصول الفقه
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 وقال جل ، )١ (Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾Z  ] : تعاىل

 .)٣ ( )٢ (Z*  +    ,  -  .  /  0  1  2  43  ]  : شأنه
أنه مل يثبت دليل على النجاسـة بـل ورد يف ذلـك             ال يسلَّم   : ورد بأنه 

 أنه  حديث صحيح وهو حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما ، عن النيب             
مقَ بِ رباِن   : ( فقال يِنرذَّبعا لَيمهاِن يف كَِبريٍ   ،  ِإنذَّبعا     ، وما يمهـدا أَحأَم 

 ، )٤  ()ر فَكَانَ يمـِشي ِبالنِميمـةِ  وأَما اآلخ،   يستِتر من الْبوِل     فَكَانَ ال 
ن اسـتهان بـه      م دعو بذلك اجتناب البول ، وت     فافترض رسول اهللا    

     بالعذاب ، وهذا عموم ال يخص  ولٌ منه ب  فَ،   وٍل دون بعلى جناسـة    لَّد 
  .)٥ (مجيع األبوال

ك أن املراد   للعهد ، فتبني بذل   ) الْبوِل: (بأن األلف والالم يف لفظ    : وأجيب
هو البول املعهود وهو بول اإلنسان نفسه ، ويشهد لذلك الرواية املفسرة            

 ، وألجل هذا قال     )٦ () يستِتر من بوِلهِ    أَحدهما ال  انَكَ : (وهي قوله   
كَانَ ال يستِتر   : ( لصاحب القرب  وقال النيب   : "البخاري يف ترمجته للباب   

                                                
  ).٢٩: (سورة البقرة) ١(
  ).١١٩: (سورة األنعام) ٢(
  .١/٦١: ، نيل األوطار٢١/٥٤٢: ، جمموع فتاوى ابن تيمية٢/١٩٩:طاألوس: ينظر) ٣(
احلديث رواه الشيخان ، واللفظ للبخاري يف صحيحه ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء يف غسل        ) ٤(

ــدليل علــى جناســة ) ٢١٥(ح١/٨٨:البــول ، وملــسلم حنــوه يف الطهــارة ، بــاب ال
  ).٢٩٢(ح١/٢٤٠:البول

   .١/٦٧: ، اللباب للمنبجي١/٣٧٥: السنة للبغوي ، شرح١/١٧٩:احمللى: ينظر) ٥(
وهذه الرواية هي يف كتاب الطهارة من صحيح البخاري ، باب من الكبـائر أال يـستتر مـن     ) ٦(

، وحنو هذه الرواية يف صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب الدليل على              ) ٢١٣(ح١/٨٨:بوله
  ).٢٩٢(ح١/٢٤٠:جناسة البول
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، فدل ذلك بوضوح على أنـه  ) ١ (" ى بول الناس ومل يذكر سو  ) ِمن بوِله 
 .)٢( استدل به على جناسة مجيع األبوالال تعلق يف هذا احلديث ملن 

 ًثانيا :م ن زعم  أن ش رِلِب أبوال اإلِ  ب خ اص بالع ِنريني  فهو م ـ خ  ؛ ألن   ئٌِط
ل العامـة    هنا ، وكذلك استعما    مِدعن ال تثبت إال بدليل وهو م      ةَيوِصصاخلُ

 يـلٌ ِلن أهل العلم د    مِ ٍريِك ن ِرين غَ ياً وبيعاً مِ  اِود ت اِرعب واألَ اِلوبواخلاصة لألَ 
 .)٣ (على طهارا

 لُّداستدالل ضعيف ؛ ألن املختلف فيه ال جيب إنكاره ، فال ي           : ورد بأنه 
 .)٤ (عدم اإلنكار على اجلواز فضالً عن الطهارة

 ًاألصل هي أنه بول مـأكول اللحـم ؟  كون العلة يف  ملاذا ال جيوز    : ثالثا ! 
 ؛ ألن عـدم االنعكاس أيسر من      ةًسِكعن ، وإن مل تكن م     ةٌدِرطَّ م ةٌلَّوهي عِ 

 ، فكان إحلاق األبوال باللحوم يف الطهـارة والنجاسة أوىل          اِدرعدم االطِّ 
 .)٥ (داً من غريهروأحسـن طَ

ومهم وألبام طاهرة ، ومــع ذلـك   منتقض ببين آدم فإن حل    : ورد بأنه 
  فأبواهلم حرام جنسة ، فكانت أبواهلم حرام حبكـم دمـائهم ال حبكـم              

  .)٦ (حلومهم ، فكذلك أبوال اإلبل حيكم هلا حبكم دمائها ال حبكم حلومها
  :ٍهِجون أَهذا القياس مردود ِم: وأجيب

                                                
  .١/٨٨:صحيح البخاري) ١(
 ، ٢١/٥٤٨: ، جمموع فتاوى ابن تيميـة  ١/٣٢٦:شرح ابن بطال على صحيح البخاري     : ينظر) ٢(

  .١/٢٠٦: ، حتفة األحوذي١/٦١:نيل األوطار
  .٢/١٩٩:األوسط: ينظر) ٣(
  .٦/١١٨: ، سبل اهلدى والرشاد١/٣٣٨:فتح الباري: ينظر) ٤(
  .٥٥٦ - ٢١/٥٥٤: ، جمموع فتاوى ابن تيمية١/١٨٧:ينظر اجلامع البن يونس) ٥(
  .١/٥١: ، حتفة الفقهاء١/١٨٢: ، احمللى١/١٠٩:شرح معاين اآلثار: ينظر) ٦(
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 وظهوره  ِهوِزر قبل ب  معدم تسليم علة األصل ؛ وهو أن الد       : الوجه األول 
ال حيكم عليه بالنجاسة ، فال بد من وجود دليل يثبت جناسته ، إذ األعيان               
النجسة ال يقضى عليها بالنجاسة حىت تفارق مواضع خلقها ، فال حيكـم           

       بنجاستها وهي يف باطن املخلوق ؛ ألنه وصف    هلا مبا ال ت ِصتبه هـذا    ف 
     أمر ، واألمر اآلخر أن الدن املخلوق هو أحد األركان الـيت        الذي يف بد   م

        ا فاحلكم عليه بالنجاسة ح كْال تقوم حياته إالـ  بأن اهللا قد جعل أَ     م حد 
أركان خلقه نوِجعاً نساً ، وهذا يف غاية الب١ (ِدع( . 
إن قياس احليوان على اآلدمي يف أن أبواهلا جنسة ، قياس يف            : الوجه الثاين 

ـ رنيني السابق فقد أباح هلم النيب مقابلة النص ، وهو حديث الع    ش رب 
  .)٢ (ص يف مقابلة الناسيأبواهلا ، وال ِق

دور :   بأنه إمنا أبيح شراألبوال لـضرورة التـداوي ، وهـو جـائز           ب   
   ليس حمرماً ؛ ألن ما اضـطر إليـه املـرء فهـو              إذاًبالنجاسات ، وهو    

ـ         ذلك قـول اهللا تبـارك     غري حمـرم عليه ؛ كامليتة للمضطر ، ويـدل ل

  .)٤) (٣ (Z,-./43210 *+ ] :وتعـاىل
 ، ففارق حكم املتـداوي حكـم        ةٌورر أن التداوي ض   ملَّسال ي : وأجيب

  :املضطر ألكل امليتة وحنوه بأمور منها
             عدم وجوب التداوي ، يف حني أن أكل املـضطر للميتـة

 . خشية اهلالك واجب
                                                

  : ، جممـوع فتـاوى ابـن تيميـة         ٢/٢١٩: ، الفـروق للقـرايف     ١/١٨٥:الـذخرية : ينظر) ١(
  .١/٥٦: ، حاشية الدسوقي٦٠٠ - ٢١/٥٩٨

  .٢١/٥٥٧: ، جمموع فتاوى ابن تيمية٢/٢٠٠:األوسط: ينظر) ٢(
  ).١١٩ (:سورة األنعام) ٣(
  .١/٣٣٨: ، فتح الباري٢/٥٠٧: ، اموع١/١٠٨:شرح معاين اآلثار: ينظر) ٤(
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 كثري من املرضى قد يشفى بال تخبالف املضطر للميتةاٍود ، . 
 الدواء غري مساعة للمضطر للميتةٍنيقَتخبالف دفع ا ، . 

  . )١ (إىل غريها من الفروق اليت تبني أن التداوي ليس من الضرورة يف شيء
إن قياس احليوان على بين آدم قياس مـع الفـارق ؛ ألن             : الوجه الثالث 

قد فارق احليوان يف الطهـارة      اإلنسان ال علة جتمع بينه وبني احليوان ، ف        
ساً ، فميتة احليوان جنسة خبالف ميتة بين آدم علـى           كْداً وع ـروغريها طَ 

 دون أبوال بين آدم ،      ِلِب أبـوال اإلِ  ِبر الشرع يف ش   نَِذالصحيح ، وقد أَ   
 بالصالة يف مرابض الغنم ، ومل يأذن بالصالة يف مواضع بول ورجيع             نَِذوأَ

متعبدون ، وليس كذلك احليوان ، وغري ذلـك مـن           بين آدم ، وبنو آدم      
 الفروق اليت تبني أن جعل البهائم يف حٍزيي اِيبنح ياإلنـسان هـو أمـر    ز 

 .)٢ (واجب
 الواردين يف النص جبامع     ِمن والغ ِلِبأما قياس البهائم املسكوت عنها على اإلِ      

ان ، أو كـل ذوات      أا حيوانات ، أو أا ذوات أربع ، ليعم احلكم كل حيـو            
 ؛ ألن هذه األوصاف غري صاحلة للتعليـل  يٍدِد سرياألربع من البهائم فهو قياس غَ  

    لعدم مناسبتها للحكم ، وينِحسن قياس البقـر     ذلك على ما أورده ابن حزم مِ       ب
ى ، إىل غري ذلـك مـن   كَّزاٍح ، أو كوا مما يض جبامع كوا أَ  ِمن والغ ِلِبعلى اإلِ 

                                                
  .٥٦٥ - ٢١/٥٦٣:جمموع فتاوى ابن تيمية: ينظر) ١(
 ، موسـوعة أحكـام      ٢١/٥٥٥: ، جممـوع فتـاوى ابـن تيميـة         ٢/١٩٩:األوسط: ينظر) ٢(

 احليوان ، فلتراجع     ، حىت إن ابن حزم قد ذكر عدة فروق بني بين آدم وبني             ١٣/١٥٥:الطهارة
طهارة سؤر احليوان ، وقد ذكرا يف هذا البحث يف املطلب السادس من مسألة ١/١٣٥:يف احمللى

  .١٨٣ - ١٨٢ص 



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢١٨ 

 دح ، وهذا أَ   ةًلَّ الواردة فيها ألن تكون عِ     اِفصو األَ ةُيالِح ص نيبت اليت مل ي   ِةسِيقْاَأل
  .)١ (قوادح العلة اليت سبق بياا يف الباب الثاين من هذا البحث

غري مأكول اللحـم يف     بني   بني مأكول اللحم و    قرإن الفَّ : وبقي أن يقال  
  قيقة فَ  هو يف احل   وِثطهارة البول والرربينهما الفتراق حقيقتهما ، فقد مسى اهللا        ق 

 الـيت تـورث      غري املأكول إما للقوة السبِعيةِ     مريثاً ، وإمنا ح   ِبباً ، وهذا خ   يهذا طَ 
  ن طِ يئاً مِ أبدان آكلها شاِعبا ، وإما خلُ   هِثبه  ِسفْا يف نه ا ، أو خمطعمها ، وقـد  ِثب 

ـ   ةُلَالّ وحرمةً ؛ فاجلَ   ال يؤثر يف الشيء حِ    هثَبخ املطعم و  يبرأينا أن طِ    الت ، وآِك
ا ، فدل بذلك    هلُكْ أَ لَّ ح راِه مطعمها ، فإذا اعتلفت الطَّ     ِثبخا لِ هلُُكْ أَ مر ح ِفياِجل

٢ ( واهللا أعلمِنينفَعلى افتراق الص(.  
 

  )رفَزِل: (اإللزام األول
 على البول جبامع أـا      وِثن قياس الر  ر ما ألزمه ابن حزم به مِ      فَزال يلزم   

مسمِ يلٌِحت               وِثن غذاء احليوان ؛ ألنه مل يثبت عنه التفريق بـني البـول والـر  ، 
       وثُُفاملروي عنه أنه قال بنجاسة البول والـر ـ لْ م حبـه ، وروي أنـه قـال       ق   

      ما ، وعلى كال الروايتني ال يبطهارتوجإليه إلزام ابن حزم ، وإمنا إلـزام ابـن    ه 
  حزم هنا يتوجه  ن ثَ  إىل مبعنه ذلك وهـو حممد بن احلـسن ومـن ذهـب            ت   

       ِحلْمذهبه ، فيلزمه على هذه الرواية أن يق وثَ الر    ا مبالبول جبامع أ سن  مِ يلٌِحت
ـ لْذا يلزمه أن ي  فكما أنه قال بطهارة البول مما يؤكل حلمه فك        ،  غذاء احليوان     قِح

 يف التنجيس فوجـب     ٍرثِّؤ غري م  هركَ الذي ذَ  قر حلمه ، والفَ   لَِكبذلك روث ما أُ   
 مجيعاً ، إال أن     وِثقول بطهارة البول والر   لزمه ال في،  املصري إىل التسوية يف احلكم      

                                                
  .٩٦ - ٩٥ص ) ١(
  .٥٨٦ - ٢١/٥٨٥:جمموع فتاوى ابن تيمية: ينظر) ٢(
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ما  ولَض لكوا فُ  وِثإن القياس يقتضي أن يكون البول جنساً كنجاسة الر        : يقال
 القياس يف البول استحساناً بالنص وهـو حـديث          كِرن الغذاء ، وإمنا ت    خبث مِ 

العِنريفيكون حينئذ على أصوهلم وال يلزمه إذ ذاك ؛ لكن ملا ثبت أن حممـداً                ني 
    وِثرجع عن القول بنجاسة الر    إىل القول بطهارته ت بيأن هذا اإللزام ال يلزمه ،       ن 

  .واهللا ويل التوفيق
  )ملالك: (إللزام الثاينا

بناء على ما مضى من املناقشات املوجهة إللزام ابن حزم مالكاً ومن ذهب             
مذهبه فإنه ال يلزم مالكاً ومن تبعه أن يلتزم القول بطهارة أبوال احليوان كلـه ،                
وال مجيع ذوات األربع ، وال أن يلتزم القول بنجاسة أبوال وأرواث كل ما عـدا          

ن البهائم إحلاقاً ببين آدم ؛ ألمرين مها يف احلقيقة مبنيان على األدلة              مِ ِمن والغ ِلِباِإل
  :النقلية والعقلية ، ومها

استـصحاباً  " قوة أدلة من قال بطهارة بول وروث ما يؤكل حلمه ،             . ١
النجاسة حكم شرعي ناقل عن احلكم الـذي        للرباءة األصلية ، إذ إن      
عيها إال بدليل يصلح للنقل      فال يقبل قول مد     ، يقتضيه األصل والرباءة  

 وغاية ما جاؤوا به      ،  كذلك  ومل جند للقائلني بالنجاسة دليالً      ، عنهما
  ،  كما سلف  وصص به اخلُ  اداًر وهو مع كونه م     ، حديث صاحب القرب  

عمظَ وم نالداللة ال ينتهض على معارضة تلك األدلة املعتـضدة مبـا   ي 
 . )١ ("سلف 

٢ .    ا حكم الطهارة ؛ وهي كونه مأكول اللحـم ،    لَلِّظهور العلة اليت ع 
    ِنوعدم صالحية األوصاف اليت بـ  عليها القيـاس الـذي أُ      ي   م بـه   ِزلْ

ـ يف أن تكون عِ      كـم ، فكـان إحلـاق األبـوال بـاللحوم     الً للح لَ
                                                

  .١/٦١:بتصرف يسري من نيل األوطار) ١(
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داً من غريه ، واهللا يقول احلق وهـو         ريف الطهارة والنجاسة أحسن طَ    
 .)١ (يهدي السبيل

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢١/٥٥٦:جمموع فتاوى ابن تيمية: ينظر) ١(
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  مــســألــة
   )١ (املاء املستعملبرفع احلدث 

 
 باملاء املستعمل ، والغسِل به من اجلنابة ،         وِءض ابن حزم إىل جواز الو     بهذَ
 ِجسواء ومل يوجد ، فهو طَ      ماء آخر غريه ، أم     د هور طَ مهيرفع احلَ  ر ويزيل   ثَد ، 

٢ (ثَاخلَب(.  
 

ـ  ـمل طَهـور مطَــهر   القـول بـأن املـاء املـستع          ثَد يرفـع احلَ
   هو املروي عن كـثري مـن الـصحابة والتـابعني والـسلف              ل اخلَـبثَ ويزي

   ،  )٤( ، وابـن عمـر     )٣ ( أمجعني ؛ منـهم علـي بـن أيب طالـب           الصاحل  
  

                                                
املراد باملاء املستعمل هو املنفصل واملتقاطر من أعضاء املتوضئ ، أو املغتسل ، وهذا حمل اتفـاق    ) ١(

  :بني الفقهاء ، لكن عند احلنفية إمنا يصري مستعمالً بواحد من ثالثة
 إما بإزالة احلدث ، سواء كان معه تقرب أو ال ، أي نوى به التقرب أو مل ينو به. 
 ء كان معه رفع احلدث أو ال ؛ كتجديد الوضوء وحنوهوإما بإقامة القربة سوا. 
 وإما بإسقاط فرض الطهارة. 

 ، شـرح    ١/٤١: ، الـشرح الكـبري للـدردير       ١/٩٧: ، البحر الرائق   ١/٣٥٢: البناية: ينظر
 ، شرح ١/٣١: ، كشاف القناع١/٢٠: ، مغين احملتاج١/٣٠٠: ، احلاوي الكبري١/٧٤:اخلرشي

  .١/١٨٣: ، احمللى١/١٨:منتهى اإلرادات
  .١/١٨٣:احمللى: ينظر) ٢(
 ،  ١/٢٨٦:عن علي ، وابن املنذر يف األوسـط       ) ٢١٨(ح١/٢٨:رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه     ) ٣(

ـذيب  : ينظـر . واألثر معلول بعنعنة قتادة وهو مدلس ، وخـالس مل يـسمع مـن علـي        
  .٥/٤٦٦: ، ميزان االعتدال٣٦٦ - ٨/٣٦٤:الكمال

  .١/٢٨٦:رواه ابن املنذر يف األوسط) ٤(
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  ، وهـو   ) ٣ (، واحلسن البصري  ) ٢ ( ، وإبراهيم النخـعي   )١ (أُمـامة أبوو
ــولٍ  كْحــول م ــاء) ٤ (ق ــري) ٥ (، وعط هــهر  ) ٦ (، والز ــو أش   ، وه

ــي  ـــن اَألوزاِع ــروايتني ع ــه) ٧(ال ــال ب ــن ق ــوٍر : ، ومم ــو ثَ   ، ) ٨(أب
  ، وهـو املعتمـد عنـد       ) ١١(، وابن املنذر    ) ١٠(واملروزي   ،) ٩(وداود الظاهري   

  
  

                                                
هو صدي بن عجالن بن احلارث الباهلي ،        :  ، وأبو أمامة   ١/٢٨٦:رواه ابن املنذر يف األوسط    ) ١(

 ، ذكر بأنه آخـر  صحايب جليل ، مشهور بكنيته ، روى مجعا من األحاديث عن رسول اهللا       
  .٣/٤٢٠: ، اإلصابة٣/١٦:أسد الغابة: هـ ، ينظر٨٦الصحابة موتا بالشام ، تويف سنة 

 ، ١/٢٨٧:، وحكاه عنه ابن املنذر يف األوسط) ٢١٤(برقم ١/٢٨:واه ابن أيب شيبة يف مصنفهر) ٢(
   .١/١٨٤:وابن حزم يف احمللى

 ،  ١/٢٨٧:، وحكاه ابن املنذر يف األوسـط      ) ٢١٧(برقم  ١/٢٨:رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه      )٣(
  .١/١٨٤:وابن حزم يف احمللى

:  ، ومكحول  ٢/١٩٩: ، وابن عبد الرب يف االستذكار      ١/٢٨٧:حكاه عنه ابن املنذر يف األوسط     ) ٤(
هو أبو عبد اهللا بن أيب مسلم اهلذيل ، عامل أهل الشام ، الفقيه احلافظ ، أحد التابعني ، تويف سنة                

  .٤٩: ، طبقات احلفاظ١/١٠٧:تذكرة احلفاظ: ينظر. هـ١١٣
 ،  ١/٢٨٧:نذر يف األوسط  ، ونقله عنه ابن امل    ) ٢١٥(برقم  ١/٢٨:رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه     ) ٥(

  .١/١٨٤:وحكاه ابن حزم يف احمللى
  .٤/٤٣: ، وابن عبد الرب يف التمهيد١/٢٨٧:حكاه عنه ابن املنذر يف األوسط) ٦(
  .٢/١٩٩:ينظر االستذكار) ٧(
  .١/١٨٤: ، واحمللى٢/١٩٨: ، واالستذكار١/٢٨٧:ينظر األوسط) ٨(
  .١/١٨٤: ، واحمللى٢/١٩٨:حكاه عنه يف االستذكار) ٩(
هو حممد بن نصر املروزي أبو عبد اهللا ، أحد األئمـة           :  ، واملروزي  ٢/١٩٩:ينظر االستذكار ) ١٠(

: هــ ، ينظـر    ٢٩٤، تويف سنة    ) قيام الليل (، و ) تعظيم قدر الصالة  : (األعالم ، من تصانيفه   
  .٢٨٩: ، طبقات احلفاظ٢/٦٥٠:تذكرة احلفاظ

  .١/٢٨٧:ينظر األوسط) ١١(
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   ، وروايـة يف     )٢ ( ، وهـو القـول القـدمي يف مـذهب الـشافعي            )١( املالكية
   وغريهـم   )٥ (، والـشوكاين  ) ٤(، واختارهـا ابـن تيميـة        ) ٣(مذهب أمحـد    
  .رحم اهللا اجلميع

 
القول امللزم يف هذه املسألة هو قول بعض احلنفية ، وقد نسب ابن حـزم               
إليهم القول بعدم جواز الوضوء والغسل من اجلنابة مباٍء قد اســتعِمل يف رفـع        

اً عن أيب حنيفة هي القول ِبتـنجِس        ل الرواية األظهر واملنقولة نص    احلدث ، وجع  
طهـارة  : املاء املستعمل يف رفع احلدث األصغر أو األكرب ، وذكر أنه روي عنـه     

  .  )٦ (املاء املستعمل
عِقب ذلك أن بعض احلنفية علَّلَ عدم جواز الوضوء والغسل مـن  مث ذكر  

املاء املستعمل بأنه ال بد أن يصحبه من عرِق اجلسم يف الغسِل والوضـوء شـيٌء      
  ، !  ، مث بني أم جييزون الوضوء مباء قد تربد فيه من احلَر)٧ ( ماٌء مضافإذاًفهو 

                                                
املدونـة  :  إذا مل يوجد غريه ، فإن وجد غريه فهو مكـروه حينـها ، ينظـر   إال أم قيدوه مبا  ) ١(

 ،  ١/٩: ، عقد اجلواهر الثمينة    ١:٧١: ، النوادر والزيادات   ١/٦٢: ، ذيب املدونة   ١/٤:الكربى
  .١/٦٦:مواهب اجلليل

   .١/٧: ، روضة الطالبني١/١١٤:الوسيط: ينظر) ٢(
  .١/٣٥: ، اإلنصاف١/٤٤: ، املبدع١/٢:احملرر) ٣(
  .٣: ، االختيارات الفقهية١/٥٢: ، الفـروع١٩/٢٣٦:جمموع الفتاوى: ينظر) ٤(
  .١/٢٨:نيل األوطار: ينظر) ٥(
  .١/١٨٥:احمللى: ينظر) ٦(
املقيد غري املطلق ؛ وهو الذي تغري أحد أوصافه مبخالطة ما ليس بقرار لـه ،                : املاء املضاف هو  ) ٧(

ق عليه اسم املاء بإطالقه ؛ كاملعتصر من األجـسام ،           وينفك عنه املاء غالبا ، أو هو ما ال يصد         
الـتلقني للقاضـي عبـد      : ينظـر . واملمتزج ا مزجا يفقده اإلطالق كـاألمراق وحنوهـا        

  .١/٥٩: ، املنتقى للباجي١/١٥٧:الوهاب
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  .)١ (" ه العرق من املاء املستعملوهذا أكثر يف أن يكون في:"قال
  

ألزم ابن حزم بعض احلنفية يف هذه املسألة بضرورة ِإجراِء احلُكِْم فيها كما             
ـ فيهما ؛ فهم جييزون الوضوء من ماٍء ت        أَجروه يف مسألٍة أخرى لتساوي الِعلَّة      برد 

     روهو أكثر ع ِق اجلسم مـن املاء الذي اسـتعمله يف رفـع           فيه من احلَررضةً ِلع
  احلدث ، ومع ذلك مل جييزوه يف مسألة رفع احلـدث ، والِعلَّـةُ موجـودةٌ يف                 
املسألتني ؛ وهي تعرض املاء ِلعرِق اجلسم الذي من شأنه يصيره مـاًء مـضافاً ؛                

ال باملـاء املـستعمل كمـا       وبناء عليه فكان يلزمهم أن جييزوا الوضوء واالغتس       
   به ، وإال لزم ختلف احلكم عن العلة مع وجودهـا ، قـال          ِدربتأجازوه يف املاء املُ   

 اجلسم يف   ِقرن ع  املاء املستعمل ال بد من أن يصحبه مِ        :وقال بعضهم : " ابن حزم 
  يٌءالغسل والوضوء ش  اٌء فهو م م ضجِ ثٌّ وهذا غَ  :قال أبو حممد  ،   اف ىت وح،   اًد
 راِه طَ ٌءي فيه ش  اٍءم بِ لُس والغ وُءض الو مرى ح ت وم ! ؟ ااذَ م كانَلو كان كما قالوا فَ    

     ال يظهر له يف املاء رسفكيف وهم جييزون الوضوء مباءٍ     ! ؟ م   قد ت برمـن    فيـه  د   
  .)٢ ( "ن املاء املستعمل ِمقر وهذا أكثر يف أن يكون فيه الع !راحلَ

 
 

ال خالف بني علماء احلنفية يف أن املاء املستعمل يف الوضوء والغسل مـن              
، لكن اخلالف يف وصف هذا    ) ٣(اجلنابة ال جيوز الوضوء به وال الغسل من اجلنابة          

                                                
  .١/١٨٨:احمللى) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
   ،  ١/٨٥: ، فتح القـدير    ١/٤٦: ، املبسوط  ٤٥: ، خمتصر القدوري   ١٦:خمتصر الطحاوي : ينظر) ٣(

  .١/٣١٤: ، حاشية ابن عابدين١/٩٥:البحر الرائق



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٢٥ 

اهر فيجوز استعماله يف إزالة اخلَبث ، أو هـو نِجـس ال حيـل               املاء هل هو ط   
  استعماله يف إزالة اخلَبث ؟

وليس يف كتب ظاهر الرواية تعرض لطهارته أو جناسته ، بـل اكتفـى يف     
  . )١ (األصل بذكر أنه ال جيوز الوضوء به

وما نسبه ابن حـزم هنا أليب حنيفـة مـن القــول بنجاسـة املـاء              
، وبـين   ) ٢(عنه ؛ وهو الذي حققه مشايخ بلْـخ          مل هو ِروايةُ أيب يوسف    املستع

ِسيخرورجح ابـن     )٣ ( أيب حنيفة هو القول بنجاسته     أن الصحيح من قويل    الس ، 
 ؛ وهـو    )٤ ( القول بنجاسته من جهة الدليل لقوتـه       - رحم اهللا اجلميع     - نجيٍم

   .)٥  ()اِء الداِئِم ، وال يغتِسلَن فيه من اجلَنابِةال يبولَن أَحدكُم يف امل: (حديث

                                                
  .١/٦٦: ، بدائع الصنائع١/٢٥:ينظر األصل) ١(
معجـم  : ينظـر . هي إحدى املدن العظيمة املشهورة مـن أمهـات بـالد خراسـان            : بلْخ) ٢(

  .٣٣١: ، آثار البالد١/٤٧٩:البلدان
  .١/٥٣:املبسوط: ينظر) ٣(
  .١٠٠-١/٩٩:الرائقالبحر : ينظر) ٤(
  ، ) ٧٠(ح  ١/١٨:كتاب الطهارة ، بـاب البـول يف املـاء الراكـد           :رواه أبو داود يف سننه    ) ٥(

  اللفظ، واحلديث بذلك) وال يغتِسلُ فيه من الْجنابِة، ال يبولَن أحدكم يف الْماِء الداِئِم : (بلفظ
   حممد بـن عجـالن فهـو صـدوق ،      غري حمفوظ ، ورجاله ثقات إال      الذي استدل به احلنفية   

 ، وأما الرواية احملفوظة فهي روايـة        ١/٣٠:واحلديث صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود       
 م يف الْماِء الداِئِم الذي الال يبولَن أحدك: ( أنه قالالشيخني من حديث أيب هريرة عن النيب   

بـاب البـول يف املـاء       ،  كتـاب الوضـوء     رواه البخـاري يف     ) يـه  ثُم يغتِسلُ فِ    ، يجِري
، وعند مسلم يف كتاب الطهارة ، باب النهي عـن البـول يف املـاء                ) ٢٣٦(ح١/٩٤:الدائم
  ).يهِف(بدل ) ِمنه: (بلفظ) ٢٨٢( ح١/٢٣٥:الراكد
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  إن النـهي عـن االغتـسال يف        : ووجه االستدالل ذا احلديث قـوهلم     
  املاء الراِكد جاء مقروناً بالنهي عن البول فيه ، فـإذا كـان البـول ينجـسه ؛                  

  .)١ (فكذلك االغتسال
مـذهـب احلنفية ، وإمنا املعتمـد      لـكن هذا القول ليس هو املعتمد يف        

عـن أيب حنيفة ؛ وهي أن املـاء املستعمل طَـاِهر          هـو رواية حممد بن احلسن    
  ، واحلـاكم    ، وهو الذي عليه الفتوى عند املتقدمني ؛ كالطَّحاِوي        ) ٢ (غري نِجسٍ 

مـن  ، وهو املختار واملعتمد عند املتـأخرين        ) ٤ (وغريهم ، والقُدوِري ) ٣ (الشهيد
   . )٥ (علماء احلنفية

إنه طاهر عند الكل ، وكـان بعض       : ومشايخ العراق نفوا اخلالف وقالوا    
  أرجو أن ال تثبت رواية النجاسـة فيـه عـن أيب حنيفـة       : " كبار احلنفية يقول  

 ، وذكـروا أنـه      )٦ (" رمحه اهللا ، وهو اختيار احملققني من مشاخينا مبا وراء النهر          
  .)٧ (وهو الصحيح: وعليه الفتوى ، وقالوا:  قالاألشهر األقيس ، وبعضهم

                                                
  .١٠٠-١/٩٩: ، البحر الرائق١/٣٥٠: ، البناية١/٢٤:شرح خمتصر الطحاوي: ينظر) ١(
  .٢٣١: ، األسرار١/١٨٢: ، شرح خمتصر الكرخي١/٢٧:يشرح خمتصر الطحاو: ينظر) ٢(
حممد بن حممد بن أمحد ، أبو الفضل املروزي ، الشهري باحلاكم الشهيد ، أحد متقـدمي                 : هو) ٣(

فقهاء احلنفية ، له عدة تصانيف يف الفقه من أجلها خمتصره الذي جيمع كتب ظاهر الرواية يف فقه 
اجلـواهر  :  هــ ، ينظـر     ٣٣٤قى وغريها ، تويف سـنة       األحناف ، ومساه الكايف ، وله املنت      

  .٧/١٩: ، األعالم٢/١١٢:املضية
  .٤٥: ، خمتصر القدوري١/٤٦: ، الكايف مع املبسوط١٦:خمتصر الطحاوي: ينظر) ٤(
 ، البحـر    ١/٨٥: ، شـرح فـتح القـدير       ١/٣٤٩: ، البنايـة   ١/٢٧٦:احمليط الربهاين : ينظر) ٥(

  .٢٠١ - ١/٢٠٠: ، رد احملتار١/٩٥:الرائق
  .املصادر السابقة) ٦(
  .١/٣٤٩:ينظر البناية) ٧(
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وِبناًء عليه فما نسبه ابن حزٍم أليب حنيفة من جناسة املاء املستعمل صحيح             
على ما اعتمده واستظهره بعض املتقدمني من احلنفية ، وبعد اسـتظهار كـالم              

 األكثرين تبين   أن تلك الر ليـست املعتمـدة يف   اية القائلة بنجاسة املاء املستعمل    و
مذهب احلنفية ، وإمنا الرواملعتمدة املختارة هي القول بطهارة املاء املستعملةُاي .  

إن املاء املستعمل ال بد أن يتعرض       : وأما ما نقله ابن حزم من قول بعضهم       
 فيما اطلعت عليه    صنال نئذ ماٌء مضاف ، فلم أقف على هذا        اجلسم فهو حي   ِقرعِل

 احلنفية ، لكن قد ذكر صاحب احمليط الربهاين نصاً وذلك يف معـرض              من كتب 
توجيهه لرواية حممد بن احلسن رداً على من قال بنجاسة املاء املـستعمل ، فيـه                
إشارة إىل ما نسبه ابن حزم لبعض احلنفية يف ذلك ، وإن كان فيه بعد وتكلف ،                 

وألن املاء إذا اسـتعمل  : " لكن قد يلتمس منه هذا املعىن ؛ ونص كالم احمليط هو        
  يف حمل فأقصى أحواله أنه يصري مثل حال احملل ، وأعـضاء احملـدث واجلنـب                

   لَّطاهرة ، فلو ص  لِ لٌاِمى وهو ح حٍثد  أو ج ـ        ٍبن ِر ؛ جازت صالته ، ولـو عق 
احملدث واجلنب يف ثيام ؛ مل تتنجس ثيام ، ولكن ال حيل له أداء الصالة ببـدن     

اء املستعمل يف هذا احملل يصري ذه الصفة ، فإذا أصاب الثوب جيوز             حمدث ، وامل  
  .)١ ("الصالة فيه ، ولو توضأ به فال جتوز الصالة 

 بدنه  ِقرعفقد حيتمل هذا الكالم أن املاء املالمس بدن احملدث قد تعرض لِ           
  اًءفصار بذلك م م افاً ، وهذا لَ   ضعِرم لُّكَي تحزم عن    اللتماس مـا أورده ابن    ف 

  اً على من قال بنجاسة د يقول ر)٢ (بعض احلنفية ، لكين وجدت احلافظ ابن حجر
                                                

  .٢٣٤-٢٣٣: ، مع يسري تصرف ، وأيضاً حنوه يف األسرار١/٢٧٨:احمليط الربهاين) ١(
أمحد بن علي بن حممد ، شهاب الدين أبو الفضل الشهري بابن حجر العـسقالين ، سـيد            : هو) ٢(

ادا امللوك ، وكتبها األكـابر ، مـن         حفاظ زمانه ، وشيخ الشافعية املدققني ، له تصانيف          
: ينظر. هـ٨٥٢تويف سنة . فتح الباري ، بلوغ املرام ، ذيب التهذيب ، وغريها كثري          : أشهرها

  .١/٨٧: ، البدر الطالع٢/٣٦:الضوء الالمع
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ن مل يكن فيـه تـصريح   إ وةجوحديث املَ: ")  ١ (يف حديث املَجة    املاء املستعمل 
 بأنه مـاء    هلَلَّاء املستعمل إذا ع   ـ أن القائل بنجاسة امل    :ن توجيهه ـ لك  ؛ بالوضوء

مضقيل له   ؛ اف :  هو مضوكذلك املاء الذي خالطـه     ،   مل يتغري به     ٍراِه إىل طَ  اف
الراِه طَيقحلديث املَ ؛ر ٢ (" ةج (.  

 مبا أورده ابن حزم هنا من قول بعضهم          بذلك أن لبعض احلنفية تعليالً     مِلعفَ
       بأن املاء املستعمل مضاف ؛ ألنه القى عراجلسم ، وإن كنت قد رأيت أكثـر         ق 

من يعب٣ ( بلفظ املاء املضاف هم املالكية ، وبعض الشافعيةر ( .  
 ؛ فهو   رن احلَ  فيه مِ  درب قد ت  اٍءم بِ وَءضن جتويزهم الو  وأما ما حكاه عنهم مِ    

، وهـو   )٤(ن تفسريهم املاء املـستعمل      صحيح ثابت ، وهو مقتضى كالمهم مِ      
 دربوذكر الطَّحاِوي أنه إذا ت     " :قالاً للطَّحاِوي كما بينه السرخِسي      املعتمد ِخالف 

إن كان محِدثاً   : باملاء صار املاء مستعمالً ، وهذا غَلَطٌ منه ؛ إال أن يكون تأويله            

                                                
 ، مـادة  ينظر مجهرة اللغـة . اً ، إذا قذفه وطرحه من فيهرة من مج املاء ميجه مج     اسم امل : املَجة) ١(

 ، واحلديث متفق عليه مـن روايـة أيب موسـى            ٤/٢٩٧:، والنهاية يف غريب احلديث    ) مج(
ومج ، ووجهه فيه ، فَغسلَ يديِه ، ثُم دعا ِبقَدٍح فيه ماٌء : ( وفيه عن رسول اهللا األشعري 

رواه البخاري يف املغازي ،     ) ونحوِركُما  ،  وأَفِْرغَا على وجوِهكُما    ،  اشربا منه  : ثُم قال   ، فيه
، ومسلم يف فضائل الصحابة ، باب من فـضائل أيب           ) ٤٠٧٣(ح٤/١٥٧٣:باب غزوة الطائف  

  ).٢٤٩٧(ح٤/١٩٤٣:موسى وأيب عامر األشعريني
  .١/٢٩٦:فتح الباري) ٢(
 ، احلـاوي الكـبري   ١/٦٢: ، واملعونـة لـه     ١/٥٦:ينظر التلقني للقاضـي عبـد الوهـاب       ) ٣(

 ، شـرح    ٢/٤٥٩: ، الذخرية  ١/١٠: ، العزيز للرافعي   ١/١٩: ، بداية اتهد   ١/٥٢:اورديللم
  .١/٦٧: ، مواهب اجلليل١/٢٠:حدود ابن عرفة

 ، حاشية ابـن     ١/٨٥: ، فتح القدير   ١/٣٥٢: ، البناية  ٤٦:خمتصر القدوري مع تصحيحه   : ينظر) ٤(
  .٣١٢-١/٣١١:عابدين
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  فيزول احلدث باستعمال املـاء وإن كـان قـصده التبـرد ؛ فحينئـذ يكـون        
  .)١ ("مستعمالً 

 
قد مضى أن القول بنجاسة املاء املستعمل هو رواية عن أيب حنيفة ، وهـو    

، وأما القول بأن املاء املستعمل طَـاِهر غـري          )٢ (كذلك رواية عن أمحد بن حنبل     
مطَهٍر فهو رواية حممد بن احلسن عن أيب حنيفة ؛ وهي الروايـة املفـىت ـا يف                

 ، وابـن  أنه قول عمر بن اخلطـاب  مذهبهم كما بينته ، ونقل بعض العلماء    
، وهو رواية عن األوزاعي ، وأشهـر الروايتني عن الثَّوِري ، وبه            ) ٣ (عباس  

، وهو املذهب عند الشافعية     ) ٥ (، وهو روايـة عن مالك    ) ٤ (قال الليث بن سعد   
  .)٦ (واحلنابلة

 
 حزم يف إلزامه لبعض احلنفية ، لكن أقول         مل أجد من أجاب أو ناقش ابن      

 قد ألزم بعض فقهاء احلنفيـة  - كما أسلفت -وباهللا تعاىل التوفيق ، إن ابن حزم     
بأن جييزوا الوضوء باملاء املستعمل كما أجازوه يف مسألة الوضوء باملاء الذي تربد             

                                                
   ،  ١/١٨٦: ، شرح خمتصر الكرخـي     ١/٢٣:حاويشرح خمتصر الط  :  ، وينظر  ١/٤٧:املبسوط) ١(

واملعىن أنه إن مل يكن املتربد باملاء حمدثاً مل يكن املاء الذي تربد به مستعمالً باتفاق احلنفية مـع                   
  .١/٦٩:بدائع الصنائع: ينظر. اختالف أصوهلم يف تفسري املاء املستعمل

  .١/٣٦: ، اإلنصاف١/٤٤: ، املبدع١/٥٢:الفروع: ينظر) ٢(
  .١/٢٩٦:نقله املاوردي عن عمر وابن عباس رضي اهللا عنهم يف احلاوي الكبري) ٣(
 ،  ١/٢٩٦: ، احلـاوي الكـبري     ١/٢٨٦: ، األوسط لـه    ١/١٤٧:اإلشراف البن املنذر  : ينظر) ٤(

  .١/٢٨: ، املغين١/٤٣: ، البيان للعمراين٢/١٩٩:االستذكار
  .١/٦٦:ليل ، مواهب اجل١/١٧٤: ، الذخرية١/٤:املدونة الكربى: ينظر) ٥(
  .١/١٨: ، شرح املنتهى١/٣٢: ، كشاف القناع١/٧٢: ، اية احملتاج١/٢٠٧:اموع: ينظر) ٦(
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ـ   )١( اجلسم   ِقرعفيه من احلر جبامع أن كالً منهما تعرض لِ         ين مل أجـد    ، واحلق أن
 ما ادعاه ابن حزم عليهم من تعليـل         - فيما اطلعت عليه     -بشكل ظاهر واضح    

ـ  إِ ِسملَتاالستعمال بكونه تعرض لعرق اجلسم فصار ماء مضافاً ؛ ولكن بِ           اٍتاَءمي 
 عليها ما ذكره ابن حزم يف نسبته لبعضهم أن املاء           لُمحن كالم أهل العلم قد ي     ِم

 ماء مضافاً ، وبعد تأمل ما ذكره احلنفية يف هذه املسألة            املتعرض لعرق اجلسم يعد   
تبين يل أم مل يعللوا مبا نقله ابن حزم عنهم من تعليل ؛ وهو أن املاء املـستعمل                  
قد تعرض ِلعرِق البدن ، وإمنا ذكروا ِعلَّةً أخرى ؛ وهي أم حكموا بأنـه مـاٌء                 

 استعمل على وجه القربة ، وِبناًء عليـه  مستعمل ؛ ألنه استعِمل يف رفع حدث أو 
 ، وهم إمنا أجازوا الوضوء مباء التربد ؛ ألنه مل يستعمل يف رفع              )٢ (صار مستعمالً 

  احلدث ، أو مل يقصد به القربة ، لكن إن وجد مع التـربد رفـع للحـدث أو                   
  .)٣ ( وحينها ال جييزون الوضوء بهإذاًالتقرب ؛ فإنه يصري مستعمالً 

إمنا اختلف احلكم لتخلف العلـة ؛ مبعـىن أن          : ن هنا نقول البن حزم      وم
األحناف مل جييزوا الوضوء باملاء املستعمل ؛ ألنه استعمل يف رفـع حـدث ، أو                
قصد به القربة ، وهذه املسألة ختالف مسألة الوضوء باملاء املتربد به ، فالعلة وهي               

  . يف الثاين فلم جير احلكماالستعمال وجدت يف األول فأجري احلكم ، وختلفت
  
  
  
  

                                                
  .١/١٨٨:احمللى: ينظر) ١(
   .١/٩٧: ، البحر الرائق١/٣٥٢:  ، البناية١/٢٦:شرح خمتصر الطحاوي: ينظر) ٢(
  .١/٦٩: ، بدائع الصنائع١/٤٧: ، املبسوط١/٢٦:شرح خمتصر الطحاوي: ينظر) ٣(
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بناء عـلى ما مضى يف مناقشة إلزام ابن حزم ، وأن العلة اليت ادعاها على               

 بعض أهل العلم قد حيتمل ثبوت مـا         الِمكَ لِ ٍسملَن ت بعض احلنفية مل تثبت إال مِ     
 دِرزام ابن حزم ي   نسبه إليهم ابن حزم حىت نصحح إلزامه هلم ؛ فظهر بذلك أن إل            

 ثْن أَ على مب؛ لكن مع إذاًن احلنفية فيكون إلزام ابن حزم الزماً هلم        ة مِ لَّ هذه العِ  ت 
ذلك ال يلزم احلنفية أن جييزوا الوضوء باملاء املستعمل بناء على جتويزهم الوضـوء   

مباء التباىل أعلم ، لفقد العلة يف الثاين ؛ وهي كونه غري مستعمل ، واهللا تعِدر.  
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  مــســألــة
  رفع احلدث باملاء املختلط بالطاهرات

 
 طـاهر ؛    يذهب ابن حزم إىل جواز رفع احلدث باملاء الذي خالطـه أَ           

    كـأن يقع يف املاء علٌس   ـ  ، أو ع ـ ع ، أو ز نيِج ـ ) ١ (انرفَ أو ص ،و ، أ) ٢ (ونٌاب
أو حنو ذلك من الطاهرات ، حىت ولو غري لونـه ، أو رحيـه ، أو                   ) ٣ (خَِطِْمي  ،

  .) ٤ (طعمه ، شريطة أال يزول عنه اسم املاء
 

  ما ذهب إليه ابن حزم هنا هو ما ذهب إليـه احلنفيـة فـإم جييـزون                 
   أوصافه ما مل يغلـب الطـاهر         أحد ريغطاهر فَ الطهارة باملاء الذي خالطه شيء      

، ورواية يف مـذهب     ) ٧ (، وداود الظاهري  ) ٦ (، وهو قول أيب عبيد    ) ٥ (على املاء 
                                                

  صنف من النبات ، منه نوع بري ، ونوع صبغي طيب مشهور ، والثاين هـو املـراد           : الزعفران) ١(
، ) زعفـر : (العني ، املعجم الوسـيط ، مـادة         : ينظر. هنا ، وكانوا يعدونه نوعاً من الطيب      

  .٢٣/٢٢٢:املوسوعة الفقهية
مل رغوته يف التنظيف والغسل ، مركب من أمحاض دهنية ، وبعض القلويات ، وتستع: الصابون) ٢(

: ينظر. قيل هو مما توافقت فيه مجيع األلسنة ، وحكـي عن ابن دريد أنه ليس من كالم العرب                
  .٢٦/٣٠١:، املوسوعة الفقهية) صنب: (مادة. لسان العرب ، تاج العروس ، املعجم الوسيط 

)٣ (ضرب من النبات ، يدق ورقه إذا : بفتح اخلاء املعجمة وكسرها ، وحكي ضمها ، هو: اخلَِطِْمي
، ) خطـم : (احملكم البن سيده ، املعجم الوسيط ، مادة       : ينظر. يبس فيجعل غسالً للرأس فينقيه    

  .٢/٣٤٩: ، البحر الرائق٨٨:طلبة الطلبة: وينظر
  .١/١٩٩:ينظر احمللى) ٤(
  .١/٧٢: ، البحر الرائق٤٤: ، خمتصر القدوري١٦ - ١٥:ينظر خمتصر الطحاوي) ٥(
  .١٩٦:الطهور: ينظر) ٦(
  .١/٢٠١:احمللى: ينظر) ٧(
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، وهو حتقيق مذهب الـشافعية واحلنابلـة ؛         ) ٢ (، وهو اختيار ابن تيمية    ) ١ (أمحد
اء فإنه يسلبه   فإم ذكروا بأن املخالط إذا غري وصف املاء حبيث سلب عنه اسم امل            

فإن تغري مبخالطة الطاهر شيء من أوصاف املاء        : الطهورية حينها ، وإال فال ؛ أي      
تغي         راً يسرياً مل يسلبه ذلك الطهورية ؛ ألنه مل يـذا        زل عنه إطالق اسم املاء ، و

  .)٣ (يتفق مذهبهم ومذهب ابن حزم ومن وافقهم يف هذه املسألة
 

القول امللزم يف هذه املسألة هو قول املالكية ، حيث إن ابن حزم قد نسب               
إليهم القول بعـدم جواز رفع احلدث باملاء املختلط بالطاهرات ؛ ألنه ال يسمى             

 فيه اخلبـز وحنـو   لُّباملاء الذي ي: حينئذ ماء مطلقاً ، بل هو ماء مضاف ؛ ومثاله        
 حزم عن مالك أنه يقول خبالف ما نقل عن أصحابه ، وذلـك              ذلك ، ونقل ابن   
 حىت يتغري وصف املـاء      وثُره املواشي فتبول فيه وت    دِر الذي ت  )٤(يف مسألة الغِديرِ  

   أن مذهب مالك القول جبواز الوضوء من ذلك املاء مع الكراهـة ،              نيببذلك ، فَ  
  هور هـو هـذا القـول ،        وكأن ابن حزم ذا النقل يبني أن مذهب مالك املش         

      وأما ما روي عنه خبالفه فكأنه يضفُعمع أن القول بعدم طهورية املاء املختلط         ه ،   
، مث ألزم ابن حزم املالكيـة بعـد حكايـة           ) ٥ (بالطاهر هو املعتمد عند أصحابه    

  .مذهبهم ومذهب إمامهم بأمور عدة بياا يف املطلب التايل

                                                
  .١/٣٣: ، اإلنصاف١/٤٣: ، املبدع١/١٢٢:االنتصار للكلوذاين: ينظر) ١(
  .٣: ، االختيارات الفقهية٢١/٢٥:ينظر جمموع فتاوى ابن تيمية) ٢(
  ، ١/٦٣: ، اية احملتاج   ١/١٨: ، مغين احملتاج   ١/١٥٥: ، اموع  ١/١٨:العزيز للرافعي : ينظر) ٣(

  .١/٣٥: ، مطالب أويل النهى١/١٧: ، شرح املنتهى١/٣٠: ، كشاف القناع١/٤١:املبدع
)٤ (ِديرهو القطعة من املاء اليت خيلفها السيل ، ومسيت بذلك ألن السيل غادرها وخلفها وراءه   : الغ .  

  .٢٩٨:، لغة الفقهاء) غدر(تاج العروس ، مادة : ينظر
  .١/٢٠١:ينظر احمللى) ٥(
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  :ألزم ابن حزم املالكية بعدة إلزامات يف مسألتنا هذه ، وبياا فيما يلي

       ألزمهم بقول ثالثة من الصحابة        ال يعرف هلم منهم خمـالف ؛   
   ،   ، وعبـد اهللا بـن مـسعود          علي بن أيب طالب     : وهم

   ، وقـد ثبـت عنـهم أـم قـالوا            وعبد اهللا بن عبـاس      
ــسل  ــب إذا غ ــسل للجن ــإجزاء الغ ــاخلَِطِْميب ــه ب   ،   رأس

  واملالكية مبـنعهم رفــع احلـدث مبـاء خالــط طـاهراً             
قـد خالـفوا أصلـهـم قـول الـصـحـايب الــذي ال         

  ، ) ١ (يعـرف لـه خمـالـف ؛ وهـو ما ثبت يف هذه اآلثـار          
  فكان يلزمهم أن يقولـوا بطهـارة املـاء املخـتلط بالطـاهر             

 .) ٢ (داً ألصـلـهم يف ذلـكـرطَ
                                                

:  ، عن أيب إسحاق من طـريقني       ١٠٧ – ١٠٦: رواه ابن دكني يف كتابه الصالة       أثر علي ) ١(
أحدمها عن إسرائيل بن يونس ، واآلخر عن زهري بن معاوية ومها إن كانا من رجال الشيخني إال 

   ،  ٣/٥٨٨ ،   ٢/٣٣٠:اجلـرح والتعـديل   : ينظـر . أما مسعا من ابـن إسـحاق بـآخرة        
  ١/٧١: ابن أيب شيبة يف مـصنفه       رواه عن علي      ، لكن  ٩/٤٢٤ ،   ٢/٥١٩:ذيب الكمال 

 فقـد رواه الـشافعي يف       ، وفيه عنعنة أيب إسحاق ، وأما أثر ابن مـسعود            ) ٧٧٣(برقم  
 ، ١٠٧:، وابن دكني يف الـصالة ) ١٠٠٨(ح١/٢٦٣: ، وعبد الرزاق يف املصنف  ٧/١٦٤:األم

والبخـاري يف التاريخ ، ) ٧٧١(ح١/٧١: ، وابن أيب شيبة يف مصنفه     ٧٨:وابن اجلعد يف مسنده   
  ، ) ٨٣٠(ح١/١٨٣: ، والبيهقـي يف الكـربى      ٩/٢٥٤: ، والطرباين يف الكبري    ٤/٢٠٧:الكبري

واألثر مروي من عدة طرق أصحها طريق احلارث كما ذكره البخاري ، وعنعنة أيب إسحاق ال                
ود كما  تضعفه ؛ ألنه قد رواه عنه شعبة كما ذكر البخاري وغريه ، وذكر اهليثمي أثر ابن مسع                

 ، جممـع    ٤/٢٠٧:التاريخ الكـبري للبخـاري    : ينظر" وإسناده حسن   : "عند الطرباين ، وقال   
) ٧٧٥(ح١/٧١: فقد رواه ابن أيب شيبة يف املـصنف         ، وأما أثر ابن عباس       ١/٢٧٣:الزوائد

  .بإسناد صحيح
  .٢٠١ - ١/٢٠٠:ينظر احمللى) ٢(
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 م بعمل أهل املدينة وهم خمالفون له هنا ؛ حيث إنـه قـد             ألزمه
 الصحابة من أهـل     أفىت بإجزاء غسل اجلنب رأسه باخلَِطِْمي بعض      

   ، وابـن     ، وابن مـسعود      بن أيب طالب    املدينة ؛ كعلي    
 .)١( عباس 

 من  وثبت عن سعيد بن املُسيب وغريه ، وعـن صواحب النيب           
ت منهـن أن املـرأة اجلنب واحلائض إذا       نساء األنصار ، والتابعا   

 رِقيٍق ؛ أجـزأها ذلك عـن غـسل رأسـها          )٢ (امتشطت ِبِحناءٍ 
 .) ٣ (للجنابة واحليض ، وال تعيد غسل رأسـها

                                                
   ، وحكـاه    ٢٣٤ وذلـك يف ص       هلذا اإللزام  أشرت إىل هذه اآلثار وخترجيها يف اإللزام السابق       ) ١(

   ،   ، وابـن مـسعود        ، عن علي بـن أيب طالـب          ١/٢٩١:ابن رجب يف فتح الباري    
  .ومجاعة من السلف

شجر ورقه كورق الرمان وعيدانه كعيدانه ، له زهر أبيض ، يسحق ورقه ويتخذ منـه                : اِحلناُء) ٢(
، الطـب   ) حنـأ : (املعجم الوسيط ، مادة   : ينظر. ِخضاب أمحر ، يستعمل يف التداوي والزينة      

  .٦٩:النبوي
األثر األول عن رجل من     ) ١٠٥٢ ،   ١٠٥١(برقم  ٢٧٤-١/٢٧٣:رواه عبد الرزاق يف املصنف    ) ٣(

 الراوي الـذي    األنصار عن النساء اُألول ، وإسناد األثر صحيح لوال أنه سقط من الكتاب اسم             
  قق ، أما األثر اآلخر فهو عن سعيد بـن املـسيب ؛          وقد أشار إىل ذلك احمل    بعد زيد بن أسلم ،      

حنوه عـن ابـن   ) ١٠٥٤( برقم ١/٢٧٤:وهو صحيح اإلسناد ، وروى عبد الرزاق يف املصنف     
: ، حذر منها احلفـاظ ، وقـالوا    " قال: " بلفظ ة إال أن روايته   جريج ؛ وابن جريج وإن كان ثق      

قال : "   ولذلك إذا قال ابن جريج، وذكـر بعضهم أنه أثبت الناس عن عطاء ،" ليست بشيء"
 ، ٢/٩٠٤:التعديل والتجـريح للبـاجي  : ينظر" . مسعته: "؛ فهو مسعه منه ، وإن مل يقل   " عطاء

  .٦/٣٥٩: ، ذيب التهذيب١٨/٣٤٨:ذيب الكمال
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، وغـريه ،  ) ١ (وثبت أيضاً عن أيب سلَمةَ بن عبد الرمحن بن عوف         
ي أنه جيزئـه    ، واخلَِطْمِ ) ٢ (أم قالوا يف اجلنب يغسل رأسه بالسدرِ      

؛ فهؤالء هـم فقهاء املدينة ، وقــد        ) ٣ (عن غسل رأسه للجنابة   
تبني ما ثبت عنهم يف جتويزهم رفع احلدث مباء اختلط بطـاهر ،             

  .) ٤ (فكان يلزم املالكية األخذ بأصلهم يف ذلك
             ألزمهم بضـرورة إجراء احلكم يف هذه املسألة كمـا أثبتـوه يف

 ، فيلـزم املالكيـة القـول    إذاًلـنقض  مسألة مشاة ؛ وإال لزم ا  
بطهورية املاء الذي خالطه طاهر ؛ كاخلبز ، والـسدِر وحنوهـا ،     

ـ  موضعه ، والعِ   ِنين طِ  مِ ِريغتكما قالوا بطهورية املاء املُ      فيهمـا   ةُلَّ
واحدة ؛ وهي تغري املاء بطاهر خالطه ، وإال يلزم التناقض علـى             

 .) ٥ (ذلك

                                                
أبو سلَمةَ بن عبد الرمحن بن عوف القرشي ، أحد كبار التـابعني وفقهـائهم باملدينـة ،          : هو) ١(

: عبـد اهللا ، وقيـل  :  فقهاء املدينة السبعة على خالف فيه ، اختلف يف امسه فقيـل      ومعدود يف 
الطبقـات  : ينظـر . هــ   ١٠٤:هــ ، وقيـل    ٩٤امسه كنيته ، تويف سنة    : إمساعيل ، وقيل  

  .٣٣/٣٧٠: ، ذيب الكمال٥/١٥٥:الكربى
)٢ (ردمثر حلو يؤكل ، وتسحق أوراق ا           : الس قبِق ؛ والنبر فتخلط مع املـاء ،      ورق شجرة الندلس

 ، ٨٨:، طلبة الطلبة) سدر: (املصباح املنري ، املعجم الوسيط ، مادة   : ينظر. فتستعمل يف التنظيف  
  .٢١٦:لغة الفقهاء

عن أيب سلَمةَ بإسناد صحيح ، وبنحوه عـن         ) ٧٧٩( برقم ١/٧٢:رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه     ) ٣(
 وإسناده هو اآلخر صحيح ، وروي حنو ذلـك          )٧٧٨( برقم   ١/٧١:سعيد بن جبري يف املصنف    
  .عن مجلة من التابعني أيضاً

  .٢٠١ - ١/٢٠٠:ينظر احمللى) ٤(
  .املصدر السابق: ينظر) ٥(
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  ِلن حيث الُّ  ألزمهم مأن يقولوا بطهورية املاء املختلط بطـاهر ،         ةُغ 
        فْبناء على قوهلم يف مسألة أخرى يظهر فيها ناملعىن الـذي يف     س 

      كْمسألتنا هذه ، فقد جعل املالكية حالفِ م اخلالـصة للفـضة     ِةض 
 املخلوطة بالناِسح     ولو كان هذا اخللط ي غيالفضة ، وهـذا     ةَفَ صِ ر 

؛ فأوجبوا الزكـاة يف الفـضة       ) ٢ (، والصرف )١ (يف مسألة الزكاة  
املمزوجة بالنحاس ، وأباحوا صرف فضة خملوطة بنحـاس مبثـل           
وزا من فضة خالصة ، ومثل ذلك قالوه يف الـذهب املمـزوج             
بغريه ، فكان الزماً هلم أن جيعلوا حكم املاء للماء املختلط بـشيء    

 العـني   طاهر ، إذ املعىن يف ذلك واحد وهو إطالق االسم علـى           
  : املختلط ا غريها ؛ وإال فقـد تناقـضوا ، قـال ابـن حـزم               

 عنه يف املـاء     يوهو أنه رو  ؛  والذي عليه أصحابه خبالف هذا      " 
يفيه اخلبز    لُّب   ،   أو يقع فيه الدوكذلك ،   أنه ال جيوز الوضوء به       هن

 املاء يقَنلْ فيه اجلِ  عد   ، يه من   ألنه ال دليل عل     ؛ ن القول  مِ أٌطَوهذا خ
  ،وال قياس ،  وال قول صاحب    ،   وال إمجاع     ، وال من سنة  ،  قرآن  

  ،  ال يعرف هلم منهم خمالف     بل خالفوا فيه ثالثة من الصحابة       
 وما نعلمهم احتجوا بأكثر      ، وخالفوا فيه فقهاء املدينة كما ذكرنا     

                                                
زكا الزرع إذا منا وزاد ، ينظر املـصباح املـنري ، املعجـم        : النماء والزيادة ، يقال   : الزكاة لغة ) ١(

داء حق جيب يف مال خمصوص ، علـى وجـه   أ: والزكاة اصطالحاً هي ) زكا: (الوسيط ، مادة  
  .٢٣/٢٢٦: ، املوسوعة الفقهية١٢٢:املطلع: ينظر. خمصوص ، ملصارف خمصوصة

لسان العرب ، املعجـم     : رد الشيء عن وجهه ، ويأيت مبعىن اإلنفاق ، ينظر         : الصرف يف اللغة  ) ٢(
كية املراطلـة إن    بيع نقد بنقد ، ويسميه املال     : والصرف يف االصطالح  ) صرف: (الوسيط ، مادة  

 ،  ٢٤٤: ، لغة الفقهـاء    ٤/٢٢٦:مواهب اجلليل : ينظر. كان بالوزن ، ومبادلة إن كان بالعدد      
  .٢٦/٣٤٨:املوسوعة الفقهية
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بل ،   وهذا خطأ    : قال أبو حممد    ،  ليس هو ماء مطلقاً    :من أن قالوا  
 بني ذلك الذي    قروال فَ ،   وإن كان فيه شيء آخر       هو ماء مطلق  

 ريغوهم جييزون الوضوء باملاء الذي ت     ،   يكون فيه    ٍرجوبني ح ،  فيه  
ومن العجب أم مل جيعلوا حكم       ،    موضعه وهذا تناقض   ِنين طِ ِم

       املاء للماء الذي مازجه شيء طاهر مل يوجعلوا   ، ل عنه اسم املاء   ز 
ـ     هريغ ي طاًلْ خ اِسحلناللفضة املخلوطة بِ     ، ةضا حكم الفـضة احمل

      وكذلك يف الذهب املمزوج فجعلوه كالذهب الصيف الزكاة   ِفر 
والصم أوجبوا الزكاة     ؛ وهذا هو اخلطأ وعكس احلقائق    ،   ِفرأل 

 وأباحوا صرف فـضة    ،   املمازج للفضة وهذا باطل      )١( ِرفْيف الص
ـ        ٍرفْوص   وهـذا هـو    ،  ضة حمـضة     مبثل وزن اجلميـع مـن ف
٢ ( "با بعينهالر (.  

 
 

ما نسبه ابن حزم ملالك يف مسألة الغِديِر صحيح ثابت كما نقله مجع مـن           
هذه الرواية عن مالك ؛ وقد ذكـروا        املالكية ، لكن مذهبهم املعتمد هو خبالف        

  : أن مالكاً عنه روايتان يف ذلك
 رواية القول جبواز الوضوء من ذلك املاء مع الكراهة . 
 ورواية بعدم اجلواز. 

                                                
  . هـو النحـاس األصـفر     ) صفر(نوع من أنواع النحاس ، ويف املعجم الوسيط مادة          : الصفْر) ١(

  .٢٤٥: ، لغة الفقهاء١٣٣:املطلع: ينظر
  .٢٠٢ - ١/٢٠١:احمللى) ٢(
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          ـ والذي يف املدونة النقل عنه خبـالف ذلك يف مسـألة اخلـبز ي ـلُّـب 
هم ، وعلى هـذا  يف املاء ، وهذه الرواية هي معتمد أصحاب مالك ، وعليها فتوا        

فما نقله ابن حزم عن مالك وأصحابه هو نقل صحيح دقيق يف مذهب املالكية ،               
   م قد وإال أجه   بتوجيه حىت يعتمدوا الرواية األخرى اليت هي        يِرِدوا رواية ماء الغ 

  .) ١ (نص قول مالك يف املدونة
ـ       ذلك وما نقله ابن حزم عنهم يف جواز الوضوء من ماء تغري بالطني هو ك

  .) ٢ (معتمد يف مذهبهم
  وما نقله ابن حزم عن املالكية من أـم أوجبـوا الزكـاة يف الـدنانري                

   فكـذلك هـو صـحيح يف    - وتسمى املغـشوشة   - بنحاس   ِةوبشوالدراهم املَ 
  الراجح عنهم ؛ لكنهم اشترطوا يف ذلك رواجها يف البلد ، فإن مل ترج حـِسب                

   زكِّي ، وإال فال ، واشترط بعـضهم أن يكـون   اخلـالص منها ، فإن بلغ نصاباً   
  النحاس املخالط للنقدين قدراً يسرياً مستهلكاً فيهما ، فإن كان كـثرياً حبيـث              
  يتميز فيمكن الوصول إليه ؛ فال زكاة إال مبا يف الدنانري والدراهم مـن الـوزن ،      

  .)٣ (وقيمة ما فيها من النحاس: وقيل

                                                
   ، ١/٦٦: ، اجلــامع البــن يــونس١/٨٠: ، النــوادر والزيــادات١/٤:املدونــة: ينظــر) ١(

ــى ــذخرية١/٥٥:املنتقــ ــل ١/١٧٥: ، الــ ــاج واإلكليــ    ، ١/٦٢: ، التــ
  .١/٦٢:مواهب اجلليل

   ،  ١/٥٦: ، التاج واإلكليـل    ١/٥٦: ، التلقني  ١/٦٢: ، املعونة  ١/٨٠:ينظر النوادر والزيادات  ) ٢(
  .١/٦٨:شرح اخلرشي

   ،  ٢/٢٩٤: ، التـاج واإلكليـل     ٣/١٣: ، الـذخرية   ١/٢٨٣:املقـدمات املمهـدات   : ينظر) ٣(
   ، الــــشرح ٢/١٧٨: ، شـــرح اخلرشــــي ٢/٢٩٤:مواهـــب اجلليــــل 

  .١/٤٥٦:ريـبـكـال
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  واز بيع الـدنانري والـدراهم املغـشوشة        وكذلك نقْلُ ابن حزم عنهم ج     
  بنحاس مبثل وزن اجلميع من دنانري ودراهم خالصة ، هو نقْلٌ صحيح كما حكاه              

  .)١ (ابن حزم عنهم ؛ إذ هو الراجح يف مذهب املالكية
 

طهورية إن تغري ا وصف     القول بأن ما خيالط املاء من الطاهرات يسلبه ال        
  .)٢ (املاء هو أيضاً قول يف مذهب الشافعية واحلنابلة

  ووافق الشافعية املالكية يف أن املاء املتغري بالطني ال يـسلبه الطهوريـة ؛              
  ـم قـالوا    )٣ ( املاء عنه ونُألنه يشق صوهذا مقتضى مـذهب احلنفيـة إال أ ، :  

  ، ) ٤ (ء به ، وإن كـان رقيقـاً ؛ جـاز       إن كان الطني غالباً عليه ؛ مل جيز الوضو        
ـ وهو مذهب احلنابلة يف املاء املخـتلط بـالتراب ؛ ألنـه أحـد الطَّ               هيِنور  ،   

ـ  هتقَّوحمل ذلك رِ   وس يالن           ـن ومل يـ ه علـى األعـضاء ، فـإن ثَخ علـى  ِرج   
  ، ) ٥ (إذاً وقـد زال عنـه اسـم املـاء ، فـال يطَهـر                نياألعضاء ؛ فذلك طِ   

ر مما سبق ذكره من نقل مذاهب العلماء يف أن املاء املتغري بالطني جيوز              فالذي يظه 
  .)٦ (الوضوء به إذا مل يغلب الطني على املاء أن ذلك حمل اتفاق بني العلماء

                                                
 ، مـنح  ٤/٣٣٥: ، مواهـب اجلليـل  ٤/٣٣٤: ، التاج واإلكليل ٣٤٣:جامع األمهات : ينظر) ١(

  .٤/٥٢٦:اجلليل
 ، ١/٣: ، املـستوعب ١/١٥٥: ، اموع ١/٢٤: ، البيان للعمراين   ١/٤٦:رياحلاوي الكب : ينظر) ٢(

  .١/٣٢: ، اإلنصاف١/٤٣:املبدع
  .١/٦٧: ، اية احملتاج١/١٩: ، مغين احملتاج١/١٨:العزيز: ينظر) ٣(
 ، الفتاوى   ١/٧٢: ، البحر الرائق   ١/١٥: ، بدائع الصنائع   ١/٢١:شرح خمتصر الطحاوي  : ينظر) ٤(

  .١/٢١:اهلندية
  .١/٣٤: ، مطالب أويل النهى١/٣٢: ، كشاف القناع١/٣٦: ، املبدع١/٢٥:املغين: ينظر) ٥(
  .١/١٧: ، االختيار١/١٢٨:خمتصر اختالف العلماء: ينظر) ٦(
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ــوب    ــة يف وج ــذهب املالكي ــع م ــة م ــذهب احلنفي ــق م   ويتف
  العــربة بالغالــب ؛ : زكــاة النقــدين املغــشوشني ؛ لكــن قــال احلنفيــة

  غش ، وغلب الذهب ، أو الوِرق ؛ زكى املغشوش إذا بلـغ نصاباً ؛              فإذا قـل ال  
ألن الغـش يف هـذه احلال مغمور مستهلك ، وإن تسـاوى الغــش مـع              
الـذهـب ، أو الوِرق ، أو غلب الغش عليهما فال يزكي إال إذا بلغ اخلـالص                

  .)١ (نصاباً
ري والـدراهم   وكذا يتفق مذهب احلنفية مع املالكية يف جواز بيع الـدنان          

املغشوشة خبالصة من جنسها ، والعربة عند احلنفية كما سبق مبا هو غالب ، فإن               
غلب الغش ؛ جاز التفاضل ، وإن غلب الذهب أو الفضة ؛ مل جيـز البيـع إذ ال     
عربة بقليل الغش ، وإن تساوى الغش مع الذهب والفـضة جـاز التفاضـل يف           

الص٢ ( ، دون البيع واإلقراضِفر(.  
 

مل أقف للمالكية على مناقشة ملا ألزمهم به ابن حزم يف هـذه املـسألة ؛                
      يِقِرفْلكنهم ذكروا أن الذي محلهم على الت   بني ما ت غيِني بالطِّ ر  وبني ما ت ، غيِبر ِريغ 

ـ  لِ ارر هو قَ  ني وحنو ذلك ، بأن الطِّ     اِنرفَعن الطاهرات ؛ كالز    مِ ِنيالطِّ وال   اِءلم ، 
      لُثْ مِ الُقَينفك عنه املاء غالباً ، وال ي  ه يف الزفَعوحنوه ، وألجل هذا فقد وجهوا       اِنر 

         الرواية عن مالك يف مسألة الغدير الذي ترده املاشية فتغيه بروثها بأنـه ممـا ال       ر
٣ ( املاء عن مثل ذلكونُينفك عنه املاء غالباً ، ويشق ص(.  

                                                
  .٢/٢٤٥: ، البحر الرائق١/٢٧٩: ، تبيني احلقائق٢/١٧:بدائع الصنائع: ينظر) ١(
 ، الفتـاوى    ٦/٢١٨: ، البحر الرائـق    ٤/١٤١: ، تبيني احلقائق   ٥/١٩٦:بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

  .٣/١٠٥:اهلندية
 ، مواهـب    ١/٥٥: ، املنتقى  ١/٦٥: ، اجلامع البن يونس    ١/٦٢: ، املعونة  ١/٥٦:التلقني: ينظر) ٣(

  .١/٦٢:اجلليل
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٢٤٢ 

ـ غت ؛ ألن املـاء املُ     ِقرمبنع تأثري هذا الفَ   : وأجيب يـ  ر    وحنـوه   اِنرفَعالز ِب
 مل يز         الَقَل عنه اسم املاء ، ومل يغلب عليه حىت ي ز فَعفال مينـع اخـتالط       انٌر ،   

  أجزاء الزعفران باملاء بقاء حكم التطهري بذلك املاء ، كما مل مينع اختالط أجـزاء        
 يسلبه معناه الذي كـان له يف حال نزوله من الـسماء وذلـك يف          الطني به ومل  

  : ، ودل قولــه تعــاىل) ١ (c  b  a  `    _Z   ]  :قولــه تعــاىل 

 [IHGZ) على تناول لفظ املاء لكل ما يطلق عليه هذا الوصف ؛            )٢ 
 ريغتاملاء املُ :  ، وال يقال   وٍع ون وٍع يف هذا بني ن    قرألنه نكرة يف سياق نفي ، فال فَ       

بالطاهر ال يشمله لفظ املاء ؛ ألن تناول االسم ملسماه يشمل يف اللغة ما تغري عن                
أصل اخللقة ، واملتغري تغرياً طارئاً ، واملتغري مبا ميكن االحتراز منه ، وما ال ميكـن                 

              االحتراز منه ، كل ذلك يشمله اسم املاء ، بدليل أن غالب مياه العرب متغيةٌر  ، 
 يستوي تأثريمها يف املاء إذا مل يغرياه فال         ني والطِّ انَرفَعإن الز :  لزاماً أن يقال   فكان

مينعان جواز الوضوء به مع خمالطتهما إياه ، ويستوي تأثريمهـا إذا غلبـا عليـه                
فيمنعان جواز الوضوء به ، فإن ظهر وصفهما يف املاء ومل يغلبـاه ؛ وجـب أن                 

  .)٣ (ة بني املتماثلنييستوي حكمهما يف التطهري تسوي
 

يتضح مما سبق أن إلزام ابن حزم للمالكية هو يف الواقع يلزمهم يف هـذه               
املسألة ، فعلى املالكية أن يلتزموا القول بطهارة املاء الذي تغري وصفه مبخالطـة              

هلم ذا  الطاهر إذا مل يغلب الطاهر عليه وخيرجه عن اسم املاء ، وإلزام ابن حزم               
                                                

  )٤٨: (سورة الفرقان) ١(
  )٦: (، سورة املائدة) ٤٣: (سورة النساء) ٢(
 ، جممـوع    ٦٨ - ١/٦٥:ريد للقدوري  ، التج  ١/٢٢:شرح خمتصر الطحاوي للجصاص   : ينظر) ٣(

  .١/٧٢: ، البحر الرائق٢٩ – ٢١/٢٥:فتاوى ابن تيمية
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٢٤٣ 

ليس عبثاً ، بل هو مبين كما سلف على أصول هلم مل يأخذوا ا ؛ وهي قـول                  
 ، لـيس   ، وال خمالف هلم يعرف من صحابة رسول اهللا ثالثة من الصحابة  

هذا فحسب بل خالفوا أصلهم عمل أهل املدينة ، وقد ثبت عـن مجاعـة مـن        
 رأس اجلنب واحلـائض      القول بإجزاء غسل   - يعدون يف فقهاء املدينة      -السلف  

  . بطاهر خالط املاء كاخلَِطِْمي ، والسدِر ، واِحلناء
  كذلك ما ثبت يف اللغة من أن املاء املتغري بطاهر ال يـسلبه اسـم املـاء                 

  املتغري مبـا ال ينفـك عنـه املـاء ،      : إال إذا غلب عليه مغيره ، يستوي يف ذلك        
ألة التفريق بني املاء املتغري بالطني ، وبـني         ومبا ينفك عنه ، فبطل تفريقهم يف مس       

  املاء املتغري بغري الطني من زعفران وحنوه ، فوجب إحلاق املاء يف تلك الـصورة ؛                
غـري مـن طـني موضـعـه وال     أعين املتغـري بزعفـران وحنـوه باملـاء املت     

   .قـرفَ
 يف  وكذلك يلزمهم بناًء على مسألة الذهب والفضة املخـتلطني بنحـاس          

وجوب الزكاة فيهما كما لو أما خالصني ، وجواز الصرف فيهما مبثل وزما             
من ذهب وفضة خالصني ، أن جيعلوا حكم املاء للماء الذي مازجه شيء طاهر ،                
ومل يزل عنه اسم املاء ؛ ألن العلة يف كل ذلك املخالطة ، فلمـا جـاز تـسمية                

ني ؛ جاز إطالق اسم املاء علـى        الذهب والفضة املشوبني بنحاس بامسهما خالص     
   .قراملاء املختلط بطاهر وال فَ

فبمجموع ما سبق من إلزامات يتوجب على املالكية التزامها ، والقـول            
جبواز رفـع احلدث باملاء الذي مازجه شيء طاهر إذا مل يغلب عليه ذلك الطاهر              

  . عنه اسم املاء ، واهللا تبارك وتعاىل أعلمفِرصيفَ
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  ـألــةمــسـ
النِرفع احلدث ب

َّ
   ِيذِب

 
       ِعفْذهب ابن حزم إىل القول مبنع جواز ر  يـذِ ِب احلدث بالن      فـإن فَقَـد ، 

 عنه اسـم   بِل إال التيمم لعدم جواز رفع احلدث مبا س        إذاً هئُِزج املاء فال ي   ثُِدحاملُ
  .)١(  وحنوهيِذِبالناملاء كَ

 
   احلَ ِعفْالقول بعدم جواز ر بِ ِثد وحنوه هو الثابت عن أكثر العلماء ؛        يِذِبالن 

، وهـو رواية عن أيب     ) ٤ (، وابن املنذر  ) ٣ (، وداود الظاهري  ) ٢ (أبو عبيد : ومنهم
     فَحنيفة اختارها أبو يوسف ، وزر -   كما نقله الد ـ ب ـ  - وغـريه    يوِس ون صرا ه

، وهو مذهب   ) ٥ (الطحاوي ، وحِكي أا املذهب عندهم موافقة جلمهور العلماء        
.)٦ (مجهور العلماء املالكية والشافعية واحلنابلة 

 
  :وبياا على ما سيأيت، يف هذه املسألة عدة أقوال ملزمة 

  :قول أيب حنيفة ؛ فقد نسب ابن حزم إليه روايتني: ل امللزم األولالقو
                                                

  .١/٢٠٢:احمللى: ينظر) ١(
  .٢٠١:ينظر الطهور) ٢(
  .١/٢٠٢:ينظر احمللى) ٣(
  .١/٢٥٧: ، األوسط١/١٣٠:اإلشراف البن املنذر: ينظر) ٤(
   ، ١/٨٨: ، املبـسوط ٤٠٩:ار ، األسر١/٩٦: ، شرح معاين اآلثار١٥:خمتصر الطحاوي : ينظر) ٥(

  .١/١٤٤:البحر الرائق
 ،  ١/٤٧: ، احلـاوي الكـبري     ٢/١٧٦: ، شـرح اخلرشـي     ١/٤:املدونـة الكـربى   : ينظر) ٦(

  .١/٤٢: ، املبدع١/١٣٦: ، االنتصار١/١٣٩:اموع
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 جواز رفع احلدث ِب: أشهرمهاِبيِذِبالن شوٍطر:  
  .ٍرم تيذَِب أن يكون ن:أحدها . ١
  .ىر والقُاِرص أن يكون ذلك خارج األم:الشرط الثاين . ٢
  . انعدام املاء:الشرط الثالث . ٣
 فإن كان مطبوخاً  ركَس ، فإن أَ   يذُِبلن ذلك ا  رِكس ي الَّ أَ :الشرط الرابع  . ٤

جاز فْ راحلَ ع يئاً فال جيوز استعماله ولو انعـدم        به ، وإن كان نِ     ِثد
 .املاء وكان خارج األمصار والقرى

  الرواية األخرى : احلَ ِعفْجواز ر جبميع األَ  ِثد ِةذَِبن   يـذِ ِب قياساً على ن 
الت١ (ِرم(.  

ول حممد بن احلسن ، وقد نسب ابن حزم إليه بأنـه   ق :القول امللزم الثاين   
  احلَ ِعفْيقول جبواز ر بِ ِثد يِذِبن الت ِرم  ِد إذا عاملاء شـريطة أن جيمـع إىل ذلـك          م   

  .)٢ (التيمم
قول املالكية والشافعية فقد نسب إليهم ابن حزم أم         : القول امللزم الثالث  

احلَِعفْيقولون بعدم جواز ر ِبِثد ٣ (يِذِبالن(.  
 
ألزم ابن حزم أبا حنيفة بالقياس يف كال الروايتني عنه ، : القول امللزم األول

 ، وحاصـل تلـك      وبقول الصحايب الذي ال يعرف له خمالف من الصحابة          
  : اإللزامات ما يلي

                                                
  .٢٠٥ ، ١/٢٠٣:ينظر حكاية هاتني الروايتني عن أيب حنيفة يف احمللى) ١(
  .املصدر السابق: ينظر) ٢(
  .١/٢٠٢:حكاه ابن حزم عنهم يف املصدر السابق) ٣(
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  على الراية األُ وخـ ى عن أيب حنيفة اليت هي يف مقابل األَ        ر شِره - 
   األَ ِراِئالقائل فيها بقياس س ِةذَِبن  يِذِب على ن الت ِرم   احلَ ِعفْ يف جواز ر ِثد 

 ألزمه ابن حزم بقياس داخل القرية على خارجها ، فكما أنه            –ا  
 فْجاز راحلَ ع بِ ِثد خارج القرية فكذا احلكم داخـل القريـة         يِذِبالن 

ا قوله الثاين الذي قاس فيه مجيع       وأم: "  ، قال ابن حزم    ِقاِرلعدم الفَ 
 خارجها ؟  قاس أيضاً داخل القرية على       الَّه فَ ِرم الت يِذِب على ن  ِةذَِبناَأل

 .)١ (! "ن اآلخر ؟وما ايز له أحد القياسني واملانع له ِم
  َوعلى أشقويل أيب حنيفة     ِره -  وهي الر وىل القائل فيها جبواز     األُ ايةُو

احلَ ِعفْر بِ ِثد بِ يِذِبالن شكْ سبق ذِ  وٍطررألزم ابن حزم أبا حنيفة      -ا  ه 
ق ، قـال    اِر لعدم الفَ  ِرم الت يِذِب على ن  ِةذَِبن األَ ِراِئ وس اِقرمبقياس األَ 
وأبو حنيفة يقول بالقياس ، وقد نقض ههنا أصـله يف           : " ابن حزم 

اَألِسِقالقول به ؛ فلم ي مروال سائر اَألاق ِةذَِبنيِذِب على نالت ٢ ("ِرم(. 
              ألزمه بقول الصحابة وال يعرف هلم خمالف يف ذلك ، حيث سـاق

 : ابن حزم آثاراً عن الصحابة منها
وا ِإال ماَء  رِكبوا البحر فَلَم يِجد ِةابح الصن ِمةًاعم جنَّأَ . ١

 .)٣ (ِء البحِراً ، فَتوضؤوا ِبالنِبيِذ دونَ ماالبحِر ونِبيذ

                                                
  .١/٢٠٥:احمللى) ١(
  .١/٢٠٦:احمللى) ٢(
وليس يف هذا األثر ذكر     ) ١٣٩٦( برقم   ١/١٢٢:أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه عن أيب العالية        ) ٣(

فظه  ، بل رواه ابن أيب شيبة عن أيب العالية وهو رفَيع بن مهران ؛ أحد التابعني ، ول              للصحابة  
وكَِره أَنْ يتوضأَ ،  فَتوضأَ ِبنِبيٍذ  ،ماؤهد عن أيب الْعاِليِة أَنه رِكب الْبحر فنف: (( عند ابن أيب شيبة

، وأما ما نصر به األحناف مذهب إمامهم من استدالهلم ذا األثر الذي ذكروا               )) ِبماِء الْبحرِ 
   إىل آخر األثر ، فهو وارد يف كتبهم مع أصحاب رسول اهللا    فيه أن أبا العالية ركب البحر     
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ِإذَا مل تِجـِد املـاَء      : "  أنه قال  أثر علي بن أيب طالب       . ٢
 .)١ (" فَلْتتوضأْ ِبالنِبيِذ

  ال بـأْس ِبالوضـوِء     : "  أنـه قـال    أثر آخر عن علي      . ٣
 .)٢ ("ِبالنِبيذ
  ؛  وقول علي فهو خمالف له     وأما فعل الصحابة    : " قال ابن حزم  

  ِجألنه ال ييز الو بِ وَءض مع وجود مـاء البحـر        يِذِبالن  ،ِجوال ي يـز 
الوبِ وَءض وإن عدم املاء يف القرى     يِذِبالن  ،      ِل وليس هذا يف قول عي  ،

 ومل يخص ِل عي يذَِب نٍر تن غَ ِممه ِري ،ـ وأبو حنيفة ي خصـ  يف أَه ِدح 
خمالفه ترك قول    يف الدنيا واآلخرة ممن ينكر على        تقَموال أَ ،  قوليه  

؛ ا وخمالفه ال يرى ذلك الذي ترك حجة         ميهو أول تارك له وال سِ     

   r q po n  v  u   t   ] :قال اهللا تعاىل

yx  w |{zZ )مث قال يف ختام املـسألة      "  )٣ ،:  
                                                                                                                                       

     ١/٥: ، شرح خمتـصر الطحـاوي      ٤/٢٦:أحكام اجلصاص : ومل يذكروه مسنداً ، ينظر  ، 
  .١/١٦: ، بدائع الصنائع١/٧٤:التجريد للقدوري

 ضـعفاء : ينظـر .  ، وفيه عبد اهللا بن ميسرة ؛ وهو متروك         ١/٢٠٣:أخرجه ابن حزم يف احمللى    ) ١(
  .١٦/١٩٦: ، ذيب الكمال٥/١٧٧: ، اجلرح والتعديل٢/٣٠٨:العقيلي

 من طريقني ، وطريقه األول يف إسناده احلجـاج بـن   ٧٩-١/٧٨:أخرجه الدارقطين يف السنن   ) ٢(
أرطأة وال حيتج حبديثه ، واآلخر فيه أبو إسحاق الكويف ، ويكىن بأيب ليلى اخلراساين ، وهو عبد               

 ، مدارمها على عبد اهللا بن       ره ، فعلم من ذلك أن األثرين عن علي          اهللا بن ميسرة السابق ذك    
 ، وأثر علي هذا ال      ١/٢٠٣:ميسرة ، وهو ضعيف باتفاق احملدثني ، وأخرجه ابن حزم يف احمللى           

اإلشراف . يثبت إسناده ، وعليه فال يصح ما أثر عنه من جتويز الوضوء بالنبيذ كما ذكره العلماء           
، فـتح   ) ٣٣( بـرقم    ١/١٢: ، سنن البيهقي الكربى    ١/٢٥٤:األوسط ،   ١/١٢٨:البن املنذر 

  .١/٣٥٤:الباري البن حجر
  )٣ - ٢: (سورة الصف) ٣(
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 كمـا ذكرنـا دون       أقوال طائفة من الصحابة      وخالف أيضاً  "
  .)١ ("  ألصلهماِد هوهذا أيضاً، خمالف يعرف هلم يف ذلك 

 ِعفْ ألزم ابن حزم حممد بن احلسن أن يقول مبنع جواز ر           :القول امللزم الثاين  
ـ        يِذِبالن بِ ِثداحلَ  الِنطْب ؛ وذلك بناء على مسألة أخرى قال فيها حممد بن احلسن ِب
الِةص ثَكْن كان يف ثوبه أَ     من قَ  مِ رِرد الد رِمه الب ِلغمِ ي  ـ  يٍذِبن ن م وممـا ال     ٍرِكس ، 
شفيه أن املُ   ك جِمتع  على ب وثوب املُ  ِند توأو املُ  ِئض غبِ ِلِست ثَكْ أَ يِذِبالنمِ ر  ن داِهرم 

       ٍة ، فكان لزاماً عليه أن ال يِليغِجيبز فْ راحلَ ع بِ ِثد قال   إذاً وإال لزم النقض     يِذِبالن ، 
   : ألنه ال خيلو ؛داِسفَ وأما قول حممد بن احلسن فَ: "ابن حزم

 أن يكون الوِبوُءض فالتيمم معه فُ؛   جائزاًيِذِبالنولٌض.   
      ًفاستعماله فُ ؛   أو ال يكون الوضوء به جائزاال سِ  ولٌض يا مع قوله  م: 

ـ  يِلغ الب ِمهر الد ِردن قَ  مِ رثَكْإنه إذا كان يف ثوب املرء أَ        يـذٍ ِبن ن  ِم
مٍرِكس لَطَ ب ت صالتوال شك أن املُ     ، ه جِمتعلى جسد املُ   ع تـ و ِئض 
ـ كْ ويف ثوبـه أَ     ،  به ِلِستغ أو املُ   ، يِذِبالنِب ـ  رثَ ـ رن د  ِم ـ ِلغ ب ماِه ٍةي   

  .)٢ ( "ٍةريِثكَ
 ألزم ابن حزم املالكية والشافعية بأقوال الـصحابة ،          :القول امللزم الثالث  

      وقد مضى قريباً آثار عن الصحابة تبين  احلَ ِعفْ جواز ر بِ ِثد فأراد ابـن    ) ٣ (يِذِبالن ،
       ـ حزم من املالكية والشافعية أن يلتزموا أصلهم ذلك ويقولوا جبواز ر ـ ِعفْ  ِثد احلَ

 ، حىت ولو خالف قوهلم قول ابن حزم ، مع أم يف الواقع يتفق قوهلم معه                 يِذِبالنِب
قضوا أصلهم قول الصحايب الـذي ال       يف هذه املسألة ، لكن ابن حزم أراد أال ين         

                                                
  .٢٠٦ – ١/٢٠٥:احمللى) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٢٤٧ - ٢٤٦وذلك يف ص ) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٤٩ 

يعرله خمالف من الصحابة      ف    وأمـا املـالكيون   : "  ، وألجـل هـذا قـال
 إن خـالف الـصاحب   : ما يقولون يف أصوهلم وفروعهموالشافعيون فإم كثرياً 

  الذي ال يعرف       ـ  له خمـالف منـهم ال ي   وهـذا مكـان نقـضوا فيـه        ،   لُِّح
  .)١ (" هذا األصل

 
 

  :النسبة أليب حنيفة يف موضعني: أوالً
ـ  قوليه هو القول جبـواز ر      رهشإن نسبة ابن حزم أليب حنيفة بأن أَ       ) أ(  ِعفْ

 ِةايو هي نسبة صحيحة كما جاء يف ظاهر الر         املتقدمة ِهوِطرش بِ ِرم الت يِذِبن بِ ِثداحلَ
 أبا حنيفة رجع عن هذا القول ،        نَّ أَ يِو، وقد ر  ) ٢ ( مجع من علماء احلنفية    هركَوذَ

واسقَتر     احلَ ِعفْ قوله على منع جواز ر بِ ِثد يِذِبن الت ـ  ، وال جيزئ املُ    ِرم إال  إذاً ثَِدح 
وألجل ذلك قال الطحاوي     التيمم ، : "      األصل املتفق عليه أنه ال يتـ و بِ أَض يـذِ ِبن 

لِّاخلَوال بِ ،   يِبِبالز   ، ظَفكان النر     يذُِب على ذلك أن يكون ن الت كـذلك  أيضاً ِرم  ، 
    يذَِبوقد أمجع العلماء أن ن الت ِرم   إذا كان م يف حال وجود املاء أنه ال يتوضأ        وداًوج 

 كان   ؛  املياه يف حال وجود املاء     ِمكْن ح  مِ ن خارجاً فلما كا ،   ألنه ليس مباء      ؛ به
وخرج حكـم ذلـك   : " ، مث قال يف ختام املسألة" كذلك هو يف حال عدم املاء   

مِ يِذِبالن  ِمكْن ح فثبت بذلك أنه ال جي    ،   املياه   ِراِئ س وز التوضبه يف حـال مـن       ؤ 
   .)٣( " واهللا أعلم،  عندنا رظَوهو الن، و قول أيب يوسف ؛ وه األحوال

                                                
  .١/٢٠٦:احمللى) ١(
ا بعـد ،   فم١/٢٦٧: ، شرح خمتصر الكرخي١٥: ، خمتصر الطحاوي٧٥-١/٧٤:ينظر األصل ) ٢(

  .١/٢٩٣: ، احمليط الربهاين١٧-١/١٥: ، بدائع الصنائع١/٨٨: ، املبسوط٤٠٩:األسرار
  .١/٩٦:شرح معاين اآلثار) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٥٠ 

 وهـي يف  - أما نسبة ابن حزم أليب حنيفة يف الرواية األخرى عنـه             )ب(
 ِعفْ يف جواز ر   ِرم الت يِذِبن بِ ِةذَِبن األَ راِئ س قحلْمقابل املشهورة ؛ وهي أن أبا حنيفة أَ       

ـ      حن الص  مِ يدِصفهي يف الواقع نسبة ليس هلا ر -       ا   ِثداحلَ اء ة ، بـل إن علم
 وا قِ فَاحلنفية نياس األَ يِعِم ج ِةذَِبن ع  يِذِبلى ن الت القِ نَّ ؛ ألَ  ِرم ياس قْ يي عدم التطهر   ِضت

ـ  ليس يذَِب االنتقال إىل التيمم ؛ ألن النإذاً عند انعدام املاء ، فالواجب      يِذِبالنِب  ، اٍءمب
 عن القياس يف أَ    لَِدوإمنا ع شِره الر وعن أيب  اِتاي     احلَ ِعفْ حنيفة القائلة جبواز ر ِثد 

 استحساناً ، وذلـك علـى       ِرثَاَأل بِ ص ؛ لكون ذلك القياس خ     ِهِطرش بِ ِرم الت يِذِبنِب
  هو حديث ابن مسعود      اسي القِ ِه بِ ص الذي خ  رثَمقتضى أصول احلنفية ، واألَ    

،  ! )) ؟ أَمعك ماءٌ ((  :فقال،  لَيلَةَ لقي الِْجن      كنت مع النيب  : ( مرفوعاً قال 
، أَِرِنيها ((  :قال،  نِبيذٌ :قلت، !)) ؟ )١ (ما هذا يف اِإلداوِة((  : فقال ، ال:فقلت

 ، فعدل عن القياس )٢ ( ) ثُم صلى ِبنا ، فَتوضأَ منها، )) وماٌء طَهور ،تمرةٌ طَيبةٌ 

                                                
النهايـة يف غريـب     : ينظر. أداوى  :  وحنوه ، ومجعها   إناء صغري من جلد يتخذ للماء     : اِإلداوةُ) ١(

  )أدا: ( ، املعجم الوسيط، مادة١/٣٣:احلديث
 ١/٤٠٢:بالثاء املثلثة بدل التاء املثناة ، واحلديث أخرجه أمحد يف مسنده          ) مرةٌ طَيبةٌ ثَ: (ويروى) ٢(

ــصنف ) ٣٨١٠(ح ــرزاق يف امل ــد ال ــيبة يف  ) ٦٩٣(ح١/١٧٩:، وعب ــن أيب ش ، واب
، وأخرجـه أبـو داود يف       ) ٩٩٦٢(ح١٠/٦٣:، والطرباين يف الكبري   ) ٢٦٣(ح١/٣١:مصنفه

، والترمذي يف الطهارة ، باب ما جاء يف الوضوء          ) ٨٤(ح١/٢١:الطهارة ، باب الوضوء بالنبيذ    
، ) ٣٨٤(ح١/١٣٥:، وابن ماجه يف الطهارة ، باب الوضوء بالنبيـذ         ) ٨٨(ح١/١٤٧:بالنبيذ

وغريهم ، واحلديث يف اجلملة ضعيف ال تقوم به حجة ، وقد شهد بضعفه أكثر العلماء ؛ حىت                  
 ضـعف ذلـك     بينالطحاوي عليهم ، و    الذين تكلف بعضهم لتصحيحه ، فقد رد         احلنفيةمن  

:  ، وينظـر   ١٨٢ - ٢/١٧٨: ، مرعاة املفاتيح   ٩٦-١/٩٥:شرح معاين اآلثار  :  ، ينظر  احلديث
 ، ١/٣٥٥: ، العلـل املتناهيـة  ١/٤٤: ، علل احلديث البن أيب حـامت      ٢٠١:الطهور أليب عبيد  
: ١/٣٥٤:الباري ، قال ابن حجر يف فتح        ١/٦٣: ، الدراية البن حجر    ١/١٤١:اموع للنووي 

   ؛نه منـسوخ إ : وقيل على تقدير صحته ،  علماء السلف على تضعيفه    أطبقوهذا احلديث   "



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٥١ 

 يِذِبيف ن الت ذا األثر است   ِرم   اِئحساناً ، وبقي ساَألر ـ ن    علـى أصـل القيـاس    ِةذَِب
 رحـم   - ابن حزم    مه و نيبتن التطهر بغري املاء ، ولذلك ي      وموجبه ؛ وهو املنع مِ    

 عن أيب حنيفة ، والذي ينقله علماء احلنفيـة      ةَايو يف حكايته هذه الر    -اهللا اجلميع   
  : عن إمامهم ثالث روايات  بل حيكون ،عن إمامهم روايات ليست هذه منها

  . إذا عدم املاء ، وكان خارج األمصارِرم التيِذِبن ِبِثد احلَِعفْجواز ر: هااحدإ
وباً ، وهي اختيار حممد بـن       ج مع التيمم و   ِرم الت يِذِبن بِ ِثد احلَ ِعفْجواز ر : الثانية
  .احلسن
 ، بل ينتقل للتيمم ، وهي اختيـار أيب          ِرم الت يِذِبن بِ ِثد احلَ ِعفْعدم جواز ر  : الثالثة

  يوسف ، ويى أنه استقر قوله عليها كما أسلفت ، وإمنا حيكون جواز الوضوء            كَح
  .)١ ( عن األوزاعي وغريهِرم التيِذِب قياساً على نِةذَِبناَألِب

                                                                                                                                       

  ونزول قوله تعاىل، ألن ذلك كان مبكة: [ J  I  H  GZ ان باملدينة ـ إمنا ك
وإمنـا كـانوا    ،    أو هو حممول على ماء ألقيت فيه مترات يابسة مل تغري له وصفاً              ، بال خالف 
: " ١/٣٠:، وقال األلباين يف ضعيف أيب داود       " ذلك ألن غالب مياههم مل تكن حلوة      يصنعون  

،  املنـذر  وابن، عدي وابن،  زرعة وأبو  ، والترمذي،   البخاري وضعفه ، ضعيف إسناده: قلت
هـ ، ومن أقوى الشواهد على ضعف هذا احلـديث         .ا " منكر حديث إنه: وقال الرب عبد وابن

 صحيح مسلم يف كتاب الصالة ، باب اجلهر بالقراءة يف الصبح والقـراءة              أنه خمالف ملا ورد يف    
هل شِهد أَحد ِمنكُم مع رسول اللَِّه : (أن علقمة سأل ابن مسعود   ) ٤٥٠(ح١/٣٣٢:على اجلن 
 لَةَ الِْجنا كنا مع رسول اللَِّه ؛  ال : قال ،لَيلَِكنو  اهنلٍَة فَفَقَدلَي ذَات ،يففَالْت اهنسِة  اَألمِديو

  احلديث ، فدل أن    ) ..قال فَِبتنا ِبشر لَيلٍَة بات ا قَوم      ،  أو اغِْتيلَ   ،  فَقُلْنا استِطري   ،  والشعاِب  
  . ليلة اجلن ، وكفى بذلك تضعيفاً مل يكن مع رسول اهللا ابن مسعود 

   ،  ٨٩ - ١/٨٨: ، املبـسوط   ١/٢٧٠: ، شـرح خمتـصر الكرخـي       ١/٧٥:األصـل : ينظر) ١(
  .١/١٤٤: ، البحر الرائق١/٢٩٣: ، احمليط الربهاين١٧ - ١٥:بدائع الصنائع



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٥٢ 

وأما حكاية ابن حزم عن حممد بن احلسن        : النسبة حملمد بن احلسن   : ثانياً
وقـد  ،   والتيمم فهو كما قال ابن حزم        ِرم الت يِذِبناجلمع بني الوضوء بِ   أنه يقول ب  

  . )١ ( ذلك احلنفيةتبثْأَ
 ِمهر الد ِردن قَ  مِ رثَكْلكن ابن حزم نسب إىل حممد بن احلسن القول بأن أَ          

البِلغمِ ي  املُ يِذِبن الن ِرِكس  على ب املُ ِند توِئض ي لُـِطب الةَ الص  ـ  يِذِبباعتبار الن  ِرِكس املُ
ِجن  ساً جناسة مةًظَلَّغ       ِج ، واملعروف يف مذهب احلنفية أن النجناسة غليظة هـو     س 

:  ففيها روايـات قيـل  ِةرِكس من األشربة املُ ِرم رواية واحدة ، وأما غري اخلَ      رماخلَ
مة ، وقيل  ظَلَّغ :مصر علـى روايـيت     بل هي طاهرة ، وبعضهم اقت     : ة ، وقيل  فَفَّخ

اخلفة والغلظة ، ومل ينسبوا حملمد بن احلسن شـيئاً مـن ذلـك ، يف حـني أن                   
السرِسخكَ يف أوائل األشربة ذَ    ير ن اً يفيد أن أبا يوسف وحممداً يقـوالن بـأن         ص

 غري  ِةرِكس املُ ِةبِرشن األَ جناسة ما عدا اخلمر جناسة خفيفة ، فإذا وقع على البدن مِ           
 حىت يكون كثرياً فاحشاً كمـا هـو   الةُ الصِلطُب مل تِمهر الدِردن قَكثر ِماخلمر أ 

       احلال يف كل جناسة خفيفة ، قال السرِسخمث اليت مِ  : " ي يِذِبن ن الت ِرم يـبِ ِب والز 
   لُِّحوإن كان ال ي ش ربه   ري اخلَ ِظ فهو ليس نِرم     يف احلكم حىت جيوز ب يعيب  يف قول أ   ه

،  ال جيوز بيعه     - رمحهما اهللا  -وعلى قول أيب يوسف وحممد      ،  حنيفة رمحه اهللا    
 ِجوال ياحلَ ب بِ د الشِبر   منه ما مل ي وإذا أصاب الثَّ، ر كَسثَكْ منه أَوبـ  ِمر  ِردن قَ

الدرِمه ت جوز وكذلك املُ ،   فيه   الةُ الصنصوهو الذي ذَ    ؛ ف هالطَّ بِ بنِ ِخب فُصإذا  ه 
 على  دوال جيب احلَ  ،  ولكن جيوز بيعه عند أيب حنيفة       ،   هبر ش لُِّح ال ي  دتال واش غَ
م ِرن شب    منه ما مل ي ر  كَس  ،وتجوز فيه إذا أصاب الثَّ    الةُ الص منه ما مل يكن     وب 

                                                
 ، شـرح خمتـصر    ١/٦٩: ، التجريد للقـدوري    ١٥: ، خمتصر الطحاوي   ١/٧٥:األصل: ينظر) ١(

  .٤٠٩: ، األسرار للدبوسي١/٢٦٧:الكرخي للقدوري



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٥٣ 

قول بتغليظ   بأن حممد بن احلسن ي     مز اجلَ ِنِكم ، وعلى هذا ال ي     )١ ( " فاحشاً كثرياً
  . غري اخلمرِةبِرشن اَأل ِمِرِكسجناسة املُ

   ما نسبه ابن حزم للمالكية والـشافعية        :النسبة للمالكية والشافعية   :ثالثاً
    احلَ ِعفْمن قوهلم مبنع جواز ر بِ ِثد هو الصحيح الثابت عنهم كمـا حكـاه      يِذِبالن   

  .)٢ (ابن حزم مذهباً هلم
 

  :ذكر من وافق القول امللزم األول: أوالً
 مِد إذا ع  ِرم الت يِذِبنمل أقف على من وافق أبا حنيفة يف قوله جبواز الوضوء بِ           

ر يف روايـة    فَسوى موافقة صاحبه ز   ؛  وكان ذلك خارج األمصار والقرى      ،  املاء  
  .ية رحم اهللا اجلميع، فلعل ذلك مما انفرد به احلنف )٣ (عنه

 أما الروةُاي  ِه اليت وـ  م ن قيـاس سـائر    ابن حزم يف نقلها عن أيب حنيفة ِم
  .)٤ (يت عن األوزاعي وغريهِك فقد حِرم التيِذِب على نِةذَِبناَأل

  
  

                                                
البحـر   ،   ٦/٤٥: ، تبـيني احلقـائق     ٥/١١٥:ئعبـدائع الـصنا   :  ، وينظر  ٢٤/١٤:املبسوط) ١(

  .٦/٤٥٢: ، تكملة حاشية ابن عابدين١/٢٤٢:الرائق
 ،  ١/٤٧: ، احلـاوي الكـبري     ٢/١٧٦: ، شـرح اخلرشـي     ١/٤:املدونـة الكـربى   : ينظر) ٢(

  .١/١٣٩:اموع
 ، واملباركفوري يف مرعاة ١/٣١٤: ، والتهانوي يف إعالء السنن١/٤٦٤:ذكرها العيين يف البناية) ٣(

 ، وقد سبق أن الدبوسي حكى عن زفر أنه اختار الرواية اليت اختارهـا أبـو                 ٢/١٧٨:فاتيحامل
  .يوسف ؛ وهي عدم جواز استعمال نبيذ التمر يف رفع احلدث

 ، بـدائع    ١/٨٩: ، املبسوط  ١/٤٧: ، احلاوي للماوردي   ١/٢٧٠:شرح خمتصر الكرخي  : ينظر) ٤(
  .١/١٣٩: ، اموع للنووي١/١٧:الصنائع



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((
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  :ذكر من وافق القول امللزم الثاين: ثانياً
  لتـيمم ،   قول حممد بن احلسن بوجوب اجلمع بني الوضـوء بالنبيـذ وا           

                 ـ هو رواية يف مذهب احلنفية ، ومل أجده لغريهـم فكـذا هـو اآلخـر ي عد   
ـ  الطَّ عمجي:  عن إسحاق بن راهويه أنه قال      يِك ، لكن ح   )١ (ن مفردام ِم هة ار  
ـ  مع التيمم ال على سبيل الوجوب بل استحباباً ، وهو بذلك ي            يِذِبالنِب    يأْ ر قاِرفَ

ن حممد بن احلسن يرى اجلمع بني الطهارة بالنبيذ والتـيمم           حممد بن احلسن ؛ أل    
  .)٢ (وجوباً ، أما على رأي ابن راهويه فهو يرى ذلك استحباباً

  :ذكر من وافق القول امللزم الثالث: ثالثاً
      احلَ ِعفْقول املالكية والشافعية يف منع جواز ر بِ ِثد هو رأي مجهـور     يِذِبالن 

،  ) ٤ (، وداود الظاهري ، وابن حزم     ) ٣ (ذلك أبو عبيد  العلماء كما أسلفت فقال ب    
ـ ، وهـو رواية عن أيب حنيفة اختارها أبـو يوسـف ، وز            ) ٥ (وابن املنذر   ،  رفَ

ونصرا املذهب عندهم موافقة جلمهـور العلمـاء         هِكي أ٦ (ا الطحاوي ، وح ( ،
  .)٧ (وهو املذهب عند احلنابلة

 
                                                

ــر) ١( ــل: ينظ ــي١/٧٤:األص ــرح الكرخ ــسوط١/٢٦٧: ، ش ــر ١/٨٨: ، املب    ، البح
   .١/١٤٤:الرائق

 ، األوسـط    ١/١٢٨: ، اإلشراف البن املنـذر     ١/٨٠:مسائل اإلمام أمحد وابن راهويه    : ينظر) ٢(
  .١/٢٣: ، املغين البن قدامة١/٢٥٤:له

  .٢٠١:ينظر الطهور) ٣(
  .١/٢٠٢:ينظر احمللى) ٤(
  .١/٢٥٧: ، األوسط١/١٣٠:ملنذراإلشراف البن ا: ينظر) ٥(
   ، ١/٨٨: ، املبـسوط ٤٠٩: ، األسرار١/٩٦: ، شرح معاين اآلثار١٥:خمتصر الطحاوي : ينظر) ٦(

  .١/١٤٤:البحر الرائق
  .١/٤٢: ، املبدع١/٦: ، الكايف١/١٣٦:االنتصار: ينظر) ٧(
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  :أليب حنيفة يف ثالثة مواضع: اإللزام األول

 -قد سبقت اإلشارة أن ابن حزم أراد إلزام أيب حنيفة           : املوضع األول ) أ(
 بقياس داخـل القريـة علـى    -بناء على الرواية اليت هي يف مقابل املشهور عنه         

 يِذِب على ن  ِةذَِبن األَ راِئن قياسه س   ، وذلك أخذاً مِ    يِذِبالنخارجها يف جواز الوضوء بِ    
التِرم   ِز ، وال مألحد القياسني فَ   ةَي قَيدويناقش هذا اإللزام بـأن      ) ١ ( على اآلخر  م ،

        األَ ِراِئأبا حنيفة مل يثبت عنه أنه يقول بقياس س ِةذَِبن  يِذِب على ن الت حىت نـصحح  ِرم 
ـ يفة ذلـك ؛ ب    القياس الذي أورده ابن حزم عليه ، فلما مل يثبت عن أيب حن              لَطَ

التلُّعبالقياس إذاً  ق       لِّميف هذه املسألة ، ولو س  ج د الً تِحصنـسبة مـا ادعـاه       يح   
        فَابن حزم على أيب حنيفة ، فللحنفية أن ينَّأَوا بِ قُر ليس ماء ، بل هو بـدل        يذَِب الن 

 املاء ، وال    مِدال إذا ع   ال يصح االنتقال إليه إ     يِدِعالصعن املاء ؛ كالتيمم ، والتيمم بِ      
يتصوفَ، فَ )٢ ( انعدامه إال خارج األمصار والقرى     رارق اِر خج  لَاِخ القرية دا ، فهو   ه
  .إذاً حِص ، فال يِقاِرالفَوجود  مع اسيِق

وقد جياب عن ذلك بأن املريض وحنوه داخل القرى واألمصار ، ومع هذا             
ِصيجتيزو  التيمم منهم ، فلماذا ال     ح  فْن راحلَ ع بِ ِثد يِذِبن الت ِرم ـ  د  األمـصار   لَاِخ

اعتباراً بأنه بكالتيمم ؟لٌد  !  
 جائز داخل األمصار والقرى للبعض كما بينـت ،          - أي التيمم    -وهو  

  داخـل القـرى   - وهو بدل عن املـاء  - يف التيمم يِدِعفكما جاز استعمال الص 
     يِذِبواألمصار ، فكذا جيوز استعمال ن الت داخل القرى واألمصار وهو اآلخـر       ِرم 

                                                
  .٢٤٦سبق يف ص ) ١(
 ، شرح خمتـصر     ٥٠: خمتصر القدوري   ، ٢٠:خمتصر الطحاوي : ينظر ملسألة التيمم عند احلنفية    ) ٢(

  .١/٢٥١:الكرخي
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 أيضاً بعن املاء ، فكان احلال أن داخل القرية واملصر كخارجهـا يف جـواز               لٌد 
ـ وبن مسعود الذي فيـه الت     اوحديث   :"االستعمال ، وقد قال الطحاوي       ـضؤ 

ألنه إمنا خرج من      ؛  توضأ به وهو غري مسافر      إمنا فيه أن رسول اهللا       ِرم الت يِذِبنِب
 يف ذلك املكان وهو يف حكم من هـو      ِرم الت يِذِبن إنه توضأ بِ   : فقيل  ، مكة يريدهم 

 هنالك يف حكم    يذَِب يف حكم استعماله ذلك الن     فهو أيضاً ،   الصالة   مِتألنه ي ؛  مبكة  
 به يف األمـصار  ؤضو الت ز مما جيو  يذَِب أن الن  رثَفلو ثبت هذا األَ   ،  استعماله إياه مبكة    

،  ألنه يف حال وجود املاء ويف حال عدمـه           ؛ ؤضو ثبت أنه جيوز الت     ؛ والبوادي
 به يف األمصار وال     ؤضولتاوالعمل بضده فلم جييزوا     ،  فلما أمجعوا على ترك ذلك      
وخرج حكـم   ،  ثبت بذلك تركهم لذلك احلديث      ؛  فيما حكمه حكم األمصار     

 ن حكم  مِ يِذِبذلك الن املياه   ِراِئ س   ،     فثبت بذلك أنه ال جيوز التوضبه يف حال من     ؤ 
  .)١ (" واهللا أعلم،  عندنا رظَوهو الن، وهو قول أيب يوسف ؛ األحوال 
 ناقش احلنفية إلزام ابن حزم أليب حنيفة بقياس سـائر         :املوضع الثاين ) ب(

ـ        بأن  : ِرم الت يِذِب على ن  اِقرم واألَ ِةذَِبناَأل ِدالقياس مينع من التطهر بغري املاء إذا عم 
   لـيس  يـذَ ِب املاء ؛ ألن النمِد إذا عيِذِبالناملاء ، وذلك يقتضي عدم جواز الوضوء بِ   

 ؛ ألنـه    ِرم الت يِذِب عن القياس يف مسألة ن     لَِد ، وال هو يف حكم املاء ، وإمنا ع         مباٍء
خِرثَاَأل بِ ص    على أصول احلنفية ، فقد بينت يف البـاب          اٍر استحساناً ، وذلك ج 

ـ  أَ - عند من يقول بـه       -الثاين من هذا البحث أن االستحسان        نو؛ ومنـه    اع 
كنـت  : (  املتقدم ذكره قال   ، وهو حديث ابن مسعود      )٢ (االستحسان باألثر 

 :ل فقا  ،  ال :فقلت،   ! )) ؟ أَمعك ماءٌ ((  :فقال،  لَيلَةَ لقي الِْجن      مع النيب 
ومـاٌء  ،  تمرةٌ طَيبةٌ   ،  أَِرِنيها  ((  :قال،   نِبيذٌ   :قلت،  !)) ؟ ما هذا يف اِإلداوةِ   (( 

                                                
  .١/٩٦:شرح معاين اآلثار) ١(
  .١٠٦ص ) ٢(
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ورأَ منها  ، )) طَهضوفَت  ،   ص ا لَّ ثُمفَ  )١ ( )ى ِبن ، علَد    يِذِب عن القياس يف ن ـ  الت ِرم 
خذا األثر استحساناً ، وبقي سائر األَ       ةًاص َأل وا ِةذَِبنوحنو ذلك على أصـل      اِقِرم 

  .) ٢ (القياس وموجبه ؛ وهو املنع من التطهر بغري املاء
بأن هذا احلديث الذي استحسنوا به ال ينتهض لالحتجـاج بـه            : وجياب

 يذُِب بضعفه ، ولذا فيبقى ن     دِهن احملدثني ش  لضعف إسناده ، وقد ذكرت أن كثرياً مِ       
التمينع التطهر بغري املاء على موجب القياس ؛ وهو أن ِرم.  

بأفعال وأقوال الـصحابة يف     ألزم ابن حزم أبا حنيفة      : املوضع الثالث ) ج(
، وأـا ال  ) ٣ ( إىل تلك اآلثـار ترش ، وقد سبق أن أَيٍذِب نلِّكُ الطهارة بِ إباحتهم

ِصيح يٌء ش            اِه منها حىت يتوجه أليب حنيفة ما ادعاه ابن حزم هنا ، نعـن أن    يك   
 النقل عنه يف االحتجاج بأقوال الصحابة ، مع أنه قد ثبت عـن  ددرا حنيفة قد ت  أب

مجع من احلنفية االحتجاج بقول الصحايب ، وقد مضى بيان ذلـك مفـصالً يف               
  .) ٤ (الباب الثاين

  :حملمد بن احلسن: اإللزام الثاين
 ِرم الت يِذِبن بِ ِثد احلَ عفْ وهي ر  -وهو ضرورة إحلاق هذه املسألة يف احلكم        

-   مبسألة صالة م  ن قَ كثر مِ ى وعلى بدنه أَ   لَّن صِرد الد رمِ ِمه ن ـ  يِذِب الن  ،  ِرِكس املُ
  ِصفكما ال تح الةُ ص م  ى وعلى بدنه أكثر مِ    لَّن صن الد رمِ ِمه ن ـ  يِذِب الن  ،  ِرِكس املُ
ِصفكذا ال يحفْ راحلَع ِبِثد يلزم على ذلك التناقض  حىت اليِذِبالن .  

                                                
  .٢٥٠سبق خترجيه قريباً ص ) ١(
 ،  ١/٢٧٠: ، شـرح خمتـصر الكرخـي       ١/٩٦: ، شرح معاين اآلثـار     ١/٧٥:األصل: ينظر) ٢(

 ، البحـر    ١/٢٩٣: ، احملـيط الربهـاين     ١٧-١٥: ، بـدائع الـصنائع     ٨٩-١/٨٨:املبسوط
  .١/١٤٤:ائقالر

  .٢٤٧ - ٢٤٦ص ) ٣(
  .٨٠ص ) ٤(
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 يـذِ ِببأنه مل يثبت عن حممد بن احلسن أنه قال بتغليظ جناسـة الن       : ويناقش
  . )١ (را مم ، وإمنا الوارد عنه خبالف ذلك كَِرِكساملُ

          احلَ ِعفْولو ثبت هذا النقل عن حممد فيحتمل أنه أراد جواز ر بِ ِثد يـذِ ِبالن 
  إذا مل ير ، أما إذا أَ    ِكسكَسر        م قد اتفقوا على أنه ال جيوز رفْ فإـ  ع  بـه   ِثد احلَ

خإذا كان نِ   ةًاص          يئاً غري مطبوخ ، وكذا صحح احلنفية أنه ال يـ ر ـ  عفَ  إذا  ثَد احلَ
  . بني املسألتني ، واهللا تعاىل أعلمقر الفَنيب ، وعليه فقد ت)٢ (كان مطبوخاً

  :للمالكية والشافعية: اإللزام الثالث
أراد ابن حزم إلزام املالكية والشافعية باآلثار اليت مضى ذكرها سابقاً عـن           

 ، وبعبارة بـسيطة ميكـن أن        يِذِبالن بِ ِثد احلَ عفْ ر  يف إباحتهم  بعض الصحابة   
 يناقش هذا اإللزام بأنه قد تبني مما سبق أنه مل تصح تلك اآلثار عن الـصحابة            

   احلَ ِعفْيف مسألة جواز ر ا بِ ِثدوعليه فال يوجد يف هذه املـسألة قـول          ) ٣ (يِذِبلن ،
 ، حىت يلزم املالكية والشافعية مـا ادعـاه          صحايب ال خمالف له من الصحابة       

  .عليهم ابن حزم
   

  :أليب حنيفة يف مواضع ثالثة: اإللزام األول
ـ يف جـواز ر    داخل القرية خبارجهـا      قِحلْال يلزم أبا حنيفة أن ي     : )أ(  ِعفْ

 ؛ ألن أبا حنيفة مل يقـل  ِرم التيِذِب على نةَذَِبن أنه قاس األَ  ِةجح بِ ِرم الت يِذِبن بِ ِثداحلَ
ن هذا الوجه غري صحيح لعـدم        ، فإلزامه بالقياس مِ    ِرم الت يِذِب على ن  ِةذَِبنبقياس األَ 

  .ثبوت ما ادعي عليه يف ذلك

                                                
  .٢٥٣ - ٢٥٢ص ) ١(
  .٧٥: ، النافع الكبري١/١٤٣: ، البحر الرائق١/١٧: ، بدائع الصنائع١/٨٨:املبسوط: ينظر) ٢(
  .٢٤٧ - ٢٤٦يف ص تراجع هذه اآلثار مع بيان احلكم عليها ) ٣(
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 وسـائر   اقرميطَِّرد يف أقواله ، فإما أن يقيس األَ       يلزم أبا حنيفة أن     : )ب(
 ؛ وال حجة هلم     ِقاِرن كل ذلك لعدم الفَ     يف جواز التطهر مِ    ِرم الت يِذِب على ن  ِةذَِبناَأل

     يِذِبيف العدول عن القياس يف ن الت بِ ِرم حم باألثر ؛ لـضعف ذلكـم        ِةجاستحسا 
ياس يقتضي عدم التطهري مبا عدا املاء ، فإذا امتنـع            إىل القياس ، والق    ارصياألثر فَ 

  . فما عداه مثله يف احلكم ِرم التيِذِبنالتطهر ِب
 مـا   ِةجح بِ ِةذَِبنال يلزم أبا حنيفة أن يقول جبواز الطهارة جبميع األَ         : )ج(

ـ  م يٍذِب دون ختصيص ن   يِذِبالن من جواز الطهارة بِ    نقل عن الصحابة     عن  ؛ أل  ٍني
 مل يصح عنهم يف ذلك نقل ، إضافة إىل أن أبا حنيفة ليس عنه نقـل  الصحابة  

  .مستقر يف االحتجاج بأقوال الصحابة 
  :حملمد بن احلسن: اإللزام الثاين

        احلَ ِعفْال يلزم حممد بن احلسن أن مينع جواز ر بِ ِثد يِذِبن الت بِ ِرم حأنـه   ِةج 
    ن قَ  أكثر مِ  ن على بدنه  قال مبنع جواز صالة مِرد الد رمِ ِمه ن املُ يِذِب الن ؛ ألنه   ِرِكس 
 يـذِ ِب النن ِمِمهر الدِردن قَن على بدنه أكثر ِم صالة م طالِنبمل يثبت عنه أنه قال بِ     

 يـذِ ِب ، بل ثبت عنه خالف ذلك ، ولو صح النقل عنه يف تغليظ جناسة الن               ِرِكساملُ
  . ، فلما مل يثبت عنه مل يلزمه ما ادعاه عليه ابن حزمإذاًزام  اإللحص لَِرِكساملُ

  :للمالكية والشافعية: اإللزام الثالث
      فْال يلزم املالكية والشافعية أن جييزوا راحلَ ع بِ ِثد بِ يِذِبالن حأنه نقل عن    ِةج 

 را م م كَ واب ؛ ألن الص   يِذِبالن بِ ِثد احلَ ِعفْ أم قالوا جبواز ر    مجع من الصحابة    
 يف ذلك أثر ، فلم يلزمهم إلزام ابن حـزم هنـا ،             أنه مل يثبت عن الصحابة      

ِلواهللا تبارك وتعاىل ويالن عواملوفق ِلِةم ، واِبلص.  
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  ــســألــةم
ر
َ

ف
ْ

ع
ُ

 احل
َ

د
َ

مِ بِث
َ

ِم مغصوب ، أو بٍاء
َ

نِ يف إٍاء
َ

   مغصوبٍاء
 

     احلَ ِعفْذهب ابن حزم إىل حترمي ر بِ ِثد ـ   ذَِخ مغصوب أو أُ   اٍءم بغري ح ق  ، 
ـ رهطَ مغصوب ، فَمن ت   اٍءنن إِ  مِ اٍءموكذلك التطهر بِ   ن ذلـك   بذلك املاء ، أو ِم

، وهذا بناء على مذهبه يف اقتـضاء        ) ١ (ادةُع طهارته ، وعليه اإلِ    حِص ؛ مل ت   اِءناِإل
الني الفَهساد٢ (طلقاً م(.  

                                                
  .١/٢١٦:ينظر احمللى) ١(
أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهـاء   خلص الدكتور مصطفى اخلن يف كتابه       ) ٢(

إن :  ، وملخص تلخيـصه أن يقـال       ٣٤٩ - ٣٤١:مسألة اقتضاء النهي الفساد يف الصفحات     
املستقرئ لكالم األصوليني حول ما يتعلق بأحوال النهي عن الشيء جيد أم حيصرون ذلـك يف      

  :عدة أحوال فيما يأيت بياا
 النهي جمرداً عن القرائن املقتضية قبح املنهي عنه لعينه أو خلارج عنهإتيان: احلالة األوىل . 
 كون النهي عائداً إىل ذات املنهي عنه ؛ كبيع احلصاة واملضامني واملالقيح: احلالة الثانية. 
 كون النهي ألمر خارج عن ذات املنهي عنه ؛ عائٍد لوصف الزم للمنهي عنه ؛ : احلالة الثالثة

 النهي عن الزيادة وهي ليست عقد البيع بل وصف الزم له ، وكصوم يـوم     مثل الربا ، فإن   
 .العيد
  كون النهي ألمر خارج عن ذات املنهي عنه ؛ عائٍد لوصف منفك عن املنهي            : احلالة الرابعة

 .عنه ، غري الزم له ؛ مثل النهي عن الصالة يف األرض املغصوبة ، والوضوء مباء مغصوب
     ون النهي مطلقاً جمرداً عن القرائن ؛ فقد اتفق األصوليون على أن            ففي احلالة األوىل وهي ك

النهي يدل على قبح املنهي عنه يف نفسه ملعىن يف عينه إذا كان من األفعال احلسية كالزنـا ،       
والقتل ، وشرب اخلمر ؛ فيكون النهي للفساد إال أن تقوم قرينة صارفة له كأن يدل الدليل                 

 اور له ، فيحمل عليهعلى أن النهي لوصفه أو.  
أما إذا كان املنهي عنه من التصرفات الشرعية كالصالة والصوم واإلجارة فهو خمتلف فيـه               

                            :على مذاهب



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٦١ 

 
وافق احلنابلة يف الصحيح من مذهبهم ما ذهب إليه ابن حزم مـن عـدم               

  صحة طهارة م طَن تهبِ ر مغصوب ، أو بِ    اٍءم ن إِ  مِ اٍءموذلك بناء ) ١ ( مغصوباٍءن ،
                                                                                                                                       

  
 بطالا ؛ ونسب ألكثر الشافعية ، وبعض        النهي املطلق عن األفعال الشرعية يقتضي     : األول

  .املتكلمني
 للحنفية ، واحملققني من بال الشرعية ال يقتضي بطالا ، ونس   النهي املطلق عن األفع   : الثاين

  .الشافعية كالغزايل والقفال ، وعامة املتكلمني
النهي املطلق يدل على الفساد يف العبادات دون املعامالت ، وينسب أليب احلـسني   : الثالث

  .البصري ، والغزايل والرازي وغريهم
   داً لذات املنهي عنه ؛ فاجلمهور متفقون على اقتضائه         ن النهي عائ  وهي كو : ويف احلالة الثانية

 .  الفساد
   وهي كون النهي ألمر خارج عائد لوصف الزم للمنهي عنه ؛ فاجلمهور            : ويف احلالة الثالثة

باق على مشروعيته، أصل العمل ، و نفية قالوا ببطالن الوصفعلى أنه يقتضي الفساد ، واحل
 .، وهذا بناء على تفريقهم بني الفاسد والباطلفإذا زال الوصف كان األمر مشروعاً 

  وهي كون النهي ألمر خارج عائد لوصف منفك عن املنهي عنه غري الزم : ويف احلالة الرابعة
  له ؛ فجمهور العلماء على عدم اقتضائه الفساد ، بل يبقى الفعل صحيحاً لكن مـع بقـاء                  

هب الظاهرية إىل اقتضاء النـهي      اإلمث ، وذهب احلنابلة يف املشهور من مذهبهم ، وهو مذ          
 .الفساد مطلقاً

 ، ميزان   ١/٨٠: ، أصول السرخسي   ٣/٣١٩: ، اإلحكام البن حزم    ٥٥:تقومي األدلة : ينظر
 ، قواعــد ٢/٢٠٩: ، اإلحكــام لآلمـدي ٢١٧: ، روضــة النـاظر ٢٢٦:األصــول 

 ، كشف   ٢/٤٣٠: ، شرح خمتصر الروضة    ٢/١٤٦: ، الفروق مع هوامشه    ٢/٢٠:األحكام
 ،  ٣/١١: ، رفع احلاجـب    ٦٦: ، حتقيق املراد يف أن النهي يقتضي الفساد        ١/٣٧٧:األسرار

   ،  ١/١٣: ، قواعـد ابـن رجـب       ٣/٣١٣: ، املنثور يف القواعـد     ٢/١٦٣:البحر احمليط 
 ، تيـسري    ١٩٣: ، إرشاد الفحـول    ٣/٩٣: ، شرح الكوكب   ٥/٢٣٠١:التحبري للمرداوي 

  .٢٧٨: ، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله٨٥:األصول
  .١/٥٢: ، شرح منتهى اإلرادات١/٣٠: ، كشاف القناع١/٢٨:اإلنصاف: ينظر) ١(
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     على رأيهم يف قاعدة اقتضاء النلفَ ا ِيهساد وهو مقتضى ما ذهـب إليـه         قاًلَطْ م ،
اِنوكَالشرحم اهللا اجلميع)١ (ي .  

 
القول امللزم يف هذه املسألة هو قول مجهور الفقهـاء احلنفيـة واملالكيـة              

   والشافعية ، وقد بين      م قالوا بتحرمي راحلَ ِعفْ ابن حزم أ ـ  بِ ِثد مغـصوب ،    اٍءم   
 مع  از ج ثٌِدح بذلك املاء م   رهطَ مغصوب ، لكنهم ذكروا أنه إذا ت       اٍءن يف إِ  اٍءمأو بِ 
  . ) ٢ (ِمثْاِإل

 
ألزم ابن حزم مجهور الفقهاء احلنفية واملالكية والشافعية بضرورة منع جواز           

احلَ ِعفْر يف اإلِ  اِءاملغصوب ، أو املَ    اِءاملَ بِ ِثد ـ      اِءن  ِريِظن املغصوب ؛ ألم حكموا ِل
           ِظهذه املسألة باملنع ، وإال فقد تناقضوا يف أشباه الفروع ، ونهذه املسألة عنـد     ري 

: ا عند املالكية  هريِظ ، ون  ٍلمعتس م اٍءم بِ رهطَن ت  طهارة م  النُطْب: احلنفية والشافعية 
طها النُطْب  رة م طَن تهبِ ر اٍءم   لَّ فيه خب بز       واجلامع يف هذه املسائل هو الن ، هعن  ي 
احلَ ِعفْر ِثد             لحقوا مسألة التـ طَ بذلك املاء يف كل ما مضى ، فكان لزاماً أن ي ِره 

    طَباملاء املغصوب وحنوه ، مبسألة التباملاء املستعمل عند احلنفية والـشافعية ، أو  ِره 
طَالتلَّ فيه اخلُ     ِرهباملاء الذي ب بعند املالكية ، جبامع النهي عن استعمال املـاء يف           ز 
والعجب : "  ، قال ابن حزم    إذاً ، وإال فقد نقضوا قياسهم       قر ، وال فَ   وِر الص لِّكُ

    أن احلنفيني يبطلون طهارة م طَن تهبِ ر اٍءم م ستعوأن ،   وكذلك الـشافعيون      ، ٍلم
وال ،   يف حترمي ذلك     ص دون ن  زب فيه خ  لَّ ب اٍءم بِ رهطَن ت الكيني يبطلون طهارة م   امل

 حجة بأيديهم إال تِغشيبي دعِهون أنه نمث جييزون الطهـارة  ،  عن هذين املاءين ي
                                                

  .١٩٥:إرشاد الفحول: ينظر) ١(
  .١/٢١٨:احمللى: ينظر) ٢(
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ه وثبت حترميه وحترمي اسـتعمال    ،  م بأنه قد صح النهي عنه       هلُّون كُ رِق ي اٍءن وإِ اٍءمِب
  .)١ ( !! " يوجد مثلهادكَ ال يبج وهذا ع ،يف الوضوء والغسل عليه

 
 

ـ  ر ِةحنسبة ابن حزم للجمهور احلنفية واملالكية والشافعية يف مسألة صِ           ِعفْ
 ، وقد قالوا بذلك بنـاء علـى         )٢ ( باملاء املغصوب وحنوه نسبة صحيحة     ِثداحلَ

     أصلهم يف مسألة عدم اقتضاء النالفَ ِيه ساد  إذا كان الن هَألي ٍرمعـن ذات  ٍجاِر خ 
  .) ٣ ( له ، وقد تقدم بيان ذلك قريباًٍم عنه غري الِزكفَن عنه ميِهناملَ

ـ  أعـين ر   -نفية والشافعية يف هذه املسألة      وقد بىن ابن حزم إلزامه للح       عفْ
 على مذهبهم يف عدم صحة      - مغصوب   اٍءن يف إِ  اٍءم مغصوب ، أو بِ    اٍءم بِ ِثداحلَ
طَالتباملاء املستعمل ، وما حكاه ابن حزم مذهباً هلم مِ          ِره  الِنطْن ب ـ  ِعفْ ر  ِثد احلَ

لمالكية هنا فبناه على مذهبهم     ، وأما إلزامه ل   )٤ (باملاء املستعمل هو صحيح ثابت    
   احلَ ِعفْيف عدم جواز ر لُّ فيه اخلُ     ِثدبباملاء الذي ي بوقد مضى يف مسألة املـاء        ز ، 

املختلط بالطاهرات ، وأنه يسلبه الطهورية على مذهب املالكية ؛ لسرعة إضـافة             
  .)٥ (هو ماء مضاف ، ال مطلق:  للماء ، فيقالِزباخلُ

                                                
  .١/٢١٨:احمللى) ١(
 ،  ١/٣٤١: ، حاشية ابن عابـدين     ١/٤٦:اجلوهرة النرية : ينظر ملذهب اجلمهور يف هذه املسألة     ) ٢(

ـ   ١/١٢٤:الفواكه الدواين   ،  ٣/٥٤ ،   ١/١٤٤:شرح الكـبري مـع حاشـية الدسـوقي         ، ال
  .١/٥٥: ، إعانة الطالبني١/٣١٢:اموع

  .٢٦١يف حاشية ص ) ٣(
  .١/٧٢: ، اية احملتاج١/٢٠٧: ، اموع١/٩٥: ، البحر الرائق١/٨٥:فتح القدير: ينظر) ٤(
   .١/٦٠: ، مواهب اجلليل٦٧ - ١/٦٦: ، اجلامع البن يونس١/٤:املدونة: ينظر) ٥(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٦٤ 

 
القول بأن احلدث يرتفع باملاء املغصوب ، أو باملاء يف اإلناء املغصوب وحنو             

 ، وهـذا مـا    )١ (ذلك هو قول أكثر الفقهاء كما أفاده ابن رجب احلنبلي وغريه          
يقتضيه كالم ابن تيمية يف الفتاوى حيث ذكر أن التحقيق يف مثل هذه املـسألة                

 فيها حلق اهللا تعاىل ، بل هو حلق املخلوق ، وما كان             يه أا مل يكن الن    وأشباهها
كذلك فال وج٢ (داً مردوداًاِس لتسميته فَه(.  

             ـ وأما عن الذين اتفق قوهلم مع قول احلنفية والـشافعية يف مـنعهم ر    عفْ
  ، باملاء املستعمل فقد نقل بعض العلماء أنه قول عمر بـن اخلطـاب        ِثداحلَ

، وهو رواية عن األوزاعي ، وأشهـر الروايتني عن الثَّوِري ،           ) ٣ (وابن عباس   
، وهو املذهب عند    ) ٥ (، وهو رواية يف مذهب مالك     ) ٤ (وبه قال الليث بن سعد    

  .)٦ (احلنابلة
 فهو مقتضى أحد القـولني      زبوأما موافقة املالكية يف املاء الذي يبلُّ فيه اخلُ        

  .)٧ (ة واحلنابلة يف املاء املتغري بالطاهراتيف مذهب الشافعي
 

                                                
  .٦١: ، جامع العلوم واحلكم٢/٢١٦:فتح الباري البن رجب: ينظر) ١(
  .٢٨٦ - ٢٩/٢٨٥:ينظر جمموع الفتاوى) ٢(
  .١/٢٩٦: يف احلاوي الكبرينقله املاوردي ومل يسنده عن عمر وابن عباس ) ٣(
 ،  ١/٢٩٦: ، احلـاوي الكـبري     ١/٢٨٦: ، األوسط لـه    ١/١٤٧:اإلشراف البن املنذر  : ينظر) ٤(

  .١/٢٨: ، املغين١/٤٣: ، البيان للعمراين٢/١٩٩:راالستذكا
  .١/٦٦: ، مواهب اجلليل١/١٧٤: ، الذخرية١/٤:املدونة الكربى: ينظر) ٥(
  .١/١٨: ، شرح املنتهى١/٣٢:كشاف القناع: ينظر) ٦(
 ، ١/٣: ، املـستوعب ١/١٥٥: ، اموع ١/٢٤: ، البيان للعمراين   ١/٤٦:احلاوي الكبري : ينظر) ٧(

  .١/٣٢:، اإلنصاف ١/٤٣:املبدع



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٦٥ 

 
       احلَ ِعفْألزم ابن حزم اجلمهور بضرورة إحلاق مسألة ر بِ ِثد مغصوب ،   اٍءم 

 بلَّ اٍءم مستعمل ، أو بِ    اٍءم بِ ِثد احلَ ِعفْ مغصوب بقوهلم يف مسألة ر     اٍءن يف إِ  اٍءمأو بِ 
 فيه خبز        طَ ، فكما أن احلنفية والشافعية قد منعوا التهباملاء املستعمل ، واملالكيـة    ر 

 طَمنعوا التهبِ ر لُّ فيه اخلُُ   اٍءمبي بز       ا مسألة ر احلَ ِعفْ ، وجب أن يلحقوا باملـاء   ِثد 
لك  عن استعمال املاء يف ت     ِيهن اإلناء املغصوب ، جبامع الن     املغصوب ، أو باملاء مِ    

الصِرو .  
 يف  يهالنِإنَّ بني املسألتني فَرقاً ؛ فَ     : وقد يناقش إلزام ابن حزم هذا بأن يقال       

الصوىل   األُ ِةور-  وهي الن هي  احلَ ِعفْ عن ر باملاء املـستعمل عنـد احلنفيـة        ِثد 
   والشافعية ، وكذا النهي  احلَ ِعفْ عن ر لُّ فيه اخلُ     ِثدبباملاء الذي ي بعند املالكية    ز - 

اِئعإىل ذات املنهي عنه ، وما كـان عائداً إىل ذات املنهي عنه فهـو يقتـضي             د 
ـ ، وألجل ذلك منع احلنفية والشافعية جـواز ر        ) ١ ( ذلك الفعل باتفاق   ادسفَ  ِعفْ

  ؛ ٍزبخ اختلط بِ  اٍءم بِ ِثد احلَ ِعفْ مستعمل ، وكذا منع املالكية جواز ر       اٍءم بِ ِثداحلَ
 لكون النـ         ِيه  املنـهي عنـه ؛ أي       ادس هنا راجعاً لذات املاء ، وذلك يقتضي فَ

     استعمال ذلك املاء ، وأما النهي  يف الص األخرى   ِةور -  فْ وهي راحلَ ع ـ  بِ ِثد اٍءم 
 فهو ال يعود فيها إىل ذات املنهي عنـه ،           - مغصوب   اٍءن يف إِ  اٍءممغصوب ، أو بِ   

 وإن كان خمتصاً بكونه شـرطاً       لُسعن املاهية ، والوضوء أو الغ      ٍجاِر خ ٍرمبل ألَ 
لصحة الصالة ؛ فالنهي عنهما مع الغصب مل يتناول معىن لذات املنهي عنه ، وإمنا               

  جاً وهو الغصب ، فطهارة احملدث بذلك املاء صحيحة ، وعليـه            اِرتناول معىن خ
ال يوجب إفساد طهارتـه ؛      إمث غصبه ذلك ، وكون املاء ، أو اإلناء ملكاً لغريه            

ألن الصالة والطهارة حقوق هللا تعاىل ، وغصب املاء حق للغري ، فسقط حق اهللا               
                                                

  .٢٦١تقرير ذلك قريباً يف حاشية ص وقد مضى ) ١(
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   بأدائه ، ويبقى تلُّعق ح ـ         ق ـ ن و  الغري ، وله آثار خيتص ـا ِم وِبج ر قيمـة   د   
ا قاً تغاير ر فاعله ، إىل غري ذلك ، فلما ثبت أن بني املسألتني فَ            اِبقَاملغصوب ، وعِ  

  .)١ (يف احلكم
بأن القاعدة تقتضي أن املعدوم شــرعاً       : وأجيب عن تصحيح طهارته   

كاملعدوم حساً ، فالصالة بغري الوضوء أو الغسل اللذين أمر اهللا ما ال جتـزئ ؛                
  .)٢ (اً مىت تعمد ذلكسالنعدام الطهارة ِح

دور : بأنه يسِقتلُثْ مِ يم  الطَّمر بِ  لو أن اهللا تعاىل أ     ِرظَ هذا النهواشـترط   ِةار 
، وهذا غـري     " ال تتوضأ باملاء املغصوب   : " كأن يقول ،   ةًاحب م اِةد األَ ونَفيها كَ 
د أحدمها  يقَقاً ، ومل ي   لَطْ الغصب م  مرقاً ، وح  لَطْ ؛ ألن اهللا أوجب الطهارة م      مسلٍَّم

 وإن قارن حمرمـاً ،      البتة ، فكما يتحقق الغصب وإن قارن مأموراً ؛ حتقق املأمور          
فاتصال الفعلني وجتاورمها ال جيعل ألحدمها أثراً يف اآلخر إذ ال تالزم بني الصحة              

      والتحرمي ؛ أال ترى أنه لو سرق ِهالِت يف صمل ي ِطبـ الةَل ذلك الص وكذا لو ع ، زم 
  .)٣ ( حمرم يف صالته فإنه ال يبطلها ، فكذلك يقال يف هذا املوضعٍلععلى ِف

 
 
 

                                                
 ، حتقيق املراد  ٢٨٦ – ٢٩/٢٨٥: ، جمموع فتاوى ابن تيمية     ٢/١٧٩:الفصول للجصاص : ينظر) ١(

 ، حاشية أمحد شاكر     ٣/٣١٣: ، املنثور يف القواعد    ٢/١٦٩: ، البحر احمليط   ١٧٨:البن كيكلدي 
  .١/٢١٦:على احمللى

  : ، الفـروق مـع هوامـشه       ٤١٤-٢/٤١٣: ، االنتـصار للكلـوذاين     ١/٢١٧:لىاحمل: ينظر) ٢(
١٥١ - ٢/١٤٩.  

 ، موسوعة ١/٢١٦: ، حاشية أمحد شاكر على احمللى١٥١-٢/١٤٩:الفروق مع هوامشه: ينظر) ٣(
  .١/١٠٠:أحكام الطهارة
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ال يلزم اجلمهور احلنفية واملالكية والشافعية أن يقولـوا بـبطالن طهـارة      
 أن احلنفيـة والـشافعية      ِةجح مغصوب بِ  اٍءن يف إِ  اٍءم مغصوب ، أو بِ    اٍءماملتطهر بِ 
ز  باملاء املستعمل يف الطهارة ، واملالكية منعوا جـوا         ِثد احلَ ِعفْن جواز ر  منعوا مِ 

طَالتبِ ِره اٍءم    لَّ فيه خقد ب بـ ز  يف يهالن وحنوه ، وذلك لثبوت الفرق بني املسألتني فَ
 فيه لذات املنـهي عنـه ،        عِجر ي زبمسألة املاء املستعمل ، واملاء الذي يبلُّ فيه اخلُ        

  خبالف مسألة النعن املاء املغصوب ، أو اإلناء املغصوب ، فَ         ِيه النهـ  ألَ  فيها ي ٍرم 
عن ماهية الفعل ، ويضاف إىل ذلك أن الطهارة باملاء املغصوب وحنوه إمنا              ٍجاِرخ 
حرِملْن ظُ  ملا فيه مِ   م    الغري ، وليس الن هفيه لِ  ي حـ        ق  در اهللا ، ومثل هذا يـزول ِب

 املظامل إىل أهلها مع التِةوبفيصري بذلك كم ، طَن تر ِبهال ابن تيميـة   مباح ، قاٍءم
والذبح بآلـة   ،   الدار املغصوبة    وكذلك الصالة يف  : " بعد تحِقيٍق ذَكَره يف ذلك    

 كـل   ؛ مغصوبوٍدقُ وتسخني املاء بو ، مغصوبٍبطَوطبخ الطعام حب ،  مغصوبة  
ـ ،  عطاء املظلوم حقه    إ وذلك يزول ب    ، اِنسن اإلِ ِملْن ظُ م ملا فيه مِ   رمنا ح إهذا   ذا إف
ومثن ،   الدار   أجرة فأعطاه    ، أو من أعيان ماله   ،  أخذه من منفعة ماله     اه ما   ـأعط
،  اهللا   قن ح  فقد بريء مِ    ؛  ما اه عنه   ِلعن فِ تاب هو إىل اهللا تعاىل مِ     ، مث    ِبطَاحلَ

والطعـام كالطعـام    ،  ان مباح   ـ مك وصارت صالته كالصالة يف   ،  وحق العبد   
والذَّ،   مباح   وٍدقُبوكـان لـصاحب    ؛  ن مل يفعل ذلـك      إو،  حة   مبا ٍنيكِِّسح بِ ب

أُ ِنيكِّالس جذحبه   ةُر   ، وال تحروكذلك الصالة  ،   الشاة كلها ألجل هذه الشبهة       م
ـ        ،  مث الظلم ينقص من صالته بقدره       إيبقى عليه    ن وال تـربأ ذمتـه كـرباءة م  

لَّص الةًى ص ت ـ       ،   ةًام وال يعاقب كعقوبة مـن مل يبـل يعاقـب علـى      ،   لِّص  
 : واهللا تعـاىل يقـول    ،  وكذلك آكل الطعام يعاقب على قدر ذنبـه         ،  قدر ذنبه   
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  )٨-٧: (سورة الزلزلة) ١(
ذا يقال رداً على ما أراده ابن  ، ومثل ه٢٨٦ - ٢٩/٢٨٥:بتصرف من جمموع فتاوى ابن تيمية) ٢(

حزم مـن إلزامهم يف مسألة رفع احلدث مباء يف آنية الذهب والفضة ، وقد ذكرها ابن حزم يف                  
 ، ويرجع ذلك إىل أن آنية الذهب والفضة ليست شرطاً يف الطهارة حىت              ٢١٩-١/٢١٨:احمللى

ج عن العبـادة ، فـصح       يقال إن ذلك مؤثر يف الطهارة ، بل ي عن الطهارة منهما ألمر خار             
  .٣/٣١٣: ، املنثور يف القواعد٢١/٩٠:جمموع فتاوى ابن تيمية: ينظر. التطهر منهما
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  مــســألــة
النوم يف ذاته حدث ، أو مظنة
َّ َ
  ! احلدث ؟)١ (ِ

 
  قض مـن   ذهب ابن حزم إىل أن النـوم حـدث يف ذاتـه ، فهـو نـا                

  نواقض الوضـوء ، يـستوي يف ذلـك قليلـه وكََـِثريه ، علـى أي هيئـة                   
ــاً ؛ ــان نائم ــاً ، ك ــداً ، راكع ــاً ، أو قاع ــاً ،  قائم ــاجداً ، متكئ   أو س

  .)٢ (أو مضطجعاً
 

  مل ينفرد ابن حزم بذكر أن النوم حدث ينقض الوضـوء مطلقـاً ، فقـد     
   ، ومجلة من التـابعني وفقهـاء الـسلف          بقه إىل ذلك مجع من الصحابة       س

  ، ) ٤ (، وأيب هريرة ) ٣ (رمحة اهللا عليهم أمجعني ، فقد روي عن أيب رافع 
  

                                                
موضعه الذي يعرف به ، ويطلب منه ، ومسي مظنة ؛ ألن غالب الظـن وجـود        : مِظنةُ الشيء ) ١(

، ) ظـنن (: لسان العرب ، تاج العروس ، مـادة : ينظر. الشيء يف هذا املوضع ، واجلمع مظَانّ  
  .٨٦٨: ، الكليات للكفوي١/٢٢١:الذخرية للقرايف: وينظر أيضاً

  .١/٢٢٢:احمللى: ينظر) ٢(
 ، ١/٢٢٣: ، ونقله ابن حزم يف احمللى     ١/١٤٦: ، واألوسط  ١/٧٦:اإلشراف: نقله ابن املنذر يف   ) ٣(

فـع  إبراهيم أبـو را   : أسلم ، وقيل  :  ، اختلف يف امسه فقيل     موىل رسول اهللا    : وأبو رافع هو  
. القبطي ، وقيل غريه ، أسلم قبل بدر ، وشهد أحداً وما بعدها ، تويف أول خالفـة علـي        

  .٧/١٣٤: ، اإلصابة٦/١١٣:أسد الغابة: ينظر
   ١/١٢٤:، وابـن أيب شـيبة يف مـصنفه    ) ٤٨١( برقم ١/١٢٩:رواه عبد الرزاق يف املصنف    ) ٤(

   ،  ١/٧٥:شـراف لـه    ، وينظـر اإل    ١/١٤٥:، وابـن املنـذر يف األوسـط       ) ١٤١٦(برقم  
  .١/٢٢٣:احمللى البن حزم
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، ) ٣ (، وأنس بـن مالـك       ) ٢ (، وابن عباس    ) ١ (وعائشة رضي اهللا عنها   
، واحلـسن   ، وعكرمـة    ) ٤ (وحكي عن سعيد بن املسيب ، وجماهد ، وطاوس        

البصري ، وعطاء ، وهو قول للشافعي ، ونقل عن أيب عبيد ، وإسحاق ، وهـو                 
  .)٥ (قول املزين ، وابن املنذر ، وغريهم

 
  :يف هذه املسألة قوالن ملزمان ومها

    هو قول أيب يوسف ، وقد حكى ابن حـزم          : القول امللزم األول  
  ن نام ساجداً وهـو يتعمـد ذلـك ،          م  بني قرفَ أبا يوسف ي   أن

     ـ لَن غَ فانتقض بذلك وضوؤه ، وبني م بالنـوم يف سـجوده ،       ه 
٦ (اٍقفوضوؤه ب(. 

                                                
بنت أيب بكر الـصديق ، أم       :  ، ومل يسنده ، وعائشة هي      ١/٣٣٧:نقله البغوي يف شرح السنة    ) ١(

 بعد خدجية رضي اهللا عنهن ، كانت من املكثرين مـن            املؤمنني ، وأشهر أزواج رسول اهللا       
: ينظـر . هــ ، وقيـل غـريه      ٥٧الرواية ، ومن أعلم الصحابة ، وأفقههم ، توفيت سـنة            

  .٨/١٦: ، اإلصابة٤/١٨٨١:االستيعاب
 برقم  ١/١٢٤:، وابن أيب شيبة يف املصنف     ) ٤٧٩( برقم   ١/١٢٩:رواه عبد الرزاق يف املصنف    ) ٢(

  .١/١٤٥:، وابن املنذر يف األوسط) ١٤١٢(
  .١/٧٥: ، وينظر اإلشراف له١/١٤٦:رواه ابن املنذر يف األوسط) ٣(
سان ، أبو عبد الرمحن اخلوالين ، أحد سادات التابعني ، وأحد عباد أهـل               طاوس بن كي  : هو) ٤(

ـ ١٠٦اليمن وفقهائهم ، كان رأساً يف العلم والعمل ، تـويف سـنة         الطبقـات  : ينظـر . هـ
  .١/٩٠: ، تذكرة احلفاظ٥/٥٣٧:الكربى

  ، ١٤٧ - ١/١٤٤: ، األوسط لـه    ٧٦-١/٧٥: ، اإلشراف البن املنذر    ٤:خمتصر املزين : ينظر) ٥(
 ، فتح الباري البـن      ٤/٧٣: ، شرح النووي على مسلم     ١/٣٣٧: ، شرح السنة   ١/٢٢٣:احمللى
  .١/٢٣٩: ، نيل األوطار١/٣١٤:حجر

  .١/٢٢٥:ينظر احمللى) ٦(
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    قول األئمة األربعة ، وذكر ابن حزم اختالف        : القول امللزم الثاين
       كَأقواهلم يف النوم الناقض للوضوء ، فقد ح     ى أن أبا حنيفة ال يلُِطب 

قـول  وضوء النائم إال إذا كان مضطجعاًَ ، أو كان متكئاً ، وال ي            
   نوم الساجد ، أو الراكع ، أو القائم أو القاعد ، طويالً كان              بنقض

 .نومه ، أو قصرياً
ـ  قَنأما حكايته ملذهب مالك وأمحد بن حنبل فَ  مـا ال يل أالِنِطب 

عـدا هـذين    وضوء القاعد والراكب إذا كان النوم يسرياً ، وما          
  .احلالني فيبطل ا الوضوء قليالً كان النوم أو كثرياً

   لَقَوأما حكاية مذهب الشافعي فقد نأنه ي نـائم ،   وضوء كل لُِطب
:  كثرياً ، واستثىن حالة واحـدة وهـي        سواء كان نومه قليالً ، أم     

   النائم جالساً ومل يل عن مـستوى اجللـوس فهـذا ال ينـتقض         ز  
  .)١ (وضوؤه

 
   أراد ابن حزم إلزام أيب يوسف يف هذه املسألة اليت           :اإللزام األول 
ن غلبه   فيها بني من تعمد النوم يف سجوده فأبطل وضوءه ، وم           قرفَ

النوم فلم يبطل وضوءه ، بقول أيب يوسف يف نظائر ذلك ، حيث             
  فَإنه مل يضوء األخرى ، فكان    ق بني العمد والغلبة يف نواقض الو      ر

  فَيلزمه أال ير       ِرطَّق بني العمد والغلبة يف هذه املسألة ليقولـه وال    د 
  ؛ فقد تحكـم    ٍةج يف صورة دون صورة بال ح      قريتناقض ، وإن فَ   

 إن نـام   :وقال أبـو يوسـف    : " وتناقضت أقواله ، قال ابن حزم     
ـ  ب  ؛ وإن تعمـد ذلـك    ،   اٍق فوضوؤه ب   ؛  غري متعمد  ساجداً  لَطَ

                                                
  .٢٢٥ - ١/٢٢٤:املصدر السابق: ينظر) ١(
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 بني العمد والغلبة فيما يـنقض الوضـوء         قرفَوهو ال ي  ،  وضوؤه  
 .)١ ( "والصالة من غري هذا

   اإللزام الثاين:    أراد ابن حزم ه دمـذاهب األئمـة األربعـة يف        م 
ـ ِمكْن حذاً مِ ختفريقهم بني أحوال النائم ، أو أحوال النوم أَ         م يف ِه

وا ملن ذهب عقلـه بـبطالن       نظري مسألة النوم ، فكما أم حكم      
الطهارة ؛ وجب أن يصريوا إىل مثل ذلك يف مسألة النوم فيجعلوه            

        اِعمبطالً للطهارة ؛ ألنه ال شك يف أن النوالنائم هو يف حـال      س 
ذهاب العقل أثناء نومه ، أال ترى أنه قد خيلط فال يعلم ما يقول ،               

هب العقـل   فكان ذلك دليالً دامغاً على أن حكم النائم كحكم ذا         
يف بطالن الطهارة ، وإال فقد حتكموا وتناقضت أقواهلم يف هـذا ،             

فهـو يف حـال     ؛  فإذ الناعس ال يدري ما يقول       : " قال ابن حزم  
ـ قْع بهن ذَوال خيتلفون أن م، ذهاب العقل بال شك      بطلـت   هلُ

  .)٢ ("  فيلزمهم أن يكون النوم كذلك ؛طهارته
 

 
ما حكاه ابن حزم عن أيب يوسف صحيح كما أثبتـه          : القول امللزم األول  

ـ               مجع من احلنفية يف رواية عن أيب يوسف ، وأنه يقول بنقض وضوء م ن تـ ع مد 

                                                
  .١/٢٢٥:املصدر السابق) ١(
  .٢٣١ - ١/٢٣٠:املصدر السابق) ٢(
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     لَن غَ النوم يف سجوده ، دون مبه الن فهي حكاية صـحيحة ثابتـة دون أدىن        وم ، 
  . )١(شك يف ذلك 

وأما عن عدم تفريق أيب يوسف بني العمد والغلبة من غري ما سبق ؛ فهـو        
كما حكاه عنه ابن حزم ، وهو ظاهر الرواية عند احلنفية ؛ فإن من نام قائماً ، أو                  

  م ، سـواء يف ذلـك تعمـد النـوم ، أ            راكعاً ؛ فإنه ال ينتقض وضوؤه مطلقاً      
 وأمـا   :وقال يعقوب : " ، وقد نقل ابن املنذر عن أيب يوسف قوله        ) ٢ (مل يتعمده 

، مل تنقض الـصالة     ؛أو تعمد له    ،  فإن غلبه النوم    ؛  والراكع  ،  والقاعد  ،  القائم  
  .) ٣ ( "غري أنه مسيء يف التعمد

وهو إلزام ابن حزم لألئمة األربعة يف أن جيعلوا النـوم           : القول امللزم الثاين  
اً ، كما جعلوا زوال العقل جبنون وحنوه حدثاً ، واجلـامع يف ذلـك زوال                حدث

  . العقل
وقد ذكر ابن حزم قبل ذلك أقواهلم يف حكم النـوم وأحـوال النـائم ،                

  : وبالنظر يف كتب الفقهاء يتبني ما يلي
إن ما نسبه ابن حزم يف هذه املسألة أليب حنيفة بأنه يقول بعدم نقض النوم               

   حال االضطجاع ، أو االتكاء وحنو ذلك ، هو نقل صحيح دقيق للوضوء إال يف

                                                
ــر) ١( ــل: ينظ ــصر١/٥٨:األص ــرح خمت ــي ، ش ــسوط١/١٥٤: الكرخ    ، ١/٧٩: ، املب

ــصنائع ــدائع ال ــاين١/٣١:ب ــدير١/٢٠٥: ، احملــيط الربه ــتح الق    ، البحــر ١/٤٨: ، ف
  .١/٤٠:الرائق

 ، تبـيني    ١/١٣:، االختيـار للموصـلي     ١/٣١: ، بـدائع الـصنائع     ١/٧٨:املبسوط: ينظر) ٢(
  .١/١٠:احلقائق

  .١/٧٨: ، اإلشراف١/٥٢:األوسط) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٧٤ 

  .) ١ (كما أفاده مجع من احلنفية يف مؤلفام
وكذلك ما نسبه للشافعي بأنه جعل مجيع النوم ناقضاً للوضوء قليالً كان             
النوم أو كثرياً ، واستثىن الشافعي من ذلك نوم اجلالس الغري زائل عن مـستوى               

بة أيضاً هي مذهب الشافعية ، فإم جعلوا النـوم ناقـضاً            اجللوس ، فهذه النس   
    للوضوء إال من نام مكِّم قْناً معدغريهـا ،    ن األرض سواء كان يف صـالة أم        مِ ه 

  .)٢ (وعليه فهي نسبة صحيحة دقيقة
وأما عن نقل ابن حزم مذهب مالك وأمحد يف أما يقـوالن بانتقـاض              

ن قاعد وراكب ،    ن ذلك النوم اليسري مِ    ىن مِ وضوء النائم يف كل األحوال ، ويستث      
إن للمالكيـة يف حكايـة مـذهب       :  أن يقال  وابوالص ،   !!فهي نسبة فيها نظر   

  :إمامهم يف النوم الناقض للوضوء طريقتني
  يئـة            : الطريقة األوىل العربة بصفة النـوم مطلقـاً ، وال عـربة  

  سـواء  النائم ، فإن كان النوم ثقيالً انـتقض وضـوؤه مطلقـاً             
   مـضطجعاً ، وأمـا إن كـان النـوم            ، أم قاعداً ، أم     كان قائماً 

  غري ثقيل ؛ فال ينتقض الوضوء علـى أي حـال كـان النـائم ،      
 ن وافقه ، وهي األشهر يف ـ، وم) ٣ (ة اللَّخِميـريقـذه طـوه

                                                
   ، ٣١ - ١/٣٠: ، بــدائع الــصنائع ١/٧٨: ، املبــسوط١/٥٨:األصــل: ينظــر) ١(

   .١/٤٠: ، البحر الرائق٢١٨ - ١/٢١٧:البناية
/ ١:، حتفة احملتاج  ٥٦ - ١/٥٥: ، أسىن املطالب   ١/٢٣: ، املهذب للشريازي   ١/١٢:األم: ينظر) ٢(

  .٣٤ - ١/٣٣: ، مغين احملتاج١١٥ - ١/١١٣:، اية احملتاج١٣٦ - ١٣٥
إنه حاز رئاسة   : الربعي ، أبو احلسن اللخمي ، فقيه املالكية يف زمانه ، يقال           علي بن حممد    : هو) ٣(

، وهو أحد األربعة الـذين      " التبصرة"املالكية يف بالد أفريقية ، له تعليق كبري على املدونة مساه            
. هــ   ٤٧٨اعتمدهم خليل يف خمتصره ، فهو الذي إليه يشري باالختيار وحنو ذلك ، تويف سنة                

  .١١٧:  ، شجرة النور الزكية٧: ، خمتصر خليل٢/٣٤٤:يب املداركترت: ينظر



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٧٥ 

 .) ١ (مذهب املالكية
  يئة ا        : الطريقة الثانيةلنائم مع  العربة بصفة النوم مع النوم الثقيل ، و

غري الثقيل ، فالنوم الثقيل جيب منه الوضوء على أي حال ، وأمـا              
غري الثقيل فيجب الوضوء يف حال االضـطجاع والـسجود  ، ال             

  .)٢ (القيام واجللوس ، وهذه طريقة القاضي عبد الوهاب وغريه
وأما يف مذهب احلنابلة فاملعتمد عندهم أن مجيع النوم ينقض ؛ إال يـسري              

  .) ٣ (جلالس والقائمالنوم من ا
عقل بأي حال ؛ سـواء  وتتفق مذاهب العلماء يف انتقاض الوضوء لزوال ال      

  . )٤ (إغماءب كان بسكر ، أم جبنون ، أم
 
      انفرد أبو يوسف عن احلنفية يف      : ذكر من وافق القول امللزم األول

  ني من تعمـد النـوم يف سـجوده فينـتقض           رواية عنه بالتفريق ب   
                                                

   ،  ١/١٥٤: ، شـرح اخلرشـي     ٢٩٥ - ١/٢٩٤: مواهب اجلليـل   ، ١/٢٣٠:الذخرية: ينظر) ١(
   ،  ١/٩٨: ، بلغـة الـسالك     ١١٩ - ١/١١٨: ، حاشية الدسـوقي    ١/١١٤:الفواكه الدواين 

   .١/١١١:منح اجلليل
عـدم  :  ، وضابط النوم الثقيـل    ١/٤٨:ني للقاضي عبد الوهاب   املصادر السابقة مع التلق   : ينظر) ٢(

شعور النائم باألصوات حوله ، وبسقوط شيء منه ، وسيالن ريقه ، وحنو ذلك ، فـإن شـعر              
بصوت من حوله ، أو انتبه لشيء سقط منه ، أو أحس بسيالن ريقه وحنوه ؛ فهو عالمة كونه                   

  .خفيفاً ، وإال فهو ثقيل
ـ  : ينظر) ٣(  ، كـشاف    ٢٠٠ - ١/١٩٩: ، اإلنـصاف   ١/١٥٩: ، املبـدع   ١٨:يخمتصر اخلرق

  .١/٧١: ، شرح منتهى اإلرادات١/١٢٥:القناع
 ، مراتـب    ١/٢١٩: ، شرح ابـن بطـال      ١/١٥٥: ، األوسط  ٣١:ينظر اإلمجاع البن املنذر   ) ٤(

 ،  ١/٤٨: ، التلقني  ١/٤١: ، البحر الرائق   ١٥٤ ،   ١/١٤٣: ، اإلقناع البن القطان    ٢٠:اإلمجاع
  .١/١٢٥: ، كشاف القناع٤:البنيمنهاج الط



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٧٦ 

وضوؤه ، وبني من غلب عليه فلم ينتقض وضوؤه بذلك ، ومثـل             
وإن تعمد للنوم   : " هذا القول ينسب البن املبارك ، قال ابن املنذر        

 .)١ (" بن املباركاهذا قول ، فعليه الوضوء ؛  يف الصالة ساجداً
   األربعة يف أحـوال  تفريق األئمة: ذكر من وافق القول امللزم الثاين 

  اً من القول ، بـل هلـم يف ذلـك           وضوء ليس ِبدع  النوم الناقض لل  
   أنـه أوجـب    سلف ، فقد روي عن عمـر بـن اخلطـاب            

  ، وهو روايـة عـن      )٢ (الوضوء على من نام مضطجعاً دون غريه      
 ، وهو قول النخعي ، وأيب     ) ٤ (، وابن عباس    ) ٣ (أيب هريرة   

  الثـوري ، وابـن املبـارك ،        ثور ، ونقله أهـل العلـم عـن          
  ، وهذا يتوافق مع مذهب أيب حنيفة يف نقض الوضـوء           ) ٥ (وغريهم

ـ ت أبو حنيفة به املُ    قحلْمن نوم املضطجع ، وأَ      وحنـوه ؛ ألنـه   ئَِك
          ـ قْيتحقق االسترخاء فيه كما يتحقق من املـضطجع ، وألن م عد 

 .)٦ ( عن األرض أشبه املضطجعلٌاِئ زِئِكتاملُ

                                                
  .١/٧٨: ، اإلشراف١/١٥٢:األوسط) ١(
  ).١٤٠٤( برقم ١/١٢٣:، وابن أيب شيبة) ٤٨٢( برقم ١/١٢٩:رواه عبد الرزاق يف املصنف) ٢(
  .١/١٥٢:رواه ابن املنذر يف األوسط) ٣(
  ).١٣٩٩( برقم ١/١٢٣:رواه ابن أيب شيبة) ٤(
   ،  ١/١١٣: ، سنن الترمذي   ١/١٢٣:مصنف ابن أيب شيبة    ،   ١/١٣٠:مصنف عبد الرزاق  : ينظر) ٥(

  : ، األوسـط لـه     ٧٩ - ١/٧٨: ، اإلشراف البن املنـذر     ١/٢٦٨:خمتصر األحكام للطوسي  
  .٣٣٨ - ١/٣٣٧: ، شرح السنة١٥٣ - ١/١٥٠

  .١/٣٩: ، البحر الرائق١/٧٨:املبسوط: ينظر) ٦(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٧٧ 

  أما كانـا ينامـان      :  ، وأيب أُمامةَ      عن ابن عمر     وروي
، وهـذا يـشري إىل مـذهب        ) ١ (قعوداً ، مث يصليان دون وضوء     

 إال نوم القاعد فالوضـوء لـه        اًه ناقض لِّ كُ الشافعي يف كون النومِ   
  . )٢ (مستحب وليس بواجب

  وروي عن الزِرهنوم اجلالس إذا كـان ثقـيالً أعـاد         :  أنه قال  ي
، وبه قال ربيعـة ،      ) ٣ (ضوء ، وإن كان خفيفاً فال وضوء عليه       الو

، وهذا يتفق مع مذهب مالك يف نقـض الوضـوء           ) ٤ (واألوزاعي
  بالنوم الثقيل ، وعدم نقضه بـاخلفيف كمـا مـضى يف تقريـر              

، وكذا يشري إىل مذهب أمحد يف أن النوم ينقض الوضوء           ) ٥ (مذهبه
 القائم باجلالس يف    قحلْن أمحد أَ  إال النوم اليسري من اجلالس ؛ غري أ       

احلكم ؛ ألن القائم واجلالس يتشاان يف االخنفـاض ، واجتمـاع     
وىل ِببعِده عن احلدث ؛ ألنه إذا ثقل نومه          ، بل إن القائم أَ     ِجرخاملَ

   .)٦ (سقط
  
  

                                                
   بـرقم   ١/١٣٠: يف املـصنف    ، وعبد الـرزاق    ١/١٢: الشافعي يف األم   رواه عن ابن عمر     ) ١(

 ، ١/١٥٢:، وابن املنذر يف األوسط) ١٤٠٢( برقم ١/١٢٣:، وابن أيب شيبة يف مصنفه) ٤٨٤(
 ١/١٢٣: ابن أيب شيبة يف املصنف      ، ورواه عن أيب أمامة       ١/٢٠٨:والبيهقي يف معرفة السنن   

  .١/١٥٢:، وابن املنذر يف األوسط) ١٤٠٣(برقم 
  .١/١٨٠:ي الكبري ، احلاو١/١٢:األم: ينظر) ٢(
  .١/٧٧: ، اإلشراف١/١٤٨:األوسط: ، وينظر) ٤٨٠( برقم ١/١٢٩:رواه عبد الرزاق) ٣(
  .١/٧٧: ، اإلشراف١/١٤٨:األوسط: ينظر) ٤(
   .١/١١١: ، منح اجلليل١١٩ - ١/١١٨: ، حاشية الدسوقي١/٤٨:التلقني: ينظر) ٥(
  .١/١٢٦: ، كشاف القناع١/١٦٠:املبدع: ينظر) ٦(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٧٨ 

وملا تعارضت ظواهر اآلثار يف جعل النوم حدثاً ، أو هـو مظنـة              
 مذهبني ؛ مذهب الترجيح ، ومذهب       احلدث ؛ ذهب العلماء فيها    

  : اجلمع 
 َفن ذَمهبذْ مهالترجيحب :  
   على ظاهر األحاديث    أسقط وجوب الوضوء من النوم أصالً     أنه  إما 

 .اليت تسقطه
   أوجبه من قليله وكثريه على ظاهر األحاديث اليت تـسقطه         أنه  وإما

 أو،   على حسب ما ترجح عنده من األحاديث املوجبـة           ي أ أيضاً
  .من األحاديث املسقطة

 ن ذَومهبذْ مهاجلمعب :  
 محل األحاديث املوجبة للوضوء منه على الكثري.  
 واملسقطة للوضوء على القليل. 
ن الترجيح مـا  وىل ِمواجلمع أَ، مذهب اجلمهور  هو   اجلمع بني اآلثار  و

  .)١ (أمكن اجلمع عند أكثر األصوليني
  ؛ ىن من هيئات النائم اجللوس فقـط      الشافعي إمنا محلها على أن املستث     ف

 ومنها أثر ابن عمر ، وأيب أمامـة         ألنه قد صح ذلك عن الصحابة       
  . )٢ (املتقدم ذكره

وكذا محلها أمحد بن حنبل على أن املستثىن من هيئات النائم اجللـوس          
  .وىل منه يف البعِد عن احلدثأيضاً ، والقائم مثله ، بل هو أَ

                                                
 ، حاشية العطـار     ٤/٤٢٧: ، البحر احمليط   ٢/١٧٤: ، اإلاج  ٢/٣٥٣:اإلحكام لآلمدي : ينظر) ١(

  .٤٦٠: ، إرشاد الفحول٢/٤٠٥:على مجع اجلوامع
  .٢٧٧ص ) ٢(
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٢٧٩ 

ألن ذلـك ورد    ؛  يف النوم يف االضطجاع فقط      وإمنا أوجبه أبو حنيفة     
   .)١ (اً وسيأيت ذكرهمرفوعابن عباس يف حديث 

 إمنا ينقض الوضوء من حيث كـان    - وأما مالك فلما كان النوم عنده     
، أو الطول   ،   االستثقال   : راعى فيه ثالثة أشياء     ؛  للحدث سبباً - غالباً

 ال   خروج احلدث غالباً   فلم يشترط يف اهليئة اليت يكون منها      ،  أو اهليئة   
واشترط ذلك يف اهليئـات الـيت ال يكـون      ،  وال االستثقال   ،  الطول  

 ، وهذا بناء على طريقة القاضي عبد الوهاب         خروج احلدث منها غالباً   
يف حكاية مذهب مالك ، أما على طريقة اللخمي فإنه مل يراع مالـك       

  .)٢ (يف النوم إال االستثقال
 

أليب يوسف يف حكمه بنقض وضوء من تعمـد النـوم يف            : اإللزام األول 
  :وجه احلنفية قول أيب يوسف هنا مبا يلي: سجوده دون من غلب عليه ، فيقال

القياس يقتضي أن يكون النوم ناقضاً حالـة االضـطجاع ، والقيـام ،              
ل عن القياس   ِدن ع والركوع ، والسجود ؛ لكون ذلك سبباً لوجود احلدث ، لك          

  لَن غَ يف مسألة مبه         النوم يف السجود استحساناً لعموم البلوى فيـه للم تـ ه ِدجين 
ـ  زِرتح الصالة بالليل ال ي    رِثكْن ي  م نَِّإبالليل ؛ فَ   ن النـوم أثنـاء سـجوده ،         ِم

ه  النوم يف سجود   دمعت عدم نقض وضوئه بذلك للضرورة ، وبقي م        نِسحتـاسفَ
  .)٣ (على أصل القياس وموجبه ، وهو نقضه للوضوء يف تلك احلال

  :وقد رد احلنفية أنفسهم على قول أيب يوسف ، وبينوا ضعفه ألمور منها

                                                
  .٢٨٠ص ) ١(
  .٢٧ - ١/٢٦:بداية اتهد: ينظر) ٢(
  .١/٣١: ، بدائع الصنائع١/٧٩: ، املبسوط١/١٥٤:شرح خمتصر الكرخي: ينظر) ٣(
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٢٨٠ 

               أن ظاهر الرواية خبالف قول أيب يوسف يف هذا ، وهو أن النـوم
 . غلب عليهينقض الوضوء مطلقاً سواء تعمده أمأثناء السجود ال 

 وء يستوي فيه العمد ، والغلبةأن ما ينقض الوض. 
                أن االستمساك باٍق يف حالة املتعمد ؛ ألنه لـو زال عـن حالـة

 .سجوده لسقط على أحد شقيه
 أن األحاديث مل تفصل بني العمد والغلبة ، ومنها: 
:  أنـه قـال    ما رواه ابن عباس رضي اهللا عنهما ، عن النيب             ) أ(

ـ ِإفَ،  يـضطَِجع   نام ساِجداً وضوٌء حىت  نى م لَ ع يسلَ( نا ذَ ِإه
فَاِصلُهم تخرتاس عطَج١ ()اض(.  

                                                
، ) ٢٣١٥( ح ١/٢٥٦:، وأمحد يف مسنده   ) ١٣٩٧( ح ١/١٢٢:يب شيبة يف املصنف   رواه ابن أ  ) ١(

، والترمذي يف الطهـارة ،      ) ٢٠٢(ح١/٥٢:وأبو داود يف الطهارة ، باب يف الوضوء من النوم         
  بـرقم  ٤/٣٦٩:، وأبو يعلـى يف مـسنده      ) ٧٧(ح١/١١١:باب ما جاء يف الوضوء من النوم      

ــشكل) ٢٤٨٧( ــرح مـ ــاوي يف شـ ــار، والطحـ ــرباين يف ٩/٤٩: اآلثـ  ، والطـ
 ، والبيهقــي يف ١/١٥٩:، والــدارقطين يف الــسنن ) ١٢٧٤٨(ح١٢/١٥٧:الكــبري

، واحلديث يف اجلملة ضعيف اإلسناد ؛ ألن فيه يزيد الداالين وهـو             ) ٥٩٢(ح١/١٢١:الكربى
خمتلف فيه ، فبعضهم وثقه ، واألكثرون على تضعيفه ، وممن شـهد بـضعف احلـديث مـن      

  ترمـذي ، والـدارقطين ، والبيهقـي ،        ، وأمحـد ، وأبـو داود ، وال        البخـاري   : املتقدمني
  مث تبعهم النووي ، وابن امللقن ، وابن حجر ، وضـعفه مـن املعاصـرين األلبـاين ، وقـد                     
  أشار بعض العلماء إىل حتسني احلديث كابن اجلوزي ، وأمحد شـاكر وغريمهـا ، رحـم اهللا                  

ـ  ٤٥:علـل الترمـذي  : ينظـر . اجلميـع     ، امـوع  ١/١٦٩:ن اجلـوزي  ، التحقيـق الب
ــووي ــة٢/٢٦:للن ــصب الراي ــنري١/٤٤: ، ن ــدر امل ــة٢/٤٣٤: ، الب    ، ١/٣٣: ، الدراي

 ،  ١/٢٢٦: ، حاشية أمحد شاكر على احمللـى       ١/٢٤٣: ، نيل األوطار   ١/١١٩:التلخيص احلبري 
  .١/٦١:ضعيف سنن أيب داود



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٨١ 

إذَا نـام الْعبـد يف      : ( أنه قال   ، عن النيب     ما رواه أنس      ) ب(
    ِبِه م ى اللَّهاهالِتِه بيقول الِئص هكَت:      ـهوحـِدي ربوا ِلعظُراُن   

 .)١ ()وجسده ساِجد بني يدي، ِعنِدي 
وألجل هذا فإن علماء احلنفية قد ضعفوا قول أيب يوسف يف تفريقه بـني              
العمد والغلبة ممن نام يف سجوده ، ومل يثبتوا إال ما ثبت يف ظاهر الروايـة            

 مل يتعمـده ، ولـذا       اجد ال ينقض الوضوء سواء تعمده أم      يف أن نوم الس   
  .)٢ (اختاره جلُّ احلنفية حىت املتأخرون

ئمة األربعة يف عدم جعلهم النوم حدثاً يف ذاته ، بل هـو      لأل: اإللزام الثاين 
ِظماحلدث ، وقد تبني اختالف أقواهلم يف صفة النوم الناقض للوضوء ، أو هيئة               ةُن 

النائم كما مضى ، فأراد ابن حزم إلزامهم بأن يبطلوا الطهارة بـالنوم ؛ كمـا                
  ذلـك زوال العقـل ،       ن زال عقله جبنون أو إغماء ، واجلامع يف        أبطلوا طهارة م 

اِعوالنملا علمنا أنه ال يدري ما يقول فهو يف حال ذهـاب العقـل ، فلمـا                  س 

                                                
 وكذا رواه عنه متام الـرازي يف        ،٤٣٩: ابن أيب الدنيا يف التهجد وقيام الليل       رواه عن أنس    ) ١(

 ، وضعفه العلماء لضعف إسـناده       ٤١/٢٩٢: ، وابن عساكر يف تاريخ دمشق      ٢/٢٥٥:فوائده
، ويف  ) ٣٥٥٩٩(بـرقم   ٧/٢٣٢:وسقوطه ، وروي من قول احلسن يف مصنف ابن أيب شـيبة           

 ، وأورده ابـن اجلـوزي يف        ٢٨٠: ، والزهد ألمحد بـن حنبـل       ١/٣١٩:تعظيم قدر الصالة  
 ، ورواه الدارقطين عن احلسن عن أيب هريرة مرفوعاً ، وأعله باإلرسال ،              ٢/١٢٣:عاتاملوضو

البـدر  :  ، ينظـر    ، وعليه فاحلديث ال يصح رفعه للـنيب          ٨/٢٤٨:العلل للدارقطين : ينظر
  .١/١٢٠: ، التلخيص احلبري٢/١٧: ، اموع للنووي٢/٤٤٤:املنري

   ،  ١/٣١: ، بـدائع الـصنائع     ١/٧٩: ، املبـسوط   ١/١٥٤:شرح خمتـصر الكرخـي    : ينظر) ٢(
 ، الدر ١/٤٠: ، البحر الرائق١/٤٨: ، شرح فتح القدير  ١/٢٠٥: ، احمليط الربهاين   ١/١٥:اهلداية

  .١/١٤١:املختار مع حاشية رد احملتار



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٨٢ 

حكمتم لزائـل العقل جبنون وحنوه ببطالن الطهارة ؛ كان لزامـاً أن حتكمـوا              
  .)١ (بذلك للنائم والناعس ، وإال فقد تناقضتم

  : ويناقش إلزام ابن حزم هذا بعدة أمور منها
 ًأوال : ال يلَّمساِع أن النـسزائل العقل ؛ ألن الن عـ  اس  يسترخال ي

 ، بـدليل  االستشعارال يزول معه    و  معه ، كاسترخاء النائم ،     لبدنا
حقيقتـه  ، خبالف النـوم الـذي        كالم من عنده     ال خيفى عنه   أنه

ـ   اُءفَوخ،  وزوال االستشعار   ،  استرخاء البدن    ن عنـده     كالم م ،
 .)٢(ه  يف معناوليس النعاس

 ًثانيا :   ن ذهب عقله يف بطالن الطهـارة جبـامع      قياس النائم على م
   لَّمسيف النوم الثقيـل املـستغرق الـذي يـزول       زوال العقل إمنا ي   

ى مغمعه إحساس وإدراك النائم مبا حوله ، فيكون بذلك أشبه بـاملُ           
  ماً بأم ذكروا أن اإلغماء وحنوه فوق النـوم الثقيـل ؛            لْعليه ؛ عِ  

ى عليه ، فكيف يقاس النـوم       مغن النائم إذا نبه انتبه ، خبالف املُ       أل
ى عليـه   مغ قياس النائم على املُ    ، ولو سلِّم  ) ٣ (على ما هو أعلى منه    

 على النوم الثقيـل     ولٌمح ، فإن هذا م    لِّوحنوه لزوال العقل يف الكُ    
    ِرطَّاملستغرق ، وليس هذا يائم قد يشعر   بدليل أن الن  ؛   يف كل نوم     د

 ن حوله ، ويف هذا دليل على عدم زوال عقله ، فإن أبوا             بأصوات م
 ملصادمته  داِس فَ ياسهذا قِ : إال القياس حىت يف النوم غري الثقيل ؛ قيل        

                                                
  .٢٣١ - ١/٢٣٠: ، احمللى١/١٤٤: ، األوسط١/٧٥: ، اإلشراف٤:خمتصر املزين: ينظر) ١(
  .١/٥٦: ، أسىن املطالب١/٧٤: ، روضة الطالبني٤/٧٤:مشرح النووي على مسل: ينظر) ٢(
   .١/٢٢٦: ، البناية للعيين١/٨٩: ، املبسوط١/١٠٦:شرح خمتصر الطحاوي: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٨٣ 

النصوص اليت أثبتت وجود نوم مل تبطل به الطهارة ومن ذلك مـا             
 :يلي

ـ  ينام ح   يب الن انَكَ: (حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت     : )أ( ى ت
فُخنأُ ،يضوتالَ يو لِّيصفَي قُومي ١ () ثُم(.  

ـ       فلو كان كل نوم حدثاً ملا ترك النيب          ن  الوضوء ، فدل على أن ِم
  .النوم ما ال ينتقض معه الوضوء ، وهو ما عدا النوم املستغرق

درذا احلديث ؛ ألن ترك الوضـو          : و ء مـن   بأنه ال يصح االستدالل
 ، فهو يساوي أمته يف الوضـوء مـن          النوم هو من خصائص النيب      

احلدث ، وال يساويهم يف الوضوء من النوم ، ويشهد لذلك ما روتـه              
 يا عاِئشةُ   : فقال  ، أَتنام قبل أَنْ توِتر   : ( قالت عائشة عن رسول اهللا     

  .)٢ ()وال ينام قَلِْبي، ِإنَّ عيني تناماِن 
 خبالف الناس يف الوضوء من النـوم ، وأن        بذلك أن الرسول    فصح  

  .)٣ (نوم القلب املوجود من كل من عداه هو موجب للوضوء
 يفارق أمته يف عدم نوم قلبه ، لكن         باتفاقنا على أن النيب     : وأجيب
 لَّمسِك أن النوم ناقض بذاته ، بدليل ما ذُ        ال ييف احلديث بأنه ال ينـام       ر 

ذلك على أن قلبه الذي مل ينم كان يعرف بـه أنـه مل              قلبه ، فـدل    

                                                
، ومن طريقه رواه ابن ماجه يف الطهـارة ،          ) ١٤٠٩(ح١/١٢٣:رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه     ) ١(

، ) ٢٥٠٨٠(ح٦/١٣٥:نده، ورواه أمحـد يف مـس      ) ٤٧٤(ح١/١٦٠:باب الوضوء من النوم   
وإسناده صـحيح علـى شـرط البخـاري ومـسلم ، وصـححه األلبـاين يف السلـسلة                   

  . ٦/١٠٢٧:الصحيحة
، ومسلم يف صالة    ) ١٠٩٦(ح١/٣٨٥: بالليل رواه البخاري يف الكسوف ، باب قيام النيب         ) ٢(

  ).٧٣٨(ح١/٥٠٩:املسافرين ، باب صالة الليل
  .١/١٤: ، معتصر املختصر٢/١٠١: ، االستذكار١/٢٢٥:احمللى: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٨٤ 

حيدث ، ال أن النوم حدث يف نفسه ؛ إذ لو كان النوم حدثاً ملا كـان                 
 وغريه كما هو احلال يف البول والغائط وسـائر           بني النيب    قرفيه فَ 

  . )١ (األحداث
ناِجي  ي ةُ والنِبي   أُِقيمت الصال : (ما رواه أنس بن مالك قال     : )ب(
الًرِجِد جساِنِب الْمفَ،  يف جا قَمِإام مالْقَو امالِة حىت ن٢ ()ىل الص( .  

 ثُـم    ،  ينـامونَ  كان أَصحاب رسول اللَِّه     : (وحنوه عن أنس قال   
ضوتلُّونَ وال يصي٣ ()ونَؤ(.  

 أن رسـول اهللا     ( : - رضي اهللا عنهما     -ما رواه ابن عمر     : )ج(
  ، ثُم استيقَظْنا ،لَيلَةً فَأَخرها حىت رقَدنا يف الْمسِجِدشِغلَ عِن الِعشاِء 

ليس ((  :ثُم قال ،    ثُم خرج علَينا النيب       ،  ثُم استيقَظْنا   ، ثُم رقَدنا 
  . )٤ ( ))ةَ غَيركُمأَحد من أَهِل األرض ينتِظر الصال

ِبت لَيلَةً ِعند خالَِتي    ( :قال - رضي اهللا عنهما     -عن ابن عباس    : )د (
  ،فَأَيِقِظيِني  إذا قام رسول اللَِّه :فقلت هلا، ) ٥ (ميمونةَ ِبنِت الْحاِرِث

                                                
  .٣٩١ ، ٢١/٢٢٩:جمموع فتاوى ابن تيمية: ينظر) ١(
، ) ٦١٦( ح١/٢٢٩:رواه البخاري يف األذان ، باب اإلمام تعرض له احلاجـة بعـد اإلقامـة        ) ٢(

 ١/٢٨٤:وبنحوه رواه مسلم يف احليض ، باب الدليل على أن نوم اجلالس ال يـنقض الوضـوء      
  ).٣٧٦(ح

  ). ٣٧٦( ح١/٢٨٤: يف احليض ، باب الدليل على أن نوم اجلالس ال ينقض الوضوءرواه مسلم) ٣(
، ورواه ) ٥٤٥( ح١/٢٠٨:رواه البخاري يف مواقيت الصالة ، باب النوم قبل العشاء ملن غلب           ) ٤(

  ).٦٣٩(ح١/٤٤٢:مسلم يف املساجد ومواضع الصالة ، باب وقت العشاء وتأخريها
كـان  :  ، قيل  زن اهلاللية ، أم املؤمنني ، وزوج رسول اهللا          ميمونة بنت احلارث بن ح    : هي) ٥(

 إىل ميمونة ، وهي أخت أمساء بنت عميس ألمها ، وخالة ابـن              برة ، فغريه الرسول     : امسها
: ينظر. هـ  ، وقيل غريه٥١ سنة  أمجعني ، توفيت بسرف حيث بىن ا رسول اهللا عباس 

  .٧/٢٩٤: ، أسد الغابة٤/١٩١٤:االستيعاب



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٨٥ 

 فَأَخذَ ِبيِدي فَجعلَِني من  ،يسِرفَقُمت إىل جنِبِه اَأل فَقَام رسول اللَِّه 
 فَصلَّى  :قال،  فَجعلْت إذا أَغْفَيت يأْخذُ ِبشحمِة أُذُِني       ،  ِن  مياَألِشقِِّه  

فلما ، سمع نفَسه راِقدا حىت إين أل )١ (حتىبا ثُم  ،ِإحدى عشرةَ ركْعةً
  .)٢ ()تبين له الْفَجر صلى ركْعتيِن خِفيفَتيِن

 على أولئك الوضوء ، فدل ترك       يب  فلو كان النوم حدثاً ألوجب الن     
 يف ذلك على أن النوم ليس        االستفصال عن حال الصحابة      النيب  

بناقض يف ذاته ، وإمنا الناقض احلدث ، ومحلت األحاديث يف نقـض             
  .) ٣ (وضوء النائم على النوم الثقيل املستغرق

ـ فإذا نام النوم املعتاد الذي خيتاره الناس يف ا: " قال ابن تيمية    ؛ادةـلع
ـ ،  فهذا خيرج منه الريح يف العادة       ؛   ظهرية وال  ، كنوم الليل  و ال  ـوه

 قام دليلها    ؛  فلما كانت احلكمة خفية ال نعلم ا        ، يدري إذا خرجت  
وأما النـوم   ،  وهذا هو النوم الذي حيصل هذا فيه يف العادة          ،  مقامها  

ألن ؛  فال ينقض الوضوء    ؟  أم ال   ،  الذي يشك فيه هل حصل معه ريح        
   .الطهارة ثابتة بيقني فال تزول بالشك

لكن ،  وللناس يف هذه املسألة أقوال متعددة ليس هذا موضع تفصيلها           
 يوجب  صوليس يف الكتاب والسنة ن    ،  هذا هو الذي يقوم عليه الدليل       

                                                
 وقد  ،هما به مع ظهره ويشده عليها       عهو أن يضم اإلنسان رجليه إىل بطنه بثوب جيم        : االحتباء) ١(

 ، املغرب للمطرزي ،     ٢/٣١:شرح ابن بطال  :  ينظر  .اً عن الثوب  يكون االحتباء باليدين عوض   
  .١/٣٣٥:، النهاية يف غريب احلديث) حبو: (مادة

  ).٧٦٣(ح١/٥٢٨:دعاء يف صالة الليل وقيامهرواه مسلم يف صالة املسافرين ، باب ال) ٢(
 ، جمموع فتـاوى ابـن       ١/٣٠٧: ، االنتصار للكلوذاين   ١٨/٢٤٦:التمهيد البن عبد الرب   : ينظر) ٣(

   .٣٩٤ - ٢١/٣٩٣:تيمية



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٨٦ 

ا نرِمأُ : (()١ (اٍلس ع  بنِ وانَفْوإمنا قوله يف حديث ص     ،   النقض بكل نوم  
ال  ِإنيِهاِليلَ واٍمي أَةَالثَ ثَ ، أَو مساِفِرينراًفْا س نا كُ ذَنا إِ افَفَ خِ عِزـنال ن أَ
 فهذا ليس فيه ذكر نقض )٢ ()) وٍمن ووٍلب وٍطاِئن غَن ِمِك لَ ،ٍةابنن جِم

زعهما ثالثة أيـام إال مـن       ـ ال ين  ِنيفَّ اخلُ سِب الَ نَّولكن فيه أَ  ،  النوم  
فهـو ـي عـن      ،  عهما من الغائط والبول والنوم      زـوال ين ،  جنابة  

ليس فيـه أن    و  ، وهو يتناول النوم الذي ينقض    ،  نزعهما هلذه األمور    
  هذا إذا كـان لفـظ النـوم مـن كـالم            ،  كل نوم ينقض الوضوء     

  ! ؟فكيف إذا كان من كالم الراوي،   النيب
 الصالة   يف  أو قياماً  وصاحب الشريعة قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعوداً        

   . بالوضوء يف مثل هذا ومل يأمر أحداً ، فينعس أحدهم وينام ،أو غريها
أما الوضوء من النوم املعروف عند الناس فهو الذي يتـرجح معـه يف              

؛ وأما ما كان قد خيرج معه الريح وقد ال خيرج           ،  العادة خروج الريح    

                                                
 ١٢ صفوان بن عسال املرادي ، أحد كبار الصحابة ، سكن الكوفة ، وغزا مع الرسول : هو) ١(

.  اخلفني ، وفضل العلم ، والتوبة ، ومل أقف على تاريخ وفاته            غزوة ، اشتهر حبديث املسح على     
  .٣/٤٣٦: ، اإلصابة٣/٢٨:أسد الغابة: ينظر

، واحلميدي يف   ) ٧٩٥(ح  ١/٢٠٥: ، وعبد الرزاق يف املصنف     ١/١٧:رواه الشافعي يف مسنده   ) ٢(
 ١/١٦٢: ، وابن أيب شيبة يف املـصنف       ٥/١١٩: ، وسعيد بن منصور يف السنن      ٢/٣٨٩:مسنده

، والترمذي يف الدعوات ، باب فـضل        ) ١٨١١٦( ح ٤/٢٣٩:، وأمحد يف املسند   ) ١٨٦٧(ح
، والنسائي يف الطهارة ، باب التوقيت يف املسح علـى           ) ٣٥٣٥(ح٥/٥٤٥:التوبة واالستغفار 

، وابـن ماجـه يف الطهـارة ، بـاب الوضـوء مــن      ) ١٢٧(ح١/٨٣:اخلفـني للمـسافر  
، وابـن املنـذر يف      ) ١٧(ح١/١٣:صـحيحه ، ورواه ابن خزمية يف      ) ٤٧٨(ح١/١٦١:النوم

ــط ــحيحه ١/١٣٢:األوس ــان يف ص ــن حب ــرباين يف ) ١١٠٠(ح٣/٣٨١: ، واب ، والط
: ينظـر . ، وصححه النووي ، وابن امللقـن ، وحـسنه األلبـاين             ) ٧٣٦٠(ح٨/٥٩:الكبري

  .١/١٤٠: ، إرواء الغليل٣/٩: ، البدر املنري١/٥٤٣:اموع
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 ال   إذا شك هل ينقض أو     :فال ينقض على أصل اجلمهور الذين يقولون      
  .)١ ("  أنه ال ينقض بناء على يقني الطهارة ؟ينقض

    

بناء على ما سبق يف مناقشة إلزام ابن حزم ،          ) أليب يوسف : (اإللزام األول 
وردود فقهاء احلنفية على تفريق أيب يوسف بني إبطال الوضوء بتعمد النـوم يف              

  فإنه يلزم أبا يوسف عـدم التفريـق        السجود وبني عدم إبطاله يف حال الغلبة ؛         
          فَبني التعمد والغلبة يف النقض وعدمه ، فكما أنه ال يربني التعمد والغلبـة يف      ق 

سائر نواقض الوضوء فكذا يلزمه عدم التفريق هنا ؛ ألن النواقض شـأا واحـد     
 كما مر      ِس ، وإال فما يسعه إال ما ويف  مذهب احلنفية يف اتباع ظـاهر الروايـة  ع 

عدم التفريق بني تعمد النوم يف السجود وبني عدمه يف أنه ال ينقض النوم يف كال                
  .احلالني ، وباهللا تعاىل التوفيق 

ال ريب أن إلزام ابن حزم لألئمة األربعـة         ) لألئمة األربعة : (اإللزام الثاين 
يف ضرورة إحلاق كل نوم حبكم من ذهب عقله يف بطالن الطهارة لتساوي العلة              

 زوال العقل ، هو يف احلقيقة إلزام مبا ال يلزمهم ؛ ألنه قد ثبـت أن النـوم                   وهي
درجات ، فال يصح اإلحلاق يف حال النوم غري املستغرق الذي يشعر النائم فيـه               

 ال يعد يف حال ذهاب العقل ، ومـن          إذاًمبن حوله ، ويدرك ما حيدث له ؛ فهو          
  .وتعاىل أعلمكان حاله كذلك فال تبطل طهارته ، واهللا تبارك 

  
  
  
  

                                                
   .٣٩٥ - ٢١/٣٩٤:ن تيميةانتهى بتصرف من جمموع فتاوى اب) ١(
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  مــســألــة
نقض الوضوء بمس الذكر
َ َّ ِّ َ

ِ  
 

ذهب ابن حزم إىل انتقاض وضوء من مس ذَكَر نفسه خاصة ، سواء كان              
 بذراعه شريطة أن يكون عامداً ذاكراً       ذا املَس منه بباطن كَفِّه ، أم ِبظَاِهِرها ، أم         ه

  .)١ (إذاًن مل يتعمده ، أو نسي فمسه فال ينتقض الوضوء ، فإ
 

  نقض الوضوء ِمن مـس الـذَّكَر روي عـن مجاعـة مـن أصـحاب                
، ) ٤ (، وأيب أيـوب ) ٣ (، وأم حبيبـة ) ٢ (ابـمر بن اخلطـ ؛ كع  رسول اهللا   

                                                
  .١/٢٣٥:ينظر احمللى) ١(
 ، وابـن  ١/١٩٣:، وابن املنذر يف األوسط) ٤١٦( برقم ١/١١٤:رواه عبد الرزاق يف املصنف    ) ٢(

  .١/٢٥٠:عبد الرب يف االستذكار
 ، وأم حبيبـة     ١٤٣: ، واحلازمي يف االعتبار      ١/١٠٠:حكاه ابن رشد يف املقدمات املمهدات     ) ٣(

 ،  أيب سفيان صخر بن حرب القرشية ، أم املـؤمنني ، وزوج رسـول اهللا                رملة بنت   : هي
   ، أسلمت قدمياً مبكة ، مث هاجرت للحبـشة وثبتـت علـى              سفيان   وأخت معاوية بن أيب   

بل عقد عليهـا ملـا كانـت    :  ، وقيلإسالمها ، مث ملا هاجرت للمدينة تزوجها رسول اهللا          
 ،  ٤/١٨٤٣:االسـتيعاب : ينظر. هـ٤٤ ، توفيت سنة     باحلبشة ، وبىن ا ملا هاجرت للمدينة      

  .٧/١٢٧:أسد الغابة
 ، واحلـازمي يف  ٢/١٧٦: ، وابن العـريب يف املـسالك     ١/١٠٠:حكاه ابن رشد يف املقدمات    ) ٤(

  خالد بن زيد بن كليب ، أبو أيوب األنـصاري ، صـحايب             : وأبو أيوب هو   ،   ١٤٣:االعتبار
 قدم مهاجراً من مكة حىت بىن بيته ومسجده ، شهد أبو       يف ضيافته ملا   جليل ، نزل رسول اهللا      

ـ ٥٢أيوب مجيع الفتوح ، وكان حمباً للغزو يف سبيل اهللا ، تـويف سـنة               أسـد  : ينظـر . هـ
  .٢/٢٣٤: ، اإلصابة٢/١١٦:الغابة
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  ، ) ٣ (، وعائـــشة) ٢( ، وأيب هريـــرة)١ (بـــن أيب وقـــاص وســـعد
  ، ) ٦ (، وابــن عبــاس ) ٥ (، وعبــد اهللا بــن عمــرو  ) ٤ (وبــسرة

                                                
  :، وابـن أيب شـيبة يف مـصنفه        ) ٤١٥ ،   ٤١٤( برقم   ١/١١٤:رواه عبد الرزاق يف املصنف    ) ١(

 ، وقد روي عن سعد أنه يقول بعدم النقض مبـس            ١/١٩٤: األوسط  ، وابن املنذر يف    ١/١٥١
   ١/١٥١:، ومصنف ابـن أيب شـيبة   ) ٤٣٤( برقم   ١/١١٩:الذكر كما يف مصنف عبد الرزاق     

  ابن أيب وقاص   :  ، وسعد هو   ١/٧٧: ، وشرح معاين اآلثار    ١/٢٠١:، واألوسط ) ١٧٣٩(برقم  
ابع سبعة يف اإلسـالم ، وأحـد         ، وس  مالك بن أهيب الزهري ، أحد كبار أصحاب النيب          

العشرة املبشرين باجلنة ، وأول من رمى بسهم يف سبيل اهللا ، كان جماب الدعوة ، تـويف سـنة       
  .٣/٧٣: ، اإلصابة٢/٦٠٦:االستيعاب: ينظر. هـ٥٥

  ، ) ٦٣٢( بـرقم    ١/١٣٤: ، والبيهقي يف السنن الكـربى      ١/١٩٤:رواه ابن املنذر يف األوسط    ) ٢(
   ١/١٢٠:صنعاين عن أيب هريرة القول بعدم الـنقض كمـا يف املـصنف            وروى عبد الرزاق ال   

  ).٤٣٦(برقم 
 ، والنـووي يف     ١٤٣: ، واحلـازمي يف االعتبـار      ١٧/١٩٤:حكاه ابن عبد الرب يف التمهيـد      ) ٣(

  .٢/٥١:اموع
 ، واحلـازمي يف  ٢/١٧٦: ، وابن العـريب يف املـسالك     ١/١٠٠:حكاه ابن رشد يف املقدمات    ) ٤(

 ، وبنت بنت صفوان بن نوفل القرشية ، إحدى صاحبات النيب          :  ، وبسرة هي   ١٤٣:االعتبار
أخي ورقة بن نوفل ، وأخت عقبة بن أيب معيط ألمه ، كانت من املهاجرات املبايعات ، وهـي       

: ينظـر . راوية حديث نقض الوضوء من مس الذكر ، عاشت إىل خالفة معاوية بن أيب سفيان            
  .١٢/٤٣٢:لتهذيب ، ذيب ا٧/٤٤:أسد الغابة

  عبد اهللا بن عمرو بـن العـاص ،         :  ، وعبد اهللا بن عمرو هو      ١٤٣:حكاه احلازمي يف االعتبار   ) ٥(
   ، أسلم قبل أبيه ، واشـتهر بكثـرة الروايـة            أبو حممد القرشي ، أحد أصحاب رسول اهللا         

ـ ٦٥ ، وكان عاملاً فاضالً كثري التبتل ، تـويف سـنة             عن رسول اهللا      أسـد : ينظـر . هـ
  .٤/١٩٢: ، اإلصابة٣/٣٥٦:الغابة

  ، وروي عـن ابـن عبـاس خبالفـه          ) ١٧٣٦( برقم   ١/١٥١:رواه ابن أيب شيبة يف املصنف     ) ٦(
ــرزاق   ــد ال ــصنف عب ــا يف م ــرقم ١/١١٩:كم ــط) ٤٣٥( ب    ، ١/٢٠٠:، واألوس

  .١/٧٧:وشرح معاين اآلثار
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ــازب ــن ع ــرباء ب ــر) ١ (وال ــن عم ــد) ٢ (، واب ــن خال ــد ب   ، ) ٣ (، وزي
  ، ) ٥ ( أمجعني ، وبه قال مجع مـن التـابعني كجـابر بـن زيـد                )٤ (وجابر

، ) ٩ (، والـشعيب  ) ٨ (، وسعيد بن املـسيب    ) ٧ (، وعروة بن الزبري   ) ٦ (وأيب العالية 
                                                

و عمارة األنـصاري ،     ابن عازب بن احلارث ، أب     :  ، والرباء هو   ١/٢٤٨:حكاه يف االستذكار  ) ١(
 أربع عشرة غزوة ،      يوم بدر فرده ، شهد مع النيب         صحايب وابن صحايب ، استصغره النيب       

 ، ١/٢٥٨:أسد الغابة: ينظر. هـ٧٢وشهد مع علي وقعة اجلمل وصفني والنهروان ، تويف سنة     
  .١/٢٧٨:اإلصابة

 بـرقم   ١/١٥١:بة يف املصنف  ، وابن أيب شي   ) ٤٢١( برقم   ١/١١٦:رواه عبد الرزاق يف مصنفه    ) ٢(
  .١/١٩٤:، وابن املنذر يف األوسط) ١٧٣٣(

  : ، واحلـازمي يف االعتبـار      ١/٢٤٨: ، واالستذكار  ١٧/١٩٤:حكاه ابن عبد الرب يف التمهيد     ) ٣(
ابن خالد اجلهين ، أبو عبد الرمحن املدين ، سكن املدينة ، وشهد احلديبية مع               :  ، وزيد هو   ١٤٣

ـ ٧٨ لواء جهينة يوم فتح مكة ، تويف سنة           ، وكان حامل   رسول اهللا    أسـد  : ينظـر . هـ
  .٢/٦٠٣: ، اإلصابة٢/٣٤٠:الغابة

  .١٤٣: ، واحلازمي يف االعتبار١/٢٤٨: ، واالستذكار١٧/١٩٤:حكاه ابن عبد الرب يف التمهيد) ٤(
  ).١٧٢٧( برقم ١/١٥٠:رواه ابن أيب شيبة يف املصنف) ٥(
 ، والنـووي يف     ١/١١٦: وابـن قدامـة يف املغـين        ، ١/١٩٦:نقله ابن املنذر يف األوسـط     ) ٦(

رفَيع بن مهران ، أبو العالية الرياحي ، تابعي فقيه ، وهو أحد           : وأبو العالية هو   . ٢/٥١:اموع
. هـ٩٣ ، تويف سنة الثقات إال أنه كان كثري اإلرسال ، أدرك اجلاهلية وأسلم بعد وفاة النيب        

  .١/٦١: احلفاظ ، تذكرة٩/٢١٤:ذيب الكمال: ينظر
  .١/١٩٥: ، واألوسط١/١٠١: ، وحكاه ابن املنذر يف اإلشراف١/٤٣:رواه مالك يف املوطأ) ٧(
، وروي عنه خبالفه كما يف مصنف عبد        ) ١٧٣٠( برقم   ١/١٥١:رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه     ) ٨(

،  ١/٢٠٢:، ونقله ابن املنذر عن سعيد بن املسيب يف األوسـط          ) ٤٣٧( برقم   ١/١٢٠:الرزاق
  ".وهو خمتلف عنه فيه:"وقال

عامر بن شراحيل بن عبد ، أبو عمرو الـشعيب ،  :  ، والشعيب هو   ١/٢٤٨:حكاه يف االستذكار  ) ٩(
عالمة التابعني ، من أهل الكوفة ، كان إماماً حافظاً متقناً متفنناً ، لقي من الصحابة قرابة مائـة            

هـ ،  ١٠٤ ، وكان شاعراً ، تويف سنة        ومخسني ، كان ثقة ثبتاً ، استقضاه عمر بن عبد العزيز          
  .٨٢: ، طبقات الفقهاء٦/٢٤٦:الطبقات الكربى: ينظر. وقيل غري ذلك



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٩١ 

، وابـن   ) ٤ (، وعكرمة ) ٣ (، وسليمان بن يسار   ) ٢ (، وأبان بن عثمان   ) ١ (وجماهد
، وبـه قـال     ) ٨ (، وهـو قـول الزهري   ) ٧ (، وعطاء ) ٦ (، ومكحول )٥ (سريين

، ) ٩ (مجاعة من الفقهاء واحملدثني ؛ كاألوزاعي ، والليث بن سعد ، وابن معـني             
                                                

  ).١٧٣٤( برقم ١/١٥١:رواه ابن أيب شيبة يف املصنف) ١(
، وحكـاه ابـن املنـذر عـن أبـان يف            ) ٤٤١( برقم   ١/١٢١:رواه عبد الرزاق يف املصنف    ) ٢(

ابن عثمان بن عفان ، أبو سعيد القرشي ،    : أبان هو  ، و  ١/١٩٥: ، واألوسط  ١/١٠١:اإلشراف
ابن اخلليفة الراشد عثمان بن عفان ، وأحد كبار التابعني الثقات ، وأحد علمـائهم باحلـديث              

  .٢/١٦: ، ذيب الكمال٦/١٤٧:تاريخ دمشق: ينظر. هـ١٠٥والفقه ، تويف سنة 
 ، ونقلـه    ١/١٩٥: واألوسـط   ، ١/١٠١:نقله ابن املنذر عن سليمان بن يسار يف اإلشـراف         ) ٣(

 ، والنـووي يف     ١/١١٦: ، وابـن قدامـة يف املغـين        ١/١٨٩:املاوردي يف احلاوي الكـبري    
ابن يسار أبو أيوب املدين ، موىل أم املـؤمنني ميمونـة بنـت    :  ، وسليمان هو   ٢/٥١:اموع

 سـنة   ، وهو أحد أعالم التابعني ، وأحد فقهاء املدينة الـسبعة ، تـويف      احلارث زوج النيب    
  .١/٩١: ، تذكرة احلفاظ٤٣:طبقات الفقهاء: ينظر. هـ١٠٧

  .١/٢٤٨:حكاه يف االستذكار) ٤(
  حممد بن سريين البصري ،     :  ، وابن سريين هو    ١/١١٦: ، املغين  ١٤٣:االعتبار للحازمي : ينظر) ٥(

  ى ،  أبو بكر األنصاري موالهم ، موىل أنس بن مالك ، أحد أعالم التابعني ، اشتهر بتعبري الرؤ                
   ،  ٩٢:طبقات الفقهاء للشريازي  : ينظر. هـ١١٠وكان عاملاً فذاً ، رأساً يف الورع ، تويف سنة           

  . ١/٧٧:تذكرة احلفاظ
  ).١٧٢٩ ، ١٧٢٨( برقم ١/١٥١:رواه ابن أيب شيبة يف املصنف) ٦(
 برقم  ١/١٥١:، وابن أيب شيبة يف املصنف     ) ٤٢٠( برقم   ١/١١٥:رواه عبد الرزاق يف املصنف    ) ٧(

)١٧٣٤.(  
 ، وحكـاه ابـن عبـد الـرب يف           ١/١٩٥: ، واألوسط  ١/١٠١:حكاه ابن املنذر يف اإلشراف    ) ٨(

   .١/٢٤٨:االستذكار
حيىي بن معني بن عون ، أبو زكريا املري موالهم ، أحد أئمة احملدثني ، وأحـد مـؤرخي          : هو) ٩(

 إنه سيد احلفاظ    :رجال األسانيد ، وأحد أئمة اجلرح والتعديل ، اشتهر حبفظه وضبطه حىت قيل            
الثقات : ينظر. هـ٢٣٣الكبار يف وقته ، له كتاب التاريخ والعلل يف تراجم الرجال ، تويف سنة             

  .١٤/١٧٧: ، تاريخ بغداد٩/٢٦٢:البن حبان



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٩٢ 

، وهو املعتمد يف مذهب املالكيـة ،        ) ١ (ود ، والطربي  ودا  ثور ،   ، وأيب  وإسحاق
 الوضوء ِمـن    ضقْ، واتفاق من سميت هو من حيث ن       ) ٢ (والشافعية ، واحلنابلة  
  .مس الذَّكَر يف اجلملة

أما من حيث التفصيل فقد وردت قيود عند بعض الفقهاء يف الوقت الذي             
والشافعية مطلق املس باليد بقيٍد وهو      مل يعتربها غريهم ؛ ومن ذلك تقييد املالكية         

 ، فإن الذي    ف الكَ ِراِهظَ ، فال عربة عندهم باملس بِ      فكون ذلك املس بباطن الكَ    
 ، وأما احلنابلة    ِهفِّ كَ ِراِهظَه ينتقض وضوؤه ، ال من يمسه بِ       فِّ كَ ِناِطبيمس فرجه بِ  

، وبناء على ذلـك يتـبني أن اجلمهـور          ا  هِناِطا وب هِراِه ظَ فالكَفإم يقيدونه بِ  
 اِعر والـذِّ  ِداِع فقط دون الس   ف الكَ ن حزم بقيدهم يف اليد ؛ فَمرادهم      خيالفون اب 

 بني احلنابلة وبني املالكية والشافعية يف اعتبارهم ظاهر الكـف يف            على اختالفٍ 
ـ                  فالنقض أو عدم اعتبارها ، أما مذهب ابن حزم فإنه أطلق اليـد علـى الكَ

 ، وهو مسبوق إىل ذلك فقد حكي عن عطاء ، واألوزاعي يف             ِداِع والس اِعروالذِّ
  .)٣ (رواية ، وهو رواية عن أمحد

  كما أن ابن حزم خالف اجلمهور بتقييده املس بالتعمد ، فذكر أن الـذي              
  يمس ذَكَره ناسياً فال ينتقض وضوؤه ، وقد نقل ذلك عن جـابر بـن زيـد ،                  

                                                
   ،  ١/١٩٥: ، األوسـط لـه     ١/١٠١: ، اإلشراف البن املنـذر     ١/١٢٩:سنن الترمذي : ينظر) ١(

   ، التمهيـد البـن      ١/٢٣٧: ، احمللـى   ١/١٨٩: ، احلاوي الكبري   ١/٦٥:معامل السنن للخطايب  
   ، ١/١١٦: ، املغـين ٢/١٧٥: ، املـسالك ١/٢٤٩: ، االسـتذكار لـه   ١٧/١٩٢:عبد الـرب  

   .٢/٥١:اموع
 ، احلـاوي    ١/١٥٦: ، شرح اخلرشي على خمتـصر خليـل        ٩ - ١/٨:املدونة الكربى : ينظر) ٢(

 ، كـشاف  ٢٠٤ - ١/٢٠٢: ، اإلنـصاف ١١٩ - ١/١١٨: ، اية احملتـاج   ١/١٨٩:الكبري
  .١٢٧ - ١/١٢٦:القناع

   ،  ٢/٥١: ، امـوع   ١/٦٥: ، معـامل الـسنن     ١/٢٠٧: ، األوسط  ١/١٠٥:اإلشراف: ينظر) ٣(
  .١/١٦٢:املبدع



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٩٣ 

، وأما  ) ١ (الليث ، وداود ، وهو رواية عن مالك ، ورواية عن أمحد           ومكحول ، و  
  .)٢ (اجلمهور فقد أطلقوا املس فلم يقيدوه بالتعمد

 
  القول امللزم يف هذه املسألة هو قول مالك ، وقد حكى عنه ابـن حـزم                

  كَر بباطن الكف فقط ، فال ينتقض وضـوء         أنه يقول بنقض الوضوء ِمن مس الذَّ      
  من مس ذكره بظاهر كفه ، وال من مسه بذراعه ، فإن مس ذَكَره بباطن كفـه                 
  مث صلى دون أن يتوضأ ؛ مل يعد الصالة إال يف الوقت ، فإن خرج الوقت مل يعد                  

  .)٣ (الصـالة
 

  ن مس ذَكَره ،     حزم عن مالك يف مسألة انتقاض وضوء م        بناء على ما حكاه ابن    
  وأنه يعيد الصالة ما دام يف الوقت ، فـإن خـرج الوقـت فـال يعيـد ؛ أراد                    

        ابن حزم أن يلزم مالكاً بأصله يف أن م ى وهو على غري وضـوء ؛ فعليـه         لَّن ص  
  وأما قـول   : " إعادة الصالة أبداً يف الوقت ، وبعد خروج الوقت ، قال ابن حزم            

       مالك يف إجياب الوضوء منه مث مل يألنـه    ؛ فقول متناقض   اإلعادة إال يف الوقت    ر   
   :ال خيلو أن يكون

 انتقض وضوؤه.  
 أو مل ينتقض.   

                                                
 ، اإلشـراف للقاضـي عبـد        ١/٢٠٥: ، األوسط لـه    ١/١٠٥:اإلشراف البن املنذر  : ينظر) ١(

   ، ٥٧: ، جامع األمهات١/١٠١: ، املقدمات املمهدات   ١/٢٥٠: ، االستذكار  ١/١٤٩:الوهاب
  .١/٢٠٢: ، اإلنصاف١/١٦٢:املبدع

   ، شـرح منتـهى      ١/١١٨: ، اية احملتـاج    ١/١٥٦:شرح اخلرشي على خمتصر خليل    : ينظر) ٢(
  .١/٧١:اإلرادات

  .١/٢٣٧:احمللى: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٩٤ 

فـال  ؛   وإن كان مل ينـتقض        ،  فعلى أصله يلزمه أن يعيد أبداً       ؛ فإن كان انتقض  
  .)١ (" جيوز له أن يصلي صالة فرض واحدة يف يوم مرتني

 
 

  حكى ابن حزم عن مالك قوله بأن مس الذَّكَر ينقض الوضوء إذا كـان              
  ى قبل أن يتوضأ أعاد الـصالة       لَّ ، فإن ص   اِعر ال بظاهرها ، وال بالذِّ     فبباطن الكَ 

   دام يف الوقت ، فإن خرج الوقت فال إعادة ، وهذه احلكاية هـي يف الواقـع                  ما
رواية يف مذهب مالك ؛ لكنها ليست املشهورة ، وملَخص القول يف ذلـك أن               

ن مس الذَّكَر ، وحتصيل     اختلفت الروايات عن مالك يف وجوب الوضوء مِ       : يقال
  :هذه الروايات منحصر فيما يأيت

  الذَّكَر سم      ينقض الوضوء مطلقاً ، سواء ت ـ ع مدمل يتعمـده ،      ، أم  ه   
 بال شهوة ، شريطة أن يكون املـس ببـاطن           وسواء كان بشهوة ، أم    

  ى الذي مـس ذكـره      لَّ ، وإن ص   اِعر ، ال بظاهرها ، وال بالذِّ      فالكَ
 دون أن يتوضأ ؛ فعليه إعادة الصالة أبداً خرج الوقت أو مل             ِهفِّببطن كَ 

 ؛ وهذه الرواية هي األخرية عن مالك ، وهـي اختيـار أكثـر       خيرج
، ) ٢ (املدنيني من أصحاب مالك ، واختارها أصبغ ، وعيسى بن دينار          

 .)٣ (وغريمها ، وهي اليت عليها الفتوى عند املتأخرين
                                                

  .١/٢٣٨:املصدر السابق) ١(
   رئاسـة املالكيـة   -  يف عـصره   -عيسى بن دينار ، أبو حممد القرطيب ، انتـهت إليـه             : هو) ٢(

  بقرطبة ، صحب ابن القاسم فأخذ عنه ، وكان ابن القاسم جيله ويعظمه ، اشـتهر بالفـضل                   
   ،  ١/٣٧٣:ترتيـب املـدارك   : ينظـر . هــ   ٢١٢والورع ، وكان كثري التعبد ، تويف سـنة        

  .١٧٨:الديباج املذهب
    ، ١/١٠٢:داتمهات املـ ، املقدم١/٩٠:قى للباجيـ ، املنت١/٢٤٩:ذكارـاالست: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٩٥ 

                ، بـشهوة الذَّكَر ينقض الوضـوء بـشرط أن يكـون املَـس سم  
  ة أبـداً ، فـإن كـان املـس     فإن صلى فاعل ذلك فعليه إعادة الصال  

  بغري شهوة فال شيء على فاعله ؛ وهذه الرواية اختيـار البغـداديني             
  ، ) ٢ (، واألـري   )١ (من أصحاب مالك كـأيب الفـرج البغـدادي        

 .)٣ (وغريمها
                بالوضـوء مـا مل أُِمـر هذَكَر سم نالذَّكَر ينقض الوضوء ، فَم سم  

       لِّ ، فإن صلى ؛ أُِمرصبإعادة الصالة إذا مل خيرج وقت الصالة ، فإن         ي
خرج وقت الصالة مل يؤمر باإلعادة ؛ وهذه الرواية هي ما تقرر مـن              
  املذهب عند أهل املغرب من أصحاب مالك ، وهي اليت بـىن عليهـا        

 .) ٤ (ابن حزم إلزامه هنا

                                                                                                                                       
 مواهب ١/٤٠٣: ، تنوير املقالة٥٧: ، جامع األمهات١/٥٨: ، عقد اجلواهر٢/١٧٨:املسالك ، 

  .١/١٢١: ، حاشية الدسوقي١/١٥٦: ، شرح اخلرشي١/٢٩٩:اجلليل
  عمر بن حممد بن عمرو ، أبو الفرج الليثي ، أحد علماء املالكية ببغداد ، اشـتهر بالفقـه            : هو) ١(

  فصـاحة ، وتقلد منصب القضاء ، له كتاب احلاوي يف مذهب مالك ، وكتاب اللمع واللغة وال
 ، مجهـرة تـراجم الفقهـاء        ٧٩:شجرة النـور  : ينظر. هـ٣٣١يف أصول الفقه ، تويف سنة       

  .٢/٨٨٦:املالكية
  : حممد بن عبد اهللا بن صاحل ، أبو بكر األري ، أحد كبار املالكية يف وقته حىت لقد قيـل                : هو) ٢(

  نه القيم مبذهب مالك يف العراق يف عصره ، كان حيفـظ أقـوال الفقهـاء حفظـاً متقنـاً ،          إ
  الـرد علـى املـزين ،    : وشِهد له بالفضل وسعة الفقه حىت مـن خمالفيـه ، مـن مـصنفاته          

ـ ٣٧٥وإمجاع أهل املدينة ، وغريها ، تويف سنة             ،  ٢/١٢٤:ترتيـب املـدارك   : ينظـر . هـ
  .٢٥٥:الديباج املذهب

  : ، الـذخرية   ١/١٠٢: ، املقـدمات املمهـدات     ١/٩٠: ، املنتقى للباجي   ١/٥٠:التلقني: ظرين) ٣(
  .١/١٢١: ، حاشية الدسوقي١/٢٢١

  .١/٢٢٣: ، الذخرية١/٢٤٩:االستذكار: ينظر) ٤(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٩٦ 

             الذَّكَر ال ينقض الوضوء مطلقاً ، وال جيب إعادة الـصالة علـى سم
عد خروجه ؛ وهذه الرواية حكيت عـن        ه ال يف الوقت ، وال ب      فاعـل
  .)٤ ( ، وغريهم)٣ (، والعتيب) ٢ (ار سحنون، وهي اختي) ١ (مساابن الق

                الذَّكَر ال ينقض الوضوء مطلقاً ، لكن إن صـلى فاعلـه فـال سم  
  يعيد إال يف الوقت ، وال يعيد إن ذهـب الوقـت ؛ وهـي روايـة                 

 ، ) ٦ (ن ابن وهبـ، وهي رواية ع) ٥ (وأشهباختارها ابن القاسم ، 
                                                

ـ            : هو) ١( وا مـن  عبد الرمحن بن القاسم بن خالد ، أبو عبد اهللا العتقي ، نسبة إىل العبيد الذين نزل
لك مبصر ، وأعلمهم بأقواله ، صـحب      ، وهو أحد كبار أصحاب ما       النيب   الطائف فأعتقهم 

  .١٤٦:املذهب، الديباج ١/٢٥٠:ترتيب املدارك: ينظر. هـ١٩١، تويف سنة مالكاً عشرين سنة
عبد السالم بن سعيد بن حبيب ، أبو سعيد التنوخي ، امللقب بسحنون تسمية باسم طائر                : هو) ٢(

 أحد كبار املالكية الذين انتشر عنهم علم مالك يف املغرب وغريها ،             حديد ؛ حلدته يف املسائل ،     
كان إماماً يف الفقه ، والزهد ، والصدع باحلق ، وويل قضاء أفريقية ، وهو مصنف أهم األمهات 

ـ ٢٤٠ى ، تـويف سـنة       األربع يف مذهب مالك ؛ وهي املدونة الكرب        ترتيـب  : ينظـر . هـ
  .١٦٠: ، الديباج املذهب١/٣٣٩:املدارك

حممد بن أمحد بن عبد العزيز ، أبو عبد اهللا العتيب ، نسبة ملوىل آلل عتبةَ بن أيب سـفيان ،                     : هو) ٣(
وهو مصنف أحد األمهات األربع يف مذهب مالك ؛ وهي املستخرجة من األمسعـة املعروفـة                

ترتيب : ينظر. هـ٢٥٥بالعتِبية ، كان حافظاً للمسائل ، جامعاً هلا ، عاملاً بالنوازل ، تويف سنة               
  .٢٣٨: ، الديباج املذهب١/٤٤٩: املدارك

  : ، املقـدمات املمهـدات     ١/٩٠: ، املنتقـى   ١/٢٤٩: ، االستذكار  ١٧/١٩٦:التمهيد: ينظر) ٤(
   .١/٢٢٣: ، الذخرية٢/١٧٨: ، املسالك١/١٠٢

انتهت مسكني بن عبد العزيز بن داود ، أبو عمرو القيسي ، امللقب بأشهب ، أحد الذين                 : هو) ٥(
إليهم رئاسة املذهب املالكي مبصر بعد ابن القاسم ، كان فقيهاً حمققاً ، حسن النظر ، مهيبـاً ،                   

  .٩٨: ، الديباج املذهب١/٢٥٩:ترتيب املدارك: ينظر. هـ٢٠٤تويف سنة
عبد اهللا بن وهب بن مسلم ، أبو حممد القرشي بالوالء ، من حفاظ وفقهاء املالكية من أهل : هو) ٦(

: ينظـر . هـ١٩٧هو أثبت الناس يف مالك ، وأعلمهم بالسنن واآلثار ، تويف سنة    : يلمصر ، ق  
  .١٣٢: ، الديباج املذهب١/٢٤٣:ترتيب املدارك



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٩٧ 

 .)١ (وغريهم
 فَيربني حال العامد والناسي ، فينتقض وضوء العامد دون الناسي ،            ق   

والعامد يعيد الصالة أبداً ، والناسي يعيد ما دام يف الوقت ، وهذه قال              
 .)٢ (ا ابن حبيب

ـ             ذي انـتقض   أما عن أصل مالك يف وجوب إعادة الصالة أبداً علـى ال
ن شرط صحة الصالة الطهارة مـن       وضوؤه فهو نقل صحيح ؛ ألم يرون أن مِ        

 غري متطهر ، إذ ال صالة بغري طهـور ،           هركَ ذَ سم، والذي ي  ) ٣ (احلدث واخلبث 
وعليه فال تصح صالة من مس ذَكَره ، فإن صلى دون أن يتوضأ فعليـه إعـادة                 

  . يسقط وجوا واستقرارها يف ذمتهالصالة أبداً ؛ ألن خروج الوقت ال
 

قد مضى يف املطلب الثاين أن نقض الوضوء ِبمس الذَّكَر هو قول مجاعـة              
، ) ٤ (من الصحابة والتابعني ومجع من الفقهاء واحملدثني ، وهو قول مجهور العلماء           

 مجلة ، أما    ِركَ الذَّ سم مع غريهم يف نقض الوضوء بِ      هذا من حيث اتفاق املالكية    
عن التفصيل يف ذلك فقد وافق الشافعيةُ املالكيةَ يف أن النقض إمنا خيتص ببـاطن               

وىل عـدم   ن باب أَ  الكف دون ظاهرها ، فإذا مل ينتقض الوضوء بظاهر الكف فمِ          
الوقت ؛ فهو من مفردات     ، أما عن إعادة الصالة يف       ) ٥ (ِداِع والس اِعرالنقض بالذِّ 

  .مذهب املالكية
                                                

   .١/١٠٢: ، املقدمات املمهدات١/٩٠: ، املنتقى١/٢٤٩:االستذكار: ينظر) ١(
  .١/٢٢٣:الذخرية: ينظر) ٢(
 ، شـرح    ١/٢٠٠:تـصر ابـن عرفـة      ، خم  ٢٥: ، خمتصر خليـل    ٨٩:جامع األمهات : ينظر) ٣(

  .١/٢٠٧: ، منح اجلليل١/٢٣٧:اخلرشي
  .٢٩٢ - ٢٨٨ذلك يف هذه املسألة ص يراجع ) ٤(
  .١/١١٨: ، اية احملتاج١/١٨٩:احلاوي الكبري: ينظر) ٥(
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سؤر احليوان حنو ما ألزم به ابن حزم مالكـاً يف  طهارة  قد مضى يف مسألة     

هذه املسألة ، وقد ناقش ابن حزم املالكية يف أمرهم بإعادة الـصالة يف الوقـت                
 ، وأغلب ما قاله ابن حزم هنـاك يقـال            إليه يف تلكم املسألة    عجر ي يٍهِج و بكالٍم

أيضاً هنا ، فكالمه هناك م١ ( عن إعادته هنا يف هذه املسألةٍنغ ( .  
     ه بعض املالكية اختالف الرجولقد والناقلة عـن مالـك يف إجيـاب         ايِةو 

  الوضوء ِمن مس الذَّكَر يف رواية ، ونفي انتقاض الوضـوء ِبمـس الـذَّكَر يف                
أن مرجع ذلك الختالف حالني ، فإن قارن املس معىن يقتضي النقض            أخرى ، ب  

 على اختالفهم يف حتديـد صـفة   -كَمسه بباطن الكف ، أو بشهوة ، أو بتعمد    
 فقد وجب الوضوء يف هذه احلال ، وإن عري املس عن املعاين الناقضة              -النقض  

  .إذاًللوضوء ؛ فال جيب الوضوء 
إلزام ابن حزم متوجهاً على من أَمر بإعـادة         لكن مع هذا التوجيه ال يزال       

  .الصالة ما مل خيرج الوقت ، فإن خرج فال إعادة
   

إلزام ابن حزم يف هذه املسألة هو الزم ملن أخذ بالرواية عن مالك يف األمر               
ادة ،  بإعادة صالة الذي مس ذَكَره إذا مل خيرج الوقت ، فإن خرج الوقت فال إع              

وهو ما استقر عند املغاربة من أصحاب مالك كما ذكرت آنفاً ، فيلزم من أخذ               
 - خرج الوقت أو مل خيـرج        -ذه الرواية أن يقول بوجوب إعادة الصالة أبداً         

ن شرط صحة الـصالة     ا عِلم من أصل مالك يف أن مِ       معلى الذي مس ذكره ، لِ     
        م نفقد انتقض وضوؤه ، ويشهد       الطهارة من احلدث ، وال خيفى أن م هذَكَر س

إذا مس أحدكم ذَكَـره     : (  يقول لذلك حديث بسرةَ أا مسعت رسول اهللا        
                                                

  .١٨٢ -١٨١ سؤر احليوان صطهارة يراجع ذلك يف مناقشة إلزام ابن حزم يف مسألة ) ١(
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 ، فإذا كان األمر كذلك فإن الذي يمس ذَكَره إذا صلى قبـل أن               )١ ( )فَلْيتوضأْ
طهور ، فيلزمه أن يعيد     يتوضأ ؛ فإنه مل يصلِّ كما أُِمر ؛ ألنه ال تصح صالة بغري              

الصالة أبداً حىت وإن خرج وقتها ؛ ألن اإلعادة إن وجبت عليـه مل يـسقطها                
  خروج الوقت ، وقد وجدت أحد كبار املالكية يؤيـد هـذا القـول ؛ وهـو                 

ـ  فيه اَألححن صم ِلِركَ الذَّسال يصح يف م  :" حيث إنه قال   )٢ (ابن عبد الرب    إال رثَ
  .)٣ ("  بني يده وبينهٍلاِئ دون حسن مم وبعده ِلاإلعادة يف الوقت

                                                
 ،  ١/١٩: ، واألم  ١/١٢:ك يف املـسند    ، والشافعي من طريق مال     ١/٤٢:رواه مالك يف املوطأ   ) ١(

عن زيد بن خالد ،  ورواه أمحد يف         عن بسرة   ) ٤١٢( ح ١/١١٣:ورواه عبد الرزاق يف املصنف    
ــسنده ــعد يف ا ٦/٤٠٦:م ــن س ــات ، واب ــيبة يف  ٨/٢٤٥:لطبق ــن أيب ش  ، واب

الطهارة ، باب الوضوء هم يف كتاب ، ورواه األربعة يف سننهم ، كل) ١٧٢٥(ح١/١٥٠:مصنفه
، سـنن   ) ٨٢(ح١/١٢٦:الترمـذي ، سنن   ) ١٨١( ح ١/٤٦:من مس الذكر ، سنن أيب داود      

، ورواه الــدارمي يف ) ٤٧٩(ح١/١٦١:، ســنن ابــن ماجــه) ١٦٣(ح١/١٠٠:النــسائي
، وأخرجه ابن   ) ٣٢٣٢(ح٦/٤١:ملثاين، وابن أيب عاصم يف اآلحاد وا      ) ٧٢٤(ح١/١٩٩:سننه

ـ        ١٧:اجلارود يف املنتقـى    ، وابـن املنـذر يف      ) ٣٣(ح١/٢٢:حيحه، وابـن خزميـة يف ص
ــار ، والطحــاوي يف شــرح م١/١٩٧:األوســط ــان يف ١/٧٣:عــاين اآلث ــن حب  ، واب

، والـدارقطين يف    ) ٤٩١(ح٢٤/١٩٤:، والطـرباين يف الكـبري     ) ١١١٢(ح١/٣٩٦:الصحيح
ــننه ــاكم يف املـــ ١/١٤٦:سـ ــي يف ) ٤٧٤(ح١/٢٣١:ستدرك ، واحلـ ، والبيهقـ

، وهو أصح حديث يف الباب كما قال        ، واحلديث صحيح اإلسناد     ) ٦١٠(ح١/١٢٨:الكربى
 ، التلخـيص    ٢/٤٥٢: ، البـدر املـنري     ٢/٤٥:اموع: ينظر. البخاري ، وقد صححه األئمة    

  .١/٣٢٧: ، صحيح أيب داود١/١٢٢:احلبري
 شـيخ  يوسف بن عبد اهللا بن حممد ، أبو عمر النمري ، الشهري بابن عبد الرب القـرطيب ،                 : هو) ٢(

علماء األندلس ، وكبري حمدثيها ، وأحد كبار فقهاء املالكية يف وقته ، عال ذكره يف األقطـار ،              
االسـتيعاب يف تـراجم الـصحابة ،        : وطارت مصنفاته يف اآلفاق ، وكان من أشهر مصنفاته        

ـ ٤٦٣والتمهيد واالستذكار يف شرح املوطأ ، وغريها ، تـويف سـنة            ترتيـب  : ينظـر . هـ
  . ٣٥٧: ، الديباج املذهب٢/٣٥٢:املدارك

  .١/٢٥٠:االستذكار) ٣(
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وقد مضى بيان أن املشهور يف مذهب املالكية أن من مس ذَكَره مث صـلى     
دون وضوء ؛ فعليه اإلعادة مطلقاً حىت وإن خرج الوقت ، وهذه الرواية توافـق               

  . إلزام ابن حزم ، وهي توافق ما صار إليه ابن عبد الرب كما سلف
بناء على ذلك فإلزام ابن حزم ال يلزم املالكية يف مشهور مذهبهم ؛ ألم              و

ِقيالذَّكَرِ       ر سينقض الوضوء ، ومىت نقض الوضوء       ون يف روايتهم عن مالك بأن م 
       ن صلى قبل أن يتطهر فعليه أن يعيد تلـك       فال تصح الصالة إال بعد الطهارة ، فم

 هجوت البن حزم مع هؤالء ، وإمنا إلزامه ي        الصالة حىت ولو بعد الوقت ، فال كالم       
 ا ما دام يف الوقت فـإن              للمغاربة وم ن وافقهم الذين يقولون بأن اإلعادة يؤمر

خرج الوقت فال إعادة ، فكان الزماً هلم أن يوجبوا إعادة الصالة أبداً على مـن                
  .صلى بعد مس ذَكَِره قبل أن يتوضأ ، واهللا تعاىل أعلم
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  مــســألــة
نقض الوضوء بمس الرجل املرأة 

ِّ َ
ِ  

من غري ح
َ

  ٍلِائ
 

 يمذهب ابن حزم يف هذه املسألة هو انتقاض وضوء الرجـل إذا مـس أَ         
   ٍلاِئامرأة من دون ح     بينه وبينها ، بأي ع منه ، بشهوة أو بغري شهوة ، بشرط         ٍوض 

  .)١ (إذاًا دون تعمد فال ينتقض الوضوء هس عمداً ، فإن مسكون املَأن ي
 

ن مس الرجل املرأة يف اجلملة هو مروي عن عمـر     القول بنقض الوضوء مِ   
  ، ) ٥ (، وهو قول عِبيدةَ السلماين  ) ٤ (، وابن عمر  ) ٣ (، وابن مسعود  ) ٢ (بن اخلطاب 

                                                
  .١/٢٤٤:احمللى: ينظر) ١(
  .٢/٣٧: ، اموع١/٢٥٣: ، االستذكار١/١٨٣:احلاوي الكبري: ينظر) ٢(
 يف  ، وابـن أيب شـيبة     ) ٥٠٠ ،   ٤٩٩( بـرقم    ١/١٣٣: يف مصنفه  رواه عبد الرزاق الصنعاين   ) ٣(

 ٩/٢٤٩: ، والطرباين يف الكبري    ١/١١٧:وسط، وابن املنذر يف األ    ) ٤٩٢( برقم   ١/٤٩:املصنف
   .١/١٤٥:، والدارقطين يف سننه) ٩٢٢٧(برقم 

 ١/١٣٢: ، وعبد الرزاق يف املـصنف      ١/١٥: ، والشافعي يف األم    ١/٤٣:رواه مالك يف املوطأ   ) ٤(
، وابــن املنــذر يف ) ٤٩١( بــرقم ١/٤٩:، وابــن أيب شــيبة يف املــصنف) ٤٩٦(بــرقم 
  .١/١٤٤: يف السنن ، والدارقطين١/١١٧:األوسط

  :  ، وعِبيدةُ هو١/٢٥٤:االستذكار: ، وينظر) ٥٠٣( برقم ١/١٣٤: يف املصنفرواه عبد الرزاق) ٥(
أبو عمرو السلماين ، تابعي كبري فقيه من أهل الكوفة ، وهـو            : ابن عمرو ، أبو مسلم ، ويقال      

ــنيب  ــاة ال ــه مل يلقــه ، تــويفأحــد املخــضرمني ، أســلم قبــل وف     بــسنتني لكن
  ، ١١/١١٧:تـاريخ بغـداد   : ينظـر . هـ ، وقيـل غـري ذلـك       ٧٢:هـ  ، وقيل   ٦٧سنة  

  .٧/٧٨:ذيب التهذيب
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  ، وروايـة عـن النخعـي ، والـشعيب ،         ) ٢ (، وسعيد بن جبري   ) ١ (وابن املسيب 
ـ ، والز) ٤ (وبه قال مكحـول   ،) ٣ (وربيعة ِره٦ (، وزيـد بـن أسـلم   ) ٥ (ي ( ،  

، وهـو   ) ٩ (، وسعيد بن عبد العزيز    ) ٨ (، وحيىي األنصاري  ) ٧ (وعطاء بن السائب  
                                                

  .١/٢٥٤:ينظر االستذكار) ١(
، والطربي يف ) ١٧٦٨( برقم ١/١٥٣:، وابن أيب شيبة  ) ٥٠٦( برقم   ١/١٣٤:رواه عبد الرزاق  ) ٢(

  ).٦٠٤( برقم ١/١٢٥: ، والبيهقي يف الكربى٥/١٠٢:جامع البيان
  .٢/٣٧: ، اموع١/٢٥٤: ، االستذكار١/١٨٣:احلاوي الكبري: ينظر) ٣(
   ،  ١/١٢٤: ، املغـين   ١/٢٥٤: ، االستذكار  ١/١٨٣: ، احلاوي الكبري   ١/١١٩:األوسط: ينظر) ٤(

  .٢/٣٧:اموع
   ،  ١/١٢٣: ، املغـين   ١/٢٥٤: ، االستذكار  ١/١٨٣: ، احلاوي الكبري   ١/١١٨:األوسط: ينظر) ٥(

  .٢/٣٧:اموع
  : وزيد هو. ٢/٣٧: ، اموع١/١٢٤: ، املغين١/١٢٠: ، األوسط١/١٣:املدونة الكربى:  ينظر)٦(

  أبو عبد اهللا العدوي ، موىل عمر بن اخلطاب ، تابعي فقيـه ثقـة   : ابن أسلم أبو أسامة ، ويقال   
   ، ١٩/٢٧٤:تاريخ دمشق: ينظر. هـ١٣٦من أهل املدينة ، كان عاملاً بتفسري القرآن ، تويف سنة

  .١٠/١٢:ذيب الكمال
ابـن  : ابن السائب بن مالك ، ويقال     :  ، وعطاء هو   ٢/٣٧: ، اموع  ١/١١٨:األوسط: ينظر) ٧(

زيد ، أو يزيد ، أبو حممد ، أو أبو السائب الثقفي ، أحد علماء التابعني الثقات بالكوفة ، كان                    
: ينظر. هـ  ١٣٧نة  صاحلاً مستقيم احلديث ؛ لكن تغري حفظه واختلط يف آخر عمره ، تويف س             

  .٧/١٨٣: ، ذيب التهذيب٢٠/٨٦:ذيب الكمال
 ، وحيىي   ٢/٣٧: ، اموع  ١/١٢٤: ، املغين  ١/٢٥٤: ، االستذكار  ١/١٣:املدونة الكربى : ينظر) ٨(

ابن سعيد بن قيس ، أبو سعيد األنصاري ، قاضي املدينة ، مث قاضي القـضاة للمنـصور ،    : هو
، حىت قرنه بعض العلماء بالزهري بل قد فضله عليه ، تويف سـنة              كان حافظاً فقيهاً ثقة جليالً      

  .١/١٣٧: ، تذكرة احلفاظ٨/٢٧٥:التاريخ الكبري: ينظر. هـ١٤٣
ابن عبد العزيز ، أبو     :  ، وسعيد هو   ٢/٣٧: ، اموع  ١/١٢٤: ، املغين  ١/١٢١:األوسط: ينظر) ٩(

 ، إمام أهل الشام يف وقته ، حـىت          حممد ، أو أبو عبد العزيز التنوخي الدمشقي ، احملدث الفقيه          
إنه ألهل الشام كمالك ألهل احلجاز يف التقدم والفقه ، اشتهر بالفضل والرقة ، تويف سنة                : قيل

  .١/٢١٩: ، تذكرة احلفاظ٣/٤٩٧:التاريخ الكبري: ينظر. هـ١٦٧
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   قول الشافعي إال أنـه أطلـق الـنقض          ، وهو ) ١ (إحدى الروايتني عن األوزاعي   
، ) ٢ (يانُس بالتعمد بل يستوي عنده العمد والغلبة والن       هديقَ الرجل املرأة فلم ي    سمِب

، ) ٣ (ويف مذهب الشافعية وجه يوافق مذهب ابن حزم يف اعتبار التعمد يف اللمس            
  ، وهـو مـروي عـن       ) ٤ (واعترب مالـك للـنقض بـه أن يكـون بـشهوة           

  ، ) ٩ (ومحـاد  ،) ٨ (، واحلكـم  ) ٧ (، وابن أيب ليلـى    ) ٦ (، وأيب عبيدة  ) ٥ (ةعلقم

                                                
،  ١/١٢٤: ، املغين  ١/١٨٣: ، احلاوي الكبري   ١/١٢١: ، األوسط  ١/١٣٤:سنن الترمذي : ينظر) ١(

  .٢/٣٧:اموع
   . ١/٣٤: ، مغين احملتاج١/١١٦: ، اية احملتاج٢/٣٧: ، اموع١/١٢٧:اية املطلب: ينظر) ٢(
  .٢/٣٢: ، اموع١/١٢٧:اية املطلب: ينظر) ٣(
   .١/١٥٥: ، شرح اخلرشي٥٦:ت ، جامع األمها١/١٣:املدونة الكربى: ينظر) ٤(
بن قيس بن عبد اهللا ، أبو شبل النخعي ، خال إبـراهيم             ا:  ، وعلقمة هو   ١/١٢٣:املغين: ينظر) ٥(

  النخعي ، أحد كبار التابعني الثقات األثبات بالكوفة ، وفقيه أهل العـراق يف زمانـه ، أدرك                   
   ومل يلقه ، تفقه بابن مسعود وجود القرآن عليه ولذا كان من أنبـل أصـحاب ابـن                   النيب  

  .١٢/٢٩٦: ، تاريخ بغداد٦/٨٦:ربىالطبقات الك: ينظر. هـ٦٢مسعود ، تويف سنة 
: عامر بن عبد اهللا بن مسعود ، أبو عبيدة اهلذيل ، ويقال        :  ، وأبو عبيدة هو    ١/١٢٣:ينظر املغين ) ٦(

امسه كنيته ، وهو ابن الصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسعود ، وهو أحد كبار التابعني بالكوفـة ،                 
سـري أعـالم   : ينظر. هـ٨١، مات سنة    وهو أحد الثقات وقد حدث عن أبيه ومل يسمع منه           

  .٥/٦٥: ، ذيب التهذيب٤/٣٦٣:النبالء
   .٢٩:نظر اختالف العلماء للمروزي، وي) ٥١٠( برقم ١/٥٠:رواه ابن أيب شيبة يف املصنف) ٧(
 ، واحلكم   ١/١٢٣: ، املغين  ١/١٢٣:األوسط: ، وينظر ) ٤٩٧( برقم   ١/٤٩:رواه ابن أيب شيبة   ) ٨(

عمر الكندي بالوالء ، تابعي فقيه ، وهو أحد احلفاظ ، وكان صاحب سنة              ابن عتيبة ، أبو     : هو
التاريخ : ينظر. هـ١١٥إنه أعلم أهل الكوفة بعد النخعي والشعيب ، تويف سنة           : واتباع ، يقال  

  .١/١١٧: ، تذكرة احلفاظ٢/٣٣٢:الكبري
 ، ومحـاد  ١/١٢٣: ، املغين١/١٢٣:األوسط: ، وينظر ) ٤٩٧( برقم   ١/٤٩:رواه ابن أيب شيبة   ) ٩(

    ابن مسلم ، أبو إمساعيل الكويف الشهري حبماد بن أيب سليمان ، موىل األشعريني ، أحد: هو
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  ، وبـه قـال     ) ٢ (، وهو أحد قويل النخعي ، والـشعيب ، وربيعـة          ) ١ (والثوري
، وهي املعتمدة يف مذهب املالكيـة  ) ٥ (، وأمحد يف رواية) ٤ (، وإسحاق ) ٣ (الليث

  . ) ٦ (واحلنابلة
 

  : يف هذه املسألة قوالن ملزمان
 أليب حنيفة ، وقد نسب ابن حزم إليه أنه يقول بعدم نقض الوضوء              :األول

 بدوا ، لكن     كان ذلك اللمس والتقبيل بشهوة أم      بلمس املرأة أو تقبيلها ، سواء     
ظٍَلاِئإن باشرها جبسده دون حع٨ (الوضوء ؛ فهذا وحده ينقض )٧ ( فَأَن( .  

 ملالك ، وقد نسب ابن حزم إليه القول بأنه ال يقول بنقض الوضوء              :الثاين
مبالمسة الرجل املرأة إن كان ذلك بغري شهوة ، فإن كان ذلك بشهوة فإنه ينقض               

                                                                                                                                       
                    ، أعالم التابعني ، وفقيه العراق ، وشيخ أيب حنيفة ، كان محاد ثقة إال أنه رمي باإلرجـاء

  .٥/٢٣١: ، سري أعالم النبالء٧/٢٦٩:ذيب الكمال: ينظر. هـ١١٩تويف سنة 
  .٢/٣٨: ، اموع١/١٢٣: ، املغين١/١٨٣: ، احلاوي الكبري١/١٢٤:األوسط: ينظر) ١(
  .٢/٣٧: ، اموع١/١٢٣: ، املغين١/١٢٣:األوسط: ينظر) ٢(
  .٢/٣٧:اموع: ينظر) ٣(
 ، ١/١٨٠: ، البيـان للعمـراين  ١/١٢٥: ، األوسـط  ٢٩:اختالف العلماء للمـروزي   : ينظر) ٤(

  .٢/٣٧: ، اموع١/١٢٣:املغين
   : ، مسائل اإلمام أمحد برواية ابنـه عبـد اهللا  ٢/١٠:مسائل اإلمام أمحد برواية ابنه صاحل  : ينظر) ٥(

  .١/٢١١: ، اإلنصاف١/٣١٣: ، االنتصار١٩
  : ، اإلنـصاف   ١/١٥٥: ، شرح اخلرشي على خمتـصر خليـل        ١/١٣:املدونة الكربى : ينظر) ٦(

  .١/١٢٨: ، كشاف القناع١/٢١١
  ).نعظ: (ذيب اللغة ، املصباح املنري ، مادة: ينظر. هو انتشار ذَكَِره : ِإنعاظُ الرجل) ٧(
  .١/٢٤٨:احمللى: ينظر) ٨(
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 مل ينِعظ ، والقُبلـة  سواء كان هذا اللمس فوق الثياب أم حتتها ، أَنعظَ أمالوضوء  
  . )١ (كذلك يف احلكم

 
يف هذه املسألة ثالثة إلزامات ؛ اثنان أليب حنيفة ، والثالث ملالك ، وبيـان       

  :تلك اإللزامات فيما يأيت
 ألزم ابن حزم أبا حنيفة بضرورة اجلمع بني نظائر الفروع الفقهية يف             :أوالً .١

  مـه  احلكم ، وإال فقد تناقضت أقواله ، وتضاربت أحكامـه ، وقـد ألز             
  :ابن حزم بذلك يف هذه املسألة يف موضعني

  ـاظٌ      :املوضع األولعأبو حنيفة بني القُبلة اليت يكون معها ِإن قفَر   
  فال تنقض الوضـوء ، وبـني املباشـرة الـيت يكـون معهـا               
ِإنعاظٌ فتنقض الوضوء ، فكان يلزمه أن جيمع بينهما يف احلكم ؛            

 معها ، فعليه أن     لُج الر ظَعن إذا أَ  فكما أنه يبِطل الوضوء باملباشرة    
يبِطلَ الوضوء يف مسألة القُبلة مع اِإلنعاِظ لعدم الفارق ، واجلامع           
بني املسألتني أن كليهما يتحقق فيه املالمسة مع وجود اِإلنعاِظ ،           
  فوجب التسوية بينهما يف حكم نقـض الوضـوء وإال فيلـزم            

  .إذاًالتناقض 
  املوضع الثاين :ى أبو حنيفة يف احلكم بني القُبلـة واللمـس          سو

بشهوة ، وبني القُبلة واللمس بال شهوة يف عدم نقض الوضوء ،            
 بني القُبلة واللمس بشهوة ،      )٢ (يف حني أنه فَرق يف باب الرجعة      

                                                
  .املصدر السابق: ينظر) ١(
تـاج العـروس ، العجـم    : اسم املصدر من الرجوع ، وهو اإلعادة والرد ، ينظر: الرجعة لغة ) ٢(

 فة غري البائن إىل النكاح من غري استئنا       إعادة املطلق : ، ويف االصطالح  ) رجع: (الوسيط ، مادة  
  .١٥٩: ، أنيس الفقهاء١/٢٨٧: ، شرح حدود ابن عرفة٣٤٢:املطلع: ينظر. عقد



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٠٦ 

وبني القُبلة واللمس بال شهوة ؛ فاألول يعد رجعةً دون اآلخر ،            
حنيفة بأن يطَِّرد يف أحكامه ؛ فكما أنه        فأراد ابن حزم أن يلزم أبا       

اعتبالقُبلة د        ما يـ واللمس إذا كانا بشهوة يف كو حمـا   لُص 
الرجلَّ ملن طَ  ةُعزوجته طَ  ق  القاً رِعجي     اً ؛ فكذلك يلزمه أن يـ ع تد 

بالقُبلة واللمس إذا كانا بشهوة يف نقضهما للوضوء ، واجلـامع           
كما أن للقُبلة واللمس بشهوة تأثرياً يف مراجعة        يف ذلك التأثري ، ف    

           يف نقـض    املطلقة رجعياً ، فكذا جيب أن يكـون هلمـا تـأثري   
  : الوضوء ، وإال فقد تناقض يف أشباه الفروع ، قال ابـن حـزم             

 وال ميكنـه     ،  أما قول أيب حنيفة فظاهر التناقض      :قال أبو حممد  " 
التلُّعق   أَ بالتأويل الذي تلَووم يف اآلية أن املالمسة املذكورة فيها        ق ه

ن املباشرة إذا كان معها      ألنه أوجب الوضوء مِ     ؛ هو اجلماع فقط  
 فـال   اظٌعنبلة يكون معها إِ   وأما مناقضته فتفريقه بني القُ    ،   اظٌعنِإ

ـ ن وبني املباشرة يكون معهـا إِ       ، ينقض الوضوء  فتـنقض   اظٌع   
وال ،  وال سنة صـحيحة     ،   مل يؤيده قرآن     قروهذا فَ ،  الوضوء  
 بـل هـو    ،وال قياس، وال قول صاحب   ،  وال إمجاع   ،  سقيمة  

 بلة لـشهوة  أنه جعل القُ   : ومن مناقضاته أيضاً    ، خمالف لكل ذلك  
بلة لغري الشهوة واللمس لغري الشهوة      زلة القُ ـواللمس لشهوة مبن  

بلـة لـشهوة     مث رأى أن القُ     ، ال ينقض الوضوء شيء من ذلك     
بلة لغـري شـهوة      خبالف القُ   ،  يف الطالق  ةٌعج ر واللمس لشهوة 

ـ  وهذا كما ترى ال ات      ، واللمس لغري شهوة   بوال   ،  القـرآن  اع 
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التلُّعوال طَ ،   بالسنة   قرقِ د ـ    ، اٍسي وال س داد ٍيأْ ر   ، ِلقْوال ت يـد 
١ ( "ونسأل اهللا تعاىل التوفيق ،  ٍباِحص(. 

ورة اجلمع بني الفروع املتناظرة ، فكما أن         ألزم ابن حزم مالكاً بضر     :ثانياً .٢
مالكاً ال يقول بنقض الوضوء من املالمسة إذا مل تكن بشهوة ، وال يقول              

ن الشهوة إذا مل يكن معها مالمسة ، فيلزمه أن حيكـم            بنقض الوضوء مِ  
للمالمسة مع الشهوة كحكمه فيما سبق سواء بسواء ؛ ألن الشهوة بـال             

 حدثاً عند انفرادمهـا فكـذلك       اِندعشهوة ال ي  مالمسة ، واملالمسة بال     
  : احلكم إذا اجتمعا ، وإال فإنه يلزم التناقض عند التفريق ، قال ابن حـزم              

 ال يرى الوضوء من املالمسة إال حىت يكـون معهـا   والعجب أن مالكاً  " 
 فكل واحـد     ،  مث ال يرى الوضوء جيب من الشهوة دون مالمسة          ، شهوة

 فمن أين له إجياب الوضـوء        ؛ ب الوضوء على انفراده   من املعنيني ال يوج   
  .)٢ (! " ؟عند اجتماعهما

 
 

  : قول أيب حنيفة يف موضعني:القول امللزم األول
  يب حنيفة بأنه يقـول بعـدم        ما نسبه ابن حزم أل     :املوضع األول

  امرأة ولو بشهوة ، هو صـحيح كمـا           انتقاض وضوء م سن م
، ) ٣ (حكاه ابن حزم ، عن أيب حنيفة ، وهو املذهب عند احلنفية           

                                                
  .٢٤٩ - ١/٢٤٨:احمللى) ١(
  .١/٢٤٩:املصدر السابق) ٢(
 ، شـرح خمتـصر      ١/٦٥: ، احلجـة علـى أهـل املدينـة         ١/٤٧:األصل للـشيباين  : ينظر) ٣(

  .١/٣٥: ، جممع األر١/١٢: ، تبيني احلقائق١/١٠٩:الطحاوي
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وكذلك ما نسبه ابن حزم أليب حنيفة يف أنـه جعـل املباشـرة              
الفاحشة تنقض الوضوء هو كذلك صحيح ثابت عند احلنفيـة ؛           

   خالفاً حملمـد ، وإمنـا قـاال ذلـك           )١ (وهو مذهب الشيخني  
) ٢ (إقامة للسبب مقام املسبب ، فاملباشرة سبب يف خروج املَذِْي         

غالباً ، فهي تقوم مقـامه يف انتقاض الطـهـارة احتياطــاً ،        
املَذِْي مع حرارة البدن ، أو لعدم إحساس مـن           الحتمال جفاف 

ة ، فأقيم الـسبب     ن فرط الشهو  باشر امرأته خبروج املَذِْي منه مِ     
 .)٣ (مقام املسبب احتياطاً

  ما حكاه ابن حزم مذهباً أليب حنيفة يف أنه اعتـرب       :املوضع الثاين 
     اللمس والقُبلة إذا كانا بشهوة رجيف الطالق هو أيضاً صحيح      ةًع 

  .) ٤ (وثابت ؛ فهو مذهب احلنفية بال ريب

                                                
أنـيس  : ينظر. اإلمام أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف    : إذا أطلق الشيخان عند احلنفية فاملراد ما      ) ١(

   .٢٤٨: ، الفوائد البهية٣٠٧:الفقهاء
  املَــِذي بكــسر الــذال : املَـذْي بــسكون الــذال كظَبــي ، هــي األفــصح ، ويقــال ) ٢(

: مٍذ كعـٍم ، ينظـر     :  فيقال إذاًف الياء وتعرب إعراب املنقوص      وتشديد الياء كشِقي ، وبتخفي    
ماء رقيق ضارب إىل البياض خيرج      : واملَذِْي اصطالحاً ) مذْي(مادة  املصباح املنري ، تاج العروس      

   ،  ٥١:أنـيس الفقهـاء   : ينظـر . من ذَكَـِر الرجـل عنـد مالعبتـه امرأتـه أو تقبيلـها             
   .٣٧: ، املطلع٤٩:الزاهر

ــر) ٣( ــل: ينظ ــي  ١/٤٨:األص ــصر الكرخ ــرح خمت ــرار١/١٤٨: ، ش    ، ٦٦: ، األس
   ،  ١/٣٤: ، جممـع األـر     ١/٤٤: ، البحـر الرائـق     ١/٣٠: ، بدائع الصنائع   ١/٦٨:املبسوط
  .١/١٤٦:رد احملتار

   ،  ٢/٦: ، اهلدايـة   ٣/١٨٢: ، بدائع الـصنائع    ٦/٢١: ، املبسوط  ٣٧٥:خمتصر القدوري : ينظر) ٤(
  .٤/٥٥:البحر الرائق
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  الوضوء إال إذا كان    قول مالك يف أن اللمس ال ينقض         :القول امللزم الثاين  
، وما نـسبه    ) ١ (معه لَذَّةٌ ، فهذه النسبة هي مذهب املالكية كما حكاه ابن حزم           

ملالك يف أنه ال يبطل الوضوء بالشهوة اردة عن اللمس فهو أيضاً صحيح ؛ وهو               
  معتمد مذهب املالكية فقد ذكروا أن النظَر الذي يـصحـبه لَـذَّةٌ ال يـنقض               

  .) ٢ (عدام السبب الذي هو املالمسةالوضوء ؛ الن
 

  :  وهو أليب حنيفة يف موضعني:ذكر من وافق القول امللزم األول
 ــع األول ــرأة ال  :املوض ــس امل ــأن مل ــة ب ـــول احلنفي    ق

  ينقـض الوضوء مطلقاً هـو أيـضاً قــول مـروي عـن            
، ) ٦ (، وطـاوس  ) ٥ (، ومـسروق  ) ٤ (ن عبـاس  ـ، واب ) ٣ (علي

                                                
   ، حاشـية    ١/١٥٥: ، شـرح اخلرشـي     ٥٦: ، جامع األمهات   ١/١٣: املدونة الكربى  :ينظر) ١(

  .١/١١٩:الدسوقي
 ، شــرح ١/٢٩٧: ، التـاج واإلكليـل  ١٦: ، خمتـصر خليـل  ١/٢٢٨:الـذخرية : ينظـر ) ٢(

  .١/١١٥: ، الفواكه الدواين١/١٥٦:اخلرشي
  .١/٢٤٤: ، نيل األوطار١/١٢٤: ، املغين١/٦٥:احلجة على أهل املدينة: ينظر) ٣(
 بـرقم  ١/٤٨:، وابن أيب شيبة يف مـصنفه ) ٥٠٥( برقم ١/١٣٤:رواه عبد الرزاق يف املصنف   ) ٤(

  .١/١٤٣:، والدارقطين يف سننه) ٤٨٦(
 ١/١٢٤: ، املغين  ١/١٢٢:األوسط: ، وينظر ) ٤٨٨( برقم   ١/٤٨:رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه     ) ٥(

شة اهلمداين ، أحد كبـار التـابعني      ابن األجدع عبد الرمحن بن مالك ، أبو عائ        : ومسروق هو 
 غري أنه مل يلقه ،      الثقات بالكوفة ، اشتهر بالفقه ، وبالورع وكثرة التبتل ، أدرك عصر النيب              

ـ ٦٣كان من كبار املفتني يف زمانه ، تويف سنة              ،  ٦/٧٦:الطبقـات الكـربى   : ينظـر . هـ
  .١٣/٢٣٢:تاريخ بغداد

  .١/٢٤٤: ، نيل األوطار٢/٣٧: اموع ،١/١٢٤: ، املغين١/١٢٢:األوسط: ينظر) ٦(
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، ورواية عن ) ٣ (، وهو أحد قويل الثوري  ) ٢ (، وعطاء ) ١ (واحلسن
  . ) ٥ (، وهي اختيار ابن تيمية) ٤ (أمحد

وأما عن نقض املباشرة الفاحشة للوضوء فمحـل اتفـاق بـني            
املذاهب األربعة ، فاملالكية واحلنابلة على أن ملس املرأة ينقض مع           

، وذلك يقتـضي  ) ٧ (، والشافعية اللمس ينقض مطلقاً   ) ٦ (الشهوة
أن مباشرة الرجل للمرأة ينقض الوضوء اتفاقاً ؛ الجتماع أقواهلم          

 لوجـود   إذاًيف هذه الصورة ، فاملالكية واحلنابلة أبطلوا الوضوء         
اللمس بشهوة ، والشافعية حتقق اللمس عندهم يف هذه الـصورة         

موا الـسبب مقـام املـسبب ،        وهو ناقض مطلقاً ، واحلنفية أقا     
فاملباشرة سبب للمذِْي غالباً فهي تقوم مقامه يف نقض الطهـارة           
احتياطاً ألمر الطهارة ، وذا يتفق اجلمهور مع مذهب احلنفيـة           

 .يف أن املباشرة الفاحشة تنقض الوضوء كما مضى تقريره

                                                
 ،  ١/١٢٢:األوسـط : ، وينظـر  ) ٥١٣( بـرقم    ١/١٣٦:رواه عبد الـرزاق يف املـصنف      ) ١(

  .١/١٢٤:املغين
  .١/١٣٧:، والدارقطين يف السنن) ٤٨٧( برقم ١/٤٨:رواه ابن أيب شيبة يف املصنف) ٢(
  .٢/٣٨:موع ، ا١/١٣٤: ، سنن الترمذي٢٩:اختالف العلماء للمروزي: ينظر) ٣(
  .١/٢١١: ، اإلنصاف١/١٤٧: ، الفروع١/٣١٣:االنتصار: ينظر) ٤(
  .١٦: ، االختيارات الفقهية١/١٤٧: ، الفروع٢٠/٥٢٥:جمموع الفتاوى: ينظر) ٥(
، ١/٢١١: ، اإلنصاف١/١٥٥:تصر خليل ، شرح اخلرشي على خم    ١/١٣:املدونة الكربى : ينظر) ٦(

  .١/١٢٨:كشاف القناع
   .١/٣٤: ، مغين احملتاج١/١١٦: ، اية احملتاج٢/٣٧: ، اموع١/١٢٧: املطلباية: ينظر) ٧(
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  قال احلنفية إن اللمس والتقبيل بشهوة من الـزوج  :املوضع الثاين 
   ، وهذا القول حكـي أيـضاً عـن          ةًعجطلقته الرجعية يعد ر   مل

  .) ١ (الثوري ، وهو وجه يف مذهب احلنابلة
 اعترب مالك يف نقض الوضوء بلمـس        :ذكر من وافق القول امللزم الثاين     

، وأيب   الرجل للمرأة إذا كان ذلك بشهوة ، وقد مضى أن هذا مروي عن علقمة             
، وهو أحد قويل النخعـي ،        ، والثوري  ، ومحاد  حلكم، وا  ، وابن أيب ليلى    عبيدة

، وهي املعتمـدة   ، وأمحد يف رواية   ، وإسحاق  ، وبه قال الليث    والشعيب ، وربيعة  
  . ) ٢ (يف مذهب املالكية واحلنابلة
 

وة وأا   بني مسألة اللمس والقبلة بشه     قر أليب حنيفة حني فَ    :اإللزام األول 
ال تنقض الوضوء ، وبني مسألة املباشرة الفاحشة يف كوا تـنقض الوضـوء ،               

ن ملس الرجل للمرأة بـشهوة ،       فألزمه ابن حزم بوجوب القول بنقض الوضوء مِ       
وتقبيله إياها بشهوة بناء على حكمه يف مسألة نقض الوضوء باملباشرة الفاحـشة             

  .زم تناقض أقواله يف الفروع املتناظرة بني املسألتني ، وإال فقد لقرإذ ال فَ
  إنه ال تناقض بني املسألتني ؛ ألن القيـاس         : ويقال يف مناقشة هذا اإللزام    

  يقتضي أن تكون املباشرة الفاحشة غري ناقضة للوضوء وهو قـول حممـد بـن               
احلسن ؛ ألنه يتحقق فيها معىن املالمسة بني الرجل واملرأة اليت ال تنقض الوضـوء    

فية باتفاق ، وال معىن إلقامة السبب مقام املسبب حىت تقام املباشرة مقام             عند احلن 
خروج املَذِْي ؛ ألن احلال حال يقظة فهو متيقن أنه مل خيرج منه شـيء ، وإمنـا            

                                                
 ، ٧/٤٠٤: ، املغـين ٢/٣٨٨: ، خمتصر اختالف العلمـاء     ٥/٣٧٩:اإلشراف البن املنذر  : ينظر) ١(

ــة  ــن قدام ــبري الب ــشرح الك ــدع٨/٤٧٦:ال ــصاف٧/٣٩٤: ، املب    ، ٩/١٥٦: ، اإلن
  .٧/٤٢:نيل األوطار

  .٣٠٤ - ٣٠٣يراجع ذلك يف ص ) ٢(
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  يقوم السبب مقام املسبب يف موضع ال ميكن الوقوف على املـسبب فيـه بـال                
قيت املباشرة الفاحشة على    حرج ، والوقوف على املسبب هنا ممِكن بال حرج فب         

موجب القياس يف كوا غري ناقضة للوضوء ؛  لكن على املذهب املختار وهـو               
     عن القياس استحساناً باألثر وهو حديث معاذ        لَِدقول الشيخني من احلنفية أنه ع 

 : فَجاَء رجلٌ فقال يا رسولَ اهللا       جاِلسا ِعند النيب     نتكُ : (قال بن جبل   
جـرِمِن ام ابأَِتِه ِإال ـلٌ أَصرلُ ِمِن امجالر هِصيبشيئا ي عدِحلُّ له فلم يأٍَة ال تر
اها     ؛ أَتهاِمعجوءاً ((  : فقال  ،  ِإال أنه مل يضأْ وضوناً تسلِّ     ،  حفَـص قُم ثُم  (( ، 

      �¡  ¢   z  y  }  |     {  ~ ] :  عز وجل هذه اآليةَفَأَنزلَ اهللا

  ©   ̈ §  ¦¥  ¤  £Z ) اذٌ،) ١عله يا : فقال م ِهي 
 ، هذا )٢ ( ) ))ِللْمسِلِمني عامةً((  : قال ؟أَم ِللْمسِلِمني عامةً،  خاصةً رسولَ اهللا

                                                
  )١١٤: (سورة هود) ١(
 ، والترمـذي يف     ٦٧:، وعبد بن محيد يف مسنده     ) ٢٢١٦٥( ح   ٥/٢٤٤:رواه أمحد يف مسنده   ) ٢(

:  قدر الصالة  ، واملروزي يف تعظيم   ) ٣١١٣( ح   ٥/٢٩١:تفسري القرآن ، باب ومن سورة هود      
، كلهم ) ٢٧٧(ح ١/١٣٦: ، والطرباين يف الكبري١٢/١٣٦: جامع البيان ، والطربي يف١/١٤٥

من طريق زائدة بن قدامة عن عبد امللك بن عمري عن ابن أيب ليلى عن معاذ بن جبل مرفوعـاً ،         
ورواه املروزي من طريق جرير بن عبد احلميد عن ابن عمري عن بقية رجال السند يف تعظيم قدر         

، ) ٢٧٨( ح ٢٠/١٣٧: ، والطرباين يف الكبري    ١٢/١٣٦: ، والطربي يف تفسريه    ١/١٤٤:الصالة
، واحلـاكم يف    ) ٦٠٥( ح ١/١٢٥: ، والبيهقـي يف الكـربى      ١/١٣٤:والدارقطين يف السنن  

، وروي عن شعبة مرسالً دون ذكر معاذ ، واحلديث أورده ابـن    ) ٤٧١( ح ١/٢٢٩:املستدرك
 ، وابن عبد اهلـادي يف       ١/١٧٢: ، وابن اجلوزي يف التحقيق     ٢/١٩٧:األثري يف جامع األصول   

يرويه عبد امللك :"٦/٦١:، وصححه الدارقطين يف سننه ، وقال يف العلل  ١/١٤٥:تنقيح التحقيق 
بن عمري عن ابن أيب ليلى واختلف عنه فوصله زائدة ، وجرير بن عبد احلميد عن عبد امللك بن                   

، واحلديث وإن صـححه     " عمري عن ابن أيب ليلى عن معاذ ، وأرسله شعبة ومل يذكر معاذاً فيه             
 اإلسناد النقطاعه فابن أيب ليلى مل يدرك معاذاً ، وممن أشار إىل             بعض األئمة إال أنه ضعيف      
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من حيث األثر ، أما من حيث املعىن ؛ فألن املباشرة الفاحشة ال ختلو من خروج                
 اللـذة   ِةدن شِ  لعله جف بفعل حرارة البدن ، أو مل يشعر به املُباِشر مِ            املَذِْي لكن 

وغلبة الشهوة فأقيمت املباشرة مقام املَذِْي احتياطاً للطهارة ، وتعليقـاً للحكـم             
بالغالب من احلال ، وعليه فإن احلنفية يف معتمد مذهبهم هنا التزمـوا أصـلهم               

  .) ١ ( عن التناقضاالستحسان باألثر ، وصانوا أقواهلم
 احلديث الذي استحـسنوا بـه ال ينتـهض          :وقد جياب عن ذلك فيقال    

 املعـىن الـذي      احلديث الذي أوردوه فال يسلَّم     ةُح صِ لو سلِّم ، و  لالحتجاج به 
ذكروه يف نقض الوضوء باملباشرة الفاحشة ، وهذا املعىن هو إقامة السبب مقـام              

أي إقامة املباشرة مقام املَذِْي الناقض للطهـارة        املسبب احتياطاً لشأن الطهارة ،      
ن احلال ؛ ألن هذا املعىن ميكن وجوده يف مسألة اللمـس  تعليقاً للحكم بالغالب مِ  

والقبلة بشهوة ، فيقال فيها إن اللمس بشهوة والقبلة بشهوة هي مِظنة خـروج              
 قرفَ ولذلك مل ي   املَذِْي الناقض للطهارة ، فيعطى حكمها احتياطاً ألمر الطهارة ،         

بعض العلماء بني قليل املباشرة وكثريها ، وال بني اليد والفم وسائر األعـضاء يف               
نقض كل ذلك للوضوء إذا وجدت الشهوة ، وبناء على ذلك فال يزال التناقض               
قائماً يف كالم احلنفية ، فال خمرج هلم إال باالقتصار على أصلهم الذي أوردوه يف               

 عن القياس يف مسألة املباشرة الفاحشة هو االستحسان بالنص          أن املوجب للعدول  

                                                                                                                                       
 والزيلعي يف ١/١٢٥: ، والبيهقي يف الكربى٥/٢٩١:الترمذي يف السنن: ضعفه باالنقطاع ، 

 ، واأللبـاين يف السلـسلة       ٢/١٥٤: ، وختـريج أحاديـث الكـشاف       ١/٧٠:نصب الرايـة  
ة يف احلديث زيادة منكرة خمالفة ملا ثبت يف          ، وذكر أن زيادة الوضوء والصال      ٢/٤٢٨:الضعيفة

  .الصحيحني والسنن واملسند
 ،  ٦٧: ، األسـرار   ١/١٤٨: ، شرح خمتصر الكرخـي     ١/١١٣:شرح خمتصر الطحاوي  : ينظر) ١(

، ١/٤٤: ، البحر الرائق١/٢١٦:هاين ، احمليط الرب٣٠ - ١/٢٩: ، بدائع الصنائع ١/٦٨:املبسوط
  .١/١٤٦:رد احملتار ، ١/٣٤:جممع األر
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 دون أن يلتفتوا ملا أوردوه مـن املعـىن          - على فَرِض صحته     - الذي احتجوا به  
  .)١ (الذي يشترك معه غريه فيه ، فإنه يلجئهم إىل التناقض

 وهو يف إلزام ابن حزم أليب حنيفة يف وجوب جعل اللمـس     :اإللزام الثاين 
 للوضوء بناء على جعله اللمس والتقبيل إذا كانا         الٍتِطب إذا كانا بشهوة م    والتقبيل

 بشهوة رجالِق يف طَ  ةًع الر ِعجِس والقبلة إذا كانـا بـشهوة يف        ِةيجبامع التأثري ِللَّم 
  .كال املسألتني ، وإال فيثبت التناقض عند التفريق بني املسألتني

   اعتبار إحدى املسألتني بـاألخرى ؛       ال يصح  :ويناقش هذا اإللزام فيقال   
   بينهما ، فالتأثري يف مسألة اللمس والتقبيل بشهوة يف كوما رجعة            ِقرلثبوت الفَ 

  يف الطالق يعود إىل أن هذه األفعال ختتص بامللك املوجب للحل أشـبه الـوطء               
     املوجب لثبوت الرجعة ، فيكون مسهلا بشهوة أو تقبيلها بشهوة دلـيالً علـى          ه 

  .)٢ (استبقاء ذلك امللك واستدامته
دمبنع تسليم األصل ؛ وهو كون الوطء رجعة يف الطالق ألمور: ور :  
 األول :الرجبالوطء فِ  ةُع على القول فلـم حتـصل بـه         ٍراِدن قَ  مِ لٌع   

الرجكاِإلةُع ، شن الناطق ِمِةار. 

 اقتضى قوله تعـاىل   : الثاين : [ [  Z  Y  XZ) أن ) ٣
عة ال تصح إال مبا يصح اإلشهاد عليه وهو القول ، والـوطء ال              الرج

  .يشهد عليه فلذلك ال تصح الرجعة به

                                                
 ، الـذخرية  ١/١٧٥: ، تقـومي النظـر البـن الـدهان     ١/٣١٨:االنتصار للكلـوذاين  : ينظر) ١(

  .١/٢٢٧:للقرايف
  .١٨٢ - ٣/١٨١: ، بدائع الصنائع٦/٢١:املبسوط: ينظر) ٢(
  )٢: (سورة الطالق) ٣(
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 كَألنه ملا مل يكن نِ    : الثالثوال طَ  اح الٍمكَ إال بِ  الق   فال تكون الر جةُع 
فال يكون  ،   ةًعج بالكالم تعد ر   ةَعج ، وال خالف يف أن الر      الٍمكَإال بِ 

رجإال مبا صح أنه رجعة ويدل لذلك قوله تعـاىل          ةٌع  : [  Q  P

 T   S  RZ) واملعروف هو ما يعرف به الذي       ) ١ ،
يف نفس ذلك املمسك ، وهو ال يعرف إال بالكالم ، فـال يـصح               
بالوطء ومقدماته من القُبلة واللمس بشهوة وحنو ذلك ؛ ألا ليست           

  .)٢ (كالماً
ـ  ِم: "قوهلمبأنه ال تأثري ل   : وأجيب عن األول   يف األصـل ؛ ألن     " ٍراِدن قَ

  .الرجعة كما حتصل من القادر فهي تقع أيضاً من العاجز
بأن األمر باإلشهاد يف اآلية ال يقتضي مقارنته الرجعة         : وأجيب عن الثاين  

إذ ليس يف اآلية إيقاف احلل على اإلشهاد ، وإمنا غاية ما فيها اإللزام باإلشـهاد                
بالوطء مث أشهد على ذلك فقد برئت ذمتـه بـإقراره           على الرجعة ، فإذا راجع      

  .بوطئه ، وصار ملتزماً لإلشهاد املذكور يف اآلية

xw  v   ] : بأن قـول اهللا تبـارك وتعـاىل       : وأجيب عن الثالث  

~}  |  {  z  yZ) يدل على أن الرجعة تكون بـالوطء        )٣ 
تباحة كما تكون بالكالم ؛ ألن اجلماع وتوابعه من وجـوه االسـتمتاع املـس             

 تعد من اإلمساك على النكاح      - كالقبلة واللمس بشهوة وحنو ذلك       -بالزوجية  

                                                
  )٢: (سورة الطالق) ١(
 - ١٠/٢٥١:، احمللى ٣١١ - ١٠/٣١٠: ، احلاوي الكبري١٠/٤٩٩٥:التجريد للقدوري: ينظر) ٢(

  .٧/٤٠٣: ، املغين١/٢٦٢: ، أحكام القرآن البن العريب٢٥٢
  )٢٢٩: (سورة البقرة) ٣(
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واستدامته واإلبقاء عليه  ، أال ترى أن من حيرم مجاعها حترمياً مؤبداً ال يصح عقد                
النكاح عليها ، فدل ذلك على أن اإلمساك على النكاح خيتص باجلماع ، فيكون              

مثل ذلك يف التقبيل واللمس بـشهوة لكــوا         باجلماع ممسكاً هلا ، ويقـال      
استمتاع يستباح بالزوجية ، وال ريب أن املطلقة الرجعية يف حكم الزوجات ألن             

 ، فمىت فعل    )١ (gf  e  d  cb a  `  _Z] : اهللا تعاىل يقول  
شيئاً مما سبق ذكره من اجلماع أو اللمس أو التقبيل بشهوة كان ممسكاً لزوجتـه               

  .)٣) (٢ (z  yZ]: الً بعموم قوله تعاىلومراجعاً هلا عم
  هذا ما يتعلق بالتأثري يف مسألة اللمس والتقبيل إذا كانا بشهوة يف اعتبارها             
  رجعة يف طالق الرجعية ، فال يقال مثل ذلك يف مسألة التقبيل واللمس بشهوة يف              

 ، إذ   نقضهما الطهارة ؛ ألنه ال أثر هلما يف الطهارة ويشهد لذلك الرباءة األصلية            
يوجد دليل صحيح صريح يف نقض طهارة من قَبل أو ملس بشهوة ، أو بغـري                 ال

أَنَّ  (( :وهو حديث عائشة رضي اهللا عنها    ؛  بل الدليل على خالف ذلك       شهوة ، 
  .)٤ ( ))ى ومل يتوضأْلَّثُم ص ، قَبلَ النيب 

                                                
  )٢٢٨: (سورة البقرة) ١(
  )٢٢٩: (سورة البقرة) ٢(
ــة) ٣( ــدوري ،٢/٨٧:أحكــام القــرآن للجــصاص: ينظــر هلــذه األجوب ــد للق   : التجري

 ،  ٤/٢٨١ ،   ١/٢٦٢: العـريب   ، أحكام القرآن البن    ٦/٢١:، املبسوط  ٤٩٩٧ - ١٠/٤٩٩١
  .١٨٢ -٣/١٨١:بدائع الصنائع

، ) ٤٨٩(ح١/٤٨:، وابن أيب شيبة يف املصنف     ) ٥١١(ح١/١٣٥:رواه عبد الرزاق يف املصنف    ) ٤(
، وأبـو داود يف الطهـارة ، بـاب الوضـوء مـن              ) ٢٥٨٠٨(ح٦/٢١٠:وأمحد يف مسنده  

، ) ١٧٠(ح١/١٠٤:من القبلة، والنسائي يف الطهارة ، باب ترك الوضوء ) ١٧٨(ح١/٤٥:القبلة
، واحلديث أعل   ) ٦٠٦(ح١/١٢٦: ، والبيهقي يف الكربى    ١٤١ ،   ١٣٩:والدارقطين يف السنن  

 باالنقطاع فإبراهيم التيمي مل يسمع من عائشة ؛ لكنه يتقوى مبا ورد موصوالً من وجه آخر               
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رد إذا مل يكن  ملالك يف كونه ال يرى الوضوء من اللمس ا    :اإللزام الثالث 
معه شهوة ، وال يرى الوضوء من النظر بشهوة إذا مل يكن معه مالمسة فألزمـه                
ابن حزم أن حيكم إذا اجتمعت املالمسة مع الشهوة مبثل حكمه عند انفرادمهـا ،       

  .إذاًوإال فقد تناقض 
 بني مسألة الشهوة إذا     قرفَبأن الذي محل مالكاً على أن ي      : ونوقش ذلك 

عها مس ، أو املَس إذا مل يكن معه شهوة فال ينتقض الوضـوء مـا ،       مل يكن م  
 ال  املـسألة األوىل  وبني مسألة املَس إذا كان معه شهوة فينتقض الوضوء ا ، أن             

   دليل على اعتبارها حثاً ينقض الوضوء ، أما مسألة املس إذا كان معه شهوة فهو            د

E  D     ]: ولـه تبـارك وتعـاىل     ناقض للوضوء مجعاً بني األدلة ؛ وهي ق       

                                                                                                                                       
            ِن النيب  عن عائشة وهو من طريق عروة بن الزبري عن عائشةع ) : هاِئِهأَنِنس ضعلَ بقَب،  

أخرجه ابن أيب شيبة  )  فَضِحكَت ، من ِهي ِإالَّ أَنِت: فَقُلْت ،ثُم خرج إلَى الصالَِة ومل يتوضأْ     
:  ، وأمحـد يف مـسنده      ٢/١٧١:، وابـن راهويـه يف مـسنده       ) ٤٨٥(ح١/٤٨:يف املصنف 

، ) ١٧٩(ح١/٤٦:ء مـن القبلـة    ، وأبو داود يف الطهارة ، باب الوضو       ) ٢٥٨٠٧(ح٦/٢١٠
، وابن ماجه يف    ) ٨٦(ح١/١٣٣:والترمذي يف الطهارة ، باب ما جاء يف ترك الوضوء من القبلة           

 ، وابن   ٥/١٠٥:، والطربي يف جامع البيان    ) ٥٠٢(ح١/١٦٨:الطهارة ، باب الوضوء من القبلة     
  :كـربى  ، والبيهقـي يف ال     ١/١٣٧: ، والـدارقطين يف الـسنن      ١/١٢٨:املنذر يف األوسـط   

، وقد وهن مجع من احملدثني هذا احلديث ؛ ألنه من رواية حبيب بن     ) ٦٠٦(ح١٢٦ - ١/١٢٥
 ، ١/٣٦٣:العلل املتناهية : ينظر. أيب ثابت عن عروة ، فذكروا أن حبيباً مل يلق عروة فهو مرسل            

 ، لكن احلديث صححه غري واحد وذكروا أن         ٢/٤٢: ، اموع  ١/١٧٥:التحقيق البن اجلوزي  
يباً ال ينكر لقاؤه لعروة ، مث إن حبيباً مل يتفرد به بل توبع عليه ، كما ذكره ابن التركماين يف                     حب

وابـن تيميـة ، والزيلعـي ،        ،   ،  وممن صحح احلديث ابن عبد الـرب           ١/١٢٥:اجلوهر النقي 
 ، شـرح    ١/٢٥٧:االستذكار: ينظر. والشوكاين ، واملباركفوري ، وأمحد شاكر ، واأللباين         

 ، تعليق ١/٢٣٧: ، حتفة األحوذي١/٢٤٥: ، نيل األوطار١/٧١: ، نصب الراية١/٣١٥:العمدة
  .١/٣١٦:داود  ، صحيح أيب١٣٩ - ١/١٣٤:أمحد شاكر على سنن الترمذي
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FZ) ١(         ا قالتمع حديث عائشة رضي اهللا عنها أ ،  ) :    بـني امكنت أَن
 فإذا  ،فإذا سجد غَمزِني فَقَبضت ِرجلَي، وِرجالي يف ِقبلَِتِه   يدي رسول اهللا

  .)٢ ( )يح والْبيوت يومِئٍذ ليس فيها مصاِب: قالت ،قام بسطْتهما
 اللمس املذكور يف اآلية على أن اللمس املقصود هنا هو ما كـان              لُُمحفَ

بلذة بداللة احلديث ، فكل ملس ال يتولد معه لذة فال يدخل يف معـىن املالمـسة         
الوارد يف اآلية ، وملا كان املقصود من مس النساء االلتذاذ ن عِلـم بـذلك أن                 

س الذي يبتغى به اللذة دون ما سواه من املعاين ، قال             على اللم  معىن اآلية حممولٌ  
الذي ذهب إليه مالك وأصحابه يف اشتراط اللذة ووجود الـشهوة    :" ابن عبد الرب  

 ألن الصحابة مل يأت عنهم يف معىن املالمسة إال           ؛ عند املالمسة أصح إن شاء اهللا     
   :قوالن

 اجلماع نفسه:أحدمها .   
 عي اجلماع وما يشبهه ما دون اجلماع من دوا:واآلخر.  

  ،  هو ما دون اجلماع أم أرادوا ما ليس جبماع         :ومعلوم يف قول القائلني   
وملـا مل    ،   وال اللمس لغري اللذة   ،  بلة الرجل ابنته رمحة     وال قُ ،  لطمة  ومل يريدوا الَّ  
 يبق إال أن يكون اللمـس       مل  ؛ م وما شاكله  لطْ إن اللمس أريد به الَّ     :جيز أن يقال  

  ،  أو داوى جرحها    ،  امرأته مطَ ألنه ال خالف فيمن لَ      ؛ يه اللذة والشهوة  ما وقع ف  
   رِضوال يف املرأة تفكـذلك مـن      ،  أوالدها أنه ال وضوء على واحد من هؤالء        ع 

لْقصد إىل اللمس ومل ي٣ (" يف حكمهمذَّت(.  
                                                

  )٦: (، املائدة) ٤٣: (سورة النساء) ١(
، ومـسلم يف  ) ٣٧٥(ح١/١٥٠:رواه البخاري يف كتاب الصالة ، باب الصالة على الفـراش    ) ٢(

  ).٥١٢(ح١/٣٦٧:ة ، باب االعتراض بني يدي املصليالصال
  ، اجلـامع البـن     ١/١٤٧:اإلشراف للقاضي عبـد الوهـاب     :  ، وينظر  ١/٢٥٥:االستذكار) ٣(

      ، شرح العمدة ٢٢٩ ، ١/٢٢٥: ، الذخرية١/٩٦: ، املقدمات املمهدات١/١٤٨:يونس
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    وقد وردت نصوص عدة تبين املالمسة الوارد ذكرها يف اآلية       أن املراد مِ   ن
إمنا هو اللذة ؛ ألن لفظ اآلية عام لكل ملس ، وما وردت به األحاديث خيـصص                 
عموم تلك اآلية ، فتحمل اآلية على تلك األحاديث مجعاً بني األدلة ، وإعمـال               
الدليل ولو من وجه أوىل من إبطال أحدمها بالكلية كما تقرر عند كـثري مـن                

س الناقض للوضوء هو مـا      ن قال بأن اللم   ، ولذلك كان مذهب م    )١ (األصوليني
كان بشهوة دون ما سواه ؛ والقائل ذا املذهب هم املالكيـة ومـن وافقهـم                
كاحلنابلة وغريهم ، وهو وسط بني قويل العلماء القائلني بالنقض باللمس مطلقاً ،             

وأوسط مذهب جيمـع    : " والقائلني بعدم النقض باللمس مطلقاً ، قال الشوكاين       
  .)٢ ( "ن ال يرى اللمس ينقض إال لشهوةمبني هذه األحاديث مذهب 
   

 بشهوة   امرأةً سمل أو لَ  بن قَ يلزم احلنفية أن يبطلوا وضوء م     : اإللزام األول 
    م نقضوا طهارة محبجة أ ن باشامرأته مباشرة فاحشة ، فكال األمرين يستويان        ر 

 امستحـس باالعدول عن القياس     يف   هلم وال حجة  يف احلكم إذ ال فرق بينهما ،      
ولذا بقيت املباشرة الفاحشة على     ،   ؛ لعدم صحته     )٣ (حبديث معاذ السابق ذكره   

أصل القياس كما جاء عن حممد بن احلسن ، ويشهد لتساوي املسألتني وعـدم              
اعتربوا أن املعىن يف نقض الوضوء يف مسألة املباشرة الفاحشة هـو            أم   افتراقهما

  فكذا يقال يف مسألة التقبيل واللمس بـشهوة        نة للحدث وهو املَذِْي ،    كوا مظِ 
  .فيلزمهم تسوية احلكم وإال فقد تناقضوا

                                                                                                                                       
 ١/١٢٨: ، كشاف القناع١/٣١٦:البن تيمية.  

  .٢/٦٧: ، حاشية العطار على مجع اجلوامع٤٠٩: ، التمهيد لإلسنوي٢/١٦٩:اإلاج: ينظر) ١(
  .١/٢٤٧:نيل األوطار) ٢(
  .٣١٢ ص) ٣(
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ال يلزم احلنفية أن ينقضوا الطهارة بالقُبلة واللمس بـشهوة          : اإللزام الثاين 
حبجة أم اعتربوا القُبلة واللمس بشهوة رجعة يف طالق الرجعية ، فـال اعتبـار               

سألتني باألخرى فاألثر يف مسألة الرجعة ظاهر ، دون مسألة الطهارة ،            إلحدى امل 
  .فافترقت املسألتان كما مضى بيان ذلك

ال يلزم املالكية أن ينقضوا طهارة من مس امرأة بـشهوة           : اإللزام الثالث 
حبجة أم مل جيعلوا اللمس مبجرده ناقضاً ، أو مل جيعلوا الشهوة مبجردها ناقضاً ؛               

 هو اجلمع بـني     يِنرم األَ ِبكُّرن ت بنقض الوضوء مِ  على القول   لذي محلهم   ألن ا 
 النساء ، واملخصصة بأنه ليس كـل        ِسمن لَ النصوص العامة يف نقض الوضوء مِ     

ملس ينقض الوضوء ، فلم يبق إال محل اللمس على ما ذكروه من املعىن النـاقض                
  .للوضوء ، واهللا تعاىل أعلم بالصواب
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  مــســألــة
  )١ (نقض الوضوء بظهور دم االستحاضة

 
ذهب ابن حزم إىل نقض الوضوء خبروج دم االستحاضة إذا كـان بعـد              

   انقطاع احليض ، ورتصالة تلي ظهور ذلـك      لِّكُ عليه أن تتوضأ املستحاضة لِ     ب 
  .) ٢ (يت تؤديها فريضة أم نافلةالدم وجوباً ، سواء كانت الصالة ال

 
  نقض الوضوء بدم االستحاضة قـد ورد عـن مجـع مـن الـصحابة               

، وابن  ) ٤ (، وعائشة ) ٣ (علي بن أيب طالب   : والفقهاء ، فمن الصحابة   ،  والتابعني  
  ، وعـروة بـن    ) ٧ (ابن املـسيب  :  ، ومن التابعني    ) ٦ (، وابن عمر  ) ٥ (عباس

                                                
  استفعال من احليض ، وهو مصدر استحيضت املرأة ، إذا استمر خروج الـدم    : االستحاضة لغة ) ١(

   ،) حـيض : (لسان العـرب ، تـاج العـروس ، مـادة          : ينظر. معها بعد أيام حيضها املعتاد    
سيالن الدم يف غري وقت حيض وال نفاس باعثه املرض والعلة سواء        : واالستحاضة يف االصطالح  

 ،  ١/١٩٦: ، كشاف القناع   ١/١٢٤:املقدمات املمهدات : ينظر. كان من عرق العاذل أو غريه     
  .٨/٢٦: ، موسوعة أحكام الطهارة٣٩:لغة الفقهاء

  .١/٢٥١:احمللى: ينظر) ٢(
 برقم  ١/٨٩:، وابن  أيب شيبة يف املصنف      ) ١١٦١( برقم   ١/٣٠٢:صنفهرواه عبد الرزاق يف م    ) ٣(

  .١/١٥٩:، وابن املنذر يف األوسط) ٨٧٣( برقم ١/٢٣٥:، والدارمي يف السنن) ٩٩٤(
 برقم ١/١١٩:، وابن أيب شيبة يف املصنف  ) ١١٧٠( برقم   ١/٣٠٤:رواه عبد الرزاق يف املصنف    ) ٤(

  .١/١٥٩:، وابن املنذر يف األوسط) ١٣٥١(
  .١/٢٥٢: ، احمللى١/٨٢: ، وينظر اإلشراف له١/١٥٩:رواه ابن املنذر يف األوسط) ٥(
  .١/١٠٠: ، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار١/١٦٢:رواه ابن املنذر يف األوسط) ٦(
، وابـن أيب  ) ١١٦٩( بـرقم  ١/٣٠٤: ، وعبد الرزاق يف املصنف ١/٦٣:رواه مالك يف املوطأ   ) ٧(

   .١/١٦١:األوسط: ، وينظر) ١٣٥٢(م  برق١/١١٩:شيبة يف مصنفه
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: ، ومن الفقهاء  ) ٥ (، وعطاء ) ٤ (،  واحلسن  ) ٣ (، والشعيب ) ٢ (، والنخعي ) ١ (الزبري
أبو حنيفة ، واألوزاعي ، والثوري ، والليث ، وابن املبارك ، وابـن مهـدي ،                 
والشافعي ، وأبو عبيد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأمحد ، وهو قول عامـة أهـل             

  ، ) ٦ (ممـن ال يقـول بانتقـاض طهـارة املـستحاضة          العلم عدا ربيعة وغريه     
ودم  االستحاضة ح ناقض للوضوء يف مشهور مذهب املالكية إذا كان ظهور          ثٌد 

 على صفة معينة ؛ وهذه الصفة هي كون الدم يفارق املستحاضة أكثر             ِمذلك الد 
، وما عدا تلك الـصفة فـال        ) ٧ (ن نصف الوقت ، فهذه الصفة وحدها تنقض       ِم

 دم االستحاضة الوضوء لكونه مرضاً معه حرج ومشقة ، وهو حالة مـن              ينقض
  ال ينتقض الوضوء إذاً دفعاً للمشقة ، ورفعاً للحرج ، ـ ؛ ف)٨ (االت السلَسـح

                                                
  ) .١٣٥٣( برقم ١/١١٩: ، وابن أيب شيبة يف املصنف١/٦٣:رواه مالك يف املوطأ) ١(
: ، وينظـر  ) ١٣٥٦( برقم   ١/١١٩:، وابن أيب شيبة   ) ١١٧٢( برقم   ١/٣٠٥:رواه عبد الرزاق  ) ٢(

  .١/١٦٣: ، واألوسط١/٧٩:سنن أيب داود
  .١/٨٣: ، اإلشراف١/١٦١:األوسط: ينظر) ٣(
، )١٣٦٩( برقم ١/١٢٠:يبة، وابن أيب ش ) ١١٦٨( برقم   ١/٣٠٤:رواه عبد الرزاق يف املصنف    ) ٤(

  ).٨١١( برقم ١/٢٢٦:والدارمي
     .١/١٦٣:األوسط: ، وينظر) ١١٧١(م  برق١/٣٠٤:رواه عبد الرزاق يف املصنف) ٥(
ــر) ٦( ــنن أيب داود: ينظ ــذي ١/٨٢:س ــنن الترم ــط١/٢١٩: ، س    ، ١/١٦٠: ، األوس

   ، ١/١١١: ، املغـــين١/٣٤٢: ، االســـتذكار١/٢٥٢: ، احمللـــى١/٨٢:اإلشـــراف
  .١/٣٤٧: ، نيل األوطار١/٦٤: ، سبل السالم١/٣٠٦: ، فتح الباري البن رجب٢/٧:اموع

   ،  ١/١١٣: ، الفواكـه الـدواين     ١/١١٥: ، الـشرح الكـبري     ١/١٤٣:مواهب اجلليل : ينظر) ٧(
  .١/١٦٣: كفاية الطالب الرباين

الصحاح ، لـسان    : ينظر. مصدر سلُِس ، ومن معانيه السهولة واالسترسال        : سلَس يف اللغة  ال) ٨(
استرسال اخلارج وعدم استمساكه بال اختيار : ، والسلَس يف االصطالح) سلس: (العرب ، مادة 

. ذلـك ممن خرج منه سواء كان بوالً أو غائطاً أو رحياً أو منياً أو مذْياً أو دم استحاضة وحنـو              
  .٢٥/١٨٧: ، املوسوعة الفقهية٤٤: ، املطلع١/١٠٨:  ، منح اجلليل٧٧:طلبة الطلبة: ينظر



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٢٣ 

  . ) ١ ( ذكر أحوال السلَِس عند املالكية-  مبشيئة اهللا تعاىل -وسيأيت الحقاً 
  ر احلنفيـة ،  والقول بنقض طهارة املـستحاضة هـو مـذهب اجلمهـو      

؛ لكن يرى احلنفية واحلنابلة أا تتوضأ لوقت كل صالة          ) ٢ (والشافعية ، واحلنابلة  
وتصلي ما شاءت من الفرائض ما بقيت على طهارا ، ويرى الشافعية أن تتوضأ              

 مقضية ، واتفقوا على أا تـصلي        ضة سواء كانت مؤداة يف وقتها ، أم       لكل فري 
 شاءت ، وذا يتبني أن اجلمهور خالفوا ابن حـزم           بذلك الوضوء من النوافل ما    

يف جعلهم ذلك الوضوء يتأدى به الفريضة مع ما شاءت املستحاضة من النوافـل              
  .قبل الفريضة وبعدها ، أما ابن حزم فعنده الوضوء لكل صالة ولو كانت نفالً 

 
  : ملزمان ، وبياما كما يأيتيف هذه املسألة قوالن

قول مالك وقد حكى عنه ابن حزم أنه يقول بعـدم           : القول امللزم األول  
انتقاض الطهارة خبروج دم االستحاضة ، وأنه ال جيب على املستحاضة الوضوء ،             

   تتوضأ فهـي علـى طهارـا مـا مل    وإمنا يشرع الوضوء هلا استحباباً ، فإن مل       
ت٣ (ثِدح(.  

قول اجلمهور احلنفية واملالكية والشافعية ، فقد حكى        : م الثاين القول امللز 
ابن حزم عن أيب حنيفة والشافعي أما قاال بإجياب الوضوء على املـستحاضة ،              
وذكر ابن حزم أن مالكاً ال يوجب الوضوء على املستحاضة كما مضى قريبـاً ،               

ون طاهراً بذلك   مث بني أن أبا حنيفة أمرها أن تتوضأ لدخول كل وقت صالة فتك            
                                                

  .٣٢٩ - ٣٢٨ ص) ١(
   ،  ١/٣٣٧: ، اية احملتـاج    ١/٣٩٧: ، حتفة احملتاج   ١/٢٢٦: ، البحر الرائق   ٨٤:املبسوط: ينظر) ٢(

  .١/١٢٠: ، شرح املنتهى١/٢١٥:كشاف القناع
  .١/٢٥٣:احمللى: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٢٤ 

الوضوء حىت يدخل وقت صالة أخرى فينتقض وضوؤها ويلزمها حينها وضـوء            
آخر ، وأما الشافعي فقد حكى ابن حزم عنه أنه أمر املستحاضة أن تتوضأ لكـل           

فل ما أحبت سواء    ، وهلا أن تصلي بذلك الوضوء من النوا       مستقالً  فريضة وضوءاً   
  .)١ ( بعدهكان قبل الفرض أم
 

  :يف هذه املسألة عدة إلزامات ، وهي كما يلي
 ًألزم ابن حزم مالكاً وأصحابه بأن يقولوا بنقض طهارة املستحاضة          : أوال

وإجياب الوضوء عليها لكل صالة بناء على عدة أصول هلم كان يلزمهم            
اعتبارها واألخذ ا يف هذه املسألة ، وتلكم األصـول الـيت تركـوا              

 : فيما يأيتا يف هذه املسألة متمثِّلَةٌالحتجاج ا
             احلديث املرسل وقد تركوه يف هذه املسألة ؛ وهو حديث عائشة يف

  إىل ) ٢ (جاَءت فَاِطمةُ ِبنـت أيب حبـيشٍ      : (شأن املستحاضة قالت  
دع  أَفَأَ ، فَال أَطْهراضحست إين امرأَةٌ اُ يا رسولَ اهللا: فقالتالنيب 

ي ِلِست ثُم اغْ   ، اجتنيب الصالَةَ أَيام مِحيِضكِ   ،  ال   (( : قال  ؟ الصالَةَ
وتوالٍَة ِئيضِصِري ،  ِلكُلِّ صعلى الْح مالد ِإنْ قَطَرلِّى وص ٣  ())ثُم  ( . 

                                                
  .٢٥٣ - ١/٢٥٢:احمللى:  ينظر)١(
فاطمة بنت أيب حبيِش قيس بن املطلب القرشية ، من بين أسد ، صـحابية جليلـة مـن                   : هي) ٢(

إا تزوجت عبـد اهللا  :  حديث االستحاضة ، قيل    املهاجرات ، وهي اليت روت عن الرسول        
  .١٢/٤٦٩: ، ذيب التهذيب٣٥/٢٥٤:ذيب الكمال: ينظر. بن جحش فولدت له حممداً 

   ،  ٢/٩٧:، وابن راهويـه يف مـسنده      ) ١٣٤٥( ح   ١/١١٨:أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف     ) ٣(
، ورواه ابن ماجه يف الطهارة ، باب مـا جـاء يف             ) ٢٥٧٢٢( ح   ٦/٢٠٤:وأمحد يف مسنده  

 ، ورواه الطحاوي يف شرح معـاين      ) ٦٢٤( ح   ١/٢٠٤:املستحاضة اليت قد عدت أيام أقرائها     
   ، ١/٢١١: ، والـدارقطين يف الـسنن   ٢/٦٧٨:وابن األعـرايب يف معجمـه      ،   ١/١٠٢:اآلثار

    )الْحِصِري وِإنْ قَطَر الدم على: ( ورواه دون زيادة)١٥١٩(ح ١/٣٤٤:بيهقي يف الكربىوال



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((
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 ألنه خالف للحديث الوارد      ؛ أٌطَخأما قول مالك فَ   : " قال ابن حزم  
  ،  أم يقولون باملنقطع من اخلـرب إذا وافقهـم         والعجب،  يف ذلك   

وههمث ساق بعد ذلك     ) ١ ( " ما أخذوا به   لِّن كُ ا منقطع أحسن مِ   ن ،
ا أنه أصل من    مياحلديث السالف ، فأراد أن يلزمهم باألخذ به وال سِ         

  .أصوهلم وقد تركوه يف هذا املوضع
                                                                                                                                       

    وكلهم رووه   ،)٢٩٨( ح   ١/٨٠:تسل من طهر إىل طهر    يف الطهارة ، باب من قال تغ      أبو داود
ت عن عروة عن عائشة ، وعروة هو ابن الزبري كما صرح به مجـع               من طريق حبيب بن أيب ثاب     

  أخرجـه  ) وِإنْ قَطَر الدم على الْحِصريِ     تصلِّي املُستحاضةُ : (من احملدثني ، وروي خمتصراً بلفظ     
   ، والـدارقطين    ٢/٦٧٨: وابن األعرايب يف معجمـه     )٤٧٩٩( ح   ٨/٢٢٩:و يعلى يف مسنده   أب

اجلـرح والتعـديل    : ف مجع من احلفاظ هـذه الزيـادة ، ينظـر           ، وضع  ١/١٣٩:يف السنن 
 ، واحلديث دون الزيادة صحيح رجاله كلـهم ثقـات ،            ٢/٤٩١: ، اموع  ١/٢٣٩:للرازي

فقد تابعه هشام بن عروة عن أبيه  ؛ وحبيب بن أيب ثابت وإن مل يسمع من عروة لكنه توبع عليه        
، وأعل أكثر ) ٢٢٦( ح ١/٩١:غسل الدمعن عائشة ، وقد أخرجه البخاري يف الوضوء ، باب 

احملدثني رواية حبيب بن أيب ثابت باالنقطاع ؛ ألنه مدلس وقد عنعنه ، فال بد مـن التـصريح                   
بالسماع ، ولذا فلم حيكموا له بالصحة لذاته ، يف حني أن بعضهم صرح بسماع حبيب مـن                  

: " ١/٢٥٧:السـتذكار ، وقـد قال ابن عبد الـرب يف ا       ١/٤٦:عروة كأيب داود كما يف السنن     
وحبيب بن أيب ثابت ال ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكرب من عروة وأجل وأقدم موتـاً ،                   

، وقد صحح بعض العلماء هذا احلديث بشاهده ومتابعته ، أما " وهو إمام من أئمة العلماء اجللة 
  فهـو حـديث   ) على الْحِصِريوِإنْ قَطَر الدم : (املتابع فقد مضى ، وأما الشاهد للزيادة وهـي  

  امـرأَةٌ مـن      اعتكَفَـت مـع رسـول اهللا       : ( قالت عائشة رضي اهللا عنها يف الصحيح     
  أخرجـه    ) فَكَانت ترى الـدم والـصفْرةَ والطَّـست تحتهـا وِهـي تـصلِّي               ، أَزواِجِه

  ، ) ٣٠٤( ح ١/١١٨:البخــاري يف كتــاب احلــيض ، بــاب االعتكــاف للمــستحاضة 
ـ     ١/١٩٩: ، نصب الرايـة    ١/١٢٤:اجلوهر النقي : وينظر    ، تعليـق    ٣/١٠٩:نري ، البـدر امل

   ،  ٢/٩٥: ، صـحيح أيب داود     ١/١٤٦: ، إرواء الغليـل    ١/٢٤٦:احمللـى أمحد شاكر علـى     
  .٤٠/١٧٣:كالم حمققي املسند

  .١/٢٥٣:احمللى) ١(
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           لفون يف  قول الصحايب الذي ال يعرف له خمالف ، واملالكية خمـا
 يف إجيام الوضوء    هذه املسألة لقول علي وابن عباس وعائشة        

 إلزامـه  ِضِرع، قال ابن حزم يف م) ١ (على املستحاضة لكل صالة   
ـ  : " للجمهور بقول الصحايب   وهم كلـهم يشـغون خبـالف  ب

  ومجيع احلنفـيني    ؛  منهم فاِلخ له م  فرعذي ال ي  ـالصاحب ال 
  ائـشة  ـد خالفوا يف هذه املـسألة ع      ـيني ق والشافع واملالكيني

 من الـصحابة    فرع هلم ي  فاِلخوال م   ، وابن عباس   ،   وعلياً
٢ ( " يف ذلك(. 
              عمل أهل املدينة ، وقد خالفهم املالكية يف هذه املسألة ، حيـث

إنه ثبت عن فقهاء املدينة أم أوجبوا الوضوء على املـستحاضة           
وخالف املالكيون يف ذلك فقهـاء      " : لكل صالة ، قال ابن حزم     

، وقال قبل ذلـك نقـالً عـن بعـض        ) ٣ ( "املدينة كما أوردنا  

                                                
، وابن  أيب ) ١١٦١( برقم ١/٣٠٢:ه عبد الرزاق يف مصنفوقد روى أثر علي بن أيب طالب ) ١(

، وابن املنذر  ) ٨٧٣( برقم   ١/٢٣٥:، والدارمي يف السنن   ) ٩٩٤( برقم   ١/٨٩:شيبة يف املصنف  
 ، وليس فيه ذكر أن املستحاضة تتوضأ لكل صالة ، مث إنـه مـن روايـة       ١/١٥٩:يف األوسط 

 ، وقـد  ١٤٦: ، تقريب التهذيب ٥/٢٤٤:ذيب الكمال : احلارث األعور وهو ضعيف ، ينظر     
 عن علي بن أيب طالب من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن              ١/٢٥٢:أورده ابن حزم يف احمللى    

 ، وأما أثر عائشة رضي اهللا عنها فقـد رواه  ١/٨٠:علي ، وضعف هذا األثر أبو داود يف السنن      
، ورواه ابن أيب شيبة من طريق       ) ١١٧٠( برقم   ١/٣٠٤:عبد الرزاق بإسناد صحيح يف املصنف     

   .١/١٥٩:، وابن املنذر من طريق ثالث يف األوسط) ١٣٥١( برقم ١/١١٩:آخر يف املصنف
 ، وينظـر اإلشـراف    ١/١٥٩: فرواه ابن املنذر بسند حسن يف األوسط       وأما أثر ابن عباس     

  .١/٢٥٢: ، احمللى١/٨٢:له
  .١/٢٥٥:احمللى) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
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ـ : " الصحابة وفقهاء املدينة يف شأن املستحاضة      ـ  ـومم ال ـن ق
ى ا الـدم مـن      ادمتل صالة على اليت ي    ـبإجياب الوضوء لك  

وعلـي بـن أيب     ،   عائشة أم املؤمنني     : بدم احمليض  فرجها متصالً 
  .) ١ ( " وفقهاء املدينة ،وابن عباس، طالب 

 ًثانيا :       ألزم احلنفية والشافعية بقول الصحايب الذي ال يعرف  له م اِلخف 
 القـول   يف هذه املسألة ، والثابت عن علي وابن عباس وعائـشة            

بوجوب الوضوء على املستحاضة لكل صالة ، فكان يلـزم احلنفيـة            
ت صـالة أن يأخـذوا بـأقوال        القائلني بأا تتوضأ لدخول كل وق     

الصحابة يف ذلك فيوجبوا الوضوء لكل صالة فرضاً كانت أو نفـالً ،            
مؤداة أو مقضية وأال يعولوا على دخول الوقت ، وكذلك الـشافعية            
القائلني بوجوب الوضوء لكل فريضة ، دون النوافل فإا تصلي بذلك           

ردوا أصلهم قول   الوضوء ما شاءت من النوافل ، فكان يلزمهم أن يطْ         
الصحايب فيوجبوا الوضوء على املستحاضة لكل صالة ؛ فرضاً كانت           

ون خبالف الـصاحب    بغشم كلهم ي  ـوه: " أو نفالً ، قال ابن حزم     
 واملـالكيني   ومجيـع احلنفـيني     ؛  منهم فاِلخ له م  فرعذي ال ي  ـال

  ،  ائـشة وعليـاً   ـد خـالفوا يف هـذه املـسألة ع        ـوالشافعيني ق 
ـ وال م   ، وابن عباس    اِلخف   ـ  هلـم ي عرمـن الـصحابة      ف    

  .)٢ ( "يف ذلك
 
 

                                                
  .١/٢٥٢:املصدر السابق) ١(
  .١/٢٥٥:بقاملصدر السا) ٢(
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ال ريب يف أن ما نسبه ابن حزم إىل مالك يف هـذه             : القول امللزم األول  
 املشهور يف مذهبه ، بل هو طريقة العراقيني من أصحابه ؛ وطريقتهم             املسألة ليس 

القول بعدم نقض الطهارة بظهور دم االستحاضة ، وأن املستحاضة ال جيب            : هي
، ) ١ (عليها الوضوء بل إا تتوضأ استحباباً ، وهو قول ملالك يف املدونة وغريهـا             

  املغاربـة ؛   والذي ذكره حمققو مـذهب مالـك أن املـشهور هـو طريقـة               
وطريقتهم تقوم على جعل دم االستحاضة حدثاً ناقضاً للوضوء إذا كان خروجه            

، أما إن كـان     ) ٢ (ن نصف الوقت  بصفة معينة ؛ وهي كون الدم يفارقها أكثر مِ        
خروج دم االستحاضة على غري تلك الصفة ؛ كان ذلك ضرباً من املرض الـذي              

 السلَِس الغري ناقض للوضـوء ؛       يصحبه حرج ومشقة ، فرياعى فيه ما يراعى يف        
  :والسلَس على أربعة أحوال

 األول : الِزأن يم  اِرفَ وال يفحكمه عدم وجوب الوضوء ، وال        ق ، 
يستحب ؛ ألنه ال فائدة فيه مع استمرار العذر ، وملا فيه من املشقة              

 .املرفوعة شرعاً
 الثاين :  ب الوضوء   من املفارقة ، فحكمه استحبا     كون املالزمة أكثر

 .إال أن يشق على فاعله فال يستحب حينها

                                                
   ، ١/١٢٧: ، املنتقـى ١٦/٩٨: ، التمهيـد ١/١٣٨: ، اجلامع البن يونس  ١/١١:املدونة: ينظر) ١(

  .١/٣٨٩: ، الذخرية٥٥: ، جامع األمهات١/١٢٤:املقدمات املمهدات
 ، كفايـة    ١/١١٣: ، الفواكه الدواين   ١/١١٥: ، الشرح الكبري   ١/١٤٣:مواهب اجلليل : ينظر) ٢(

  .١/١٦٣: الطالب الرباين
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 ففي وجوب الوضـوء      كون املالزمة واملفارقة متساويني   : الثالث ، 
 .واستحبابه قوالن

 الرابع :  وهي طريقـة    - من املالزمة ، فاملشهور      كون املفارقة أكثر 
 وجوب الوضوء خالفاً لطريقـة العـراقيني        -املغاربة من املالكية    

  .)١ (حباب الوضوء مطلقاًالقائلني باست
ما نسبه ابن حـزم أليب حنيفـة يف نقـضه طهـارة             : القول امللزم الثاين  

املستحاضة وإجيابه الوضوء عليها لدخول وقـت كـل صـالة ، وأن طهـارة               
  املستحاضة باقية حىت يدخل وقت صالة أخرى مث تنـتقض طهارـا بـدخول              

         الوقت ؛ هو يف الواقع موافق لقول أيب يوسف ور ، وهو خبالف املـشهور يف       فَز
مذهب احلنفية ، وإمنا املشهور يف مذهبهم هو انتقاض طهارة املستحاضة خبروج            

وىل ال بدخول وقت الصالة الثانية وذلـك يف حـني اسـتمرار             وقت الصالة األُ  
خروج الدم بعد الوضوء فإن مل خيرج الدم بعد أن توضأت فال تنتقض طهارـا               

؛ وهو قول أيب حنيفة وحممد بن احلسن ، وهو موافـق  إذاً حىت ولو خرج الوقت    
لقول أيب يوسف يف إبطاله طهارة املستحاضة خبروج الوقت ، وهو الذي عليـه              

      ا بدخول الوقت أيضاً وهو بذلك       النَطْالفتوى ، وزاد أبو يوسف فرأى بطهار 
  ر ، فأبو يوسف يرى بطالن الطهارة بأيهما كان سـواء خبـروج             فَيوافق قول ز

 بني أقواهلم تلك يف شـأن       قر بدخول وقت الثانية ، ويظهر الفَ      وىل ، أم  قت األُ و
املستحاضة إذا توضأت وقت الفجر فإذا طلعت الشمس  انتقضت طهارا علـى    
املذهب وهو قول الثالثة ؛ لتحقق خروج الوقت إذاً ، ومل تنتقض الطهارة علـى               

                                                
 ، تنـوير    ١/٢٩١: ، التاج واإلكليل   ٥٥:  ، جامع األمهات   ١/١٣٦:اجلامع البن يونس  : ينظر) ١(

 ، ١/١٢٠: ، الفواكه الدواين١/١٥٢: ، شرح اخلرشي١/٢٩١: ، مواهب اجلليل١/٣٩٧:املقالة
  .١/١٠٩:منح اجلليل
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 الطهارة ، لكن لـو توضـأت         به نقض  يطَِنر لعدم دخول الوقت الذي أُ     فَقول ز 
املستحاضة بعد طلوع الشمس مث زالت الشمس فال تنتقض طهارا على املذهب            
وهو قول أيب حنيفة وحممد ؛ لعدم خروج الوقت إذاً ، وتنتقض طهارا يف قول               

أيب يوسف و١ (ر لدخول وقت صالة أخرىفَز(.  
ملـستحاضة  أما حكاية ابن حزم عن الشافعي بأنه أوجب الوضوء علـى ا           

لكل صالة فرض ، وأنه جيوز هلا أن تصلي بذلك الوضوء من النوافل ما أحبـت                
  .)٢ (فهي حكاية صحيحة ملذهب الشافعية

 
  وهـو قـول مالـك يف عـدم         : ذكر من وافق القـول امللـزم األول       

ـ    ) ٣ (انتقاض طهارة املـستحاضة      ي عـن ربيعـة أنـه كـان ال          ، فقـد حِك
  يــرى وجــوب الوضــوء علــى املــستحاضة ، إال إذا أحــدثت ببــول أو 
  غائط أو حنو ذلك من األحـداث فإنـه ينـتقض وضـوؤها فيجـب عليهـا               

  ، وغريمها ، ) ٥ (وب السخِتياينـول عكرمة ، وأيـو قـ، وه)٤ (وء إذاًـالوض
                                                

 ،   ١/٣٣:اية ، اهلد  ٢٩ - ١/٢٨: ، بدائع الصنائع   ١/٨٤: ، املبسوط  ٥٧:خمتصر القدوري : ينظر) ١(
  .٢٢٨ - ١/٢٢٦:البحر الرائق

  .١/٩٦: ، اإلقناع للشربيين١/٣٣٧: ، اية احملتاج١/٣٩٧:حتفة احملتاج: ينظر) ٢(
وقد مضى قريباً أن هذا ليس مشهور مذهب مالك بل هو طريقة العـراقيني مـن أصـحابه ،          ) ٣(

الدم يفارقها أكثر   وذكرت أن مشهور مذهبه هو القول بنقض طهارة املستحاضة يف حال كان             
  .يةالكاملمن نصف الوقت ، وإال فال انتقاض على غري تلك الصفة ؛ وهذه طريقة مغاربة 

 ١/٨٢:روى له حنواً من ذلك أبو داود يف الطهارة ، باب من مل يذكر الوضوء إال عند احلدث                 ) ٤(
  .٢/٧: ، اموع١/١١١: ، املغين١/١٦٣:األوسط: ، وينظر) ٣٠٦(برقم 

ابن أيب متيمة كيسان ، أبو بكر السختياين ، أحد كبار احلفاظ بالبـصرة ، كـان                 :  هو وأيوب) ٥(
كان سيد الفقهاء ، : شديد االتباع للسنة ثقة ثبتاً يف احلديث حجة عدالً ، قال عنه بعض العلماء     

  .١/١٣٠: ، تذكرة احلفاظ٧/٢٤٦:طبقات ابن سعد: ينظر. هـ١٣١تويف بالطاعون عام 
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  .)١ (وهو اختيار ابن تيمية
وهو قول احلنفية والشافعية يف انتقاض      : لزم الثاين ذكر من وافق القول امل    

طهارة املستحاضة ، وإجياب احلنفية الوضوء عليها لدخول وقـت كـل صـالة     
وانتقاض طهارا بدخول وقت صالة أخرى ، وإجياب الشافعية الوضوء عليهـا            

قـد سـبق أن      بذلك الوضوء ما شاءت من النوافل ، و        لكل فريضة وأا تصلي   
رة بظهور دم االستحاضة هو رأي عامة أهل العلم إال ربيعة ومـن             انتقاض الطها 

، وقد وافق احلنابلةُ يف معتمد مذهبهم قولَ احلنفيـة يف أن املـستحاضة      ) ٢ (وافقه
  . ) ٣ (تتوضأ لوقت كل صالة إذا استمر خروج الدم بعد أن تتوضأ

 -هي وجـه   وقيل بل    -ووافق احلنابلةُ احلنفيةَ أيضاً يف رواية عند احلنابلة         
بأا تبطل طهارا بدخول وقت الصالة األخرى ، وهي يف مقابـل الـصحيح              

  .)٤ (عندهم
         م الوضوء لكل فرض فذلك مأما عن الشافعية يف إجياِكحبن  عن عروة    ي

 ثور ، وهو رواية عند احلنابلة فإم قد ذكروا أن           الزبري ، وسفيان الثوري ، وأيب     
  . )٥ (حاضة أن جتمع بني فرضني بوضوء واحديف مذهبهم رواية متنع املست

أما عن جواز صالة النوافل للمستحاضة بالوضوء الـذي توضـأت بـه             
  .)٦ (للفرض فهو موضع اتفاق بني اجلمهور احلنفية والشافعية واحلنابلة

                                                
  .١٥: ، االختيارات الفقهية١/٢٠٦: ، املغين١٦/٩٩: ، التمهيد١/٣٤٢:كاراالستذ: ينظر) ١(
  .٣٢٢ وذلك يف املطلب الثاين يف هذه املسألة ص) ٢(
  .١/١٢٠: ، شرح املنتهى١/٢١٥:كشاف القناع ، ١/٣٧٨:اإلنصاف:  ينظر)٣(
  .١/٣٧٨: ، اإلنصاف١/٢٩١: ، املبدع١/٢٤٣:الفروع: ينظر) ٤(
  .٢/٤٩٣:بقة مع اموع للنووياملصادر السا: ينظر) ٥(
 ، ١/٣٣٧: ، اية احملتـاج ١/٣٩٧: ، حتفة احملتاج١/٢٢٧: ، البحر الرائق  ١/٣٢:اهلداية: ينظر) ٦(

  .١/٢١٥: ، كشاف القناع١/٣٧٩:اإلنصاف
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  ملالـك يف جعلـه دم االستحاضـة ال يـنقض طهـارة             : اإللزام األول 

املستحاضة ، وإمنا تتوضأ املستحاضة لكل صالة استحباباً ؛ فألزمه ابـن حـزم              
بوجوب نقض طهارة املستحاضة بظهور دمها بناء على حديث عائشة يف شـأن             

؛ وهو حديث مرسل إال أن من أصول املالكية األخذ باحلـديث            ) ١ (املستحاضة
 وكذلك بناء علـى  املرسل ، وهـذا من أجود املراسيل فكان يلزمهم األخذ به ،  

:  يف إجيام الوضوء على املستحاضة لكل صالة ؛ وهم هنـا           أقوال الصحابة   
  ، وال خمالف هلم من الصحابة        علي بن أيب طالب ، وعائشة ، وابن عباس          

يف ذلك ، ومما يلِْزمهم أيضاً بوجوب القول بنقض الطهارة بظهور دم االستحاضة             
 أم أوجبـوا الوضـوء    - كما مضى    -ت عنهم   األخذ بعمل أهل املدينة وقد ثب     

  .على املستحاضة لكل صالة
  :مبا يلي ونوقش هذا اإللزام

 ًانقطاع حديث عائشة يف شأن املـستحاضة وهـو           : أوال لَّمسال ي
 يـا   : فقالـت  إىل النيب    جاَءت فَاِطمةُ ِبنت أيب حبيشٍ    : (قوهلا

   : قال  ؟  أَفَأَدع الصالَةَ   ، ال أَطْهر  فَ اضحست إين امرأَةٌ اُ   رسولَ اهللا 
ـ  ثُـم اغْ    ، اجتنيب الصالَةَ أَيام مِحيِضكِ   ،  ال   (( ٢ ())....يِلِست( 

  احلديث ؛ فحديث عائشة هذا هـو مـن روايـة حبيـب بـن               
 عن عروة بن الزبري عن عائشة ، وحبيـب ال ينكـر             )٣ (أيب ثابت 

                                                
  .٣٢٤قد مضى ذكر احلديث وخترجيه ص) ١(
  .٣٢٤سبق خترجيه ص) ٢(
ىي الكويف ، أحد حفاظ وفقهاء الكوفة ، كـان  حبيب بن أيب ثابت قيس بن دينار ، أبو حي       : هو) ٣(

ـ ١١٩ثقة جليل القدر إال أنه كان كثري التدليس واإلرسال ، تويف سنة       التـاريخ  : ينظـر . هـ
  .٥/٣٥٨: ، ذيب الكمال٢/٣١٣:الكبري
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و أكرب من عروة وأجـل      لقاؤه عروة ؛ ألن حبيباً قد روى عمن ه        
       وأقدم موتاً ، وإذ ذلك كذلك فال يكَناتصال احلديث ، فال معىن      ر 

 لكونه مرذه الصفة وال سيما أن بعض احملدثني قد أثبت مساع           س ًال
 .)١ (حبيب من عروة فال يصح إنكار ذلك السماع

دن عـروة   بأن أكثر احلفاظ واحملدثني اتفقوا على أن حبيباً مل يسمع م         :ور
              ِلشيئاً ، وال يكفي اللقاء واملعاصرة ليكونا دليالً على إثبات السماع ؛ ألنه قد عم 

اٍو قد ثبت معاصرته لرواة لكنه مل يسمع منهم ، وبناء على ذلـك              ن ر  مِ مأنه كَ 
فاحلديث مر٢ ( عند أكثر العلماءلٌس(. 
 ًـ       : ثانيا ك حيمل األمر بالوضوء للمستحاضة على االستحباب وذل

 أقـواالً   ، أمفيما صح من اآلثار سواء كانت أقواالً للـصحابة    
لغريهم كعمل أهل املدينة وغريهم ؛ ألن الوضـوء يف احلقيقـة ال             

يفَراحلَ ع يف تلك احلال ، فَ     ثَد األمر به على االسـتحباب ،       لَِمح 
   مل يـأمر فاطمـة بنـت أيب حبـيٍش           ويشهد لذلك أن النيب     

ن الوضوء واجباً ملا سكت عنه وألمرهـا بـه ،           بالوضوء ، فلو كا   
فدل ذلك على أن الوضوء هلا استحباب ، وأما األحاديث املرفوعة           
يف إجياب الوضوء عليها لكل صالة فهـي أحاديـث مطعـون يف        

 .)٣ (صحتها الضطراا ، فال تقوم ا حجة
  

                                                
 ، تعليق أمحد شاكر ١/١٢٤: ، اجلوهر النقي١/٢٥٧: ، االستذكار ١/٤٦:سنن أيب داود  : ينظر) ١(

  .١/٢٤٦:على احمللى
 ، ـذيب    ٢٨: ، املراسيل للـرازي    ٣/١٠٧: ، اجلرح والتعديل   ١/١٣٥:سنن الترمذي : ينظر) ٢(

  .٨/١٣٨: ، موسوعة أحكام الطهارة٥٩: ، حتفة التحصيل٥/٣٦٢:الكمال
  .١/٤٥٠: ، فتح الباري البن رجب٩٩ – ١٦/٩٨:التمهيد: ينظر) ٣(
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   :ورد بأمرين
 ـ          : األول ضها التفريق بني األحداث يف وجـوب الطهـارة يف بع

واستحباا يف بعض آخر حتكم بال دليل ، وهو تفريق يـؤدي إىل             
:  ، قـال ابن حـزم    إبطال الشرائع كلها مع خمالفته ألمر اهللا        

 وكل ما أوجبتمـوه مـن   : قيل هلم  ؛  هذا على الندب   :فإن قالوا " 
 وهذا قول يؤدي إىل      ، قر وال فَ   ، االستطهار وغري ذلك لعله ندب    

  : ر اهللا تعاىل يف قولـه       ـع خالفه ألم  ـ م إبطال الشرائع كلها  

 []  ^ _ ` b a c  d   f  e

hgZ) ١ (،      وما نعلـم هلـم م تيف قـوهلم هـذا      قـاً لَّع   
  ، وال بقـول صـاحب   ،  وال بـدليل   ، وال بـسنة  ،ال بقـرآن 
  . )٢ ( "وال بقياس

 عدم تسليم كون النيب     : الثاين        ٍشـيبمل يأمر فاطمة بنت أيب ح 
   فاطمـة  بل قد ورد يف بعـض األحاديـث أمـره          بالوضوء ؛   

بالوضوء ؛ وذلك كاحلديث الذي رواه عروة بن الزبري عن عائشة           
جاَءت فَاِطمةُ ِبنت أيب حبـيٍش إىل       : ((يف شأن املستحاضة قالت   

ستحاض فال أَطْهر أَفَأَدع اُ إين امرأَةٌ  يا رسولَ اهللا: فقالتالنيب 
ولَيس ،   إمنا ذَِلِك ِعرق      ، ال (( : فقال رسول اهللا  ،    ؟ ةَالصال

 وإذا أَدبرت فَاغِْسِلي  ،فإذا أَقْبلَت حيضتِك فَدِعي الصالةَ، ِبحيٍض 
ـ وت  ثُم ((:  وقال أيب  :)٣ (قال،   ))  ثُم صلِّي   ، دمـعنِك ال  ِئيض 

                                                
  )٦٣: (سورة النور) ١(
  .١/٢٥٤:احمللى) ٢(
  .٣/١٤٣: ، عمدة القاري١/٣٣٢:فتح الباري البن حجر: ينظر. ن عروةهشام ب: أي) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٣٥ 

   علـى أمـر   - تـصرحياً  -يث   ؛ فدل هذا احلد    )١ ()) ِلكُلِّ صالَةٍ 
 فاطمة بنت أيب حبيٍش بالوضوء لكل صالة ومل يـسكت           النيب  

  .عنه ، فدل على وجوب الوضوء عليها
 وهو زيادة الوضوء على -بأن لفظ الزيادة يف هذا احلديث      : وأجيب الثاين 

ن  وإن كـا   -))   ِلكُـلِّ صـالَةٍ    ِئيضوت  ثُم : ((املستحاضة لكل صالة يف قوله    
     مذكوراً عند البخاري وغريه إال أنه ليس مبحفوظ ، مث إنه مدرمن قول عـروة  ج 

 ، وملا كانت هذه الزيادة قد أُِعلَّـت عنـد           بن الزبري وليس يصح رفعه للنيب       
 وغـريه   )٢ (مسلم: بعـض العلماء فإم تركوا إخراجها يف كتبهم ؛ ومن هؤالء         

  .)٣ (من علماء احلديث
ديث املذكور موصول بنفس اإلسناد فقد وصله البخـاري         بأن احلد : ور

ن قول عروة بل هي مـن متـام    مِ ةًجرد، مث إن زيادة الوضوء ليست م      ) ٤ (وغريه
  ن قول عـروة فـإن يف كالمـه     ِمةٌجرد ؛ ومن قال إا م  حديث رسول اهللا    

تى به  أفلما    ، خبار بصيغة اإل  )) مث تتوضأ ((  :ألنه لو كان كالمه لقال    " نظراً ؛   

                                                
، وملسلم حنـوه دون زيـادة       ) ٢٢٦( ح   ١/٩١:رواه البخاري يف الوضوء ، باب غسل الدم       ) ١(

  ).٣٣٣( ح ١/٢٦٢:الوضوء لكل صالة ، رواه يف الطهارة ، باب املستحاضة وغسلها وصالا
 احلسني النيسابوري ، اإلمام احلافظ ، صاحب التصانيف       مسلم بن احلجاج بن مسلم ، أبو      : هو) ٢(

. هـ٢٦١اليت من أشهرها كتابه الصحيح ؛ وهو ثاين أصح الكتب بعد كتاب اهللا ، تويف سنة                 
  .٢٧/٤٩٩: ، ذيب الكمال١٣/١٠٠:تاريخ بغداد: ينظر

 فتح  ،١/٣٤٤: ، السنن الكربى للبيهقي   ١/١٢٣: ، سنن النسائي   ١/٢٦٢:صحيح مسلم : ينظر) ٣(
  .١/٤٤٧:الباري البن رجب

، والـدارقطين يف    ) ١٢٥( ح   ١/٢١٧:كالترمذي يف الطهارة ، باب ما جاء يف املـستحاضة         ) ٤(
 ، كلهم من طريق أيب معاويـة ، ورواه مـن طريـق آخـر ابـن حبـان يف        ١/٢٠٦:السنن

  .، وغريهم) ١٣٥٥(ح٤/١٨٩:صحيحه



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٣٦ 

 ،  )١ ( ))"فاغـسلي ((  :بصيغة األمر شاكله األمر الذي يف املرفوع وهو قولـه         
 أُضوتتو((  :ومن ذكر يف هذا اخلرب وما كان مثله        :"وألجل هذا قال ابن عبد الرب     

 ، فـدلت  )٢ (" فقد زاد زيادة صحيحة جاءت ا اآلثار املرفوعة ؛  ))الٍة ص لِّكُِل
ى أن زيادة الوضوء يف حديث عائشة يف شـأن املـستحاضة           نصوص العلماء عل  

  .)٣( ال من قول عروة هي زيادة صحيحة ؛ وأا من قول املصطفى 
للحنفية والشافعية ، حيث أوجب احلنفية على املـستحاضة         : اإللزام الثاين 

الوضوء لوقت كل صالة فإن توضأت جاز هلا أن تصلي ما شاءت من الفـرائض      
دخل وقت صالة أخرى ، يف حني أن الشافعية أوجبوا الوضـوء            والنوافل حىت ي  

 يف  لكل فرض دون النوافل ، فألزم ابن حزم احلنفية والشافعية بأقوال الصحابة             
 عن دخول وقت صالة أخرى ، ودون        ِرظَ الن ِعطْإجيام الوضوء لكل صالة مع قَ     

 نافلة ،   ت فرضاً أم  وضوء لكل صالة سواء كان    التفريق بني الفرائض والنوافل ، فال     
ـ  وم ةًيضِر أكثر كأن تصلي فَ     أرادت أن تصلي يف الوقت فرضاً أم       وسواء ذُنةًور  ، 

ِضقْأو مةًيوم ؤ؛ فالوضوء لكل صالةاةًد .  
  وسأذكر فيما يأيت أهم املناقـشات الـيت نـاقش ـا احلنفيـة ومـن                

   وافقهم هذا اإللزام نصضوء على املستحاضة لوقت     ملا ذهبوا إليه من إجياب الو      ةًر
   أُكل صالة ، وسِبتـ         ع تلك املناقشات بأجوبة للشافعية عن تلك املناقشات ن صةًر 

ملذهبهم يف إجيام الوضوء لكل فريضة ، مع ذكر الردود على تلك األجوبة             منهم  
  :حسب ما يتيسر ، فأقول

                                                
  .١/٣٥: ، البحر الرائق١/٤٠:قديرشرح فتح ال:  ، وينظر١/٣٣٢:فتح الباري البن حجر) ١(
  .١/٣٤٥:االستذكـار) ٢(
، ١/١٦٧: ، التلخيص احلبري٣٤٥ - ٣٤٣ ، ١/١١٦:اجلوهر النقي: ينظر لتصحيح هذه الزيادة) ٣(

 ، كـالم حمققـي      ٢/١٠٣: ، صحيح أيب داود    ١/٢١٨:تعليق أمحد شاكر على سنن الترمذي     
  .٤٢/٤٠٠:املسند



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٣٧ 

  ة علـى    لفظ الـصال   لُمحبأنه ي : ناقش احلنفية ومن وافقهم هذا اإللزام     
الوقت ، وذلك يف اآلثار الواردة يف شأن املستحاضة وكوا تتوضأ لكل صالة ،              

 كانت آثـاراً موقوفـة علـى         ، أم  سواء كانت هذه اآلثار مرفوعة إىل النيب        
 ، فإطالق لفظ الصالة فيما ثبت عنهم يف أن املـستحاضة تتوضـأ              الصحابة  

  . )١(ت كل صالة تتوضأ لوق: الوقت ؛ أي: لكل صالة ، املراد به
يف اآلثار اليت تأمر املستحاضة بالوضوء      ) الوقت: (بأن تقدير لفظ  : وأجيب

تتوضأ لوقت كل صالة ؛ هو من جماز احلذف ، وهـو            : لكل صالة ، وأن املراد    
  . )٢ (حيتاج لقرينة توجب التقدير ، وإذ ال قرينة فال يصح التقدير بالوقت إذاً

داء القرينة ؛ بل إنه قد قامت القرينـة مـن           بعدم تسليمه ، وهو انتف    : ور
        لَطْالكتاب والسنة وعرف الناس وهي تشهد بأن الصالة تا الوقـت ؛      ق ويراد 

  :ومن ذلك

 ً7 8: أوال  [ @?>=Z) أقم : ، واملراد ) ٣
 .)٤(الصالة لوقت دلوك الشمس ؛ أي وقت زواهلا وهو الظهر

 ًما رواه جابر بن عبد اهللا       : ثانيا    أن النيب  فَأَ: ((  قالايٍل مجر 
 . ، أي أدركه وقت الصالة)٥ ( )) فَلْيصلِّةُمن أُمِتي أَدركَته الصال

                                                
 ،  ١/٢٨: ، بـدائع الـصنائع     ١/٨٤: ، املبـسوط   ١/١٦٨:شرح خمتـصر الطحـاوي    : ينظر) ١(

  . ١/٤٩٢: ، شرح العمدة١/٢٠٧:املغين
  .١/٣٤٧: ، نيل األوطار١/١٧٨: ، شرح الزرقاين للموطأ١/٤١٠:فتح الباري: ينظر) ٢(
  )٧٨: (سورة اإلسراء) ٣(
  .٦/٦٨: ، تفسري البحر احمليط١٢/١٣١:جامع البيان: ينظر) ٤(
 ح ١/٣٧٠:، ومسلم يف املساجد ومواضع الصالة  ) ٣٢٨( ح   ١/١٢٨:رواه البخاري يف التيمم   ) ٥(

)٥٢١.(  



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٣٨ 

 ًما رواه أبو هريـرة     : ثالثا    عـن النيب  الَِة  نَِّإ: ((  قالِللص 
 .ِإنَّ لوقت الصالة أوالً وآخراً: ، واملراد) ١ ( ))أَوالً وآِخراً

 ًوقتها: آتيك صالة الظهر ، ومراده: ائل لغريهيقول الق: رابعا .  
توضـِئي  : (( مث إنه قد ورد يف بعض الروايات أنه أمر املستحاضة بقولـه           

  .) ٢ ( ))ِلوقِْت كل صالٍة
                                                

، ) ٧١٧٢( ح ٢/٢٣٢:، وأمحد يف املسند  ) ٣٢٢٢( ح   ١/٢٨١:رواه ابن أيب شيبة يف املصنف     ) ١(
، وابن املنـذر يف     ) ١٥١( ح   ١/٢٨٣:والترمذي يف الصالة ، باب ما جاء يف مواقيت الصالة         

  : ، والـدارقطين يف الـسنن      ١/١٤٩:معاين اآلثـار   ، والطحاوي يف شرح      ٢/٣٣٦:األوسط
، وأعـل  ) ١٦٣٥( ح   ١/٣٧٥: ، والبيهقي يف الكربى    ٣/١٦٨: ، وابن حزم يف احمللى     ١/٢٦٢

 ،  ٣/٣٩٣): رواية الـدوري  (تاريخ ابن معني    : ينظر. مجع من احملدثني هذا احلديث باالنقطاع       
 ؛ لكن قد رد مجع مـن        ٨/٨٦: ، التمهيد  ١٣/٢٧٤: ، العلل للدارقطين   ١/١٠١:العلل للرازي 

احملدثني هذا اإلعالل وحكموا للحديث بالصحة فال يضر كون احلديث ورد مسنداً من طريق ،               
ومرسالً من طريق آخر ، وممن صحح احلديث ابن حزم ، وابن اجلوزي ، وابن القطان ، وأمحد                  

ن الوهم واإليهـام     مع تعليقات أمحد شاكر عليه ، بيا       ٣/١٦٨:احمللى: ينظر. شاكر ، واأللباين  
  : ، تنقيح التحقيـق للـذهيب      ١/٢٥٠: ، تنقيح التحقيق البن عبد اهلادي      ٥/٤٣٩:البن القطان 

 ، تعليـق أمحـد شـاكر علـى سـنن            ٣/١٦٠: ، البدر املنري   ١/٢٣٠: ، نصب الراية   ١/٩٥
  .١٢/٩٤: ، تعليقات حمققي املسند٤/٢٧٢: ، السلسلة الصحيحة لأللباين١/٢٨٥:الترمذي

ديث ذا اللفظ مل أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتب السنة ، وهلذا استغربه بعـض                 هذا احل ) ٢(
العلماء كالزيلعي وابن حجر ، بل وأبطله آخرون كالنووي ، وقد رد العيين عليهم يف ذلك بأن                 
استغرام له ال يعين عدم ثبوته ، ولذلك فقد احتج به كثري من العلماء كأيب حنيفة وابن قدامـة    

يمية وغريهم ، وملا استدل به ابن تيمية يف شرحه للعمدة ، وتبعه الزركـشي يف شـرحه            وابن ت 
ملختصر اخلرقي ذكرا أن ابن بطة العكربي رواه بإسناده ، ويرويه احلنفية عن إمـامهم بلفـظ                 

سبط ابن ، وذكر ابن جنيم أنه من رواية  )) املُستحاضةُ تتوضأُ ِلوقِْت كُلِّ صالٍة: (( مقارب وهو
 ، نـصب    ١/٤٩٢: ، شـرح العمـدة     ١/٤٩٤:امـوع : ينظـر . اجلوزي عن أيب حنيفة     

 ، البحـر  ١/٦٧٧: ، البناية١/٨٩: ، الدراية١/١٢٥: ، شرح الزركشي للخرقي  ١/٢٠٤:الراية
  .١/٢٢٦:الرائق



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٣٩ 

  مث إن التقــدير بوقــت الــصالة تقــدير بقــدر الــضرورة ، فــأقيم 
   احلكـم بـه     الوقت مقام األداء لكونه حمالً له تيسرياً ورفعاً للحـرج فيتعلـق           

  ويدار عليه ، فال يدار احلكم مع الفعل وهـو الفـراغ مـن الـصالة ، فعلـم         
  بذلك أن حكم الوضوء من حيث األمر به يتعلق بوقـت الـصالة ال بفعلـها                

  .)١ (والفراغ منها
  : مبا يلي وأجيب
 ًالةٍ   : (( احلديث: أوالقِْت كل صِئي ِلوضوذا اللفظ باطـل    ))  ت

ال يعر٢ (، وهلذا أنكره مجع من العلماء ف(.  
دور :          لْبأن عدم املعرفة به ال تقدح يف صحته ، فال يزـ    مِ م  الِعن عدم اطِّ

البعض عليه أن يكون غريباً ، وقد احتج به مجع من العلماء كأيب حنيفـة وابـن          
  .)٣ (قدامة وغريمها ، فبطل اشتراط الوضوء لكل صالة

 ًب بالوقت ، فإن األمر بالوضوء لوقت       إذا صح أن الصالة جت    : ثانيا
كل صالة يعد أمراً بالوضوء لكل صالة ؛ إذ املقصود بالوضوء هو            

  .)٤ (الصالة ال الوقت
دإن هذا يفيد وجوب الوضوء للوقت ، فأمـا         : معىن لقوهلم " بأنه ال   : ور

بطالنه فخروج الوقت من حيث الدليل ؛ وذلك ألن الكـالم خـرج لتقـدير               

                                                
 ،  ١/٢٢١: ، املغـين   ١/١٨٣: ، احمليط الربهاين   ١/٢٨: ، بدائع الصنائع   ١/٨٤:املبسوط: ينظر) ١(

 ، شرح الزركشي على ١/٦٤: ، تبيني احلقائق١/٤٩٢: ، شرح العمدة١/١٤٩:باب للمنبجيالل
  .١/١٧٩: ، شرح فتح القدير١/١٢٥:اخلرقي

  .١/٨٩: ، الدراية١/٢٠٤: ، نصب الراية٢/٤٩٤:اموع: ينظر) ٢(
  .١/٦٧٧: ، البناية للعيين١/٤٩٢: ، شرح العمدة١/٢٢١:املغين: ينظر) ٣(
  .١/٤٤٢: ، احلاوي الكبري١/٣٦٨:التجريد: ينظر) ٤(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٤٠ 

الرخفلو بقيت الطهارة بعد الوقت سقط التقدير ، وألن اسـتداللنا لنفـي           ِةص ،
  .)١ (" الطهارة يف الوقت ، فأما بعد الوقت فحكم يأيت ال يقدح يف الدليل

األمر بالوضوء لوقت كل صالة يتناول الفوائت وغريها ، وأنـتم ال            : ثالثاً
  : قـد قـال   تقولون بذلك ، وقد علم أن للفائتة وقتاً وهو وقت ذكرهـا ، و     

 ، فلزم من ذلك وجوب )٢ ( ))من نام عن صالٍة أَو نِسيها فَلْيصلِّها ِإذَا ذَكَرها(( 
  .)٣ (الوضوء للفائتة بوضوء آخر غري الوضوء الذي توضأت به لفريضة أخرى

دبأن الوقت ينصرف للصالة املعهودة دون الفائتة اليت تثبت حكماً ،           : ور
  .)٤ ( ا فرضني كالوضوءيدؤ ذلك أا طهارة فجاز أن تويدل على صحة

بأن طهارة املستحاضة طهارة ضرورة فلم جيز هلا أن جتمع بـني            : وأجيب
فرضني بوضوء واحد ، قياساً على الوضوء الذي تؤ٥ (ي به فرضني يف وقتنيد(.  

درو :       بعدم تسليم األصل ؛ ألنه جيوز أن تؤدوضـوئها   املـستحاضة ب   ي
          ا إذا توضأت جاز هلا أن تصالتني ، أال ترى أؤدي ـ    الةً ص الةً قبل الزوال وص 

 رضي  - )٦( بنت جحش    أوصى حمـنة  بعده ، ويشهد لصحة ذلك أن النيب        
                                                

  .٣٦٩ - ١/٣٦٨:التجريد) ١(
رواه بنحو هذا اللفظ مسلم يف صحيحه يف كتاب املساجد ومواضع الصالة ، باب قضاء الصالة ) ٢(

  ، وللبخاري حنوه مع نقص بعض األلفاظ ، يف كتـاب مواقيـت             ) ٦٨٤( ح   ١/٤٧٧:الفائتة
  ).٥٧٢( ح ١/٢١٥:الصالة ، باب من نسي صالة فليصل إذا ذكرها

  .١/٤٤٢: ، احلاوي الكبري١/٣٦٩:التجريد: ينظر) ٣(
  .١/٢٨: ، بدائع الصنائع١/٣٦٩:التجريد: ينظر) ٤(
  .١/٤٤٢: ، احلاوي الكبري١/٣٦٩:التجريد: ينظر) ٥(
محنة بنت جحش بن رياب األسدية ، أخت أم املؤمنني زينب بنت جحش زوج رسـول                : هي) ٦(

 ملصعب بن عمري ، فلما قتل تزوجها طلحة بن عبيـد اهللا ، وهـي              ، كانت محنة زوجاً    اهللا  
أسـد  : ينظـر . إحدى املهاجرات ، وشهدت أحداً وكانت تسقي العطشى ، وتداوي اجلرحى         

  .٧/٥٨٦: ، اإلصابة٧/٧٨:الغابة



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٤١ 

، ومل يأمرها بالوضوء بينهما ،      ) ١ ( أن جتمع بني الصالتني بطهر واحد      -اهللا عنها   
 احلكم فيه ، وال جيوز تأخري البيـان عـن وقـت           وهو مما خيفى وحيتاج إىل بيان     

احلاجة ، فدل على أنه جيوز للمستحاضة أداء أكثر من فرض بوضـوء واحـد ،             
   وألن وضوء املستحاضة رخةٌص قَ مدقُ يف الطهارة فَ   ةٌردت بالوقت أشبهت املسح    ر

          على اخلفني ، وألن حكم الوقت والوقتني خيتلف شأنه يف الرـ   ِصخ رى أن   أال ت
املاسح إذا بلغ آخر املدة فإنه جيوز له أن يصلي صالتني يف الوقت ، ومل جيـز أن                  

  .)٢ (يصلي إحدامها يف الوقت واألخرى إذا خرج الوقت

                                                
وذلك يف احلديث الذي أخرجه مجع من احلفاظ يف مصنفام وهو جزء من حـديث طويـل                 ) ١(

، وابن أيب ) ١١٧٤( ح ١/٣٠٦: ، وعبد الرزاق يف املصنف١/٢٦٥:ندهأخرجه الشافعي يف مس
 ، وأمحـد يف  ٥/٨٢:، وابـن راهويـه يف مـسنده       ) ١٣٦٤( ح   ١/١٢٠:شيبة يف املـصنف   

، وأبو داود يف الطهارة ، باب من قال إذا أقبلت احليضة تـدع       ) ٢٧٥١٤( ح   ٦/٤٣٩:مسنده
ما جاء يف املستحاضة أا جتمع بـني        ، والترمذي يف الطهارة ، باب       ) ٢٨٧( ح   ١/٧٦:الصالة

، وابن ماجه يف الطهارة ، باب ما جاء يف البكر إذا            ) ١٢٨( ح   ١/٢٢١:الصالتني بغسل واحد  
 ح  ٦/١٢:، وابن أيب عاصـم يف اآلحـاد واملثـاين         ) ٦٢٧( ح   ١/٢٠٥:ابتدئت مستحاضة   

 ،  ٧/١٤٢: ، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثـار       ٢/٢٢٢:، وابن املنذر يف األوسط    ) ٣١٨٩(
 ، واحلـاكم يف     ١/٢١٤:، والـدارقطين يف الـسنن     ) ٥٥٣( ح   ٢٤/٢١٨:والطرباين يف الكبري  

، وابن عبد الرب يف     ) ١٤٩٩( ح   ١/٣٣٨:، والبيهقي يف الكربى   ) ٦١٥( ح   ١/٢٧٩:مستدركه
  : ، وابـن عـساكر يف تـاريخ دمـشق          ٢/١٤٨: ، والبغوي يف شرح السنة     ١٦/٦٢:التمهيد

  : ة خمتلف يف صحته ، فبعض العلماء ضعفه لضعف إسناده ينظر           ، واحلديث يف اجلمل    ٤٣/٥٠٤
ن مجلة من العلمـاء قـد صـححوه     لك ،٢/٢٢٤: ، األوسط البن املنذر١/٥١:العلل للرازي 

سـنن  : ينظـر . وحسنوا إسناده كالبخاري ، والترمذي ، والنووي ، وابن القيم ، واأللبـاين            
 ، إرواء   ١/٣٢٦: داود البـن القـيم      ، ذيب سنن أيب    ٢/٤٩١: ، اموع  ١/٢٢٥:الترمذي

  .٢/٦٦: ، صحيح أيب داود١/٢٠٢:الغليل
  .١/٢٢١: ، املغين٣٧٠ - ١/٣٦٩:التجريد: ينظر) ٢(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٤٢ 

بأن املراد بالصالة يف اآلثار اآلمـرة       : الشافعية إلزام ابن حزم هنا     وناقش
 وألن الـدليل    بالوضوء لكل صالة هو صالة الفرض ؛ ألا الصالة املعهـودة ،           

يقتضي وجوب الطهارة لكل خارج من الفرج ، فاسـتثين ذلـك يف الفريـضة               
الواحدة للضرورة وبقي ما عداها على مقتضى الدليل ، والضرورة إىل أداء فرٍض             
هو أداؤه يف ذلك الوقت ، فإذا فرغ من األداء ارتفعت الـضرورة إذاً فوجـب                

 أما النوافل فهي تابعة للفريـضة  الوضوء للفرض اآلخر لتجدد الضرورة يف حقه ،       
وغري منقطعة عنها ، فهي مبثابة إكمال الفريضة وجربان نقصها ، والنوافل تكثـر              

ى ذلك إىل قطـع     د املستحاضة بالوضوء لكل نافلة لشق عليها ، وألَ        ِتمِزلْفلو أُ 
  .)١ (النوافل

  مبا سلف ذكره من قول احلنفية ومن وافقهم يف صـرف املـراد             : وجياب
لصالة للوقت دون غريه ، ومما حيسن ذكره هنا ما قاله الطحـاوي يف املـراد                با

بإطالق لفظ الصالة يف اآلثار الواردة يف أمر املستحاضة بالوضوء لكل صالة وأنه             
قد أمجعوا أا إذا توضأت يف وقت صـالة فلـم           " ينصرف للوقت ، فذكر أم      

نه ليس ذلك هلا حـىت      تصل حىت خرج الوقت فأرادت أن تصلي بذلك الوضوء أ         
ـ         ،  جديداً تتوضأ وضوءاً  مث أرادت  ،  ت  لَّص ورأيناها لو توضأت يف وقت صالة فَ

أن تتطوع بذلك الوضوء كان ذلك هلا ما دامت يف الوقت فدل مـا ذكرنـا أن                 
  ، وأن وضوءها يوجبه الوقت ال الصالة     ،  الذي ينقض تطهرها هو خروج الوقت       

ادت أن تقضيهن كان هلا أن جتمعهن يف وقـت         وقد رأيناها لو فاتتها صلوات فأر     
 فلو كان الوضوء جيب عليها لكل صالة لكان جيب           ، صالة واحدة بوضوء واحد   

 بوضـوء   أن تتوضأ لكل صالة من الصلوات الفائتات فلما كانت تصليهن مجيعاً          

                                                
  : ، بـدائع الـصنائع     ١/٤١٣: ، البيان للعمراين   ١/١٨١: ، اية املطلب   ١/٤٦:املهذب: ينظر) ١(

  .٢/٤٩٣: ، اموع١/١٨٣: ، احمليط الربهاين١/٢٨



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٤٣ 

، واحد ثبت بذلك أن الوضوء الذي جيب عليها هو لغري الصالة وهـو الوقـت                
  ،  الغـائط والبـول    : بأحداث منها  تقضد رأينا الطهارات تن    أنا ق  :وحجة أخرى 
 الطهارة باملسح على اخلفـني ينقـضها        : خبروج أوقات وهي   قضوطهارات تنت 

 وهذه الطهارات املتفق عليها مل جند        ،  وخروج وقت املقيم    ، خروج وقت املسافر  
وقد ثبت أن طهارة    ،  أو خروج وقت    ،   إمنا ينقضها حدث      ، فيما ينقضها صالة  

 هذا الذي هو غـري      :فقال قوم ،  املستحاضة طهارة ينقضها احلدث وغري احلدث       
ومل جند الفـراغ  ،  هو فراغ من صالة :وقال آخرون، احلدث هو خروج الوقت   

،  يف غريه    وقد وجدنا خروج الوقت حدثاً    ،   يف شيء غري ذلك      من الصالة حدثاً  
له كاحلدث الذي قـد     فأوىل األشياء أن نرجع يف هذا احلدث املختلف فيه فنجع         

،   عليه ومل جند لـه أصـالً       عمج كما مل ي   هلَعج له أصل وال ن    دِجو عليه و  عِمجأُ
  .)١ ("ل وقت صالة ـفثبت بذلك قول من ذهب إىل أا تتوضأ لك

 التفريق بني الفـرض والنفـل يف بطـالن          ملَّسأنه ال ي  : ويلحق باجلواب 
 ، وما   ٍهج دون و  ٍهجن و ؛ ألن الطهارة ال تبطل مِ     الوضوء بأداء األول دون الثاين      

ذكروه من املشقة احلاصلة بأداء النوافل حاصل مع وجود أكثر من فريضة ، فـال        
معىن الختصاص النوافل بذلك إذ يشترك هذا املعىن وهو املشقة مع وجود أكثـر              

ـ                 ن من فرض ، وما صح أن تؤدى به النافلة صح أن تؤدى به الفريضة ، قـال اب
 الذي مل يأت به قط نص وال دليل أن يكون           يِنومن احملال املمتنع يف الد    : " حزم

 غري طاهر يف ذلك الوقت بعينـه         وحمدثاً  ،  تطوعاً يلِّص إن أراد أن ي    إنسان طاهراً 
ـ  أو م   ، راِه وليس إال طَ    ،  هذا ما ال خفاء به      ، إن أراد أن يصلي فريضة     ثٌِدح،  

                                                
  .١/١٠٦:اآلثارشرح معاين ) ١(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٤٤ 

 وإن كانـت   ،تصلي ما شاءت من الفـرائض والنوافـل   فإا فإن كانت طاهراً  
  .)١ ( " وال نافلةحمدثة فما حيل هلا أن تصلي ال فرضاً

  

يلزم العراقيني من املالكية أن يقولوا بنقض الوضوء بظهـور  : اإللزام األول 
دم دم االستحاضة وال سيما أن املغاربة منهم يقولون بانتقاض الوضوء لظهـور             

 وهو مشهور مذهبهم كما بينتـه        ؛ االستحاضة يف حال فارقها الدم أكثر الوقت      
، فدل على أن دم االستحاضة حدث يوجب الوضوء ، واألصول الـيت             ) ٢ (سلفاً

 اليت ال يعلم هلم     ألزمهم ابن حزم ا وهي احلديث املرسل ، وأقوال الصحابة           
 هلم بنقض طهارة من استحيـضت       فيها خمالف منهم ، وعمل أهل املدينة ملِْزمةٌ       

فوجب عليهم التزامها ، كما يلزم املالكية يف مشهور مذهبهم أن ينقضوا طهارة             
 استوى ذلك ؛ ألن     ، أم  فارقها   مجيع األحوال سواء الزمها الدم أم     املستحاضة يف   

 يف باب األحـداث أن يـالزم    قردم االستحاضة حدث يوجب الوضوء ، وال فَ       
عـاً للمـشقة ؛   فْعاً للحرج ورفْ عنه وقت الصالة د   يِفوإمنا ع احلدث أو يفارق ؛     

ويشهد لذلك احلديث الذي رواه البخاري عن عائـشة رضـي اهللا عنـها يف                
 فَكَانت ترى    ، امرأَةٌ من أَزواِجهِ    اعتكَفَت مع رسول اهللا    : ( قالت الصحيح

ِهيا وهتحت تالطَّسةَ وفْرالصو ملِّيالدصفتبني بذلك أن إجياب الوضوء )٣ ( ) ت ، 
           على املستحاضة لكل صالة دليل على كون االستحاضة حدثاً ، وإمنا يى عنـه   فَع

         ذا يِتوقت الصالة كما ثبت يف احلديث السابق ، واجلمع بـني األدلـة واهللا       م 
  .تعاىل أعلم

                                                
  .١/٢٢١: ، املغين١/٣٧٠:التجريد:  ، وينظر١/٢٥٥:احمللى) ١(
  .٣٢٩ص) ٢(
  ).٣٠٤( ح ١/١١٨:أخرجه البخاري يف كتاب احليض ، باب االعتكاف للمستحاضة ) ٣(
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٣٤٥ 

حاضة أن تتوضأ لكـل     ال يلزم احلنفية أن يوجبوا على املست      : اإللزام الثاين 
 ما يدل على إجياب الوضوء لكل       صالة حبجة أنه قد ثبت عن بعض الصحابة         

صالة ؛ وذلك ألن احلنفية ومن ذهب مذهبهم محلوا املراد من الصالة هنا وقتـها     
 قد أرشد املـستحاضة إىل أن جتمـع بـني           بعدة أدلة ذكروها ؛ وألن النيب       

 تتوضأ بينهما ، واملقام هنا مقام حاجـة ،          الصالتني بطهر واحد ، ومل يأمرها أن      
فلو كان جيب الوضوء لبينه ؛ ألنه ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة ، فثبـت   
أن املراد بالصالة هنا وقتها ، وملا يف ذلك من التيسري ودفع احلرج احلاصل بأمرها               

 كتابـه  بالوضوء لكل صالة بعينها ، واهللا تعاىل قد رفع احلرج يف عدة نصوص يف   

ــها     ،)١ (ª©¨§Z »¬®̄ 7 8 ] : منـ

 ، وقال جـل     )٢ ( : [ XWVU T SRZوقال  

  .)٣ (zZ  }   |   {  ~   �  ¡¢   ]  :ذكره
 يف  أما الشافعية فيلزمهم ما ألزمهم به ابن حزم من أقـوال الـصحابة              

إجياب الوضوء لكل صالة ، فالشافعية كما ذكرت التزموا ذلك يف الفرائض دون             
ل ، فكان يلزمهم أن يسووا بينهما يف احلكـم فـإذا انتقـضت طهـارة                النواف

املستحاضة بدم االستحاضة فال معىن إلبطال طهـارة يف حـال دون حـال ،               
والتفريق بني الفريضة والنافلة مبا فرقوا به بكون النوافل تتكرر فيشق مع أمرهـا              

ؤثر ؛ ألنه يقال مثـل  بالطهارة أن تأيت ا فتنقطع النوافل هو يف الواقع فرق غري م     
ذلك يف الفرائض إذا اجتمعت ، وقد سبق ما احتج به ابن حزم عليهم من إحالة                
أن يكون الشخص طاهراً إذا أراد أن يؤدي صالة النافلة ، وحمـدثاً إن أراد أداء                

                                                
  )١٨٥: (سورة البقرة) ١(
  )٦: (سورة املائدة) ٢(
  )٧٨: (سورة احلج) ٣(
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 أصلهم قول الصحايب وعدم التفريـق بـني   درالفريضة ، فثبت أنه جيب عليهم طَ   
  .بدليل واهللا تعاىل املوفق للصوابالفريضة والنافلة إال 
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٣٤٧ 

  مــســألــة
  نقض الوضوء باخلارج من غري السبيلني 

ًإذا مل يكن بوال أو غائطا ً  
 

ذهب ابن حزم إىل عدم انتقاض الوضوء مبا خرج من غري الـسبيلني إذا مل      
، ) ٣ (، والقَلَـسِ  ) ٢ (يِء، والدم السائل ، والقَ    ) ١ (؛ كالرعاف يكن بوالً أو غائطاً     

  .) ٤ (وحنو ذلك
 
 

                                                
  اً ، إذا سال وسبق ، وقد يطلق على  رعف الشيء يرعف رعف   من  اسم املصدر   : الرعاف يف اللغة  ) ١(

: تاج العروس ، املعجم الوسـيط ، مـادة    : ينظر. خروج الدم ، ويطلق كذلك على الدم نفسه       
)فعيف االصطالح هو) ر افعمواهب ١/١٢٤:العناية: ينظر. خروج الدم من األنف: ، والر ، 

  .٢٠٠: ، لغة الفقهاء٢/١٠٠: ، دستور العلماء١/٢٧٠:اجلليل
مصدر قاء الشخص ما أكله قيئاً إذا قذفه فأخرجه بعد ابتالعه ، مث أطلق املصدر           : القيء يف اللغة  ) ٢(

: ، والقيء يف االصـطالح    ) قيأ: (لسان العرب ، املصباح ، مادة     : على الطعام املقذوف ، ينظر    
   ،  ٣٤/٨٥:ملوسـوعة الفقهيـة   ا: ينظـر . الطعام اخلارج من الفم بعد اسـتقراره يف املعـدة         

  .٣٤٠:لغة الفقهاء
اً إذا فاضت وقذفت بالشراب لشدة امتالئهـا ،  قَلَست الكأس قَلْس: قذف ، يقال  ال: القَلَس لغة ) ٣(

خروج الطعام من املعدة إىل الفم سواء ألقاه أو أعاده جلوفه إذا كان ملء الفم أو دونه                 : والقَلْس
، وال يبعد ) قلس(لسان العرب ، املصباح ، مادة : ينظر. و القيءبل ه: فإن زاد فهو قيء ، وقيل

الريق احلامض الذي خيرج مـن      : املعىن االصطالحي عن اللغوي ، وقد فسره بعض الفقهاء بأنه         
 ، املوسـوعة    ٤/٥٣٩: ، فيض القدير شرح اجلامع الصغري      ١/٢٠٢:احلاوي الكبري : ينظر. احللق

  .٣٣٧: ، لغة الفقهاء٣٤/٨٥: الفقهية
  .١/٢٥٥:احمللى: ينظر) ٤(
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 ، ومجـع مـن التـابعني        يتفق قول ابن حزم مع قول بعض الصحابة         

 وحنو   ، يِءوالفقهاء يف عدم انتقاض الوضوء بنحو الرعاِف ، وسيالن الدم ، والقَ           
ذلك ، روي ذلك عن عائشة ، وأيب هريرة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وجابر ،                  

، ) ٣ (، وحكي عن جابر بن زيد ، وابن املسيب        ) ٢ ( أمجعني  )١ (وابن أيب أوىف  
، وطاوس ، وروايـة عـن   ) ٥ (، والقاسم بن حممد) ٤ (وهو قول سامل بن عبد اهللا  

قر ، وحيىي األنـصاري ، وربيعـة ،         مكحول ، وعطاء ، وهو قول أيب جعفر البا        

                                                
أبو إبراهيم األسلمي ، صحايب     : عبد اهللا بن أيب أوىف علقمة بن خالد ، أبو معاوية ، وقيل            : هو) ١(

جليل ، وألبيه صحبة أيضاً ، شهد عبد اهللا صلح احلديبية ، وبيعة الرضوان ، وشهد خيرب ومـا                   
 كف بـضره ، وهـو آخـر         هـ بعد أن  ٨٧ ، تويف سنة     بعدها من املشاهد مع رسول اهللا       

  .٣/١٨١: ، أسد الغابة٣/٨٧٠:االستيعاب: ينظر. الصحابة موتاً بالكوفة
   ومل يـسندوه ، وذكـر بعـضهم أنـه           حكاه بعض الشافعية عمن مسيت من الـصحابة         ) ٢(

 ، ١/٣٣١: ، شـرح الـسنة    ١/٢٠٠:احلـاوي الكـبري   : قول أكثر الصحابة والتابعني ، ينظر     
ــان ــر ١/١٩٢:البي ــز ش ــوجيز ، العزي ــوع١/١٥٣:ح ال ــر٢/٦٥: ، ام    : ، وينظ

  .١/١٩٨:البناية للعيين
ــر) ٣( ــار : ينظ ــل األوط ــع ني ــسابقة م ــصادر ال ــضية١/٢٣٧:امل ــدراري امل    ، ٥٣: ، ال

  .١/١٧٥:الروضة الندية
أبو عبد اهللا العدوي القرشـي ،  : سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ، أبو عمر ، ويقال  : هو) ٤(

 ، وأحد فقهاء املدينة الـسبعة ، اشـتهر          عمر بن اخلطاب خليفة رسول اهللا       حفيد الفاروق   
بالفضل والتواضع والزهد وسعة العلم ، كان من الذين جيمعون إىل العلم العمل ، تـويف سـنة              

   .١/٨٨: ، تذكرة احلفاظ١٠/١٤٥:ذيب الكمال: ينظر. هـ١٠٦
أبو عبد الرمحن التيمي القرشي ،      : د ، وقيل  القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق ، أبو حمم         : هو) ٥(

نة السبعة ، كان فقيهاً ثبتاً مـن         ، وأحد فقهاء املدي    حفيد أيب بكر الصديق خليفة رسول اهللا        
 ، ـذيب  ١/٩٦:تـذكرة احلفـاظ  : ينظـر . هـ١٠٦أعلم الناس بالسنة يف وقته ، تويف سنة     

  .٨/٢٩٩:التهذيب



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٤٩ 

وابن املنذر ، وابن تيميـة ،        ومالك ، والشافعي ، وأيب ثور ، وداود الظاهري ،         
  .)٢ ( ، وهو املعتمد عند املالكية ، والشافعية)١ (وغريهم

 ، وهـو حمكـي عـن        القَلَِس نقض الوضوء بِ   ِمدعوقال احلسن البصري بِ   
الزِره٣ ( ، وعمرو بن ديناري(.  

 
  القول امللزم يف هذه املسألة هو قول أيب حنيفة وأصحابه ، وقـد حكـى               

   الوضوء بالرعاِف وحنـوه مـن الـدماء اخلارجـة           ِضقْنابن حزم عنهم القول بِ    
 يِء القَ نى عنهم أم قالوا بنقض الوضوء مِ      كَحالن ، و  ين البدن على صفة الس    ِم

 يٌء ش م الفَ ِألم منهما ، وإال فال ينتقض الوضوء إذا مل ي         يٌء ش م الفَ َأل إذا م  والقَلَِس
  .)٤ (ن ذلكِم

 
 

                                                
 - ١/٨٧: ، اإلشراف البن املنذر    ١/٧٦:صحيح البخاري  ،   ١/١٨: ، املدونة  ١/١٨:األم: ينظر) ١(

 ،  ١/٢٧٣: ، شرح ابن بطـال علـى صـحيح البخـاري           ١٨٦ - ١/١٧٠: ، األوسط  ٩٦
 ،  ٢/٦٥: ، امـوع   ١/٣٣٢: ، شرح الـسنة    ٢٣١ - ١/٢٣٠: ، االستذكار  ١/٢٦٠:احمللى
   ،  ١٦: ، االختيـارات الفقهيـة     ٢١/٢٢٢: ، جممـوع فتـاوى ابـن تيميـة         ١/١١٩:املغين

  .١/٢٤٤:فة األحوذيحت
 ، احلـاوي    ١/١٥٨: ، شـرح اخلرشـي علـى خمتـصر خليـل           ٥٨:جامع األمهات : ينظر) ٢(

  .١/١٥٢: ، العزيز شرح الوجيز١/١٩٩:الكبري
  ابن دينار أبو حممد اجلمحي بالوالء ، :  ، وعمرو هو١/١٨٧: ، األوسط١/٩٧:اإلشراف: ينظر) ٣(

يف زمانه ، لقي مجعاً من الصحابة وكبار التابعني         احلـافظ اإلمام ، عامل احلرم ومفيت أهل مكة         
طبقـات ابـن   : ينظر. هـ١٢٦وأخذ عنهم ، كان ثقة ثبتاً فقيها حمدثاً كثري التبتل ، تويف عام             

  .٨/١٨٦: ، تاريخ اإلسالم٥/٤٧٩:سعد
  .٢٥٧ - ١/٢٥٦:احمللى: ينظر) ٤(
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ألزم ابن حزم احلنفية يف هذه املسألة بعدة إلزامـات ، وحاصـل هـذه               

  :اإللزامات ما يأيت ذكره
  ًألزمهم بوجوب الق  : أوال  ن أَ ول بطهارة مصابه   أو القَلَس افعالر  

   اعتباراً مبسألة الذي يمس هذَكَر      ؛ واجلامع يف ذلك م ةُقَّش ـ  الت حِزر 
وعمـ  ما مضى ، فلما مل يبطلوا الوضـوء بِ         لِّ البلوى يف كُ   وم مس 
ـ    نُأْ البلوى فيه ، كان الش     وِممع لِ ِركَالذَّ ـ ِس مِ  يف الرعاِف والقَلَ  لُثْ

ذلك وإال فقد تناقضت أقواهلم ، وإمنا ألزمهم ابن حزم بـذلك يف             
 مسألة موإمنا أَ ،   ِركَ الذَّ سلْجالكالم عنـه وأَ    ت ـ خ ه إىل هـذا    رت  

    وِطاملوضع ؛ ألن هذا مِركْ ذِ ن ه والبفيه ، فَ  ِثح ناستأخريه عـن  ب 
م إلزامه هـذا     ملا ذكرت ، وذكر ابن حز       املوضع وإيراده هنا   ذلكم
 يف من عدم انتقاض طهـارة      استدالل احلنفية ملا ذهبوا إليه مِ      ِضِرع

م ن مكَ ذَ سرنَّأَ بِ ه م ِركَ الذَّ س  مما ت ظُعبه البلوى    م   ،ويشق الت حرز 
  : منه ، فلو كان ناقضاً للوضوء ملا جهله العلماء ، قال ابـن حـزم          

   فلو كان ملـا جهلـه       ،  به البلوى  مظُع هذا مما ت   :ال بعضهم ـوق" 
ورأى : " ، مث قال عقب ذلـك      " ابن مسعود وال غريه من العلماء     

ـ  وهو مما تكثر به البلوى ومل ي   اِفعن الر أبو حنيفة الوضوء مِ    ف ِرع
ـ ن القَ ِمِم الفَلِءن ِمورأى الوضوء ِم، ذلك مجهور العلماء     ومل ِسلَ

ــ يرــه ــن أَ ِم ــلَّقَ ــذا   ِم ــك وه ــعتن ذل ــه مظُ    ب
  البلوى ومل يِرعذلك أَ  ف حمِ د  ومثل هذا هلم كثري    ،   آدم قبله    ِدلَن و

 .)١ ( "اًدِج

                                                
  .٢/١٩:لى ، وأعاد ابن حزم هذا اإللزام هلم يف احمل١/٢٤١:املصدر السابق) ١(
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  ًثانيا :    بني الدم الـسائل الـذي       يِقِرفْألزمهم ابن حزم بضرورة الت 
ن الفرج اعتبـاراً    وبني دم االستحاضة اخلارج مِ    ،  ن اجلسم   خيرج مِ 

دم احليض يف احلكـم ، بـل         بنيو،  بتفريقهم بني دم االستحاضة     
ِرفْالتيف األول أَ   يق        وىل ؛ ألن الدم يف احليض واالستحاضة مِفتيف  ق 

ن الفرج ومع ذلك اختلف حكمهما ، والـدم يف          كونه خارجاً مِ  
   االستحاضة وسائر البدن مخِلتيف كونه يف االستحاضة خارجـاً       ف 

بطريـق  من الفرج ، دون اآلخر فوجب اختالفهمـا يف احلكـم            
ولوية ، قال ابن حزم يف إلزامه للحنفية عندما اسـتدلوا بقيـاس        اَأل

: الدم اخلارج من سائر البدن على دم االستحاضة اخلارج من الفرج         
 "   ألنه إذا مل يجز   أن يقيسوا د العِ م ن الفرج علـى دم      اخلارج مِ  ِقر

من الفرج وكالمها دم خارج من الفرج وكـان اهللا     احليض اخلارج 
ن  خارج مِ  م فمن الباطل أن يقاس د      ؛  بني حكميهما  قراىل قد فَ  تع

١ ( "ن الفرج خارج ِمٍمغري الفرج على د(. 
  ًألزمهم بوجوب تسوية احلكم يف نقض الطهـارة باحلـدث     : ثالثا

ن قليل دم االستحاضة وكثريه فيجـب    فكما أم أوجبوا الوضوء مِ    
فيستوي يف كونه   ،   وحنوه   يِءالقَ ذلك يف غريه من األحداث كَ      درطَ

ناقضاً قليله وكثريه ، وإال فقد تناقضت أحكـامهم يف متـشاات    
وأَ: "  ، قال ابن حزم    وِرالصمِ لُطَب      ن ذلك أن يكـون دـ  م  ِقر الِع

                                                
  .٢٥٩ - ١/٢٥٨:املصدر السابق) ١(
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ـ  ، ن الفرج يوجب الوضوء قليله وكثريه     اخلارج مِ   يُءويكـون القَ
املقيس عليه ال ينقض الوضوء إال حىت يالفََألم ١ (" م(.  

 
 

 الرعاف  نه ومِ -ن نقض الوضوء بالدم السائل      ما نسبه ابن حزم للحنفية مِ     
ـ  م الفَ َأل والقَلَِس وحنو ذلك إذا م     يِءالقَ وبِ - ـ يٌء ش   هب ن ذلـك هـو مـذ    ِم

  . أن حكايته مذهب احلنفية يف هذه املسألة هي حكاية صحيحة ، فَعِلم) ٢ (احلنفية
 

ن الـدم مـن غـري       ن الرعاِف وحنوه مما يسيل مِ     القول بنقض الوضوء مِ   
  ؛ ومـن   السبيلني مروي عن بعض الصحابة والتابعني ومجاعـة مـن الفقهـاء             

   ، وهـو روايـة      عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وسلمان الفارسـي           : هؤالء
   ، ورواية عن ابن املسيب ، وهو قول علقمـة بـن قـيس ،                عن ابن عمر    

وابن أيب ليلى ، وعروة بن الـزبـري ، وابـن جبري ، وإبراهــيم النخعـي ،                
اء ،  ـطوعوقتادة ، وروايـة عـن مكحـول ،       ين ،    وابن سـري  ، دوجمـاه

  . )٣ (ي ، والثوري ، وإسحاق ، وقول ألمحدوهو مذهب األوزاع

                                                
 ، ففيهما حنو ١/١٧٥: ، األوسط١/٩٠:اإلشراف البن املنذر:  ، وينظر١/٢٥٩:املصدر السابق) ١(

  .هذا اإللزام
   ،  ٣٨ ،   ٢٠: ، األسرار أليب زيد الدبوسي     ٤١: ، خمتصر القدوري   ١٨:خمتصر الطحاوي : ينظر) ٢(

   .٧٦ - ١/٧٤:املبسوط
ــ: ينظــر) ٣( ــذر١/٩٢:سائل أمحــد وإســحاقم ــن املن    ، ٩١ - ١/٨٦: ، اإلشــراف الب

 ، البيــان ١/٢٢٩: ، االســتذكار١/٢٠٠: ، احلــاوي الكــبري١٧٦ - ١/١٦٧:األوســط
  .٢/٦٥:، اموع ١/١١٩: ، املغين١/١٩٣:للعمراين
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   فرأى نقضه للوضوء علي ، وأبو هريرة ، وهـو روايـة عـن       يُءوأما القَ 
   أمجعني ، وممن يرى وجوب الوضوء منـه عطـاء ،            ابن عمر ، وابن عباس      

والزِرهفرأى طائفة من ال           ي علمـاء كونـه     ، واألوزاعي ، وأمحد ، وأما القَلَس
النخعي ، والشعيب ، وعطاء ، واحلكـم ، وقتـادة ،           : ناقـضاً للوضوء ؛ ومنهم   

ومحاد ، وروي عن جماهد ، والقاسم بن حممد ، وسامل بن عبد اهللا ، وهو قـول                  
  .)١ (األوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وإسحاق

لوضـوء   احلنفيةَ يف انتقـاض ا     - يف املعتمد من مذهبهم      -ووافق احلنابلةُ   
 وحنو ذلك ، إال أم اعتربوا يف نقض         يِء والقَ باخلارج من غري السبيلني كالرعافِ    

الوضوء بتلك األمور كوا كثرية فاحشة ، فإن كانت قليلة فـال ينـتقض ـا                
  .)٢ (الوضوء

 
  نتقـاض  ألزم ابن حزم احلنفية بأن يقولوا بعـدم ا        :  اإللزام األول

 ن أَ وضوء مصابه   افعأو   الر  حنو ذلك اعتباراً بقـوهلم يف    وأالقَلَس
  واجلـامع يف ذلـك     ،   الـذَّكَِر    سممسألة عدم انتقاض الوضوء بِ    

 . عموم البلوى 
 ذلـك   - بالرعاِف وحنوه    ِضقْن ذهب مذهبهم يف الن     وم - فناقش احلنفية 

 وحنو ذلـك دون     يِء يسري الدم والرعاِف والقَ     البلوى يتحقق يف   وممع: بأن قالوا 
ـ ن يسري ما مضى ذِ    كثريه ، فلما كان إجياب الوضوء مِ       ـ  ي هركْ ـ  ثُِدح م ةًقَّش  ،

ويحراٍف ، أو       به الناس ؛ ألن غالب أح      جعاءٍ واهلم ال ختلو من رشيصحبه  )٣ ( ج 
                                                

  .١٨٧ - ١/١٨٤: ، األوسط٩٧ - ١/٩٥: ، اإلشراف١/٩٢:مسائل أمحد وإسحاق: ينظر) ١(
  ١/١٢٤: ، كشاف القناع١/١٩٧:اإلنصاف: ينظر) ٢(
املصباح املـنري ،    : ينظر. صوت يصدر من الفم عند امتالء املعدة داللة على الشبع         : اجلُشاُء هو ) ٣(

  ).جشأ: (املعجم الوسيط ، مادة



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٥٤ 

ـ ز وإِ ِجرعاً للح فْواً د فْن أمثال ذلك ع    القليل مِ  لَِعج وحنوه ، فَ   يٌءقَ  للمـشقة   ةًالَ
 يف  يـلَ ِق لَ ِعر الش ِلبن قِ  بني القليل والكثري مِ    قراملرفوعة شرعاً ، ولو مل يأت الفَ      

  يف الكثري ، ويشهد للتفريق بني قليل احلدث دون كثريه حـديث             الُقَاليسري ما ي 
 الدِم وضوٌء إال رتيِن ِمنلَيس ِفي الْقَطْرِة والْقَطْ: ((  قال أن النيب أيب هريرة 
ـ    ِقر، فكان هذا نصاً قاطعاً يف الفَ      ) ١ ()) ساِئالًاً  دمأَنْ يكُونَ     ِثد بني يسري احلَ

 .)٢ (وكثريه
   :وجياب عن ذلك بأمور عدة

 أوهلا : لَّمسنَّ قوهلم إِ  ال ي ع مـافِ       ومعالبلوى يتحقق يف قليـل الر  
 البلوى معترب يف القليل من      ومم كما أن ع    دون كثريها ، بل    يِءوالقَ

  : وىل ؛ ولذلك قال ابـن تيميـة       ن باب أَ  ذلك فاعتباره يف الكثري مِ    
 " ِدقْوال يأَ ر حأن ينقل عن النيب      طُّ قَ د       أنه كان يأمر أصـحابه 

 .)٣ ("  البلوى بذلكوِممعن النجاسات اخلارجة ِلبالوضوء ِم
 ثانيها : لَّمسال ي ِرفْ التبني قليل احلدث وكثريه ؛ ألن األحـداث         يق 

 ا واِحشأيف نقضها للطهارة فقليلها وكثريها سواء كقليل البول         د 

                                                
 ، واحلـديث    ١/١٨٩: ، وابن اجلوزي من طريقه يف التحقيق       ١/١٥٧:رواه الدارقطين يف سننه   ) ١(

  سناده واٍه كما ذكره الدارقطين وابن اجلوزي وابـن حجـر وغريهـم ،              ضعيف جداً ؛ ألن إ    
فإن راويه حممد بن الفضل بن عطية وقد تركوه ، وأورده الغساين يف ختريج األحاديث الضعاف                

 ، نـصب    ١/١٦٢:تنقيح التحقيق البـن عبـد اهلـادي       :  ، وينظر  ١/٤٩:من سنن الدارقطين  
ــة ــر  ١/٤٤:الراي ــن حج ــة الب ــبري  ، ١/٣٣: ، الدراي ــيص احل    ، ١/١١٣:التلخ

  .٩/٣٧٦: ، السلسلة الضعيفة١/٢٣٨:نيل األوطار
 ، االنتـصار    ١/٧٥: ، املبـسوط للسرخـسي     ١/١٠٥:شـرح خمتـصر الطحـاوي     : ينظر) ٢(

  .١/٢٦: ، بدائع الصنائع١/٣٥٢:للكلوذاين
  .٢٠/٢٢٥:انتهى بتصرف يسري من جمموع فتاوى ابن تيمية) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((
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والغائط والريح وكثريها ، فبعض احلدث حدث ، وما ليس حبدث           
 .)١ (قليله وكثريه سواء ، فال معىن للتفريق بني القليل والكثري

 به حجة ، فإذ ذلك كـذلك        احلديث الذي أوردوه ال تقوم    : ثالثها 
   وقد ذكروا أن الشرهو الفيصل يف التفريق بني قليـل احلـدث          ع 

     وكثريه ، ومل يثبت يف الشالتفريق بني قليل احلدث وكثريه فَ      ِعر ِلعم 
فكما أن الكثري حدث فالقليل حـدث  ،  لٌاِطن ذلك أن التفريق ب ِم

ـ  وال معىن للتفريق ، لكن ملا اعتربوا عموم البل     وى يف مـسألة مس 
ـ دِرطَّ البلوى ي  وممع فَ ِركَالذَّ ـ ن أَ أيضاً يف مسألة م صابه  ـافعالر 

 وحنو ذلك فكان حكمها كحكمه يف عدم نقض الوضـوء           يُءوالقَ
 .بكل ذلك

  ألزم ابن حزم احلنفية أن يفرقوا بني الدم اخلارج من          :  اإللزام الثاين
ن الفرج اعتباراً بتفريقهم بني      مِ وبني دم االستحاضة اخلارج   ،  البدن  

      ِرفْدم االستحاضة ودم احليض ، بل التوىل لكون الدم    يف األول أَ   يق
يف مسألة احليض واالستحاضة خارج من الفـرج ، ويف املـسألة            
األخرى افترق الدم فأحدمها خارج من الفرج دون اآلخر فوجـب    

خلارج من البـدن    التفريق بني املسألتني وجوباً لكيال يقيسوا الدم ا       
 .على دم االستحاضة يف نقض الطهارة 

بأن السنة قد جاءت بالتسوية بني الدم اخلارج من البـدن ودم             : ونوقش
االستحاضة يف احلكم الستواء العلة وذلك يف حديث عائشة يف شأن املستحاضة            

 إين  لَ اهللا  يا رسو  : فقالت جاَءت فَاِطمةُ ِبنت أيب حبيٍش إىل النيب        : ((((قالت
ا من إِ  ، ال (( : فقال رسول اهللا  ،    ؟ ةَستحاض فال أَطْهر أَفَأَدع الصال    اُامرأَةٌ  

                                                
  .٢/٦٨: ، اموع١/٢٦٦: ، احمللى١٨٩ - ١/١٨٨:سط ، األو١/٩٨:اإلشراف: ينظر) ١(
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 قٍض، ذَِلِك ِعريِبح سلَيفـدل قـوله ) ١ (احلديث )) و ، ذلك على أن العلة 
ارجـة  يف وجوب الوضوء من الدم كونه دم ِعرٍق ، وهذا عام يف مجيع الدماء اخل             

  .)٢ ( ا الوضوءلُطُبيفَ وٍقر عاُءممن اجلسم لكوا ِد
 ِعرٍق إمنا هو تعليل لعدم تساوي دم احليض         مبأن التعليل بكونه د   : وأجيب

 إعالمها أن هذا الدم ال يوجب الغسل        ودم االستحاضة يف األحكام ، ومراده       
: شهد لـذلك قوهلـا    كدم احليض وال تترك معه الصالة كما تترك مع احليض وي          

 بالنفي ؛ أي أال تترك الصالة ، وعلـل           ، فأجاا النيب     )٣ () ؟ ةَأَفَأَدع الصال (
  ذلك بأنه دعِ م هو دم احليض الذي تترك له الصالة ، وليس املراد هنا أن              ليس ٍقر

، ومما يدلل على أن الدم اخلـارج  ) ٤ (ن حيث كان يوجب الوضوء   خروج الدم مِ  
 أَنَّ رجلَِني ِمن الـصحابِة      : ((  ينقض الوضوء حديث جابر      من البدن ال  

 لٌج راَءجي ، فَلِّصا يمهدح أَامقَفَ ،) ٥ (اِعقَ الراِت ذَِةوز يف غَةًلَي لَنيِمِلاملسحرسا 
 دجس وعكَ رم ثُ ،رآخ ِباهم رم ثُ ،هعزـن ، فَيِه ِفهعضو فٍَمهس ِباهمر فَاِرفَّ الكُنِم

                                                
  .٣٢٤سبق خترجيه ص) ١(
  .٢٣: ، األسرار للدبوسي١/١٩٤: ، التجريد١/١٠٢:شرح خمتصر الطحاوي: ينظر) ٢(
  .قطعة من احلديث السابق) ٣(
 ، موسوعة   ٢/٤٥: ، مرعاة املفاتيح   ٢٠/٥٢٦: ، جمموع فتاوى ابن تيمية     ٢/٦٩:اموع: ينظر) ٤(

  .١٠/٦٤١: الطهارةأحكام
  سـنة  :  اليت غزاها بأرض غطفان من جند ، قيـل      إحدى غزوات الرسول    : ذات الرقاع هي  ) ٥(

بل هي بعد خيرب ، وحكى بعـضهم أن ذات الرقـاع اسـم    : سنة مخس ، وقيل   : أربع ، وقيل  
 بل إن : لغزوتني ؛ ومسيت بذلك ألن املسلمني حفيت أقدامهم يومها فلفوا عليها اخلرق ، وقيل             

بل رقع املسلمون فيها رايام ،      : بل اسم لشجرة هناك ، وقيل     : فيها جبالً فيه بقع ملونة ، وقيل      
 صالة وذكر النووي وغريه بأنه ال مينع اجتماع كل ذلك ، وهي الغزوة اليت صلى ا الرسول 

 ، صـحيح    ٤/١٥٧: ، السرية النبوية البـن هـشام       ١/٣٣٣:املغازي للواقدي : ينظر. اخلوف
  .٧/٤١٨: ، فتح الباري٦/١٢٨: ، شرح النووي على مسلم٤/١٥١٢:ريالبخا
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ِدوماؤه ت وقد علم النيب     ) ١ ()) يِرج ،          بذلك ومل ينكره ، ولو كـان الـدم 
 عن بيانه لـه وال سـيما أن         اخلارج من البدن ينقض الوضوء ملا سكت النيب         

احلاجة داعية لبيان مثل ذلك ، وال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجـة ، وقـد                 
  .)٢ (ابة يصلون جبراحام ومل ينقل أم كانوا يتوضؤون لذلككان الصح

  إن األحداث حممولة على التعبد فال يقاس بعـضها علـى           : جواب آخر 
  ألن العلة فيها غري معقولة املعىن ، فيقتصر يف األحداث على مورد النص              بعض ؛ 

  رج من سـائر  ما خيهبشوال جيوز أن ي: " دون غريه ، وألجل ذلك قال ابن املنذر      
   ختـرج  يٍح بني رِ  ِقر ألم قد أمجعوا على الفَ      ؛ اجلسد مبا خيرج من القبل أو الدبر      

  فأمجعوا على وجـوب الطهـارة   ؛  ِم الفَ ن املتغري خيرج مِ   اِءشوبني اجلُ ،   ِربن الد ِم
  ،  ال وضوء فيه   اَءشوأمجعوا على أن اجلُ   ،   ِرب الد نيف أحدمها وهو الريح اخلارج مِ     

  وبني ما خيرج من غري    ،  ن خمرج احلدث     بني ما خيرج مِ    ِقرففي إمجاعهم على الفَ   
                                                

 ، ونقله ١٤٩: ، ووصله ابن املبارك يف كتاب اجلهاد١/٧٦: أخرجه البخاري معلقاً يف صحيحه) ١(
 ح  ٣/٣٤٣: من رواية ابن إسحاق ، وأمحـد يف مـسنده          ٤/١٦٤:ابن هشام يف السرية النبوية    

، واملـروزي يف  ) ١٩٨( ح ١/٥٠:اب الوضوء من الدم، وأبو داود يف الطهارة ، ب ) ١٤٧٤٥(
   ١/٢٤: ، وابن خزمية يف صـحيحه      ٢/٨٧: ، والطربي يف التاريخ    ١٥٢: ينظر خمتصره  قيام الليل 

 ،  ١/٢٢٣:، والدارقطين يف الـسنن    ) ١٠٩٦( ح   ٣/٣٧٥:، وابن حبان يف الصحيح    ) ٣٦(ح  
، ويف  ) ٦٤٧( ح   ١/١٤٠:، والبيهقي يف الكـربى    ) ٥٥٧( ح   ١/٢٥٨:واحلاكم يف املستدرك  

 ، واحلديث من رواية عقيل بن جابر ، وقد وثقـه ابـن حبـان كمـا يف                   ٢/٣١٤:خالفياته
 ، وجهالة عقيل ال تضر احلديث ؛ ألا جهالة عني ال جهالة عدالة ، وجمهول                ٥/٢٧٢:الثقات

 ،  ١٢١ :نزهة النظر : العني مىت وثقه أحد من أئمة اجلرح والتعديل ارتفعت عنه اجلهالة ، ينظر            
 ، وصححه العيين يف عمدة      ٢/٦٨: ، واحلديث حسنه النووي يف اموع      ١/٢٣٢:عون املعبود 

 ، ١/٤٢:نصب الرايـة :  ، وينظر١/٣٥٧: ، وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود    ٣/٥٠:القاري
  .١/٢٣١: ، عون املعبود١/٩٩: ، السيل اجلرار١/٢٨١: ، فتح الباري٢/١١٣:تغليق التعليق

 ، عـون    ١/٩٩: ، الـسيل اجلـرار     ٦٨ - ٢/٦٧: ، امـوع   ١/٢٠١:حلاوي الكبري ا: ينظر) ٢(
  .١/٢٣١:املعبود
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  خمرج احلدث أبني البيان على أن ما خرج من سائر اجلسد غري جائز أن يقـاس               
  زعمـوا أن   "  :، مث قـال ملزمـاً احلنفيـة       "  ن خمرج احلـدث   على ما خرج مِ   

  وتركوا أن يوجبوا الوضوء   ،  بظهور دم االستحاضة والغائط والبول جيب الوضوء        
  ولو جاز أن حيكم ألحدمها حبكـم       ،  من الدم خيرج من سائر اجلسد حىت يسيل         

  . اآلخر وجب أن يكون اجلواب يف أحدمها كاجلواب يف اآلخر
  ؛وليس وجوب الطهارات من أبواب النجاسات بسبيل        : )١ (قال أبو بكر  

ـ ن د ح مِ عبادات قد جيب على املرء الوضوء خبروج الري        ولكنها مث جيـب   ،   ِهِرب  
   موضع احلدث مباء    سموترك أن ي  ،   األطراف واملسح بالرأس     لُسعليه كذلك غَ  

ـ  - وهو طاهر  -وقد جيب خبروج املين     ،   )٢ (أو حجارة    ، مجيـع البـدن   لُس غُ
ـ ِتالْوجيـب بِ  ،   سِج ن ولُوالب ،   وءـوجيب خبروج البول غسل أعضاء الوض         اِءقَ

   إن الطهـارات    :وغري جائز أن يقـال    ،   وكل ذلك عبادات      ، الُسِتغْ اال ِنيانتاِخل
 بل هـي عبـادات ال        ؛  عليها  فنجعل النجاسات قياساً    ، إمنا جتب لنجاسة خترج   

  .)٣ ( "جيوز القياس عليها
   النجس اخلارج من بالوضوء القائلون استدل وقد: " )٤ (قال املباركفوري

                                                
  .ابن املنذر: أي) ١(
ترك مس موضع احلدث باملاء أو احلجارة بسبب خروج الريح ، مفارقة بينه وبني البـول                : أي) ٢(

داث ، لكن ميتنـع     والغائط اليت ميس موضع احلدث فيهما باملاء أو احلجارة علماً بأا كلها أح            
  .القياس فيها اقتصاراً على مورد النص

   ، ١/٢٥٩: ، احمللـى ١/١٨:األم:  ، وينظر ١٧٥ – ١٧٤/ ١: ، األوسط  ٩١ - ٩٠:اإلشراف) ٣(
  .٢/٤٥: ، مرعاة املفاتيح١/٥٤: ، أسىن املطالب١/٢٣٦: ، الذخرية٢/٦٨:اموع

باركفوري ، أحد علماء اهلند املعاصرين ،       عبيد اهللا بن عبد السالم بن خان ، أبو احلسن امل          : هو) ٤(
برع يف الفقه واحلديث ، وكان قائد مجاعة أهل احلديث يف شبه القارة اهلندية ، تـرأس عـدة                   

مرعاة املفاتيح ، وحكـم التـأمني يف        : مناصب ملؤسسات دينية وعلمية ، ومن أشهر مصنفاته       
  .١/٣٦٢: ، تتمة األعالم١٣٦:مذيل األعال: هـ ، ينظر١٤١٤اإلسالم ، وغريها ، تويف سنة 
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 بأحاديـث  ، الفاحش ِموالد،   اِفعوالر ، ِمالفَ لِءِم يِءالقَكَ ، السبيلني غري من
 أدلتهم أقوى فمن ، أصالً ةٌجح ذلك نِم يٍءش يف وليس ، الصحابة نـع وآثار

 انتـوك ، ٍشيبح أيب بنت فاطمة شأن يف ، وغريه البخاري عند عائشة حديث
ـ  ِهِسفْنِب ثٌدح االستحاضة دم وأيضاً:" المث ق ،   " املستحاضات من ـ مج نِم  ِةلَ

 دمـع لـاألص ألن ؛ غريه عليه يقاس وال ، وءـللوض ضاِقن املستقلة األحدث
   وأمـا   ، ذلـك  علـى  دليل مـيق ومل ، لهذا األص  يرفع ما يقوم حىت النقض

 يف االستحاضـة  دم أن: زعمها در به أراد فإمنا )١ ( ))ا ذَِلِك ِعرق  منِإ((  :قوله
 دم وـه لـب النساء تادهـتع مما ليس هاـدم أن يعين ؛ غري ال احليض دم حكم
  .)٢ ("  ملرض فافهمانفجرت عرق

   ألـزم ابـن حـزم احلنفيـة بـأن يقولـوا             : اإللزام الثالـث   
ـ         وحنـوه قياسـاً علـى نقـضهم         يِءبنقض الوضوء بقليـل القَ

ــة وال فَــ   ــل دم االستحاض ــوء بقلي ــزم قرالوض    ، وإال ل
 .ضـقـالن

  بأن الباعـث هلـم علـى التفريـق بـني قليـل             : ونوقش من احلنفية  
  وبـني القليـل مـن دم       ،   وحنوه وكوـا ال ينـتقض ـا الوضـوء            يِءالقَ

ـ                    يِءاالستحاضة الناقض للوضوء هـو أن اآلثـار دلـت علـى أن قليـل القَ
ـ              ـ  لَءوالقَلَِس ال ينتقض ا الوضـوء حـىت يكـون ذلـك ِم    ؛ وهـو    ِم الفَ

   )٣ (أَو دسعةً: (( داث قال فيهاـ األحدوفاً عليه ملا عـ موقديث علي ـح

                                                
  .٣٣٥وذلك يف حديث املستحاضة وقد مضى ص) ١(
  .٤٦ - ٢/٤٥:مرعاة املفاتيح) ٢(
 ، النهايـة يف غريـب       ١/٤٢٣:الفـائق : ينظر. هي الدفعة الواحدة من القيء وحنوه     : الدسعةُ) ٣(

  .٢/١١٧:احلديث
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  ُأل الفَـمم١ ( ))ت (   ِو، وقـد رمرفوعـاً مـن حـديث أيب هريـرة           ي   ،   
وِمن دسعٍة يمُأل   (( :وذكر منها ))  يعاد الوضوَء ِمن سبعٍ    : ((  قال عن النيب   
 ا الفَمال ينقض الو   يَء، فدل ذلك على أن القَ     ) ٢())  ِبه   ضوء حىت يالفَ َألم وإال  م 

  .)٣ (فال نقض إذاً
فـال  ، فيبقى القياس قائمـاً  ، بأن اآلثار اليت احتجوا ا ال تثبت    : وجياب

فَيربني قليل احلدث وكثريهق .  
  

يتضح مما مضى يف مناقشة إلزام ابن حزم واجلواب عن تلك املناقشات ما             
  : يأيت

وهو عدم انتقاض الوضـوء مبـس       ؛  وا قوهلم   درطْاحلنفية أن ي  يلزم  : أوالً
 والقَلَـِس  يِءالقَ بعدم نقض الوضوء بِ    بناء عليه   البلوى بذلك فيقولوا   وِممع لِ ِركَالذَّ

                                                
 عند بعض احلنفية اسـتنكروه ، وردوه        أثر علي هذا احتج به مجاعة من احلنفية ، وملا مل يثبت           ) ١(

هذا غريب مل يثبت عن :"، وقال العيين" غريب:"١/٤٤:لعدم ثبوته ، قال الزيلعي يف نصب الراية
، وذكر احلافظ يف    " فلم يعرف :"١/٤١: ، وقال ابن اهلمام يف فتح القدير       ١/٢١١:البناية". علي

  . أنه مل جيده١/٣٣:الدراية
 ، وأورده   ١/٣٠٩: ، وينظر خمتصر خالفيـات البيهقـي       ٢/٣٤٥:فياترواه البيهقي يف اخلال   ) ٢(

 ، وضعفه البيهقي    ٩/١٤٧: ، واهلندي يف كنـز العمال     ٩/٣٠٥:السيوطي يف جامع األحاديث   
 ، واحلديث مـداره     ١/٣٣:هناك ؛ ألن إسناده واٍه جداً كما ذكره احلافظ ابن حجر يف الدراية            

 بن يزيد وهو ضعيف كما أفاده ابن عدي   داروعلى سهل بن عفان السجزي وهو جمهول ، واجل        
 ، وممن نقل ضـعفه مـن        ١/١٦٤: ، وابن اجلوزي يف الضعفاء واملتروكني      ٢/١٧٣:يف الكامل 

 ، وابن اهلمام يف فتح      ١/٢١٢: ، والعيين يف البناية    ١/٤٤:الزيلعي يف نصب الراية   : علماء احلنفية 
  .١/٤١:القدير

   ، ١/١٤: ، اهلدايـة ١/٧٤: ، املبـسوط ٣٢: األسرار ، ١/١٠٥:شرح خمتصر الطحاوي  : ينظر) ٣(
  .١/٣٠: ، العناية١/٩: ، تبيني احلقائق١/١٩٩: ، احمليط الربهاين١/٢٦:بدائع الصنائع
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        اِف الشتراكهما يف العلة وهي أن ذلك مما تعوالرعبـه البلـوى ، وال يـصح       م 
ـ  والقَلَِس وحنو ذلك ؛ ألن ع      يِءِف والقَ ن الرعا التفريق بني القليل والكثري مِ     موم 

  . البلوى تتحقق يف قليل ذلك وكثريه وهذا هو اإللزام األول هلم
يلزم احلنفية أن يفرقوا بني الدم الذي خيرج مـن البـدن وبـني دم             : ثانياً

االستحاضة اعتباراً بتفريقهم بني دم احليض ودم االستحاضة يف احلكـم وعـدم             
ني على اآلخر ، وال يصح االستدالل بكون احلديث قـد ورد            قياسهم أحد الدم  

     ِق أن ذلك يبذكر دم الِعرعا دِ    ممجيع الدماء لكو اَءم ع ـ   وقٍِر ن أن  ملا مـضى ِم
املراد باحلديث التفريق بني احلائض واملستحاضة يف احلكم ، فكما أن احلنفيـة مل              

      يقيسوا دم االستحاضة على دم احليض تعوجب أال يقيسوا الدم اخلارج من      داً ،   ب
البدن على دم االستحاضة اقتصاراً على مورد النص ، وال قياس إذاً لكون علـة               

  .احلكم مما ال يعقل معناه ، وهذا هو اإللزام الثاين هلم
إذا التزم احلنفية ما مضى يف اإللزامني الـسابقني فـال يلـزمهم أن              : ثالثاً

ه حبجة أـم نقـضوا الوضـوء بقليـل دم            وكثري يِءينقضوا الوضوء بقليل القَ   
االستحاضة ؛ لكوم حينها اقتصروا على ما ورد به النص ، فإن مل يلتزموا مـا                

 احلـدث ناقـضاً     ِلع يف اإللزامني السابقني فإنه يلزمهم أن يطَِّردوا يف ج         تركَذَ
للوضوء يستوي يف ذلك قليله وكثريه اعتبـاراً بنقـضهم الوضـوء بقليـل دم               

 .ستحاضة وهو اإللزام الثالث هلم ، وباهللا تبارك وتعاىل اهلداية والتوفيقاال
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  مــســألــة
نقـض الوضوء من أذية املسلم

َّ
ِ) ١ (،   

ِومـن مـــس الصلـيــب ِ
َّ ِّ َ

  . والـوثـن)٢ (
 

ذى املسلمني مـن   ذهب ابن حزم إىل عدم انتقاض الوضوء بسبب ما فيه أ          
الساِبب والش شيٍء          ِملْ والظُّ ِماِئت سوالكالم القبيح ؛ وال ينقض الوضـوء عنده م 

ن كـان   ثاً ، فإن فعل ذلك م     دى ح مسن األوثان وحنوها ؛ ألن أمثال ذلك ال ي        ِم
اِقعلى طهارة فطهارته بثٌةٌيد٣ ( على حاهلا ال ينقضها إال ح(.  

 
             إن عدم انتقـاض الوضـوء بكـل كـالم حمـرم كالـسب  والـش ِمت   

  ى الغري هو حمـل اتفـاق بـني العلمـاء ؛            ذَ مما فيه أَ   يٍحِب قَ لِّ كُ ِلووالكذب وقَ 
، وهو مـذهب األئمـة   ) ٤ (نقل هـذا االتفاق ابن املنذر ، وابن حزم ، وغريمها       

                                                
  .أي نقض الوضوء بكل ما فيه أذى للمسلم من سبه وشتمه وغيبته وحنو ذلك) ١(
تني ينصب عليها مـن أرادوا  اسم للودك والدهن ، وهو اسم خلشبتني متقاطع   : الصليب يف اللغة  ) ٢(

قتله ؛ ومسي املصلوب ذا ؛ ألنه إذا قتل منصوباً على خشبة الصلب سالت منـه الـدهون ،                   
  ). صلب: (مجهرة اللغة ، مقاييس اللغة ، املعجم الوسيط ، مادة: واجلمع صلْبان وصلُب ، ينظر

ن خشب ، أو معدن ،      اسم لكل ما كان على هيئة خطني متقاطعني م        : والصليب يف االصطالح  
أو نقش ، وهو ما يتقرب ويتربك به النصارى ؛ لكونه يرمز للخشبة اليت يزعمون أن املسيح قتل                  

 ، ٤٦٠:التعاريف للمناويالتوقيف على مهمات    ،   ١٣/٢٧:عمدة القاري : ينظر. منصوباً عليها 
  .١٢/٨٤: ، املوسوعة الفقهية٢٤٨: ، لغة الفقهاء١١/١٣٨:عون املعبود

  .١/٢٥٥:ر احمللىينظ) ٣(
 ،  ٢٠:تـب اإلمجـاع    ، مرا  ١/٢٣٠: ، األوسـط لـه     ١/١١٤:اإلشراف البن املنذر  : ينظر) ٤(

  .٢/٧٨: ، اموع١/١٥٨:اإلقناع البن القطان ، ١/١١٥:املغين
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ل أبو حممد ابن حزم اتفاق العلماء على عدم انتقاض الوضوء           ، وقد نق  ) ١ (األربعة
، وهو مفهـوم    ) ٢ (ِبمس شيٍء ِمن الصلْبان واألوثان وكل ما كان شأنه كذلك         

كالم العلماء فيما عدالصليب والوثن منها ِموه س٣ (ن نواقض الوضوء وليس م(.  
 

القول امللزم يف هذه املسألة هو قول احلنفية وقد أومأ ابن حزم هنـا إىل أن     
  احلنفية مل يقولوا بنقض الوضوء بالكالم احملرم وكل ما فيه أذيـة للمـسلمني ،               

ـ              ن األوثـان والـصلْبان     ومل يقولوا كذلك بنقض الوضوء ِمن مـس شـيٍء ِم
  .)٤ (وحنو ذلك

 
ألزم ابن حزم احلنفية أن يقولوا بنقض الوضوء بقول الكالم احملرم وكل ما             

 وحنو ذلك ، وألزمهم بأن يقولـوا بـنقض         ِمت والش ب الس نفيه أذية للمسلمني مِ   
 صليباً أو و سن مـ  ثَطهارة م ناً أو حنو ذلـك ، ومستنهـذا اإللـزام أقـوال    د   

 هلم فيما ثبت عنهم يف هذا الشأن ، فـإن  فرع ي يف ذلك وال خمالفالصحابة  
لِّمس ح احلنفية ما صح عن الصحابة       لُم        يف ذلك من الوضوء على االستحباب 

 يف الوضوء مـن  والندب ، فالواجب عليهم إذاً أن حيملوا ما أثر عن الصحابة         
  . الفوا احلقائقالرعاِف والقَيِء والقَلَِس على الندب أيضاً وإال فقد تناقضوا وخ

                                                
 ،  ١/٣٠٢: ، مواهب اجلليل   ١/٢٣٦: ، الذخرية  ١/٣٢: ، بدائع الصنائع   ١/٧٩:املبسوط: ينظر) ١(

  .١/٧٤: ، شرح منتهى اإلرادات١/١٤٥: ، اإلنصاف١/٦٣: ، مغين احملتاج١/٢١:األم
  .٢٠:مراتب اإلمجاع: ينظر) ٢(
   ،  ١/٢٣٦: ، الـذخرية   ٤٢-٤١: ، خمتـصر القـدوري     ١٩-١٨:خمتصر الطحـاوي  : ينظر) ٣(

 ،  ٤ - ٣: ، منـهاج الطـالبني     ١٦٨-١/١٥٤: ، العزيز شرح الوجيز    ١/٣٠٢:مواهب اجلليل 
  .٧٢ - ١/٦٨:إلرادات البن النجار ، منتهى ا٦٠ - ١/٥٧:اإلقناع للحجاوي

  .٢٦٢ - ١/٢٦١:احمللى: ينظر) ٤(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٦٤ 

  :ِمريف مسألة نقض الوضوء بالكالم املُح وملخص أقوال الصحابة 
 ًما روي عن ابن مسعود  : أوالـِة   َأل: ( أنه قالأَ مـن الْكَِلمضون أَت

 )١ ()ن أَنْ أَتوضأَ من الطَّعاِم الطَّيِبالْخِبيثَِة أَحب إلَي ِم
 ًا قالت     ما روي عن عائشة رضي     :ثانياأُ أَ: ( اهللا عنها أضوتيحم ِمكُدن 

 )٣ ()يِهِخ يقُولُها َأل)٢ (الطَّعاِم الطَّيِب والَ يتوضأُ من الْكَِلمِة الْعوراِء
 ًما روي عن ابن عباس       :ثالثا   ثَانِ  : (أنه قالـدثُ حثُ   :احلَدـدح 

 )٤ () حدثُ اللِّساِن:هما وأَشد ؛ وحدثُ اللِّساِن ،الْفَرِج
                                                

  ، )١٤٢٥ (١/١٢٥: أيب شيبة يف مصنفه، وابن) ٤٦٩ (١/١٢٧:أخرجه عبد الرزاق يف املصنف) ١(
ـ      ٢/٥٧١:وابن السري يف الزهـد      وابـن املنـذر يف       ، ٥٨:م يف الزهـد    ، وابـن أيب عاص

ـ         ١/٢٣٢:األوسط  ، والطـرباين يف املعجـم       ١/٦٨:ار ، والطحاوي يف شـرح معـاين اآلث
استدل النووي يف جمموعه ذا األثر تبعاً للمهذب ، وملـا  وقد ، ) ٩٢٢٤( برقم   ٩/٢٤٨:الكبري

 ، وقال اهليثمي بعـد أن ذكـره نقـالً عـن     ٢/٧٧:ينظر اموع . أورده مل يذكر فيه مطعناً      
  .١/٢٥٤:جممع الزوائد". ورجاله موثوقون:"الطرباين

 ،  ٢/٥٧٨:غريب احلـديث للخطـايب    : ينظر. هي القبيحة الزائغة عن الرشد    : عوراءالكلمة ال ) ٢(
  .٣/٣١٩: ، النهاية يف غريب احلديث٣/٤٠:الفائق

 ١/١٢٥:، وابن أيب شـيبة يف املـصنف  ) ٤٧٠(برقم  ١/١٢٧:أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ) ٣(
 أيب عاصـم يف   ، وابـن ٢٨٩:، وابن أيب الدنيا يف الـصمت وآداب اللـسان   ) ١٤٢٦(برقم  
 ، وإسـناده    ٤/٢٦١: ، والبيهقي يف شعب اإلميان     ١/٢٣٢: ، وابن املنذر يف األوسط     ٥٩:الزهد

: صحيح ، وقد استدل ذا األثر النووي تبعاً للـشريازي ومل يـذكر فيـه مطعنـاً ، ينظـر                   
   .٢/٧٧:اموع

ألثر مـداره علـى    ، وا٥/٣٠٢: ، وحنوه يف شعب اإلميان١/٢٣٢:رواه ابن املنذر يف األوسط    ) ٤(
 ، والتـاريخ    ٣٦:حاجب ومل يتابع عليه ، ولـذلك أورده البخـاري يف الـضعفاء الـصغري              

   د ، وأور  ٢/١٦٤: ، وحاجب هو أحد الـضعفاء كمـا يف ميـزان االعتـدال             ٣/٧٩:الكبري
العلـل  : ينظـر " ال يـصح عـن رسـول اهللا       : "ابن اجلوزي أثر ابن عباس مرفوعاً ، وقـال        

 ، وضعف النـووي أثـر ابـن عبـاس يف خالصـة              ١/٢٠١:حقيق له  ، الت  ١/٣٦٤:املتناهية
  .٢/٧٧:اموع:   ، وينظر١/١٤٤:األحكام
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راً ثَ أَ  ابن حزم   وحنو ذلك فقد أورد    يِبِل والص ِنثَ الو سمأما نقض الوضوء بِ   
أَحِد  كانت يف عنِق     مس بيده صِليباً  : ( أنه يف ذلك ؛ وهو ما روي عن علي         

 أَنه مل   اس ثُم أَخبر الن   ،  فلما دخل عِلي يف الصالَِة قَدم رجالً وذَهب        املُرتدين ، 
   ثَهدٍث أَحدلْ ذلك ِلحفْعِدثَ منها          ، يحأَنْ ي بفَأَح اسجهذه اَألن سم هلَِكنو 

  .)١ ()وضوًءا
ـ ن الر يف الوضوء ِمبلُن ذكرنا قَ بني تقليد مقرال فَ : " قال ابن حزم   اِفع 

 بـل   ،ن أذى املسلم    ن ذكرنا ههنا يف الوضوء مِ     د م وبني تقلي ،   ِسلَ والقَ يِءوالقَ
 موجـود وال     ألن اخلالف هنالك بني الـصحابة         ؛ هذا على أصوهلم أوكد   

 مثل  ونَعنشوهم ي   ،   وابن عباس     ،  وابن مسعود   ، خمالف يعرف ههنا لعائشة   
 وهو يف شأن إلـزامهم بـنقض        -، مث قال عقب ذلك بقليل        " هذا إذا وافقهم  

 وضوء م  و سثَن م  ـ   : " -يباً وأشباه ذلك  ِلناً أو ص ولقد كان يلـزم من يـ ع  مظِّ
 مما يأخذون به مما قـد       ٍريِثن كَ خالف الصاحب أن يأخذ ذا األثر فهو أحسن مِ        

  وهذا ممـا تناقـضوا       ، ن الصحابة    مِ فاِلخ ههنا م  يِلع لِ فرعوال ي ،  ذكرناه  
 أو القرآن  ،    إال يف خرب ثابت عن رسول اهللا         ا حنن فال حجة عندنا    ـوأم،  فيه  

قد قطع صالة الفرض بالناس من أجل        واحلمد هللا رب العاملني ال سيما وعلي        
   لعـل هـذا   :فـإن قـالوا   ،   ليقطعها فيما ال يراه واجبـاً       وما كان     ، ذلك

ـ  وغريه تقليداًاِفعن الر  ولعل كل ما أوجبتم فيه الوضوء مِ       :قلنا؛  استحباب   ن  مل
لَس٢ (" إمنا هو استحباب ف(.  

 
                                                

، ١٦/٨٦:جامع األحاديث للسيوطي: ظر، وين) ٤٦١ (١/١٢٥:أخرجه عبد الرزاق يف املصنف) ١(
جود انقطاع بني    ؛ لو  ١٣/٩٤٣: ، وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة      ٩/٢١٩:كنـز العمال 

  .أيب عمرو الشيبايندهين وبني عمار ال
  .٢٦٢ - ١/٢٦١:انتهى بتصرف يسري من احمللى) ٢(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٦٦ 

 
 

ما أومأ إليه ابن حزم يشري فيه إىل مذهب احلنفية هو صـحيح ثابـت يف                
 يف الوضـوء    بلُ ذكرنا قَ  ن ال فرق بني تقليد م     : "مذهب احلنفية ، فقول ابن حزم     

يشري بقوله ذلك إىل مذهب احلنفيـة يف نقـض          "  ِسلَ والقَ يِء والقَ اِفعن الر ِم
        الوضوء بأشباه ذلك ؛ وهو تقرير مذهبهم كما ميف املـسألة الـسابقة هلـذه        ر   

 قريباً أن مذهب احلنفية القول بعـدم نقـض الوضـوء            تركَ، وقد ذَ  ) ١ (املسألة
، وأن  ) ٢ (ى ملـسلم  ذَ ما فيه أَ   لِّ ، وكُ  ِملْ ، والظُّ  ِمت كالسب ، والش   بالكالم احملرم 

  مقتضى مذهب احلنفية هو القول بعدم نقض الوضـوء بنحـو مـس الـصلْبان         
  .)٣ ( ؛ فلرياجع ذلك يف املطلب الثاين من هذه املسألةاِنثَوواَأل

 
قد مضى نقل اتفاق العلماء على القول بعدم نقض الوضوء بالكالم القبيح            

 وحنوها ، فلرياجع ذلـك يف       اِنثَون األَ  مِ يٍء ش سماحملرم ، وعدم نقضه كذلك بِ     
  .) ٤ (املطلب الثاين من هذه املسألة
 

ن الكـالم احملـرم      بنقض الوضوء مِ   أراد ابن حزم إلزام احلنفية بأن يقولوا      
 استناداً إىل أصلهم يف     اِنثَون الصلْبان واألَ   مِ يٍء ش سمالفاحش ، ويقولوا بنقضه بِ    

                                                
  .٣٤٩ص) ١(
 ، بـدائع  ١/٧٩: ، املبـسوط   ١/١٥٦: ، شـرح خمتـصر الكرخـي       ١/٥٨:األصـل : ينظر) ٢(

   .١/٣٢:الصنائع
  .٣٦٣ - ٣٦٢ ص) ٣(
  .٣٦٣ - ٣٦٢ ص) ٤(
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 فاِلخ يف هذا الشأن وال م     ذلك ؛ وهو ما ثبت عن بعض صحابة رسول اهللا           
هلم يعريف هذاف .  

ـ  يف األ بأن ما ورد عن الصحابة      : فناقش احلنفية ذلك   ن مر بالوضوء ِم
 على االسـتحباب ، وال      لُمح وحنو ذلك إمنا ي    اِنثَو األَ سمالكالم الفاحش ، وبِ   

يعد مِ يٌء ش   ن ذلك حثاً ؛ ويشهد لذلك حديث أيب هريرة        د قال رسول  :  قال
  ،ال اهللاِإلَه ِإ ال :فَلْيقُلْ؛ ) ١ (الِت والعزى والَّ: يف حِلِفِهالَقَ حلَف فَنم)) :اهللا 
مقـو اِحِبِهـنال ِلص:عـ تك؛) ٢ (الَ أُقَاِمرقدصتفلو كان شيء من ) ٣ ())  فَلْي ،

 على فاعله الوضـوء ، فلمـا مل يكـن    الكالم احملرم يعد حدثاً ألوجب النيب     
  ن الوضوء يف هـذه اآلثـار هـو تكفـري اخلطايـا             كذلك ؛ عِلم أن الغرض مِ     

  .)٤ (وبوالذن
بأم إذا محلوا مـا ورد هنا مـن اآلثـار         : وأورد ابن حزم على احلنفية    

 على االستحباب فما الذي منعهم أن حيملـوا مـا ورد عـن              عن الصحابة   

                                                
طفان ، وكالمها صنمان اختـذا      الالت اسم لصخرة كانت لثقيف بالطائف ، والعزى شجرة لغ         ) ١(

   ،٨/٦١٢: ، فـتح البـاري  ٤/٢٢٠:النهاية يف غريب احلديث   : ينظر. من دون اهللا     معبوداً
  .١٩/٢٠٠:عمدة القاري

   ؛ ٩/٥٤: ، عـون املعبـود    ٦/٥٢٧:مرقـاة املفـاتيح   : أفعل القمـار معـك ، ينظـر       : أي) ٢(
   ،  ٢٥٦:املطلـع : ينظـر . اللعب الذي يأخذ الغالب فيه مـن املغلـوب مـاالً          : والقمار هو 

  .١٧٦:هدي الساري
 ح  ٤/١٨٤١:Z{~�]: متفق عليه ، أخرجه البخاري يف التفـسري ، بـاب          ) ٣(

  ).١٦٤٧( ح ٣/١٢٦٧:وأخرجه مسلم يف األميان ، باب من حلف بالالت والعزى ،) ٤٥٧٩(
   ، ١/٣٣: ، بـدائع الـصنائع  ١/٧٩: ، املبسوط ١٥٧ - ١/١٥٦:شرح خمتصر الكرخي  : ينظر) ٤(

 ، ٢/٧٨: ، اموع٢٣٣ - ١/٢٣١: ، األوسط له١١٦-١/١١٥:اإلشراف البن املنذر: ينظرو
  .١/٣٢٣: ، شرح العمدة البن تيمية١/١١٥:املغين
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ـ       الصحابة     ن الرعـاِف والقَـيِء والقَلَـِس علـى          يف مـسألة الوضـوء ِم
  .)١ (االستحباب ؟

  

   الكالم احملـرم الفـاحش      ِببس الوضوء بِ  ِضقْن أن يقولوا بِ   ال يلزم احلنفية  
   وما فيه أذيـة للمـسلمني ، وال يلـزمهم أيـضاً             ِبِذ والكَ ِمت والش بن الس ِم

 ؛ ألن    والصلْبانِ اِمنص واألَ اِنثَواَألشيٍء ِمن    ِسمأن يقولوا بنقض الوضوء بسبب لَ     
 يف الوضـوء  ا صح النقل عن بعض الصحابة  اثاً ، وم  دحتلكم األشياء ليست أَ   

من أشباه ذلك هو يف الواقع حممول على االستحباب ، يدل لذلك ألفاظ حديثهم              
فَأَحب أَنْ يحِدثَ   : (، وقوله ) ٢ (كما يف أثر ابن مسعود      ) أَحب إلَي : (كقوله

ادث وقـد   ، ويف الوضوء تكفري للذنب احل     )٣ (كما يف أثر علي     ) منها وضوًءا 

ــاىل  ــال اهللا تعــ  zy } |   { ~ �¡ ¢]: قــ

  © ¨§ ¦¥¤£Z )٤(.  
 وحنومهـا  يِءلكن يلزم احلنفية أن يقولوا بعدم نقض الطهارة بالرعاِف والقَ    

حالً ملا استدلوا به مما أثر عن الـصحابة          م   ـ   ن ذلـك علـى    يف الوضـوء ِم
   االستحباب ، كما حوا يف هذه املسألة آثار الصحابة       لُم     ، على االسـتحباب

والذي يظهر والعلم عند اهللا أن هذا اإللزام يلتحق بإلزام ابن حـزم احلنفيـة يف                
 احلنفية بنقض الوضوء بالكالم     ِلقُ ابن حزم هنا أنه إن مل ي       ادرماملسألة السالفة ، فَ   

                                                
  .١/٢٦٢:احمللى: ينظر) ١(
  .٣٦٤  قد سبق ذكره يف صوأثر ابن مسعود ) ٢(
  يف  سـبق   ، وأثـر علـي   ١/٢٣٣: ، األوسـط ١/١١٦:اإلشراف البـن املنـذر   : ينظر) ٣(

  .٣٦٥ص
  )١١٤: (سورة هود) ٤(
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 احملرم وماألَ س اِنثَو ح الً منهم ملا أثر عن الصحابة     م  على الندب ، فإنه جيـب 
 عليهم حاآلثار عن الصحابة     لُم      ـ ن الرعـاِف والقَـيِء      يف مسألة الوضوء ِم

والقَلَِس على الندب ؛ لكون أمثال هذه األمور ليست أحداثاً أيـضاً فالواجـب              
التسوية بينها يف احلكم وإال فقد تناقضوا ، واهللا تعاىل يقول احلق وهـو يهـدي                

 .السبيل
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  مــســألــة
ن القِالوضوء منقض 

َ
ه
ْ

ق
َ

ه
َ

   يف الصالةِة
 

 يف الصالة ، وأن من      ِةهقَهن القَ ذهب ابن حزم إىل عدم انتقاض الوضوء مِ       
ضحك يف صالته فأمسع جريانه فوضوؤه باٍق على حاله ال يبطله إال ح١ (ثٌد(.  

 
 يف الصالة هـو مـذهب مجـاهري    ِةهقَهن القَالقول بعدم نقض الوضوء مِ 

العلماء ؛ ثبت ذلك عن عدد من الصحابة والتابعني وفقهاء األمصار ، وممن ثبت              
   ،  ابن مسعود ، وأبو موسى األشعري ، وجـابر بـن عبـد اهللا               : عنه ذلك 

 ،  يِبعهو ما ذهب إليه الـش     وهذا القول نقل كذلك عن فقهاء املدينة السبعة ، و         
  وعطاء ، والزِرهوقد روي ذلك عن مكحول ، وهو إحدى الروايتني عـن             ي ، 

ــحاق ،      ــشافعي ، وإس ــك ، وال ـــول مال ــو ق ــي ، وه   األوزاع
،   املالكيـة ، وهـو مـذهب  ) ٢ ( ثور ، وأمحد ، وداود الظاهري ، وغريهم    وأيب

  ابن املنذر ، وابن قدامة ، والنووي ،ا رجحه ـ، وهو م) ٣ (والشافعية ، واحلنابلة

                                                
  .١/٢٥٦:احمللى: ينظر) ١(
 ، املدونـة  ١/٣٤٠: ، مصنف ابن أيب شـيبة ٢/٣٧٧: ، مصنف عبد الرزاق ١/٢١:األم: ينظر) ٢(

 ، ٢/٤٦٣: ، مسائل أمحد رواية ابنه صاحل١/٢١٩: ، مسائل أمحد وابن راهويه١/١٠٠:الكربى
 ، احلاوي ١/٢٢٧: ، األوسط له١/١١٣:املنذر ، اإلشراف البن   ٤٣:اختالف العلماء للمروزي  

 ، حليـة    ٢/٣٧٠: ، خالفيـات البيهقـي     ١/١٤٥: ، سنن البيهقي الكـربى     ١/٢٠٣:الكبري
  .٢/٧٥: ، اموع١/١١٦: ، املغين١/١٩٥: ، البيان للعمراين١/١٥٤:العلماء

مغـين   ،   ١/١٢٩: ، حتفة احملتـاج    ١/٢٢٨: ، الفواكه الدواين   ١/٣٠٢:مواهب اجلليل : ينظر) ٣(
  .١/٧٤: ، شرح منتهى اإلرادات١/١٣١: ، كشاف القناع١/٣٢:احملتاج
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  .)١ ( واستظهره ابن تيمية وغريه
 

  :يف هذه املسألة قوالن ملزمان ومها
  ــزم األول ــول املل ــشافعية ،   : الق ــة وال ــول املالكي ــو ق   ه

  ومقتضى إلزام ابن حزم هلـم يف هـذه املـسألة يـدل علـى أنـه                 
ـ              ينسب   ن  إليهم القـول بـأم ال يقولـون بـنقض الطهـارة ِم

   يف الصالة كما يفهـم ذلـك مـن خـالل إلزامـه هلـم                ِةهقَهالقَ
ـ قَهالقَباحلديث املرسل يف وجوب نقض الطهارة بِ       يف الـصالة ،     ِةه   

  وإال فما الفائدة من إلزام ابن حزم هلم بذلك لو كـان رأيهـم هـو                
  .)٢ (القول بالنقض ؟

  هو قول احلنفية ، فقد نسب ابن حزم هلم القـول           : زم الثاين القول املل
  .)٣ ( يف الصالةِةهقَهالقَبنقض الوضوء ِب
 

 ًألزم ابن حزم املالكية والشافعية القائلني بعدم انتقاض الطهـارة           :أوال 
  يف الصالة باحلديث املرسل يف شـأن نقـض الوضـوء          ِةهقَهن القَ ِم
 انَكَ: ( قال  يف الصالة ؛ وهو ما رواه أبو العالية عن النيب            ِةهقَهالقَِب
راِهللا ولُس  اِبِهحلِّي ِبأَصصيف ِبئٍْر  ،ي قَعِر فَوصالْب ِريرلٌ ضجاَء رفَج 

 فلما انصرف أَمر من ضِحك  ، فَضِحك بعض أَصحاِبِه ، يف الْمسِجدِ 

                                                
، ٢/٧٥: ، اموع١/١١٦: ، املغين١/٢٢٧: ، األوسط له   ١/١١٣:اإلشراف البن املنذر  : ينظر) ١(

  .٢٠/٥٢٦:جمموع فتاوى ابن تيمية
  .١/٢٦٥:احمللى: ينظر) ٢(
  .املصدر السابق: ينظر) ٣(
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فأراد ابن حزم هنا أن يلزم املالكيـة         ،) ١ () د الْوضوَء والصالَةَ  ن يِعي أَ
       ن قَ والشافعية بأصلهم احلديث املرسل فيقولوا بنقض طهارة مـ ه  يف  هقَ

وقد كان يلزم املالكيني والشافعيني القـائلني   : " صالته ، قال ابن حزم    
ـ   وراًهمبرسل سعيد وطاوس أن يقولوا ذه اآلثار فإا أكثر ظُ          يف ع ِدد 

ن أَمرلَس٢ ( "ه(. 
 ًـ        : ثانيا ـ قَهن القَ ألزم ابن حزم احلنفية القائلني بنقض الوضوء ِم يف  ِةه 

 يف غري الصالة ال تنقض      ةَهقَهالصالة بنظري هذه الصورة ، فكما أن القَ       
 ، وإال فقد    قر يف الصالة وال فَ    ِةهقَهالوضوء إمجاعاً فكذلك حكم القَ    

كـان  كذلك  و: "ض يف احلكم بني املسألتني ، قال ابن حزم        لزم التناق 

                                                
، وابـن أيب شـيبة يف     ) ٣٧٦٣( ح   ٢/٣٧٦:عبد الرزاق يف املصنف   هذا احلديث رواه مرسالً     ) ١(

 ،  ١/١٦٣: ، والدارقطين يف السنن    ٧٥: ، وأبو داود يف مراسيله    ) ٣٩١٧( ح   ١/٣٤١:املصنف
 ، وقد جاء هذا األثر مرفوعاً       ٢/٣٧٧:، ويف خالفياته  ) ٦٦٠( ح   ١/١٤٦:والبيهقي يف الكربى  

والبصري وغريمها ، وقد أعل العلماء هذه اآلثار  ، ومرسالً عن النخعي عن مجع من الصحابة 
 ، والـدارقطين يف     ١٦٩ - ٣/١٦٥:فال ختلو من مقال كما أفاده ابـن عـدي يف الكامـل            

 ، وابن اجلـوزي يف العلـل        ٤١٦ - ٢/٣٧٠: ، والبيهقي يف خالفياته    ١٧١ - ١/١٦١:سننه
نصب : ، وينظر  ١٩٨ - ١/١٩٤: ، والتحقيق يف أحاديث اخلالف       ٣٧٣ - ١/٣٦٧:املتناهية

 ،  ١/١١٥: ، التلخيص احلبري   ٣٧ - ١/٣٤: ، الدراية  ٢/٤٠٦: ، البدر املنري   ٥٢ - ١/٤٧:الراية
ومدار احلديث على أيب العالية وقد اضطرب عليه فيه ، وألجل ذلك تكلم فيه العلماء بسبب هذا 

خذ مبراسيل احلديث ، وسائر أحاديثه صاحلة مستقيمة ، وقد روي عن ابن سريين أنه ى عن األ         
 ،  ٢/٢٢:املعرفـة والتـاريخ   : ينظر. احلسن وأيب العالية ؛ ألما ال يباليان عمن أخذا احلديث         

  ، ١/١٤٤: ، اجلــوهر النقــي٧٩:التحــصيل ، جــامع ٣٩٢:الكفايــة يف علــم الروايــة
  .١١٧ - ٢/١١٦:إرواء الغليل

  .١/٢٦٥:انتهى بتصرف من احمللى) ٢(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٧٣ 

ـ           ويف  ، )١ (اةرصيلزم أبا حنيفة وأصحابه املخالفني اخلرب الصحيح يف املُ
 الثابتـة   نن ويف سائر ما تركوا فيه الـس        ، ي احلَ ِمِرج املرأة عن اهلَ   ـح

أن  على ما أمجع عليه مـن        للقياس أن يرفضوا هذا اخلرب الفاسد قياساً      
 فكذلك ال جيب أن ينقضه       ؛ الضحك ال ينقض الوضوء يف غري الصالة      

وال ،   وال يتبعـون الـسنن        ،  ولكنهم ال يطردون القياس     ، يف الصالة 
 يـأيت موافقـاً    يلتزمون ما أحلوا من قبول املرسل واملتواتر إال ريثمـا         

 رافضني لـه إذا خـالف تقليـدهم         لُوم أَ  مث ه   ، آلرائهم أو تقليدهم  
  .)٢ ( "هموآراء

 
 

   ما اقتضاه إلزام ابن حزم هنا وهو كونه يـشري إىل  :القول امللزم األول 
 يف الصالة هو    ِةهقَهالقَأن املالكية والشافعية يرون عدم نقض الوضوء بِ       

، وعليه فما اقتضاه إلـزام      )٣ ( الواقع مذهبهم كما هو يف مصنفام      يف
ـ قَهالقَابن حزم يف كونه يشري إىل أن قوهلم هو عدم الـنقض بِ             يف  ِةه 

 .الصالة صحيح ال غبار عليه

                                                
فعول من صريت املاء وحنوه تصِريةً ، وصريته صرياً إذا مجعته ، ينظـر              اسم امل : املُصراة يف اللغة  ) ١(

الناقة وحنوها : ، واملُصراةُ يف اصطالح الفقهاء هي  ) صري: (مقاييس اللغة ، املصباح املنري ، مادة      
ـ . اليت حبس لبنها يف ضرعها إيهاماً للمشتري بغـزارة لبنـها              ،  ٢٣٩:طلبـة الطلبـة   : رينظ

  .٤٠٣:، لغة الفقهاء ٢٣٦:طلعامل
  .٢٦٦ - ١/٢٦٥:احمللى) ٢(
 ، ١/٢٢٨: ، الفواكـه الـدواين  ١/١٥٨: ، شـرح اخلرشـي    ١/٣٠٢:مواهب اجلليل : ينظر) ٣(

   .١/٣٢: ، مغين احملتاج١/١٢٩: ، حتفة احملتاج٢/٧٥:اموع
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   م يـذهبون            :القول امللزم الثاينما نسبه ابن حـزم للحنفيـة بـأ   
ـ     ِةهقَهن القَ إىل نقض الوضوء مِ      ي يف الواقـع نـسبة       يف الـصالة ه

صحيحة ، وهو مذهب احلنفية كما أفاده مجـع مـن املـصنفني يف              
  .)١ (مذهبهم
 

      وهو قول املالكية والشافعية يف أن       :ذكر من وافق القول امللزم األول 
ضوء ، وقد مـضى أن      ثاً فال تنقض الو   د ح دع يف الصالة ال ت    ةَهقَهالقَ

ن الصحابة والتـابعني وفقهـاء      هذا القول هو قول مجاهري العلماء مِ      
األمصار ، وقد ذكرت أنه مذهب ابن حزم فلرياجع ذلك يف املطلـب             

 .)٢ (األول والثاين
        وهـو قـول احلنفيـة يف أن         :ذكر من وافق القول امللـزم الثـاين   

  قـد ذهـب إىل ذلـك        ينقض الوضوء ، ف    ثٌد يف الصالة ح   ةَهقَهالقَ
  النخعي ، واحلسن البصري ، وسفيان الثوري ، وهـو روايـة عـن              

الشِبع٣ ( ، واألوزاعيي( .  
 

ألزم ابن حزم املالكية والشافعية باحلديث املرسل القاضـي         : اإللزام األول 
  . يف الصالةِةهقَه القَنبإجياب نقض الوضوء ِم

                                                
  .١/١٤٤: ، رد احملتار١/١١: ، تبيني احلقائق١/١٥: ، اهلداية١/٧٧:املبسوط: ينظر) ١(
  .٣٧٠ص ) ٢(
 ، اخـتالف العلمـاء      ١/٣٤١: ، مصنف ابن أيب شـيبة      ٢/٣٧٧:مصنف عبد الرزاق  : ينظر) ٣(

 ، خمتصر اختالف العلمـاء      ١/٢٢٦: ، األوسط  ١/١١٢: ، اإلشراف البن املنذر    ٤٣:للمروزي
   .٢/٧٥: ، اموع١/١١٦: ، املغين١/٢٦٥: ، احمللى١/١٦١:للجصاص
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  :وقش هذا اإللزام بأمرينون
 ًاالستدالل باحلديث املرسل يف شـأن نقـض الطهـارة            : أوال دإمنا ر

 على أيب العالية ، وهذا احلديث حىت        هارد يف الصالة ؛ ألن م     ِةهقَهالقَِب
ـ ن أرسله إال أن احلُ  م ِددوراً يف ع  ه ظُ رثَكْوإن كان أَ    قـالوا إنـه   اظَفَّ

 احلديث ، ومرد كُلِّ من أرسله غـري أيب          ارده م حديث أيب العالية فعلي   
      يثُِدالعالية إىل أيب العالية ، فاحلديث حـِه وبِ ه ي عروقـد تكلم   ) ١ (ف ،

العلماء يف مراسيل أيب العالية ومل حيتجوا ا لكونه ال يبايل عمن أخـذ    
، وقد ذكرت يف قاعدة االحتجاج باحلـديث املرسـل أن     ) ٢ (احلديث

 يف الرواية عـن     ِهِزرح ت ِمدع بِ فِرن على أن املُرِسل إذا ع     وعلماء متفق ال
غري الثقات فإن حديثه ذلك مردودوال ي حت٣ ( بهج(. 

 ًثانيا : لِّمصِ لو س حديث القَ  ةُح قَهيف الصالة لكان األمر بالوضـوء       ِةه 
يف الـصالة ذنـب ،       ةَهقَهفيه حمموالً على اإلرشاد والندب ؛ ألن القَ       

 فِّكَوالوضوء يم إىل ما فيه           راهللا به الذنوب واخلطايا ، فأرشدهم وند 
   ، ال أنه أمرهم بالوضـوء علـى وجـه           ِةهقَهتكفري ذنبهم بسبب القَ   

 أنه مسع رسول اهللا     اإللزام ، وقد جاء يف حديث أيب بكر الصديق          
 يقول  )) :ذَ    ـا مِ م ذِْنبِمٍن يؤٍد مبن ع      ـِسنحـأُ فَيضوتبـاً فَين
 ثُم  ، ثُم يصلي ركْعتيِن فَيستغِفر اللَّه تعالَى ِإالَّ غَفَر اهللا له ،هورـالطُّ

                                                
   ، ١/٥٢٦: ، ذخرية احلفاظ   ١/١٤٧: ، سنن البيهقي الكربى    ٣/١٦٩:الكامل البن عدي  : ينظر) ١(

  .٤٠٢: ، هدي الساري١/٣٦٧:العلل املتناهية
   ،  ١/٣٤٦: ، املسالك البن العريب    ٣٩٢: ، الكفاية يف علم الرواية     ٢/٢٢:املعرفة والتاريخ : ينظر) ٢(

   ،  ٧٩:لعالئي ، جامع التحصيل ل    ١/٣٢٥: ، شرح العمدة البن تيمية     ١/١١٦:املغين البن قدامة  
  .١١٧ - ٢/١١٦: ، إرواء الغليل١/١٤٤:اجلوهر النقي

  .٧٦ يراجع ذلك ص) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((
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=  <      ? @ B  A  ] : قَولَ اهللا تبارك وتعاىلتالَ

 E  D CZ ) ة)١٢ ( )) ِإىل آِخِر اآلي( .  
ريح بانتقاض  ـليس فيه تص  ف ة احلديث دير صح  تق وعلى: " قال ابن تيمية  

 يف الصالة ذنـب وخطيئـة       ةَهقَهوا بذلك ألن القَ   رِملعلهم أُ ف  ؛ وضوئهم
 يف الصالة استخفاف ا     ةَهقَهألن القَ ، و فيستحب الوضوء والصالة عقبها     

  وهذا أقرب، ن الكالم احملرم واستهانة فيستحب الوضوء منها كالوضوء ِم
  

                                                
  )١٣٥: (سورة آل عمران) ١(
ــد ) ٢( ــارك يف الزه ــن املب ــذا اب ــو ه ــسنده١/٣٨٥:رواه بنح ــسي يف م    ، ٢: ، والطيال

ــسنده ــدي يف م ــصنف ١/٢:واحلمي ــيبة يف امل ــن أيب ش   ، ) ٧٦٤٢( ح ٢/١٥٩: ، واب
، ورواه أبـو داود يف كتـاب        ) ٢( ح   ١/٢: ، ويف مسنده   ١/١٥٩: الصحابة وأمحد يف فضائل  

  ، والترمذي يف الصالة ، باب ما جاء يف الصالة ) ١٥٢١( ح ٢/٨٦:الصالة ، باب يف االستغفار
ــة  ــد التوب ــة  ) ٤٠٦( ح ٢/٢٥٧:عن ــوم والليل ــل الي ــسائي يف عم    ، ٣١٥:، والن
ـ          ٦/١٠٩:ويف سننه الكربى     صالة ، بـاب مـا جـاء يف أن           ، وابـن ماجـه يف إقامـة ال

، والطـربي يف    ) ١( ح   ١/٩:، وأبو يعلـى يف مـسنده      ) ١٣٩٥( ح   ١/٤٤٦:الصالة كفارة 
 ، وابـن أيب حـامت يف        ١٥/٣٠٢: ، والطحاوي يف شـرح مـشكل اآلثـار         ٤/٩٦:تفسريه

ــسري ــحيحه ٣/٧٦٥:التف ــان يف ص ــن حب ــرباين يف ) ٦٢٣( ح ٢/٣٨٩: ، واب   ، والط
 ،  ٣١٦: ، وابن السين يف عمل اليوم والليلـة        ٥١٧: الدعاء ، ويف ) ٥٨٤( ح   ١/١٨٥:األوسط

 ، ويف معرفـة     ١/١٤٢:أخبار أصـبهان  ذكر   ، وأبو نعيم يف      ٢/١٥٤:ومتام الرازي يف فوائده   
 ،  ١/١١٠: ، ويف الدعوات الكـبري     ٥/٤٠١: ، والبيهقي يف شعب اإلميان     ٦/٣٥٤٠:الصحابة

 ، واحلديث صحيح اإلسناد فقد ١/٣٥٣: ، ويف معامل التنـزيل٤/١٥١:والبغوي يف شرح السنة
 ، وابن كثري يف تفسري القـرآن  ١/١١:حسن إسناده مجع من العلماء كالذهيب يف تذكرة احلفاظ      

وصححه أمحد شاكر يف تعليقـه        ،   ١/٢٣٤: ، وابن حجر يف ذيب التهذيب      ١/٤٠٨:العظيم
الترغيـب   ، وصـحيح  ٥/٢٥٢: ، واأللباين يف صـحيح أيب داود   ٢/٢٥٩:على سنن الترمذي  

  .١/١٦٥:والترهيب
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  .)١( " وىلوأشبه بالسنة فحمل احلديث عليه أَ، صول إىل قياس األ
وا قوهلم يف عـدم انتقـاض       درطْألزم ابن حزم احلنفية بأن ي     : اإللزام الثاين 

ـ قَهوا به حكم القَ   قُِحلْيفَ،   خارج الصالة    ِةهقَهالقَالوضوء بِ  يف الـصالة فـال      ِةه 
  .ئر الفقهيةينقضوا الوضوء ا ، وإال فقد تناقضت أحكامهم يف النظا

ـ قَهالقَبأن القياس يقتضي عدم نقض الوضوء بِ      : ونوقش هذا اإللزام   يف  ِةه 
ثاً لكنهم عدلوا عن القياس يف هـذه املـسألة          د ليست ح  ةَهقَهالصالة ؛ ألن القَ   

ـ قَهالقَاستحساناً بالنص ؛ وهو حديث أيب العالية وغريه يف نقض الوضوء بِ            يف  ِةه 
وبقي ما  ،   يف الصالة عن القياس باألثر       ةُهقَهفخرجت القَ ،  ) ٢ (الصالة وقد تقدم  

  .)٣ (وراء ذلك على أصل القياس
ا هارد يف الصالة م   ِةهقَهن القَ بأن اآلثار الواردة يف شأن الوضوء مِ      : وأجيب
ـ  احلديث ؛ لكـون أيب العاليـة ال ي  اظُفَّا حهفَعوقد ض، على أيب العالية   ايل يف ب

مهيِلاِسر   يف أن ي ِورعن أَ  ي أَ ي وألجـل ذلـك تـرك العلمـاء األخـذ            ٍدح ،   
 األمر بالوضوء فيها على الندب      لَِمح صحة تلك اآلثار لَ    ، مث لو سلِّم   ) ٤ (مبراسيله

ـ  ،  واإلرشاد ، لكون الضحك يف الصالة خطيئة         ِرولذا شالوضـوء تكفـرياً     ع 
  . للذنب 

                                                
 ، االنتـصار  ١/٢٠٥:احلـاوي الكـبري  :  ، وينظـر ١/٣٢٦:انتهى بتصرف من شرح العمدة ) ١(

، ٢١/٢٤٢ ، ٢٠/٥٢٧:فتاوى ابن تيمية ، جمموع ٢/٧٨: ، اموع للنووي١/٣٦٠:للكلوذاين
  .١١/٩٥:حاشية ابن القيم على سنن أيب داود

  .٣٧١ص ) ٢(
 ، البنايـة    ١/٣٢: ، بـدائع الـصنائع     ١/٧٧: ، املبسوط  ٤/١١٦:الفصول يف األصول  : ينظر) ٣(

  .١/٤٤: ، البحر الرائق١/٢٣٥:للعيين
   ،  ١/٣٤٦: ، املسالك البن العريب    ٣٩٢: ، الكفاية يف علم الرواية     ٢/٢٢:املعرفة والتاريخ : ينظر) ٤(

   ،  ٧٩: ، جامع التحصيل للعالئي    ١/٣٢٥: ، شرح العمدة البن تيمية     ١/١١٦:املغين البن قدامة  
  .١١٧ - ٢/١١٦: ، إرواء الغليل١/١٤٤:اجلوهر النقي
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ـ      م لُّوكُ: " )١ (قال ابن قيم اجلَوِزية    ن واقع معصية فإنه يؤمبالوضـوء   ر 
   حريق املعصية    ئُِفطْوالصالة فإن الوضوء ي   ،  عليه حديث األمر    لَِموأحسن ما ح 

  ، يف الـصالة معـصية  ةَهقَه فإن القَ ، يف الصالة هذا الوجهِةهقَهن القَ بالوضوء مِ 
  .)٢ ( "ا ميحو به أثره وضوءاًثَِدحن فعلها بأن ي م النيب رمأَفَ

  

 ال يلزم املالكية والشافعية أن يأخذوا       ):للمالكية والشافعية : (اإللزام األول 
 ِةهقَهن القَ باحلديث املرسل الذي أورده ابن حزم عليهم يف شأن األمر بالوضوء مِ           

    يف الصالة ؛ ألن مدار      احلديث على أيب العالية ، وم رلَسهذا ال تقوم   ه   ـ  به ح ةٌج 
فهو خارج عن حمل النـزاع كما عِرف يف حترير حمل النــزاع يف االحتجـاج        

ـ    )٣ ( يف مباحث القواعد األصولية املتقدم ذكره      ِلسرباملُ ـ  ِضر، وعلى فَ الت يِمِلس 
بصحته فإن األمر بالوضوء فيه محعلى االستحباب كَولٌم ما مقريباًر .  

 يلزم احلنفية أن يطَِّردوا يف قياسهم فكما أم ال          ):ةللحنفي: (اإللزام الثاين 
ـ قَهقَلْ خارج الصالة حدثاً ، فيلزمهم أن حيكموا بـذلك لِ          ةَهقَهيعدون القَ  يف  ِةه 

الصالة لعدم وجود الفارق بني املسألتني ، وأما األثر الذي استحسنوا به وعدلوا              
 كان صحيحاً ، فلمـا مل يـصح         به عن القياس فإمنا كان يتجه االستدالل به لو        

                                                
  حممد بن أيب بكر بن أيوب ، أبو عبد اهللا الزرعي ، الشهري بابن قـيم اجلَوِزيـة ، الفقيـه          : هو) ١(

زاد : احلنبلي ، بل اتهد املطلق كما وصفه بعض العلماء ، صاحب التصانيف الشهرية ومنـها              
املقـصد  : هــ ، ينظـر    ٧٥١د ، وإعالم املوقعني ، وغريها تويف سـنة          املعاد ، وبدائع الفوائ   

  .٦/١٦٨: ، شذرات الذهب٢/٣٨٤:األرشد
 ،  ١/٢٠٥:احلاوي الكبري للمـاوردي   :  ، وينظر  ١١/٩٥:حاشية ابن القيم على سنن أيب داود      ) ٢(

 ،  ٢٠/٥٢٧: ، جمموع فتاوى ابن تيمية     ٢/٧٨: ، اموع للنووي   ١/٣٦٠:االنتصار للكلوذاين 
   . ١/٣٢٦: ، شرح العمدة البن تيمية٢١/٢٤٢

  .٧٦ص ) ٣(
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٣٧٩ 

وهي كوا ال تنقض طهـارة وال       ؛   يف الصالة على أصل القياس       ةُُهقَهبقيت القَ 
     لِّمـ       توجب وضوءاً ، مث لو س ـ قَهن القَ صحة احلديث يف شأن الوضـوء ِم يف ِةه 

ـ قَهالقَالصالة لكان محله على اإلرشاد والندب تكفرياً للذنب احلاصـل بِ           يف  ِةه 
 عن القياس ـذا األثـر ، فكانـت          ولُد الع حِص ويف كال احلالني ال ي     الصالة ، 

 ذلك ، وهو    لِّكُ يف عدم نقض الوضوء بِ     واٌء يف الصالة ويف غري الصالة س      ةُهقَهالقَ
  .رأي مجاهري العلماء كما سبق ، واهللا تعاىل أعلم
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٣٨٠ 

  مــســألــة
ِالغسل م

ُ ْ ُ
  ن خروج املني ألي سبب كان

 
ن الشخص ألي سبب    ذهب ابن حزم إىل وجوب الغسل إذا خرج املين مِ         

بدوا ، أم كان ِلمرٍض وِعلَّـٍة ،          أم ٍةذَّلَسواء كان هذا اخلروج بِ    ؛  كان خروجه   
  .)١ ( مل يشعر به حىت خرج منهأم بسبب ضربة ، أم

 
جب الغـسل سـواء كـان    وافق الشافعية ابن حزم يف أن خروج املين يو       

 خرج منه ومل يشعر به كل ذلك موجب للغـسل           خروجه بشهوة أم بغريها ، أم     
  . ) ٤ ( ، ورواية عند احلنابلة)٣ ( لبعض املالكيةولٌ ، وهو قَ)٢ (عندهم

 
القول امللزم يف هذه املسألة هو قول أيب حنيفة ومالك فقد نسب ابن حزم              

    ما يقوالن بأن من خرج منه املين بغري شهوة فال غُ       إليهما ألَس   عليه ؛ س كان  اٌءو 
حنو ذلك ، وإمنا جيب عليه الوضـوء فحـسب باعتبـاره         ملرض وِعلَّة أم برٍد ، و     

  .)٥ (يِلِبن السخارجاً ِم
 
 

                                                
  .٢/٥:احمللى: ينظر) ١(
  .٢/١٥٨: ، اموع١/١٨٢: ، العزيز١/٣٧:األم: ينظر) ٢(
  .١/٢٩٥: ، الذخرية١/٦٥:عقد اجلواهر: ينظر) ٣(
  .١/١٧٨: ، املبدع١/١٦٦:الفروع: ينظر) ٤(
  .٢/٦:احمللى: ينظر) ٥(
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٣٨١ 

 
ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً بطرد القياس فكما أما حكمـا للغـائط           
والبول والريح بإجياب الوضوء كيفما خرج ذلك ، واحليض كـذلك موجـب             
  للغسل كيفما ظهر ، فيجب أن حيكما خلروج املين بوجـوب الغـسل كيفمـا               

أما خالفهم للقيـاس    : "  ، قال ابن حزم    خرج ، وإال فقد لزم تناقض أحكامهما      
    وِجفإن الغائط والبول والريح م؛  للوضوء ةٌب      وال خيتلفون أن كيفما خ رذلـك   ج 

فكان ؛   فيه   لُس فالغ جر للغسل وكيفما خ   بوِجوكذلك احليض م  ،  فالوضوء فيه   
  وال ،وال بالـسنة عملـوا  ،  فال بالقرآن أخذوا  ،الواجب أن يكون املين كذلك   

  .) ١ ( "وادرالقياس طَ
 

 
   بأمـا يـشترطان لوجـوب       -ما نسبه ابن حزم أليب حنيفة ومالـك         

الغٍةذَّلَن خروج املين أن يكون ذلك بِ       مِ ِلس وش هٍةو   ِري ظهـوره عـن      ، فإن ع
 هو املذهب الصحيح عندمها كما حكـاه        -مقارنة اللذة مل جيب الغسل عندمها       

  .)٢ (ابن حزم عنهما
 

يتفق مذهب احلنابلة مع مذهب احلنفية واملالكية يف اشتراط خروج املـين            
     مع الشهوة حىت يوجب ذلك الغ٣ (لَس (،  فإن خ رـ     بال شهوةٍ  ج فال جيب الغ لُس 

                                                
  .املصدر السابق) ١(
 ، وينظر ملذهب    ١/١٦: ، اهلداية  ١/٣٧: ، بدائع الصنائع   ١/٦٧:املبسوط:  ملذهب احلنفية  ينظر) ٢(

  .١/١٢٧: ، حاشية الدسوقي٦٠: ، جامع األمهات١/٥١:التلقني: املالكية
   .١/١٣٩: ، كشاف القناع١/٢٢٧: ، اإلنصاف١/١٧٨:املبدع: ينظر) ٣(
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٣٨٢ 

حينها ؛ وعليه فمذهب مجهور الفقهاء احلنفية واملالكية واحلنابلة يقضي بأن املـين   
 بأن  ةٌوه منه واجب ، فإن ظهر املين ومل يصحبه ش         لُس فالغ  وشهوةٍ ٍةذَّلَمىت خرج بِ  

 فيه بل يكفي فيـه      لَس غُ  فال يِلِبن الس كان ذلك ِلمرٍض ، أو برٍد ؛ فهو خارج مِ         
  .) ١ (الوضوء

 
ن ظهر   على م  لَسا مل يوجبا الغ   مأراد ابن حزم أن يلزم أبا حنيفة ومالكاً لَ        

 فأراد أن يلزمهما حبكمهما يف نظري هذه املـسألة وهـي أن             منه املين بغري شهوةٍ   
   وِجالبول والغائط والريح مبلوضوء كيفما خرجـت ؛ وكـذلك احلـيض          ل ات

وِجملْ لِ بغِلس       طْ كيفما ظهر ؛ فكان يلزم أن يروا ذلك يف خروج املـين فهـو        د
وِجملْ ِلبغكيفما ظهر وإال لزم النقض يف أشباه الفروع ونظائر املسائلِلس .  

جود إمنا مل يطَِّرد احلكم يف املسألتني لو      : وميكن أن يناقش هذا اإللزام فيقال     
 إذا خرج يئته املعتادة وصـفته       لَس الغ بوِج بينهما ، فلما كان املين إمنا ي       ِقرالفَ

       فإن ختلف هذا مل حيكم لـه   ِةذَّ واللَّ ِقفْاملعروفة ؛ وهو كونه خيرج على صفة الد ، 
 بوجوب الغإذ إنه مل خيرج حينها على صفته املعتادة ، أما البـول والـريح               ِلس 
 حىت جيـب الوضـوء      قفْ والد ةَذَّ مل يتعلق ا هذا الوصف أعين اللَّ       والغائط فإا 

بوجود هذا الوصف فكان وجودها سبباً للوضوء كيفما خرجـت فـال عـربة              
  . للشهوة فيها ، فكان ختلف احلكم بني املسألتني ظاهراً وهو ختلف العلة فافترقا 

  ونـه  ومما يدل علـى أن املعتـرب يف املـين خروجـه املعتـاد وهـو ك                
  : )٢ (لم يف صـحيحه   ـا رواه مـس   ـه م ـال تدفق ـوة يف ح  ـذة وشه ـلـب

                                                
 ،  ١/١٢٧: ، حاشية الدسـوقي    ٦٠: ، جامع األمهات   ١/١٦: ، اهلداية  ١/٦٧:املبسوط: ينظر) ١(

   .١/١٣٩: ، كشاف القناع١/٢٢٧:اإلنصاف
  ).٣١٠( ح ١/٢٥٠:كتاب احليض ، باب وجوب الغسل على املرأة خبروج املين منها) ٢(
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 وعاِئـشةُ   هت لَ الَقَفَ  جاَءت ِإىل النيب     - رِضي اهللا عنها   - )١ (أَنَّ أُم سلَيمٍ  ( 
هدامِ          :ِعننلُ يف الْمجى الررى ما يرأَةُ ترولَ اللَِّه الْمسى مِ   ،  يا ررا ما   ن فَتفِْسهن   

 يا أُم سلَيٍم فَضحِت النساَء تِربـت        :الت عاِئشةُ ـ فق  ، ن نفِْسهِ يرى الرجلُ مِ  
 نعم فَلْتغتِسلْ يا أُم سلَيٍم إذا  ،بلْ أَنِت فَتِربت يِمينِك(( :فقال ِلعاِئشةَ  ،)٢ (يِمينِك

  .   ))رأَت ذَاك
بق بإشارته على أن املعترب يف املين خروجه بشهوة ؛ ألن           فدل احلديث السا  

ن نفسها كما يرى الرجل وهو الشهوة ، وألجل         أم سليم سألت عما تراه املرأة مِ      
   ! . اَءس النِتحضفَ: ذلك قالت هلا عائشة

  هـلْ تِجـد   : ((  الشهوة صـرحياً كمـا يف روايـة   ركْبل إنه قد ورد ذِ  
  . ) ٣ ( ))؟ شهوةً

  : قـال له أن النيب وكذلك قد جاء يف حديث علي بن أيب طالب 

                                                
   ، اختلـف    أم سليم بنت ملحان بن خالد اخلزرجية النجارية ، أم أنس بـن مالـك                : هي) ١(

  نضر يف اجلاهلية مث دعتـه لإلسـالم فـأىب مغـضباً            يف امسها كثرياً ، كانت حتت مالك بن ال        
   ، كانـت مـن عقـالء        مث انتقل للشام وهلك عنها ، مث تزوجها أبو طلحة األنـصاري             

  النساء ، وكانت تغزو مع رسول اهللا ، وروت عنه مجعاً مـن األحاديـث ، ومل أعثـر هلـا                     
ــاة ــاريخ وف ــى ت ــاهاعل ــها وأرض ــي اهللا عن ــر.  رض ــتيعاب: ينظ    ، ٤/١٩٤٠:االس

  . ٧/٣٧٦:أسد الغابة
  مما استعملته العرب وجاء على ألـسنتهم وجـرت ـا عـادم     ) تربت ميينك : (هذه اللفظة ) ٢(

أي هللا دره ، وقيـل معناهـا   ) قاتله اهللا ما أحسن ما قال : ( وهو ال حيمل معىن الدعاء كقوهلم  
  شـرح  : ينظـر . غفلـه االستغناء ، وقيل بل املراد لفت االنتباه إىل افتقـار الـسائل عمـا أ              

   ،  ٥٥٩: ، تفـسري غريـب مـا يف الـصحيحني          ١/٢٩٥: ، االسـتذكار   ٩/٣٢٩:ابن بطال 
  .١/١٨٤:النهاية البن األثري

، ) ٢١٥٧( ح   ٥/٥٣:، ومسند ابن راهويـه    ) ٨٨٢( ح   ١/٨٠:كما يف مصنف ابن أيب شيبة     ) ٣(
  .٢/٥٠٧:املطالب العالية البن حجر: وينظر
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 ِةداخلروج على وجـه الـش  :  والفَضخ هو )١ ( ))ا فَضخت الْماَء فَاغْتِسلْ   ذَِإفَ(( 
فدل ذلك على أن املعترب يف املين خروجه يف حاله املعتـاد وصـفته               ) ٢ (ِقفْوالد ،

ـ    ِلسالغاملعروفة حىت يكون سبباً يف إجياب         بينـه  قر خبروجه وإال فال ؛ ألنه ال فَ
حينها وبني املذْي الذي يكون سبباً يف إجياب الوضوء ، وخروج املين على وجـه          

أَ ِةذَّ واللَّ ِقفْالد لَع       هو أدىن أحواله    ِةذَّ واللَّ ِقفْى أحواله ، وخروجه على غري وجه الد 
 لُس يتعلق بأعلى أحواله ، فوجب الغ      وهو النادر ، فلم يتعلق بأدىن أحواله منه ما        

يف أعلى أحواله دون أدىن أحواله ، أصله دم احليض واالستحاضة فإن دم احليض              
ـ           هو أعلى أحوال ظهور الدم فكان سبباً يف وجوب الغدون االستحاضـة  ِلس ، 

    وِجوهي أدىن أحواله فال تغُ ب س     الفَ ِبالَقَالً ، وال يصح أن يبـني املـسألتني  ِقر  
 ؛  يِنا م ماله كِ وىلاملسألة األُ حبجة أن دم احليض غري دم االستحاضة يف حني أن           

ـ ى املين إذا خرج بغـري د      مسوأيضاً ال ي  : ألنه يقلب ذلك عليه فيقال     ـ  ٍقفْ    ٍةذَّ ولَ
ِنماً بل هو شبيه املين      ي  ، وإن سمي ِن ماً فَ يتجزاً فـال ينـاط بـه حكـم املـين           و  

  . )٣ (ىل أعلمواهللا تعا
 

                                                
، ) ٨٦٨( ح   ١/١٠٩:، وأمحـد يف مـسنده     ) ٩٨٥( ح   ١/٨٩:فهرواه ابن أيب شيبة يف مصن     ) ١(

، وأبو داود يف الـسنن ، كتـاب الطهـارة ، بـاب يف            ) ٨٠٣( ح   ٣/٤٨:والبزار يف مسنده  
 ١/١١١:، والنسائي يف اتىب ، كتاب الطهارة ، باب الغسل من املين           ) ٢٠٦( ح   ١/٥٣:املذي

، وصححه ابـن   ) نضحت املاَء أَ: ( وفيه١/١٥:، وصححه ابن خزمية يف صحيحه   ) ١٩٣(ح  
 ، ٢/١٦٣:، وصححه النووي يف امـوع   ) نضحت: (  وهو فيه    ٣/٣٩١:حبان يف صحيحه  

  .١/١٦٢:واأللباين يف إرواء الغليل
  .١/١٢٨: ، املغين البن قدامة٣/٤٥٣: ، النهاية٣/١٢٤:الفائق: ينظر) ٢(
 ،  ٣٨١: ، األسرار للدبوسي   ١/٢٠٧:يد ، التجر  ١/١٥٥:اإلشراف للقاضي عبد الوهاب   : ينظر) ٣(

  .١١/١٨: ، أحكام الطهارة١/١٢٨: فما بعد ، املغين١/٣٧٠:االنتصار للكلوذاين
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     ال يلزم أبا حنيفة ومالكاً وم     ن وافقهما أن يقولوا بوجوب الغِلس  ن  على م
  ِنخرج منه مبغري شهوة اعتباراً بقوهلم يف مسألة خروج البول والغائط والـريح            ي 

ـ           بـني  ِقروأا أسباب يف وجوب الوضوء كيفما خرجت ؛ وذلك لثبـوت الفَ
لتني إذ املعترب يف املين خروجه بلذة وشهوة وهي حالته املعتادة خبالف خروج             املسأ

فلمـا تباينـت العلـة يف       ،  قاً  لَطْ م ِةذَّلَّالبول والغائط وحنو ذلك فال اعتبار فيها لِ       
  .املسألتني مل حيكم إلحدامها مبا حيكم فيه لألخرى واهللا تعاىل أعلم بالصواب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٨٦ 

  مــســألــة
غس
ْ ُ

ل اجلمعة لليوم أو للصالة ؟
ُ

  
 

     سلَذهب ابن حزم إىل أن الغ         ى لَّ يوم اجلمعة هو لليوم ال للصالة ، فإن ص
ن أَ مى اجلمعة دون أن يغتسل ، مث اغتسل بعد ذلك قُ          تيلَب الغ ـ  فقد أَ  وِبر صاب 

السِل اجلمعةوأجزأه ذلك عن غُ، ة بفعله ن١ (س(.  
 

 اجلمعة هو لليـوم ال      وافق بعض احلنفية ما ذهب إليه ابن حزم بأن غُسلَ         
 اغتسل يوم اجلمعة قبيل الغروب فقد وافق السنة بفعله ذلك ، وهذا             ِنللصالة فم 
ِلاِبقَالقول يف مما ص ححهج م٢ (فيةن علماء احلن ِمع(.  

 
القول امللزم يف هذه املسألة هو قول مالك فقد نسب ابن حزم إليـه أنـه                

 إىل صالة اجلمعة ، فـإذا     اِحوالريقول بإجزاء الغسِل يوم اجلمعة إذا كان متصالً بِ        
ن غُسِل اجلمعة ، وهذا يعـين أن         للصالة مل جيزئه ذلك ع     ِهاِحورمل يتصل الغسلُ بِ   

  .)٣ (مالكاً يرى أن الغسلَ هو للصالة ال لليوم
 

                                                
  .٢/١٩:احمللى: ينظر) ١(
وينسب ذلك للحسن بن زياد من احلنفية ، ونسبه بعضهم حملمد بن احلسن وغريمها ، وقد وهم               ) ٢(

 والصواب أنه للحسن بن زياد كما قدمت ،          ، ٢/٢٢:ابن حزم حني نسبه أليب يوسف يف احمللى       
 ، حاشية   ١/٦٧: ، البحر الرائق   ١/١٨: ، تبيني احلقائق   ١/١٧: ، اهلداية  ١/٨٩:املبسوط: وينظر

  .١/١٦٩:ابن عابدين
  .٢/٢٢:احمللى: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٨٧ 

 
           ـ ألزم ابن حزم مالكاً يف هذه املسألة بفعل الصحايب الذي ال ي عرلـه   ف 

ماِلخن الصحابة    مِ ف       كَ : "  ؛ وهو ما روي عن ابن عمر هانَأَن  ِسلُ بتغي   ـدع
، فكان يلزم مالكاً    ) ١ (" ن غُسِل الْجمعةِ   ِبِه مِ  ئِزتجيطُلُوِع الْفَجِر يوم الْجمعِة فَ    

   للـصالة ، قـال      اِحوالرأن يقول بإجزاء الغسِل يوم اجلمعة ولو مل يكن متصالً بِ          
ال لـه    و ،ن الصحابة والتـابعني      مِ ٍدح قول مالك عن أَ    لَثْما نعلم مِ  : " ابن حزم 

 ما يقولون يف    وكثرياً،  وال قول صاحب    ،  وال قياس   ،  وال سنة   ،  حجة من قرآن    
،  فاِلخن الصحابة م   له مِ  فرع قول الصاحب الذي ال ي     الِف خِ يِعِنشتمثل هذا بِ  

ـ عوما ي ،  وهذا مكان خالفوا فيه ابن عمر        ـ    ملَ   ن الـصحابة يف ذلـك       لـه ِم
ماِلخ٢ ( "ف(.  

 
 

إن ما نسبه ابن حزم ملالك هو مشهور مذهبه ، وعليه فنسبة ابـن حـزم                
ن شرط سنة الغسِل     مِ نَّ املالكية أَ  ركَ يف ذلك ؛ وقد ذَ     اَءرملالك نسبة صحيحة ال مِ    

 للصالة ، وال يتراخى ما بينهما تراخياً شديداً ، فإن           أن يتعقَّبه الرواح  يوم اجلمعة   
  .)٣ ( اجلمعةتراخى كذلك مل جيزئه عن غُسِل

 
                                                

 ، ومل يسنده ٢/٢٢: ، وأشار إليه أيضاً يف موضع آخر من احمللى٢/٢٠:ذكره ابن حزم يف احمللى  ) ١(
  .املوضعني ، ومل أقف عليه فيما طالعته من دواوين السنة واألثريف 

  .٢/٢٢:احمللى) ٢(
 ، الـتلقني للقاضـي عبـد        ١/٢٠٩: ، التفريع البن اجلـالب     ١/١١٧:ذيب املدونة : ينظر) ٣(

  .٢/٨٥: ، شرح اخلرشي على خمتصر خليل١/١٨٥: ، اإلشراف له١/١٣٣:الوهاب
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٣٨٨ 

 
يف الواقع أن املذاهب األربعة تتفق على أن غُسلَ اجلمعة هـو للـصالة ال     

وهو خبالف ما نسبه ابن حزم يف احمللى للجمهور يف كوم يـذهبون             ؛  ) ١ (لليوم
، وذا يتفق قول املالكية مـع رأي        ) ٢ (مذهبه يف أن الغسل هو لليوم ال للصالة       

ن  مِ نَّأَاجلمهور يف كون الغسل إمنا هو للصالة ال لليوم ، ولكن املالكية انفردوا بِ             
شلِ   ِطرسصالً بِ  أن يكون مت    إجزاء ذلكم الغالرللجمعة ، يف حني أن غريهم       اِحو 

  .)٣ ( واالستحبابِةيِلضفْحيمله على اَأل
 

 مل  لعلـه : الك يف هذه املسألة بأن يقـال      ميكن أن يناقش إلزام ابن حزم مل      
  ما أورده ابن حزم عن الصحايب اجلليل عبد اهللا بن عمر             ٍكاِليثبت لدى م   يف 

ن غُسِل اجلمعة ؛ فألجل ذلك مل       شأن اغتساله إثر طلوع الفجر واجتزائه بذلك مِ       
ير اِل ملَ  كسأن الغ  ِص يح   منفصالً عن الر اِحو    لِّمللصالة ، ولو س  ج الً ثبوت هذا   د

       األثر مل يكن فيه دليل أنه يصح الغلُس منفصالً عن الر ؛ ألنـه قـد يكـون    اِحو 
 ـذا  ضرتع للصالة بعد اغتساله ، وعليه فال ي  اح مث ر   ، د طلوع الفجر  اغتسل بع 

يف إبطال ما اشترطه ِمٍكاِلاألثر على م ن تِبقُّعالر ِلاِحوسعة لغاجلُم  .  
                                                

 ، ـذيب    ١/١٦٩: ، حاشـية ابـن عابـدين       ١/٦٧:ائـق  ، البحر الر   ١/١٧:اهلداية: ينظر) ١(
 ،  ٢/٨٥: ، شرح اخلرشي على خمتصر خليـل       ١/٢٠٩: ، التفريع البن اجلالب    ١/١١٧:املدونة
 ، كشاف ٢/٤٠٧: ، اإلنصاف٢/٣٢٧: ، اية احملتاج ١/٢٩٠: ، مغين احملتاج   ١/١١٣:املهذب
  .١/٨٣: ، شرح منتهى اإلرادات١/١٤٩:القناع

  .٢/٢٢:احمللى: ينظر) ٢(
 ، شرح اخلرشي علـى خمتـصر        ١/٢٠٩: ، التفريع  ١/١٦٩: ، رد احملتار   ١/١٧:اهلداية: ينظر) ٣(

 ، شـرح  ١/١٤٩: ، كشاف القنـاع   ٢/٣٢٧: ، اية احملتاج   ١/١١٣: ، املهذب  ٢/٨٥:خليل
  .١/٨٣:منتهى اإلرادات
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٣٨٩ 

  

 اجلمعة ، حبجة مـا       لغسلِ اِحو الر ال يلزم مالكاً أن يبطل شرطه يف تعقُّبِ       
 يف شأن اغتساله إثر طلوع الفجر واجتزائه بـذلك مـن            عن ابن عمر    روي  

غُسِل اجلمعة ؛ ألن ذلك األثر مل يثبت ، ولو ثبت ذلك األثر ملا لزم مالكاً أيـضاً        
لكونه ليس فيه ما ينفي كونه اغتسل مث ذهب للصالة وذلك هو شرط مالـك ،                

  . واهللا تعاىل أعلم
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٣٩٠ 

  مــســألــة
ٍة غسل واحد عن أغسال عدةنياب ٍ ِ ٍ

َ ْ َ ْ ُ
  

 
ذهب ابن حزم إىل أنه ال جيزئ غُسلٌ عن آخر ولو نوامها ، بل ال بـد أن                  

 جنابة يوم اجلمعة لَِزمه غُسالن ؛ غُـسلٌ         هابصن أَ ميأيت ِبغسٍل لكل مسبب له ، فَ      
ان للغسِل ؛ كاحليض واجلنابة ،      بوِجذا لو اجتمع م   للجنابة ، وآخر للجمعة ، وك     

      الِن ، وهكذا يف كل موجب غُسسلِ ٍببسٍل ولو         للغلٌ عن غُسال جيزئ فيه غُس 
  .)١ (تكاثر ذلك

 
ِكحما يلزمان احلائض اجلنـب           يعن إبراهيم النخعي واحلسن البصري أ 

غسلَِني ، غُسلٌ للجنابة ، وآخر للحيض ؛ وذا يتفق مذهبهما مع ما ذهب إليه               ِب
 هِدلَ و ِضع ب دخلَ علَى : ((  أنه )٣ (، وقد روي عن أيب قتادة       ) ٢ (ابن حزم هنا  

ياجلُوم مِةع،   آهفَريفُنضأْ رسهم غلِْل : الَقَ ، فَالًِستجماغِْةع تلْسال ،  : الَ ؟ قَت
ِكلَولْ لِ نجنِعأَفَ : الَ قَ . ِةابغُ د لْ لِ الًسجملَ ، فَ  )٤ ( ))ِةعلَّعه لْ يتممنه اتفاقه مع    س 

                                                
  .٢/٤٢:احمللى: ينظر) ١(
  .١/٢١٧: ، الشرح الكبري البن قدامة١/١٤٠:املغين: ينظر) ٢(
غري : النعمان بن ربعي ، وقيل    : احلارث بن ربعي بن بلدمة ، أبو قتادة األنصاري ، ويقال          : هو) ٣(

 ، شهد أحداً وما بعدها من املشاهد ، واختلف يف حـضوره  ذلك ، لقب بفارس رسول اهللا   
بل تـويف سـنة     :  بعد أن شهد مع علي مجيع مشاهده ، وقيل         بدراً ، وتويف يف خالفة علي       

  .٧/٣٢٧: ، اإلصابة٤/١٧٣١:االستيعاب:  ينظر.هـ٥٤
 بـرقم  ٤/٢٤:، وابن حبان يف صحيحه) ١٧٦٠( برقم ٣/١٢٩:أخرجه ابن خزمية يف صحيحه  ) ٤(

 ١/٤١٩:، واحلاكم يف مـستدركه    ) ٨١٨٠( برقم   ٨/١٣٠:، والطرباين يف األوسط   ) ١٢٢٢(
  ١/٢٩٨:الكـربى  ، ويف سننه     ١/٣٥٦:، والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار     ) ١٠٤٤(برقم  



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((
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ـ  أن يأيت ِبد ال جيزئ عن آخر بل ال ب      مذهب ابن حزم يف أن الغسلَ       غُـسٍل  لِّكُ
  . غُسٍل ِبِنيِته ، واهللا أعلملِّعلى ِحدٍة ، وكُ
 

القول امللزم يف هذه املسألة هو قول أيب حنيفة فقد نسب ابن حزم إليه أنه               
   ٍل واٍل ، فاحليض واجلنابة والتربد جيزئ عنـها  ٍداِحيقول بإجزاء غُسعن عدة أَغْس 

ِل لكل مسلٌ واحد ، فال حاجة لتكرار الغغُسس١ ( لهٍبب(.  
 

ألزم ابن حزم أبا حنيفة بتسوية احلكم يف الفروع املتنـاظرة ، وإال فقـد               
        تناقض يف أحكامه ، فألزمه بأن حيكم بوجوب تعل بتعـدد أسـبابه ،       ِددـسالغ 

  فللحيض غُسلٌ ، وللجنابة آخر ، وللجمعة ثالث ، ال جيـزئ يف ذلـك غُـسلٌ         
ن حكمه يف نظري ذلك وهو إجيابه للحـج والعمـرة يف            ذاً مِ خعن آخر ؛ وهذا أَ    

 طوافني وسعيني ، فال جيزئ طواف وسعي العمرة عن طواِف وسـعِي             )٢ (الِقراِن
    كَاحلج ، فكما أنه حبعدم إجزاء تداخل الطوافني والسعيني ، فيلزمه أن حيكـم       م 

 بعدم تدالِ ِلاخوالعجب كله  : "  ابن حزم   ، وإال لزم النقض يف ذلك ؛ قال         األغْس

                                                                                                                                       
   ١/٢٨٦:الترغيب والترهيب " إسناده قريب من احلسن   : "، وقال املنذري  ) ١٣٢٣(برقم  ، 

 ، أن هارون بن مسلم هو أحد رواة ذلكم األثر ؛ وقد             ٢/١٧٤:وذكر اهليثمي يف جممع الزوائد    
ت ،  إن فيه ليناً ، وحكم مجع من احلفاظ بتوثيقه ، وأما بقية رجالـه فثقـا               : قال بعض احلفاظ  

األوسـط البـن    : ، وينظر ) ٥٠٥٧( برقم   ١/٤٣٩:واألثر يف مصنف ابن أيب شيبة بسند آخر       
  .٤/٤٥٦: ، اموع٢/١٠٠: ، املغين٤/٤٤:املنذر

  .٢/٤٦:احمللى: ينظر) ١(
لسان العرب ، املصباح ، مادة      : مصدر قرن بني الشيئني إذا مجع بينهما ؛ ينظر        : الِقرانُ يف اللغة  ) ٢(

: ينظر. اجلمع بني احلج والعمرة بإحرام واحد يف سفر واحد : رانُ يف االصطالح هو   ، والقِ ) قرن(
  .١٤٠: ، أنيس الفقهاء١١٥:طلبة الطلبة
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من أيب حنيفة إذ جيزئ عنده غُسلٌ واحد عن احليض واجلنابة والتربد ، وال جيزئ               
  .)١ (" عنده للحج والعمرة يف الِقراِن إال طوافان وسعيان

 
 

          ٍل واٍل    ٍداِحما نسبه ابن حزم أليب حنيفة بكونه يرى إجزاء غُسعن أَغْـس   
متعددة كاحليض مع اجلنابة وحنو ذلك ؛ هو صحيح ثابت يف مذهب احلنفية كما              

، وكذلك ما نسبه ابن حزم إىل أيب حنيفـة          ) ٢ (أثبت ذلك مجع من علماء احلنفية     
كذلك هذه  ف القَاِرِن بني احلج والعمرة      ى وجوب طوافني وسعيني على    رن أنه ي  ِم

  .) ٣ (النسبة صحيحة كما حكاها ابن حزم مذهباً للحنفية
 

 ال شأَ أن احليض مع اجلنابة      كسباب وِج موهـي يف الواقـع   ،  للطهارة  ةٌب
 على التدفيجزئ ف ،   يف هذه احلال     ِلاخ  لٌ واِحيها غُس٤ ( عند األئمة األربعـة    د ( ،

                                                
  .٢/٤٦:احمللى) ١(
 ، األشباه والنظائر البن جنيم مع شرحه غمز         ١/٦٦: ، شرح فتح القدير    ١/٤٤:املبسوط: ينظر) ٢(

  .١/١٦٩: ، الدر املختار١٤٦ - ١/١٤٥:عيون البصائر
 ، اهلدايـة  ٢/١٤٩: ، بـدائع الـصنائع    ٤/٢٧: ، املبـسوط   ٦٦:خمتـصر الطحـاوي   : ينظر) ٣(

  .١/١٥٤:للمرغيناين
  ،وأبـو الزنـاد   ،  منهم عطـاء   ؛أكثر أهل العلم ، أنه قول    ١/١٤٠:ذكر ابن قدامة يف املغين    ) ٤(

 البـن  الـشرح الكـبري  :  ، وينظروأصحاب الرأي، وإسحاق  ،   والشافعي    ، ومالك،  وربيعة  
 ، وملـذهب    ١/١٦٩: ، والدر املختار   ١/٤٤:املبسوط:  ، وينظر ملذهب احلنفية    ١/٢١٧:قدامة

 ، وملـذهب  ١/١٣٣: ، وحاشية الدسـوقي ١/١٦٨:شرح اخلرشي على خمتصر خليل    : املالكية
:  ، وملــذهب احلنابلــة١/٧٠: ، واإلقنــاع للــشربيين١/٧١:أســىن املطالــب: الــشافعية
  .١/٩٠:ناع ، وكشاف الق١/١٤٩:اإلنصاف
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  قَوألجل هذا عد ج من العلماء يف كُ    مِ عِبت  القواعد ت دبعض العبادات مـع     لَاخ 
ع اجرتلْ احليض وأشباه ذلك فَ    ِلس اجلنابة مع غُ   ِلس غُ لَاخدت: بعضها ، وعدوا منها   

 ظَيف مانوأما غُ)١ (اه ، غُ اجلنابة مع لُسمـا   ِلساجلمعة فقد حكى ابن املنـذر أ 
يتدالِناخ ِزئجفيهما غُ   فَي لٌس اِح وقال ابن املنذر    د ،  " :  ن حنفظ عنه   قال أكثر م
 وروينـا هـذا      ؛ هئُِزج ي داًاِح و الًس للجنابة واجلمعة غُ   لَِستغإن املُ : ن أهل العلم  ِم

 ك ، والثوري ، واألوزاعـي ،      القول عن ابن عمر ، وجماهد ، ومكحول ، ومال         
  .)٢ (" هئَِزجأرجو أن ي: والشافعي ، وأيب ثور ، وقال أمحد بن حنبل

      لْأما قول احلنفية يف أن القَاِرنَ يزمطَ ه اِنافَو وس علِ اِني حِهج وع مه فهـو   ِتر
 ، وابـن أيب ليلـى ،    ، وابن مسعود أيضاً مروي عن علي بن أيب طالب    

 زيد ، والنخعي ، والشعيب ، واحلكم ، ومحاد ، وبه قال األوزاعـي ،                وجابر بن 
  .)٤ ( ، وهو رواية عن أمحد)٣ (والثوري وغريهم

 
 عن احلـيض    ٍداِح غُسٍل و  اِءزجأراد ابن حزم أن يلزم أبا حنيفة يف مسألة إِ         

هو قول أيب حنيفة يف عدم إجزاء طواف        و؛  واجلنابة وحنو ذلك بنظري هذه املسألة       
ٍداِحو   ٍداِح وال سعي و   للقَاِرِن بني ح ج ه وعمفأراد ابـن حـزم أن يلزمـه         ِهِتر ، 

                                                
   ،  ٢٥: ، قواعد ابـن رجـب      ١/٢٦٩: للزركشي  ، املنثور  ٢/٥٤:الفروق مع هوامشه  : ينظر) ١(

  : ، األشباه والنظائر البن جنيم مـع غمـز عيـون البـصائر             ١٢٦:األشباه والنظائر للسيوطي  
١٤٦ - ١/١٤٥.  

  .٤/٤٥٦: ، اموع١/١٤٠: ، وينظر املغين٤٤ - ٤/٤٣:األوسط) ٢(
 ،  ٤/٣٦٨: ، االسـتذكار   ٧/١٧٥: ، احمللـى   ٤/٣١٨: بطال على البخـاري    شرح ابن : ينظر) ٣(

 ،  ٨/١٦٣: ، شرح النووي على مسلم     ٣/٢٤١: ، املغين  ٧/٨٤: ، شرح السنة   ٨/٢٣٣:التمهيد
  .٩/١٨٤: ، عمدة القاري٨/٦٦:اموع

  .٣/٤٣٩: ، اإلنصاف٣/١٢٤:املبدع: ينظر) ٤(
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٣٩٤ 

             ـ بتسوية احلكم يف املسألتني املتناظرتني ؛ فكما أن احلـج والعمـرة مل ي تدِلاخ 
  . اجلنابةلُسوغُ احليض لُس غُلُاخدت فيهما ، فكذلك ال ييع والسوافالطَّ

  : واحلنفية ناقشوا هذا اإللزام مبا يلي
 ًأوال:    ثبت أنه ال ت دبني طوايف وسعيي القَـاِرِن بـني احلـج          لَاخ 

 يف ذلـك    والعمرة بالنص وهو ما روي عن علي وابن مسعود          
 .)١ (وأما أمرا بطوافني وسعيني على القَاِرِن

ـ ا أكثر احلُ  هنهولذلك و ،   بضعف هذه اآلثار     :وأجيب    لـضعف  اِظفَّ
ـ       ا ، مث لـو سلِّرواـ  م ـ اِرعا لكانـت م   هتح ِص لألحاديـث   ةًض   

 حلجه  داِح و يع ، وس  داِح و افوالصحيحة القاضية بأن القَاِرنَ يلزمه طَ     
  .)٢ (وعمرته
 ًثانيا:     املسألتان تفترقان إذ ال ت ديف العبادات املقصودة عندهم ،      لَاخ 

 انُ جوالِقرمبني عبادتني مقصودتني خمتلفتني فال يتحقق إال بأداء         ع 
ـ فلـذلك ال ي   ،   ن احلج والعمرة على ِحـدةٍ      مِ لٍّأعمال كُ  تدلُاخ 

ال اخدت اجلنابة واحليض فَ   ِلس ، أما يف مسألة غُ     اِنيع وال الس  اِنافَوالطَّ
قاصـد   هو يف الوسـائل ال امل      لُاخدالتفَ،   مقصودين   ريلكوما غَ 
 ولذلك صح ت دلُاخهم     ـ ا ، مث إن العبادتني ت تدإذا اتفقتـا يف     الِناخ 

                                                
 ، احلجة على أهـل      ٢/٣٩٠: ، األصل  ١٤٠: ، اآلثار للشيباين   ١٠١:اآلثار أليب يوسف  : ينظر) ١(

 ، شرح مشكل    ٣/٣٧٢: ، التاريخ الكبري للبخاري    ٣/٢٩١: ، مصنف ابن أيب شيبة     ٢/٥:املدينة
  .٢/٢٦٣: ، سنن الدارقطين٢/٢٠٥: ، شرح معاين اآلثار٩/٤٧٧:اآلثار

 ،  ٢/٥٩: ، اـروحني   ٢/٧٧:الضعفاء الكبري للعقيلـي   : ينظر لضعف بعض رواة هذه اآلثار     ) ٢(
سـنن  :  ، وينظر حكم بعض احلفـاظ علـى هـذه اآلثـار يف             ٣/١٩٤:الكامل البن عدي  

 ،  ٢/١٤٥: ، زاد املعـاد    ٢٠٩-٣/٢٠٣: ، خمتصر خالفيات البيهقي    ٢٦٤-٢/٢٦٣:الدارقطين
  .٤/٣٨٥: ، أضواء البيان٣/٤٩٥:فتح الباري
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األفعال واألحكام ، واحلج والعمرة خمتلفني يف األفعال واألحكـام          
وهـذا  ؛  أال ترى أن يف احلج وقوفاً ورمياً وليس ذلك يف العمـرة             

 اختالفهما يف األفعال ، وأما اختالفهما يف األحكـام فـاحلج لـه           
 على الطـواف    مدقَت يف احلج م   قلْ ، واحلَ  داِحوللعمرة و ،   الالِنحِإ

والسعي خبالف العمرة فلم يجزت دلُاخه١ (ام(. 
ـ          بأنه لو سلِّم   :وأجيب  در اختالف العبادتني ؛ ومها احلج والعمرة ، لَ

ى يف  رغ فإذا اجتمعتا دخلت أفعال الص     ٍداِح و ٍسنن جِ بأما عبادتان مِ  
 مـا اتفـق   ِلاخدتى كالطهارتني ، مث إما لو اختلفا فإمنا يقال بِ    ربالكُ

منهما وهو الطواف والسعي دون الرمي والوقوف وحنو ذلـك ، وال            
إما وإن اتفقا يف الفعل فهما خمتلفان يف احلكم ؛ ألن اختالف            : يقال

ـ   ل   بني العبادتني بدلي   ِلاخد الت ناحلكم ال مينع مِ    أن بقاء الغـ  ِلس ن  ِم
ــاحلــيض م اِلخِلف ــب ــاِءقَ الغ ــِلس ــم ِم ــة يف احلك     ،ن اجلناب

  .)٢ (مث إذا اجتمعا تداخال التفاقهما يف الفعل وإن اختلفا يف احلكم
  

 الطواف والسعي يف الِقراِن فال يلزمهم       ِلاخدتال شك أنه إن سلَّم احلنفية بِ      
 الغسلَِني للحـيض    ِلاخدهم به ابن حزم هنا الحتاد املسألتني أعين مسألة ت         ما ألزم 

 اٍفو طَ اِءزج الطوافني والسعيني وإِ   ِلاخدٍد ، ومسألة ت   اِح غُسٍل و  اِءزجواجلنابة وإِ 
وسن ذلك فيلزمهم ما ألزمهم به ابن حزم هنا          للقَاِرِن ، لكن إن منع احلنفية مِ       ٍيع

 غُسِل احليض عن غُسِل اجلنابة أو العكس اعتباراً بعـدم           اِءزجدم إِ وهو ضرورة ع  

                                                
 ، األشباه والنظائر ١/١٥٤: اهلداية للمرغيناين   ، ٢/١٤٩: بدائع الصنائع   ، ٤/٢٨:املبسوط: ينظر) ١(

  .١/١٤٥:البن جنيم مع شرحه غمز عيون البصائر
  .٣/٢٤٢: ، املغين١٦٦ - ٤/١٦٤:احلاوي الكبري: ينظر) ٢(
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٣٩٦ 

ـ  الـذي ذكـروه م     قر يف الِقراِن ، والفَ    ٍداِح و ٍيع وس ٍداِح و اٍفوإجزاء طَ  نِفدع   
 قَمبا تدـ         مِ م ـ ن أن احلج والعمرة وإن اختلفا إال أما عبادتان ِم ـ  وٍسنن ِج  ٍداِح

ومها الطواف والـسعي    ؛   املتفق فيهما    كرتش املُ رد القَ لُاخدتي: ال ، أو يقال   اخدتفَ
  .  والوقوف وحنو ذلك ، واهللا تعاىل ويل التوفيقِيم الرندون ما ال يتفق ِم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٩٧ 

  مــســألــة
املسح على العمامة
َ َ

 واخلمار)١ (ِ
َ

   وحنو ذلك)٢ (ِ
 

ذهب ابن حزم إىل جواز املسح على الِعمامة واِخلمار وحنو ذلك ، فـإذا              
توةً ، أو املرأة إذا كان عليها خِ          أَضامِعم ن لَِبسم ماره   ا ، مث مسا على ذلـك    ح

أجزأمها عن مِحس٣ (ِسأْ الر(.  
 

ـ    ِةاممن حزم يف جواز املسح على العِ     يتفق قول اب     ن  مـع قـول مجـع ِم
   ، ومجاعة مـن التـابعني والفقهـاء ؛ فقـد جـاء ذلـك عـن          الصحابة  

         أيب بكر الصديق ، وعمر بن اخلطاب ، وأيب الدروسعد بن أيب وقاص ،      ) ٤ (اِءد ،  
   أمجعـني ، وروي عـن عمـر بـن           وأيب أمامة ، وأنـس بن مــالك          

، واحلسن البصري ، ومكحول ، وقتادة ، وهو قول األوزاعـي ،             ) ٥ (عبد العزيز 
                                                

، ٣٠/٣٠٠:ينظر املوسوعة الفقهية. ههي اللباس الذي يلف على الرأس من قماش وحنو    : الِعمامةُ) ١(
  .٢٩٠:لغة الفقهاء

)٢ (ار٩٣:أنيس الفقهـاء : ينظر.  به املرأة رأسها مع جزء من وجههاهو اللباس الذي تستر : اِخلم ، 
  .١٧٩:لغة الفقهاء

  .٢/٥٨:احمللى: ينظر) ٣(
عامر ، وعومير لقب ، ابن زيد بن قيس اخلزرجي ، أبو الدرداء األنصاري ،               : عومير ويقال : هو) ٤(

شهد اخلنـدق  بل : أحد حكماء الصحابة وعلمائهم وفضالئهم ، شهد أحداً وما بعدها ، وقيل          
هـ ، وقيل غري ٣٣:وما بعدها ، وواله عمر الفاروق قضاء دمشق ، تويف يف خالفة عثمان ، قيل

  .٤/٧٤٧: ، اإلصابة٣/١٢٢٧:االستيعاب: ينظر. ذلك
  عمر بن عبد العزيز بن مروان ، أبو حفص األموي القرشي ، اإلمام ، أمـري املـؤمنني ،                   : هو) ٥(

  اشتهر بالزهد والورع ، والتقـوى ، وقـد ويل اخلالفـة بعـد              وأحد أتباع التابعني بالشام ،      
  سليمان بن عبد امللك ، وكان على سنن اخللفاء الراشدين ، ولذا عده البعض اخلليفة الراشد    
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وأيب عبيد ، وإسـحـاق ، وأيب ثـور ، وأمحــد ، والطــربي ، وابـن                
 ، وهـو  )١ (املنـذر ، وابـن تيميـة  ، وابن القيم ، والـشوكاين ، وغريهـم     

  .)٢ (املذهب عند احلنابلة
 

  القول امللزم يف هذه املسألة هـو قـول اجلمهـور أيب حنيفـة ومالـك             
 اِرم واخلِ ِةاممن املسح على العِ   والشافعي ، وقد ذكر ابن حزم أم يقولون باملنع مِ         

  .)٣ (ِسأْ الرِحس عليها مل جيزئه عن مئُضوت املُحس منِْإوحنو ذلك ، فَ
 

ألزم ابن حزم مجهور الفقهاء بوجوب تسوية احلكم يف أشباه الفـروع ،             
 استدالالً بقوله تبـارك    ِنيفَّفإن أبا حنيفة ومالكاً والشافعي أجازوا املسح على اخلُ        

أن جييزوا املسح   بناء على ذلك     مهمزلْي، فَ ) ٤ (Z-  .] : وتعاىل
 يف الوضوء وذلك يف قولـه      ِلجرَأل باِ وسؤ الر نَر قد قَ   ؛ ألن اهللا     ِةاممعلى العِ 

                                                                                                                                       
      مـشاهري علمـاء   ٥/٣٣٠:طبقات ابـن سـعد  : هـ ، ينظر ١٠١اخلامس ، تويف سنة ، 

  .١/١١٨: ، تذكرة احلفاظ١٧٨:األمصار
 ، سـنن  ٣٠-١/٢٨: ، مـصنف ابـن أيب شـيبة       ١/١٨٩: عبـد الـرزاق    مـصنف : ينظر) ١(

 ، مسائل أمحد رواية     ١/٤٦٧: ، األوسط له   ١/٢٥٢: ، اإلشراف البن املنذر    ١/١٧١:الترمذي
 ، احلاوي   ١/٣٠٧: ، شرح ابن بطال على البخاري      ١/٣٠٤: ، مستخرج الطوسي   ٣/٥٧:صاحل

ــبري ــتذكار١/٣٥٥:الك ــسنة١/٢١١: ، االس ــرح ال ــين ، ١/٤٥٣: ، ش  ، ١/١٨٤:املغ
ــوع ــة ١/٤٦٤:امـ ــن تيميـ ــارات ابـ ــاد١٤: ، اختيـ    ، ١/١٩٩: ، زاد املعـ

ــاري  ــتح الب ــاري ١/٣٠٩:ف ــدة الق ــار ٣/١٠١: ، عم ــل األوط    ، ١/٢٠٥: ، ني
  .٤٠:الدراري املضية

  .١/١٢٧: ، مطالب أويل النهى١/٦٢: ، شرح منتهى اإلرادات١/١١٢:كشاف القناع: ينظر) ٢(
  .٢/٦١:احمللى: ينظر) ٣(
  )٦: (سورة املائدة) ٤(
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، وال شك ) ١ (Z- .   / 0 21] : جل ثناؤه
    أْأن اجلامع يف ذلك أن الرسوالر ِنيلَجع ضيسقطان يف التيمم ، فلمـا جـاز   اِنو 

 ، وجب ضرورة جـواز تعـويض        ِنيلَج الر ِلسن غَ تعويض املسح على اخلفني مِ    
وىل ، وإال فقـد تناقـضت       ن باب أَ   مِ ِسأْن املسح على الر    مِ ِةامماملسح على العِ  

 ِلجراَأل بِ وسؤ الر نَرإن اهللا تعاىل قَ   : " أقواهلم يف الفروع املتناظرة ، قال ابن حزم       
ـ م فأجيزوا املسح علـى العِ  ؛وأنتم جتيزون املسح على اخلفني، يف الوضوء    ؛ِةام  

ن وألنه ملا جاز تعويض املسح عندكم مِ      ،  لتيمم   يسقطان يف ا   اِنوضع عاًيألما مج 
 علـى   ِةاممن املسح يف العِ    فينبغي أن يكون جيوز تعويض املسح مِ       ِنيلَج الر ِلسغَ

وىل أَ ِسأْالر ،   أْ وألن الرطَ س رف   ،والرطَ ِنيلَج روأيضاً،   ف  فقد ص ح ـ  ت ِوعيض 
ـ ِنياعر املسح بالتراب يف الوجه والذِّضوع فَ ،ن مجيع أعضاء الوضوء  املسح مِ  ن  ِم

  فوجب أيـضاً    ؛ ِنيلَج الر ِلسن غَ  املسح على اخلفني مِ    ضوعو،   ذلك   لِّ كُ ِلسغَ
 لتتفق أحكـام مجيـع   ِسأْن املسح على الر    مِ ِةاممأن جيوز تعويض املسح على العِ     

  .)٢ ( "أعضاء الوضوء يف ذلك
 

 
ما نسبه ابن حزم للجمهور أيب حنيفة ومالك والشافعي صـحيح ثابـت             

  .)٣ (عنهم كما ثبت ذلك يف الكتب املعتمدة يف مذاهبهم

                                                
  )٦: (سورة املائدة) ١(
  .٢/٦٢:املصدر السابق) ٢(
 ، وملـذهب    ١/١٩٣: ، البحر الرائق   ١/٣٠: ، اهلداية  ١/٥:بدائع الصنائع : ينظر ملذهب احلنفية  ) ٣(

 ، وملذهب   ١٦٤ - ١/١٦٣: ، حاشية الدسوقي   ١/٧٥: ، املنتقى للباجي   ١/٧٢:التلقني: املالكية
  .١/١٩١: ، اية احملتاج١/٣٥٥: ، احلاوي الكبري١/٢٦:افعياألم للش: الشافعية



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٠٠ 

 
ـ م أم قالوا باملنع من املسح علـى العِ       ض الصحابة   روي عن بع   ؛ ِةام 

 أمجعني ، وهو قـول بعـض التـابعني ؛           علي ، وابن عمر ، وجابر       : ومنهم
كعروة بن الزبري ، والنخعي ، والشعيب ، والقاسم بن حممد ، وهو قول الثوري ،                

مهور احلنفية  ن أسلفت مع قول اجل    ، وذا يتفق قول م    ) ١ (وابن املبارك ، وغريهم   
  . وحنوهاِماِئمن املسح على العواملالكية والشافعية يف املنع ِم
 

  :نوقش إلزام ابن حزم هنا بعدة مناقشات ملخصها فيما يأيت

 ًإن حقيقة قوله تعاىل    :أوال  : [.  -Z) تقتضي  )٢
ـ أْر بِ ٍحاِس غري م  ِةامم العِ حاِسوم املاء ومباشرته ،     ِسأْ الر اسسمِإ  ِهِس

فال تئُِزجه٣ (ذلك الوضوءى بلَّ صالته إذا ص(. 
 املسح علـى    اتبثْ يف اآلية ال ينايف إِ      الوارد ِسأْ الر حس م نَّأَ بِ :وأجيب

 أحدمها ال يناقض اآلخـر ،   اتبثِْإ إذا ثبت ذلك بدليل آخر ، فَ       ِةاممالِع

 / ]: ن قوله    مِ  املستفادِ ِنيلَج الر ِلس غَ اتبثْ إِ نَّكما أَ 

21 0Z) ثْ ال يتناقض مع إِ  )٤املسح على اخلفـني ، قـال   اِتب   
  ،  لكالم اهللا  نيب م  فإن النيب     ؛ واآلية ال تنفي ما ذكرناه    : " ةَامدابن قُ 

                                                
   ،  ١/٢٥٣: ، اإلشراف البن املنذر    ١/١٧١: ، سنن الترمذي   ١/٣٠:ينظر مصنف ابن أيب شيبة    ) ١(

 ، ١/٢١١: ، االستذكار١/٣٠٧: ، شرح ابن بطال على البخاري      ٤٧٠ - ١/٤٦٩:األوسط له 
  .١/٢٠٦: ، نيل األوطار٣/١٠١: ، عمدة القاري١/٤٦٤: ، اموع١/١٨٤:املغين

  )٦: (سورة املائدة) ٢(
  .٣/٣٥٧:أحكام القرآن للجصاص: ينظر) ٣(
  )٦: (سورة املائدة) ٤(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٠١ 

فَمسله   ر   ، وقد مسالنيب   ح  ِعلى الع موأمر باملـسح عليهـا   ،ِةام ،  
   س ، املــسح علــى الــرأ:علــى أن املــراد باآليــة هــذا يــدلو

وإمنا ،   أن املسح يف الغالب ال يصيب الرأس         :ومما يبني ذلك  ،  أو حائله   
 فإنه يقال   ةُامم فكذلك العِ   ؛ ميسح على الشعر وهو حائل بني اليد وبينه       

 مبـسح   رم أَ وكذلك،   هسم ولَ هسأْقبل ر ؛  ا  هلَب أو قَ   ، هتامم عِ سمملن لَ 
الر١ ( " واتفقنا على جواز مسح حائلهماِنيلَج(.  
 ًثانيا: "  ال وجنَّن أَ  ملا اعتلوا به مِ    ه أْ الرس والر ممـسوحان    ِنيلَج  ،

ـ موأنه ملا اتفقوا على املسح على اخلفـني فكـذلك العِ           ألن  ؛ةَام 
الرمـا دون   وال جيزئ املسح عليه   ،   عند اجلمهور مغسولتان     ِنيلَج

فـال معـىن    ،   هلمـا    ِلس وقد قام الدليل على وجوب الغ       ، حائل
 .)٢ ( "لالعتبار بغري ذلك

  ،  بلفـظ املـسح    آِنر يف القُ  هوره طَ " ورد   وض ع سأْ الر نَّأَ بِ :وأجيب
ح إىل املسح أقرب    س ألن امل   ؛ وىل وأَ ِنيلَجالر املسح على لباسه كَ    عِرشفَ
واسـتيعابه  ،   بلباسه   ورتسوألن الغالب أنه م   ،   ِلسن املسح على الغ   ِم
يشوألن العِ   ، ق مةَام م لِ لٌّح يِلِمكْت    وظيفة املسح فكانت م للمسح  الًح 

زئ كجوانب الر٣ (" وعكسه مسح باطن اخلف،  ِسأْا(.  
 ًنَِّإ:  ال عربة بقوهلم   :ثالثا أْ الرس والر فدل ،   يسقطان يف التيمم     ِنيلَج

ـ   ؛ ألنه يرد على ذلك بأنه     على أما ممسوحان     قد ي ـ  طُقُس ب نُد 

                                                
  .٥٢٢ - ٥/٥٢١:موسوعة أحكام الطهارة:  ، وينظر١٨٥ - ١/١٨٤:املغين) ١(
  .١/٢١٢:االستذكار) ٢(
  .١/٢٦٥:شرح العمدة) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٠٢ 

   سقط مـا اعتلـوا بـه      يف،   يف التيمم وال يعترب بذلك       هلُّ كُ ِبناجلُ
 .)١ (يف ذلك

 ًرابعا:  قياس م العِ ِحس معلى مسح اخلفني منتقض مبـا يلـي        ِةام :   
 علـى   - ومها مغسوالن    - اِند والي اِناعر يقاس الذِّ  نْ أَ زج ي ا مل ملَ

الرِنيلَج املغ ولَسلُّ إذا كان كُ   ِنيت ٍداِح و  منهما م غفيما يستره ممـا     باًي 
 وهـو   - ِةاممالِع املستور بِ  وض فأحرى أال يقاس الع     ؛ يصلح لباسه 

 .)٢ (باًيغ منهما مٍداِح ولُّ كان كُا إذوٍلسغ مٍوضعلى ع -ممسوح 
   :وابنيوأجيب جب

 ؛  ِنيلَج على مسح الـر    ِنياعر إمنا امتنع قياس مسح الذِّ     :اجلواب األول 
 لُسا الغ مهضر فَ ِنيلَج يف مقابلة النص ، وهو كون الر       ياسألنه حينئذ قِ  

 ومل ميـسح    لُس الغ هضر الذي فَ  اِعروجيوز املسح عليهما ، خبالف الذِّ     
توضأَ فَلَما بلَغَ ِذراعيـِه     : (( ح عنه أنه   ؛ فقد ص   يِهاعر على ذِ  النيب  

ن صوٍف فلم يستِطع أَنْ يخِرج ِذراعيـِه منـها حـىت            وعلَيِه جبةٌ مِ  
، فلو كان املسح على ) ٣  ()) أَخرجهما من أَسفَِل الْجبِة فَغسلَ ِذراعيِه

ـ  فإنه ح  ِةاممف املسح على العِ    جائزاً ملسح عليهما ، خبال     ِنياعرالذِّ  لٌاِئ
 يف ملٍّح و رد الش رمبسحه فجاز املسح عليـه كـاخلفني ، بـل إن            ع 

 يف  - وهو مسح الـرأس      - هلُص أَ  الثابتِ ِةامممشروعية املسح على العِ   
ـ ِولَو بطريق األَ  ِنيفَّكتاب اهللا مقَدم على مشروعية املسح على اخلُ        ؛  ِةي 

                                                
  .١/٢١٢:االستذكار: ينظر) ١(
  .١/٢١٢: ، االستذكار٢/٦٢:لىاحمل: ينظر) ٢(
 ح  ٥/٢١٨٥:أخرجه الشيخان ؛ البخاري يف اللباس ، باب لبس جبـة الـصوف يف الغـزو               ) ٣(

  ).٢٧٤( ح ١/٢٣٠:، ومسلم يف الطهارة ، باب املسح على اخلفني) ٥٤٦٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٠٣ 

 يف اجلواب   ر كما م  ِلسن املسح على الغ   ح إىل املسح أقرب مِ    ألن املس 
  . )١ (على املناقشة الثانية

  :  املعارضة يف قياسـهم الـذي أوردوه فيقـال هلـم           :اجلواب الثاين 
 إذا صححم عدم جواز قياس املسح على العِ      تماعتباراً بعدم جـواز     ِةام 

ن ذلك إبطال جواز املسح على       مِ مِزلَ ؛   ِنياعر والذِّ يِنازفَّاملسح على القُ  
ـ   ِهب الش ِهج مع اليدين يف و    ِنيلَج ؛ ألن الر   ِنيفَّاخلُ ـ   أقرب ِم ن شِهِهبا م
ـ كما ال جيوز املـسح علـى القُ       :  ، فيقال  ِسأْالرِب    ِنياعر والـذِّ  يِنازفَّ

 .)٢(  بينهما إذاًقروحنومها ؛ فكذلك ال جيوز املسح على اخلفني إذ ال فَ
ودعـن  قـد ورد  املسح على اخلفني    بأنه قد أمجع العلماء على أن       : ر 

 على أن املسح على اخلفني      ذلك فدل،  ن طريق القياس    ق األثر ال مِ   يطر
خص٣ ( ال يقاس عليه ما كان يف معناهوص(. 

 كما أن املسح على اخلفني ثبت بطريق األثر فكذلك املـسح          :وأجيب
  األثر وهو ما ثبـت يف الـصحيحني بـأن          على العمامة ثبت بطريق     

 كمـا   - ، وقد ثبت     )٤ ( )مسح علَى اخلُفَِّني والِعمامةِ   : ( الرسول  
 القول باملـسح     عن مجع من الصحابة      - يف املطلب الثاين     تفْلَسأَ

  ؛ كأيب بكر ، وعمر ، وأيب أمامة ، وأنس وغريهـم              ِةاممعلى العِ 
ن  وكفى به استدالالً ، ولكن ما املانع مِ        صن ال يثُن ح أمجعني ، هذا مِ   

                                                
  .٥/٥٢٦: ، موسوعة أحكام الطهارة١/٢٦٥: ، شرح العمدة١/١٨٤:املغين: ينظر) ١(
  .٢/٦٢:ىاحملل: ينظر) ٢(
  .١/٢١٢:املصدر السابق ، االستذكار: ينظر) ٣(
 ،  ٢٠١( ح   ١/٨٥:رواه البخاري يف حديثني من كتاب الوضوء ، باب املسح علـى اخلفـني             ) ٤(

  ).٢٧٤( ح ١/٢٣١:، ومسلم يف الطهارة ، باب املسح على الناصية والعمامة) ٢٠٢



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٠٤ 

 الًاِئ على املسح على اخلفني جبامع كوما ح       ِةاممقياس املسح على العِ   
يف ملٍّحو ردالش رِبع م١ (! ، فجاز املسح عليه ؟ِهِحس(.  
 ِصوال ياملـراد   نَّن أَ  مِ - رحم اهللا اجلميع     - ما تكلفه بعض العلماء      ح 
 أو جزء   )٢ (ِةياِصا مع الن  هحس الوارد يف اآلثار هو م     ِةاممح على العِ  باملس

ـ مواملسح علـى العِ   ،   ِةياِص الن حس م ضر اعتباراً بأن الفَ   ِسأْ الر نِم ِةام 
 ألجل ساالستيعاب ، أَ   ِةن م ا مسالعِ ح ماقتصاراً عليها فال جيـزئ ،       ِةام 

 قد وقع فيها    ِةامم االقتصار على العِ   ِتركَليت ذَ واعتربوا أن األحاديث ا   
ـ       ،  االختصار   ـ  ِضروتأويل هذا االختصار ما مضى بكون الفَ م سح 

اِصالنِةي  ،والسةُنت ِمتاملسح على الِعيم م٣ (ِةام ( .  
   ألنه يقال يف الرن األحاديث  بل قد ثبت يف مجع مِ     :  على هذا التأويل   د

 أنه اقتصر علـى   العمامة دون غريها ، ومل حيفظ عنه     االقتصار على 
اِصالنِةي م جرةًد  فكيف ت جلُع اِص النهي الفَ  ةُي رفـال يـصح أن     !  ؟ ض

ـ م املسح على العِ   لَمحيوقع يف األحاديث اختصار لِ    : يقال علـى   ِةام 
 اِصمسح النأو جزء مِ   ِةي  الظَّ نَّ، مث إِ  ) ٤ (ِسأْن الر ِب نن ثَ مبـ   ت ن  عنهم ِم

 أم اختصروا احلديث فأومهوا جبـواز  ِةامم على العِ حس املَ الصحابة  
ـ    ِةامماالقتصار على العِ      ،   ال يليـق بالـصحابة       ن دون غريها ظَ

 ِسأْ مسح الـر   ضر هؤالء فَ  لُثْ مِ لَهجوال جيوز أن ي   : " قال ابن املنذر  
                                                

  .١/١٨٤:غين ، امل٢/٦٢: ، احمللى١/٢٥٣:اإلشراف البن املنذر: ينظر) ١(
غريـب احلـديث    : ينظـر . هي شعر مقدم الرأس وهو املـسترسل علـى اجلبهـة          : الناصية) ٢(

  .١/٤٣٢: ، كشف املشكل البن اجلوزي٦/٧٤: ، التمهيد البن عبد الرب٢/٥٧٩:للخطايب
  :اموع: ينظر) ٣(
،  ١/١٩٣: ، زاد املعـاد    ١/٢٦٢: ، شـرح العمـدة     ٢١/٢١:جمموع فتاوى ابن تيمية   : ينظر) ٤(

  .٥/٥٠١:موسوعة أحكام الطهارة
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٤٠٥ 

 كُذْوهو مفلوال بيان النيب ،   يف كتاب اهللا     ور  هلم ذلك وإجازته مـا 
ـ  لَّتن اع  وليس يف اعتالل م    : قالوا  ، تركوا ظاهر الكتاب والسنة     نَّأَ ِب

 ألن   ؛  ملـا قلنـا    ومسح رأسه دفعاً  ،   عن رأسه    ةَامم العِ رسح النيب  
ولكن املتطهر باخليـار  ،  غريه ئ ال جيزٍضرفَ ليس ِبِةامماملسح على العِ 

 كاملاسح على اخلفـني      ؛ ِهِتامموإن شاء على عِ   ،  ح برأسه   إن شاء مس  
ـ  إن   ،املتطهر باخليـار     ـ  ش   وإن شـاء مـسح     ،   يـهِ لَج رِ لَساء غَ

١ (" يِهفَّعلى خ(.  
  

ـ ميلزم اجلمهور أبا حنيفة ومالكاً والشافعي أن جييزوا املسح على العِ           ِةام 
 عر الـش  در و لٍّح يف م  لٌاِئ منهما ح  الً كُ نَّامع أَ كما أجازوا املسح على اخلفني جب     

 مبا  عِفدنن انتصر هلم من االعتراضات م      م هدرو ، فجاز املسح عليه ، وما أَ       ِهِحسمِب
  ؛ ةٌج ح ِةامم املسح على العِ   ركَنن أَ وليس يف إنكار م   : "  ، قال ابن املنذر    تفْلَسأَ

ـ ر لَ ِةنالس ذلك لو علم بِ    ركَن الذي أَ  لَّع ولَ  ، ِنن جبميع الس  يطُِح ال ي  داًحألن أَ  جع 
ـ   ،ن أهل العلم غري ذلك ليس ِممِلس منظُ بل غري جائز أن ي ، إليها ن  فكيـف م

 اركَن إِ رض وكما مل ي    ،  بالقوم غري ذلك   نظَ ي نْ وال جيوز أَ    ، ن أهل العلم  ان مِ ـك
ن أَ مكَنملسح على اخلفني   ا ر   وِه ، ومل ين ت لُّخف م  ن تلَّخعن القول بـذلك إذا     ف 
ـ خن ت  م فلُّخ ت نوِه كذلك ال ي    يف املسح على اخلفني ؛      النيب   نَِذأَ  عـن   فلَّ

  .)٢ ( "ِةامم املسح على الِعِةاممالقول بإباحة املسح على الِع
  

  

                                                
  .١/٤٦٩:األوسط) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
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٤٠٦ 

  مــســألــة
ت
َ

ن
ْ

يسِك
ُ

  الفة الرتتيب فيه أو خم)١ ( الوضوء
 

ـ ن ت نَّذهب ابن حزم إىل أَ        الوضـوء وخمالفـة الترتيـب الـوارد         يسِك
 يف النفَ   الشرعية غري مشروعٍ   وِصص ، ـ          م ِصن فعله عامـداً أو ناسـياً فـال يح   

     وضوؤه ، وبناء عليه فال تئُِزجهـ  الةُ الص   ىت يـأيت بالترتيـب    بذلك الوضـوء ح
  .)٢ (يف الوضوء

 
        القول بترتيب أعضاء الوضوء وعـدم جـواز تِهيـسِ ِكن ـ  ح    عـن   يِك

   أمجعـني ، وهـو      وابـن عبـاس     ،  عثمان بن عفان ، وهو رواية عن علي         
  ، وأمحـد ،  قول قتادة ، وأيب عبيد ، والشافعي ، وابـن راهويـه ، وأيب ثـور             

  وهو روايـة عـن مالـك ، واملـذهب عنـد الـشافعية ، واملعتمـد عنـد                   
  .)٣ (احلنابلة

 
                                                

قلبه حبيث تكون البداءة بغسل القدمني ، مث مـسح الـرأس ، مث غـسل                : تنكيس الوضوء هو  ) ١(
  .١٢٨: ، لغة الفقهاء٥١:املطلع: ينظر. الذراعني ، مث الوجه

  .٢/٦٦:احمللى: ينظر) ٢(
 ، األوسـط    ١/٢٢٦: ، اإلشراف البـن املنـذر      ٢٣٣: الطهور  ، ١/٣٠:األم للشافعي : ينظر) ٣(

ــه ــبري ١/٤٢٣:ل ــاوي الك ــى١/١٣٨: ، احل ــتذكار ، ا٢/٦٦: ، احملل    ، ١/١٤٥:الس
ــان١/٨١:، املقــدمات املمهــدات ١/٢٦٥:االنتــصار    ، ١/٩٢: ، املغــين١/١٣٥: ، البي

   ،  ١/٢٥٠: ، مواهـب اجلليـل     ١/٢٧٨: ، الذخـرية  ١/٥٠٥: ، اموع  ٥٠:جامع األمهات 
ــاج ــة احملتـ ــاج١/١٧٥:ايـ ــين احملتـ ــصاف١/٥٤: ، مغـ    ، ١/١٣٨: ، اإلنـ

  .١/١٠٤:كشاف القناع



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٠٧ 

 
  :هذه املسألة فيها أكثر من قول ملزم ، وبياا فيما يأيت

   قول أيب حنيفة ومالك ، وقد نسب ابن حـزم        : القول امللزم األول
وأن الترتيب يف أعضاء    ،   الوضوء   يِسِكنا يقوالن جبواز ت   إليهما أم 

 ، مث مسح رأسـه ،       يِهلَج رِ ِلسغ بِ أَدن ب مالوضوء هو استحباب ، فَ    
مث وجهه ؛ أجزأه وضوؤه ذلـك ، وكـذا لـو       ، يِهاعر ذِ لَسمث غَ 

ـ  يب بتقدمي بعض األعضاء على بعض فـال       خالف يف الترت   ي ضره   
 .)١ (صح وضوؤهي و ،ذلك
   قول الشافعية ، فقد نسب ابن حزم إليهم القول       : القول امللزم الثاين

  بعدم جواز تالوضوء ، وأن الترتيب يف أعضاء الوضوء فرض         يِسِكن 
  .)٢ (ال يصح الوضوء إال به

 
 ًأوال:         ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً القائلني جبواز ت وء  الوض يِسِكن

بالقياس ، فيلزم أبا حنيفة ومالكاً أن يقيسا الترتيب يف الوضوء على            
           الترتيب يف أفعال الصالة ، فكما أن أفعال الصالة ال يصح التِكنيس 

      فيها باتفاق ؛ فكذا ال يصح تِكنمـا  يسأعضاء الوضوء جبامع كو 
غـايرة   تشتمل كل واحدة منهما على أفعـال مت       ِنيتضح م ِنيتادبِع

يرتبط بعضها ببعض ؛ فيتحتم ترتيبهما على ما ثبت يف الـشرع ؛             
ألن العبادة تشتمل على أفعال وصفات فلما وجب مراعاة أفعاهلـا           
على ما ورد الشرع به ؛ فكذلك يقال يف صـفاا ؛ ألن التعبـد               

                                                
  .٢/٦٧:احمللى: ينظر) ١(
  .٢/٦٦:املصدر السابق: ينظر) ٢(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٠٨ 

حيصل باجلميع بأمر واحد ، ولكوما يرجعان يف حال العـذر إىل            
مـا           فالوضوء يرج  ِرطْالشع للتيمم ، والـصالة للقـصر ، ولكو
ا احلدث ؛ فوجب الترتيب فيهمـا ومل يـصح أن           مهلُِطب ي ِنيتادبِع

والقوم أصحاب قيـاس    : " ، قال ابن حزم   ) ١ ( على آخر  رميتقدم أَ 
 يِسِكنن ت ن املنع مِ   عليه مِ  قِف قاسوا ذلك على ما ات     الّه فَ  ، بزعمهم

على أنه قد   ! ؟ الِةالص        صح اإلمجاع يف بعض األوقات على ت يِسِكن 
؛ الِةالص  الُ وهي حم ن وجفإنـه يبـدأ    أو ساجداً اإلمام جالساًد 

 .)٢ ("  وهذا مما تناقضوا فيه يف قياسهم ، وهو آخر الصالة ،بذلك
 ًثانيا:        ألزم ابن حزم الشافعية أن يقولوا جبواز ت الوضوء بنـاء    يِسِكن 

ـ ايب الذي ال ي   على أصلهم قول الصح    عرف   ـ  لـه م اِلخـ  ف   ن  ِم
 الوضوء أصلهم   يِسِكنن ت  ، والشافعية خالفوا مبنعهم مِ     الصحابة  

    ِوهذا ؛ ألنه قد روابن عباس   ،   عن علي    ي   القول جبواز ت يِسِكن 
         ذا األصل وإباحة ت الوضوء ، فكان يلزم الشافعية األخذـ ن  يِسِك

، ا عن علي بـن أيب طالـب         ينوروقد  : " الوضوء ، قال ابن حزم    
   وابن عباس جواز تالوضوء   يِسِكن   ،  ولكن ال حـ  يف أَ  ةَج مـع  ٍدح 

تناقض   وهذا مما   ،  ببيانه وهو رسول اهللا      رِمالقرآن إال يف الذي أُ    
       فيه الشافعيون فتركوا فيه قول صاحبني ال يعرهلما من الصحابة    ف 

ماِلخ٣ (" ف(.  
                                                

ــر) ١( ــبري: ينظ ــاوي الك ــذب١/١٤١:احل ــصار١/١٩: ، امله ــان ١/٢٧٧: ، االنت    ، البي
ــراين ــوع١/١٣٦:للعم ــن ت١/٥٠٨: ، ام ــاوى اب ــوع فت ــة ، جمم    ، ٢١/١٤٢:يمي

  .١/٢٩٣:إعالم املوقعني
  .٢/٦٧:احمللى )٢(
  .٦٨ - ٢/٦٧:املصدر السابق) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٠٩ 

 
 
   إن نسبة ابن حـزم أليب حنيفـة ومالـك يف            :القول امللزم األول 

 جتويزمها تِكنالوضوء هي نـسبة صـحيحة كمـا حكاهـا           يس   
 صحة  ابن حزم مذهباً هلما ، فقد ثبت يف مصنفات احلنفية ما يثبت           

 .)٢ (، وكذلك مصنفات املالكية وأا املعتمد يف مذهبهم) ١ (ذلك
   ما نسبه ابن حزم للشافعية يف منعهم مِ    :القول امللزم الثاين ن تيِسِكن 

  .)٣ (الوضوء هو صحيح ثابت عن الشافعية كما ثبت يف مصنفام
 
  ِنيلَاِئ أليب حنيفة ومالك القَ    :زم األول القول املل   جبـواز ت ـ ن  يِسِك

  ، وابن مسعود ،  الوضوء ، وهذا القول يتفق مع ما روي عن علي           
 ، وحكي عن سعيد بن املـسيب ، والنخعـي ،            وابن عباس   

  واحلسن البصري ، ومكحول ، وعطاء ، والزهـري ، وربيعـة ،             
ـ زاود ، واملُاألوزاعي ، والثـوري ، والليـث ، ود    : وبه قال     ، يِن

 .)٤ (وابن املنذر ، وهو رواية عند احلنابلة

                                                
   .١/٦: ، تبيني احلقائق١/٥٥: ، املبسوط٤١:خمتصر القدوري: ينظر) ١(
  .١/١٣٥: ، شرح اخلرشي على خليل٥٠: ، جامع األمهات١/١٤: املدونة: ينظر) ٢(
   .١/٥٤: ، مغين احملتاج١/١٧٥:ج ، اية احملتا١/٥٠٥:اموع: ينظر) ٣(
ــر) ٤( ــيبة: ينظ ــن أيب ش ــصنف اب ــن امل١/٤٣:م ــراف الب ــذر ، اإلش    ، ٢٢٦ - ٢٢٥:ن

 ،  ١/١٤٣: ، االسـتذكار   ٢/٦٧: ، احمللـى   ١/١٣٨:، احلـاوي الكـبري    ١/٤٢٢:األوسط له 
 ،  ١/١١٥: ، املبـدع   ١/٥٠٥: ، امـوع   ١/٩٢: ، املغين  ١/١٣٥: ، البيان  ١/٢٦٥:االنتصار
  .١/١٣٨:اإلنصاف



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤١٠ 

   للشافعية املانعني مِ   :القول امللزم الثاين  ن تالوضـوء ؛ وقـد     يِسِكن 
       ِكمضى يف املطلب الثاين أن هذا القول حعن عثمان بن عفان ،      ي 

 أمجعني ، وهو قول قتـادة ،      وابن عباس   ،  وهو رواية عن علي     
وابن راهويه ، وأيب ثور ، وأمحد ، وهـو           ، والشافعي ،  وأيب عبيد   

  رواية عن مالك ، وهو ما ذهب إليه ابن حـزم ، وهـو املعتمـد          
  .)١ (عند احلنابلة

 
   القول امللزم األول:       وهو أليب حنيفة ومالك حني أجازا ت ـ ن  يسِك

أفعال الوضوء على أفعـال     الوضوء فأراد ابن حزم إلزامهما بقياس       
     الصالة ؛ فكما ال جيوز تِكنيس      أفعال الصالة فكذا ال جيوز ت ِكنيس 

 .الوضوء
  :ونوقش مبا يلي

 قياساً على عبادة أخرى ،      تبثْها ال ت   العبادات وأركان  وطَر ش نَّ إِ :أوالً
 وال تفَن     ـ كَى قياساً كذلك ؛ كأعداد الر ومقـادير الزكـاة ،       اِتع ، 

إن ترتيب أعضاء الوضوء ال     :  ، وحنو ذلك ، فيقال كذلك      اِتارفَّالكَو
يقاس على ترتيب أفعال الصالة ؛ وذلك ألن الوضوء أصـل ثابـت             

                                                
ــر )١( ــشافعي: ينظ ــور١/٣٠:األم لل ــذر٢٣٣: ، الطه ــن املن ــراف الب    ، ١/٢٢٦: ، اإلش

 ،  ١/١٤٥: ، االسـتذكار   ٢/٦٦: ، احمللـى   ١/١٣٨: ، احلاوي الكـبري    ١/٤٢٣:األوسط له 
 ، جـامع  ١/٩٢: ، املغـين ١/١٣٥: ، البيـان ١/٨١: ، املقدمات املمهدات  ١/٢٦٥:االنتصار
 ، ايـة    ١/٢٥٠: ، مواهب اجلليـل    ١/٢٧٨:ذخـرية ، ال  ١/٥٠٥: ، اموع  ٥٠:األمهات

  .١/١٠٤: ، كشاف القناع١/١٣٨: ، اإلنصاف١/٥٤: ، مغين احملتاج١/١٧٥:احملتاج



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤١١ 

ـ       ادز ال شبهة فيه ، فال ي      يٍقِرن طَ بكتاب اهللا مِ   ن  عليه ما ليس منه إال ِم
  .)١ ( أصلهتب ثَيٍقِرطَ

ـ   انتفـاء صـحة جريـان    يِمِلس بعدم ت  :وأجيب  وِددالقيـاس يف احلُ
ِدقْوالتفَّ والكَّ اِتيراِتار    املعىن فيهـا وأُ    لَِق وحنو ذلك مىت ع ـ ِرد    ِتكَ

العلة ؛ وهذا حمل اتفاق بني مجهور األصوليني خالفاً للحنفية ؛ علمـاً             
   ِرطَّبأن احلنفية مل يم أجروا القياس يف           دوا يف أصلهم هذا بل قد ثبت أ

 مسائل جن احلُ  مِ ةٍِمفَّ والكَّ وِددقَ واملُ اِتاردـ    اِتر وقد ع ، علـيهم   د 
 ، وهذا جواب من حيث التأصـيل        )٢ ( يف ذلك   مناقضاتٍ ةَدالعلماء عِ 

 وحنوها ، أما من حيث تنــزيل        اِتردقَيف جواز جريان القياس يف املُ     
ذلك على هذه املسألة ؛ وهي إدراك العلة يف قياس ترتيـب أعـضاء              

  : - يف املطلب الرابـع      ر كما م  -أفعال الصالة فإنه يقال     الوضوء على   
    الوضوء والصالة وإن كانا عبادِنيت م حضإال أنه تشتمل كل واحدة      ِنيت 

منهما على أفعـال متغايرة يرتبط بعضها ببعض ؛ فيتحـتم ترتيبـهما        
على ما ثبت يف الشرع ؛ ألن العبادة تشتمل على أفعال وصفات فلما             

  عاة أفعاهلا على ما ورد الشرع بـه ؛ فكـذلك يقـال يف              وجب مرا 
صفاا ؛ ألن التعبد حيصل باجلميع بأمر واحد ، ولكوما يرجعان يف            

   فالوضوء يرجع للتيمم ، والـصالة للقـصر ،          ِرطْحال العذر إىل الش 

                                                
  .١٥٠:األسرار للدبوسي: ينظر) ١(
   ،  ٥/٤٧١: ، احملـصول   ٢/١٠٧: ، قواطـع األدلـة     ٢/٥٨٤: ، الربهان  ٤٤٠:التبصرة: ينظر) ٢(

 ، التمهيـد    ٤/٤٠٩: ، رفـع احلاجـب     ٣/٣٠: ، اإلـاج   ٢/١١٢٩:خمتصر ابن احلاجـب   
  .٣٧٧: ، إرشاد الفحول٧/٣١٤٩: ، التحبري للمرداوي٤/٤٩: ، البحر احمليط٤٦٣:لإلسنوي



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤١٢ 

ولكوما عبادتني يبطلهما احلدث ؛ فوجب الترتيب فيهما ومل يـصح           
  .)١ (خر على آرمأن يتقدم أَ

   صحة جريـان القيـاس يف أعـضاء الوضـوء علـى             م لو سلِّ  :ثانياً
إنه منتقض باجلنابة وتقدمي الشمال على اليمني يف        : أفعال الصالة لقيل  

 فيهما الترتيب   قحتس ال ي  ةٌاره ذلك طَ  لَّ كُ نَِّإ فَ ِنيلَج اليدين والر  ِلسغَ
فيهما بـني العـضوين     بني العضوين املتجانسني ؛ فكذلك ال ترتيب        

  .)٢(املختلفني 
   :وأجيب جبوابني
 إن قياس الوضوء على اجلنابة يف عدم ترتيب األعضاء          :اجلواب األول 

 اجلنابة هو كالعـضو     ِلس ؛ ألن بدن اجلنب يف غُ      ِقاِرهو قياس مع الفَ   
 اجلنابـة ال    لُسالواحد يف الوضوء الذي ال جيب ترتيبه ولذلك كان غُ         

  متغايرة ، خبالف أعضاء الوضـوء فإـا متغـايرةٌ    اٍلعفْيشتمل على أَ  
 اجلنابة ، ومما يدل على أن بدن        ِلسفلذلك وجب الترتيب فيها دون غُ     

      ن بدن اجلنب   ن موضع مِ   املاء مِ  الَاجلنب هو كالعضو الواحد أنه لو س
ن إىل موضع آخر ألجزأه ذلك ، خبالف ما لو جرى املاء يف الوضوء مِ             

  .)٣ (هئُِزجيالوجه لليدين فال 
 إمنا امتنع قياس عدم وجوب ترتيب أعضاء الوضوء على      :اجلواب الثاين 

عدم وجوب ترتيب اليمىن واليسرى يف اليدين والرلسببنيِنيلَج  :  

                                                
  : ، البيـان للعمـراين     ١/٢٧٧: ، االنتـصار   ١/١٩: ، املهذب  ١/١٤١:احلاوي الكبري : ينظر) ١(

  .١/٢٩٣: ، إعالم املوقعني١/٥٠٨: ، اموع١/١٣٦
  .١/٥٠٦: ، اموع١/١٣٩: ، احلاوي الكبري١/١٤٢:للقدوريالتجريد : ينظر) ٢(
  .١/٥٠٨: ، اموع١/٢٧٧: ، االنتصار١/١٤٢:احلاوي الكبري: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤١٣ 

 أن اليمىن واليسرى يف اليدين يعدان كالعضو الواحـد          :السبب األول 
 ، ولذلك فـال  ِنيلَج ذلك يف الر لَثْ مِ لْولذلك يشملهما لفظ اليد ، وقُ     

  . خبالف األعضاء األربعةيِندترتيب فيهما كاخلَ
 األعضاء األربعة أطلق األيدي     بت ملا ر  هركْ ذِ لَّ أن اهللا ج   :السبب الثاين 

)  ( * + ] : واألرجل يف قوله تبارك وتعاىل    

21 0 /  . - ,Z) ولو  )١ 
ى عدم وجوب   وأميانكم ، فلما أطلقها دل عل     : كان جيب ترتيبها لقال   

  .)٢ (ترتيبها خبالف األعضاء األربعة
 قياس أعضاء الوضوء على أفعال الصالة يف وجوب الترتيـب يف            :ثالثاً

 ، والطهـارة    اًدِصقْ ؛ وهو كون الصالة م     ِقاِر قياس مع وجود الفَ    لٍّكُ
واملقاصد أَةًيلَِسو ، لَعى رت٣ (ن الوسائل فامتنع اإلحلاق ِمةًب(.  

 ، والطهـارة    دِصقْالصالة م :  ؛ ألنه يقال   ِقر الفَ يِمِلس ت  بعدم :وجياب
 ِصقْأيضاً من مقاصد الطهارة امتثال أمر اهللا بـزوال احلـدث ،           ِم ، فَ  د

وتساقط اخلطايا والذنوب ، ويدل على أن الطهارة مقـصودة بـذاا            

Z Y ] : القرآن والسنة ، فمن القرآن قول اهللا جـل جاللـه          

 [Z )ن، وأما مِ  ) ٤ الس ة فحديث أيب هريرة     ن     أنـه مسـع   

                                                
  )٦: (سورة املائدة) ١(
  .١/٥٠٨: ، اموع١/٢٧٨: ، االنتصار١/١٤٢:احلاوي الكبري: ينظر) ٢(
  .١/٢٧٩:الذخرية: ينظر) ٣(
  )٦: (سورة املائدة) ٤(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤١٤ 

 من  )٢ ( محجِلني )١ (ِإنَّ أُمِتي يدعونَ يوم الِْقيامِة غُرا     : ( يقول النيب  
فدلت النصوص على أن الطهارة مقـصودة بـذاا     ) ٣ ( )آثَاِر الْوضوءِ 

صالة ، فال ميتنع قياسها على ال      )٤ (كغريها من العبادات املقصودة لذاا    
 ألنـا إذا أوجبنـا       ؛ الوضوء يغلب فيه التعبد واالتبـاع     " إذاً ، مث إن     

الترتيب يف الصالة لالتباع مع أنا نعلم أن املقـصود منـها اخلـشوع         
     واالبتهال إىل اهللا تعاىل فلم يعن النيب لْقَن َوال أ ـ  ِمٍدح ابه ـن أصح

تِكنالوضوء   يس   ، فيه وال التخيري  ،   ـ      عل  وال التنبيه ى جوازه ، ومل ير ثَؤ
 يف أركان   لْقَن كما مل ي    ،  علماء املسلمني وعامتهم إال الترتيب     ِلععن فِ 

الصالة إال الترتيب وطريقهما االتباع ، واستثىن منـه تقـدمي الـيمني       
 .)٥ (" باإلمجاع واهللا أعلم

   أراد ابن حزم إلزام الشافعية بقول علي بن أيب          :القول امللزم الثاين 
 فرع الوضوء ، وأنه ال ي     يِسِكن يف جواز ت   وابن عباس   طالب ،   

ماِلخن الصحابة    هلما مِ  ف     َـ  ، فكان الزماً هلم األ بـذلك   ذُخ 
وجتويز تالوضوءيِسِكن . 

  
                                                

 ،  ٣/٤٤٧:كشف املشكل البن اجلوزي   : ينظر. أي بيض الوجوه بنور الوضوء يوم القيامة      : اًرغُ) ١(
  .٣/٣٥٤:النهاية يف غريب احلديث

)٢ (محنيِلج :   اسم املفعول من حبياض مواضع األيدي والوجه والقدم كاخليـل       : ل ، والتحجيل  ج
  .١/٣٤٦:البن األثري ، النهاية ٣/٤٤٧:كشف املشكل البن اجلوزي: ينظر. احملجلة

 ح  ١/٦٣:رواه البخاري يف الوضوء ، باب فضل الوضوء والغر احملجلون من آثـار الوضـوء              ) ٣(
، ورواه مسلم بنحو هذا يف الطهارة ، باب استحباب إطالـة الغـرة والتحجيـل يف                 ) ١٣٦(

  ).٢٤٦( ح ١/٢١٦:الوضوء
  .٧/٢١٨: ، اللباب يف علوم الكتاب١١/١١٩:مفاتيح الغيب: ينظر) ٤(
  .١/٥٠٨:اموع) ٥(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤١٥ 

ونوقش هذا اإللزام بعدة مناقشات ومحلُصا ما يأيته:  
ي  يف ترتيب أعضاء الوضوء هو ما رو        أثر علي بن أيب طالب       :أوالً

 ،  )١ ( )تما أُباِلي إذَا تممت وضوِئي ِبأَي أَعضاِئي بدأْ       : ( عنه بقوله 
  : وا  عليه اعتراضنيدرووقد أَ

 بإطالقه هنا البـداءة     -  - لي ع يدِر حيتمل أن ي   :االعتراض األول 
باليسرى قبل اليمىن ، وألجل ذلك ذكر أبو عبيد القاسم بن سالم يف             

وهذا جـائز   : "  أنه حيمل على األعضاء خاصة ، قال       حديث علي   
حسن ؛ ألن التنـزيل مل يأمر بيمني قبل يسار ، إمنا تنـزل باجلملـة              
من ذكر األيدي ، وذكر األرجل ، فهذا الذي أباح العلمـاء تقـدمي              

  . ) ٢ (" املياسر على امليامن
ـ   : " وقد سئل أمحد بن حنبل عن هذا األثر وغريه فقال فيه           ين إمنـا يع

 ألن خمرجهـا     ؛ وال بأس أن يبدأ بيسار قبل ميني      ،  اليسرى قبل اليمىن    

  *   (  )       ]: من الكتاب واحد قـال تعـاىل      

 21 0/  . -,+Z )٣(  

                                                
، ومـن   ) ٤١٨( بـرقم    ١/٤٣: ، وابن أيب شيبة يف املصنف      ٢٣٠:أخرجه أبو عبيد يف الطهور    ) ١(

 ، والبيهقي من طريقه     ١/٨٨: ، ورواه الدارقطين يف السنن     ١/٤٢٢:طريقه ابن املنذر يف األوسط    
:  يف التمهيـد    ، ورواه ابن عبد الـرب      ١/٨٧: ، وأورده يف السنن الكربى     ١/٤٩٢:يف خالفياته 

العلـل  : ينظـر . بن هند مل يسمعه من عليث منقطع ؛ ألن عبد اهللا بن عمرو          ، واحلدي  ٢/٨٩
 ، خمتصر   ١/١٨٤: ، معرفة السنن واآلثار    ١/٤٩٣: ، خالفيات البيهقي   ١/٢٠٥:ومعرفة الرجال 

  .١/٨٨: ، التلخيص احلبري٢/٢٦٦: ، البدر املنري١/٢١٤:خالفيات البيهقي
  .٢٣٣: عبيدالطهور أليب ) ٢(
  )٦: (سورة املائدة) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤١٦ 

 على  ، فإذا محل أثر علي      ) ١ ("س أن يبدأ باليسار قبل اليمني       أفال ب 
االحتجاج البداءة باملياسر قبل امليامن يف األيدي واألرجل ؛ فإنه يسقط           

ذا األثر على جواز الترتيب بني أعضاء الوضوء ، وال يبقى إال تقدمي             
     اليسرى على اليمىن يف اليدين والروهذا موضع اتفـاق بـني        ِنيلَج ، 

  .العلماء
   أن هذا األثر منقطـع ، فـال يـصح االحتجـاج             :االعتراض الثاين 

  .)٢ (به البتة
ال بأْس ِبأْن تبدأَ    : ( ه بقوله  الذي روي عن   أثر ابن عباس     أما   :ثانياً

  يكدقَبلَ ي لَيكوروي عن ابـن عبـاس         )٣ ( )ِبِرج ،     يرفعـه إىل   
   ،)٤ ( )ِهِسأْر ِبحس مم ثُيِهلَج ِرم ثُيِهد يم ثُهجه ولَسغَ: (  أنهالنيب 

                                                
 ، وينظـر التحقيـق يف أحاديـث         ٢٨ - ٢٧: مسائل أمحد بن حنبـل بروايـة عبـد اهللا         ) ١(

  .١/١٦٣:اخلالف
 ، معرفـة الـسنن      ١/٤٩٣: ، خالفيـات البيهقـي     ١/٢٠٥:العلل ومعرفة الرجـال   : ينظر) ٢(

 ، البـدر    ٢١٥: ، جـامع التحـصيل     ١/٢١٤: ، خمتصر خالفيات البيهقـي     ١/١٨٤:واآلثار
  .١٠/١٥٤: ، حتفة األحوذي٣١٦: ، تقريب التهذيب١/٨٨: ، التلخيص احلبري٢/٢٦٦:املنري

مل أقف عليه فيما طالعته من كتب األثر ، لكن قد أورده بعض العلماء يف معرض استدالهلم به                  ) ٣(
 ، وابـن بطـال يف شـرحه علـى           ١٥٠:أبو زيد الدبوسي يف األسرار    : ومل يسندوه ؛ ومنهم   

 ؛ فقد رواه ابن أيب شـيبة يف          ، واألثر ذا اللفظ مروي عن ابن مسعود          ١/٢١٧:اريالبخ
 ، والـدارقطين يف  ١/٤٢٢:ابن املنذر يف األوسـط : ، ومن طريقه  ) ٤٢٠( برقم   ١/٤٣:مصنفه
 ، واحلديث كما قال ١/٤٩٠: ، ومن طـريق الدارقطين رواه البيهقي يف خالفياته        ١/٨٩:السنن

 ، معرفـة الـسنن      ١/٨٩: سـنن الـدارقطين   : ينظـر " رسل وال يثبت  م: "الدارقطين وغريه 
  .١/٨٧: ، سنن البيهقي الكربى١/١٨٤:واآلثار

  : التحقيـق يف أحاديـث اخلـالف        ، وابن اجلوزي يف    ١/٢٧١:نقله أبو اخلطاب يف االنتصار    ) ٤(
 ، ١/١٢٨:اهلـادي تنقيح التحقيق البن عبد  : ، وينظر  ١/٥٠٦:، والنووي يف اموع    ١/١٦٣

 د ضعفوه بعد أن ذكروه حجة للخصم  ، وق١/٥٢: ، وسبل السالم١/٣٥١:والسرية احللبية 



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤١٧ 

 هلا طريق صـحيحة حـىت يـتم         فرعهذه اآلثار ال ت    فقد ذكروا أن    
  .)١ (تدالل ااالس
 يف  بصحة ما روي عن علي وابن عبـاس      يِمِلس الت ِضر على فَ  :ثالثاً

  شأن جتويز تالوضوء فإنه قد ثبت خمالفة عثمان بن عفـان           يِسِكن  
، فبطل كون ما روي عـن       ) ٢ (وأنه كان يرى وجوب ترتيب الوضوء     

علي وابن عباس أقواالً لصحابة ال يعرفهلم م اِلخ٣ (ف(.  
  اليت يف حديث عثمـان أفـادت الترتيـب ومل          "   مثُ  "نَّأَ بِ :وأجيب

تفد الوجوب ؛ ألن احلديث ذا اللفظ هو يف الواقع صفة فعل ترتبت             
عليه فضيلة ومل يترتب عليه عدم صحة الصالة ، فأفـاد الترتيـب ال              

  .)٤ (الوجوب
 
 

                                                                                                                                       
                    وبينوا أنه ال يعرف له طريق صحيحة حىت يتم به االستدالل ، وأنه ال يعرف عنـد أهـل

  .احلديث حبال ، وال نقل يف أصل بوجه ، ولذا فال حيل روايته
:  ، وينظر  ١/٥٠٨: ، اموع  ١/١٦٣:يث اخلالف  ، التحقيق يف أحاد    ١/٢٧٢:االنتصار: ينظر) ١(

   .١/٥٢: ، وسبل السالم١/٣٥١: ، والسرية احللبية١/١٢٨:تنقيح التحقيق البن عبد اهلادي
دعا ِبِإناٍء فَأَفْرغَ على كَفَّيِه ثَالثَ ِمـراٍر         : ( وأنه عثمان بن عفان  وهو ما رواه الشيخان عن      ) ٢(

 ويديِه إىل    ،  ثُم غَسلَ وجهه ثَالثًا     ،  يِمينه يف اِإلناِء فَمضمض واستنشق      ثُم أَدخلَ   ، فَغسلَهما
 قال : ثُم قال ، ثُم غَسلَ ِرجلَيِه ثَالثَ ِمراٍر إىل الْكَعبيِن ، ثُم مسح ِبرأِْسِه ،الِْمرفَقَيِن ثَالثَ ِمراٍر

ضأَ حنو وضوِئي هذا ثُم صلى ركْعتيِن ال حيدث ِفيِهما نفْسه غُِفر له ما من تو:  ))رسول اِهللا 
، ) ١٥٨( ح   ١/٧١: ، رواه البخاري يف الوضوء ، باب الوضوء ثالثاً ثالثـاً            ))تقَدم من ذَنِبهِ  

  ).٢٢٦( ح ١/٢٠٤:ومسلم يف الطهارة ، باب صفة الوضوء وكماله
  .١/١٤٢:دياحلاوي للماور: ينظر) ٣(
  .١/١٧٥: ، نيل األوطار١/٤٤:سبل السالم: ينظر) ٤(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤١٨ 

  

   يلزم أبا حنيفة ومالكاً أن     )  ومالك أليب حنيفة  (:القول امللزم األول
يقيسا ترتيب أعضاء الوضوء على ترتيب أفعال الصالة فكما وجب          

    الترتيب يف أفعال الصالة وحرم ت ِكنأفعاهلا فكذا الوضوء جبامع     يس 
 تشتمل كل واحدة منهما على أفعــال        ِنيتضح م ِنيتادبكوما عِ 

 ترتيبهما على مـا ثبـت يف        متغايرة يرتبط بعضها ببعض ؛ فيتحتم     
الشرع ؛ ألن العبادة تشتمل على أفعال وصـفات فلمـا وجـب     

    مراعاة أفعاهلا على ما ورا ؛          دالشرع به ؛ فكذلك يقال يف صـفا 
ن انتصر هلـم     م هدروألن التعبد حيصل باجلميع بأمر واحد ، وما أَ        
ـ بإبطال هذا القياس يندفع قوله مبجموع ما أَ        فْلَساملطلـب   يف   ت

  .السادس
   للشافعية (:القول امللزم الثاين (     ال يلزم الشافعية أن جييزوا تـ ن  يسِك

ـ   عن علي وابن عباس      يِو ما ر  ِةجحالوضوء بِ  ـ ن   ِم   هم إباحت
ا مل يصح   ملَ:  للشافعية تركوه ؛ ألنه يقال     ذلك ، وكون هذا أصالً    

ـ  لدى الشافعية ما حكاه ابن حزم عن علي وابن عباس            ذلك فل
 عنهم فهو   يِو بصحة ما ر   يِمِلس الت ِضرمل يلتزمه الشافعية ، وعلى فَ     

 كمـا   ِنيلَج على تقدمي املياسر على امليامن يف اليدين والـر         حممولٌ
 بذلك أبو عبيد وأمحد بن حنبل وغريمها كما سـبق تقريـر             هرسفَ

  ذلك يف املطلب السادس ، واهللا تبارك وتعـاىل أعلـى وأعلـم ،              
  .أجل وأحكمو
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٤١٩ 

  مــســألــة
   يف الوضوء)١ (املواالة

 
ذهب ابن حزم إىل عدم وجوب املواالة يف الوضوء ، فمن فَرق وضـوءه              

     بأن غسل وجهه مث بعد مـ            ٍةد غسل يديه ؛ أجزأه ذلك ، وسـواء طالـت م ةُد 
  .)٢ (ت قصرلوضوء أمالتفريق بني أعضاء ا

 
      ِويتفق قول ابن حزم مع ما ريف   عمر بن اخلطاب ، وابنه عبـد اهللا         عن ي 

عدم إجياما املواالة يف الوضوء ، وهو قول سعيد بـن املـسيب ، والنخعـي ،               
وطاوس ، واحلسن البصري ، وعطاء ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحـد قـويل                 

وزاعي ، وبه قال الثوري ، وهو قول الشافعي يف اجلديد ، وإحدى الـروايتني               األ
عن إسحاق ، وأمحد بن حنبل ، وقال به ابن املنذر ، وهو مـذهب احلنفيـة ،                  

  .)٣ (والشافعية

                                                
اإلتيان بأفعال الطهارة يف : التتابع وغسل العضو الثاين قبل جفاف الذي قبله ، وقيل : املواالة هي ) ١(

 ، شرح اخلرشي علـى خمتـصر       ١/١٩٤:تاجاية احمل : ينظر. زمن متصل من غري تفريق فاحش     
   .١/١٢٧:خليل

  .٢/٦٨:لىاحمل: ينظر) ٢(
ــر) ٣( ــذر  : ينظ ــن املن ــراف الب ــه ١/٢٢٥:اإلش ــط ل    ، ٤٢١ - ١/٤٢٠: ، األوس

 ، شرح ابن بطال علـى       ٣/٣٦٣: ، أحكام القرآن للجصاص    ١/١٥٣:خمتصر اختالف العلماء  
ــى١/١٣٦: ، احلــاوي الكــبري١/٣٧٩:البخــاري ــصار٢/٦٩: ، احملل  ، ١/٢٦٠: ، االنت

ــان ــن رجــب١/٥١٤: ، امــوع١/٩٣: ، املغــين١/١٣٧:البي ــاري الب ــتح الب   : ، ف
 ،  ١/٢٨٩: ، الوسيط للغزايل   ١/٢٨: ، البحر الرائق   ١٨:  ، خمتصر الطحاوي    ٢٩٠ - ١/٢٨٩

  .١/٢٣٦:حتفة احملتاج



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٢٠ 

 
م إليه أنـه    القول امللزم يف هذه املسألة هو قول مالك ، فقد نسب ابن حز            

         قن فَربني أعـضاء وضـوئه      يقول بوجوب املواالة بني أعضاء الوضوء ، وأن م 
تفريقاً طويالً فإنه جيب عليه إعادة الوضوء واستئنافه ، وذلك خبـالف التفريـق              
  اليسري الذي ال يبطل صحة الوضوء ، فيبين فيـه املتوضـئ علـى مـا مـضى                 

  .)١ (ن وضوئهِم
 

لَألزم ابن حزم مالكاً يف هذه املسألة بعدد من اإللزامات ومخصا ما يأيته :  
ألزمه بضرورة القول بعدم وجوب املواالة يف الوضوء ، وأن التفريق           : أوالً

ـ     فهو جائز ، ولي    هدمبني أعضاء الوضوء وإن طال أَ      اً ، أو   س هذا اإللزام تخرص
رمبين على فروع مل يوجب فيها مالك املواالة فكان الالزم          ماً بالغيب ، بل هو      ج

له أن يطَِّرد وجيمع الشبيه إىل شبيهه والنظري إىل نظريه وإال فقـد لـزم تنـاقض                 
أحكامه يف نظائر الصور ، وهذه الفروع امللزمة له القول بعدم وجوب املـواالة              

  :هي
        يف الصالة م اِعفأجاز مالك أن جيعل الرةًد وع الً ليست هي من    م

 !. ال يقول كذلك يف تفريق الوضوء ؟مِلأجزاء الصالة ؛ فَ
     ن نِسيرى مالك أن مي ع واً مِ ض    كَّذَن أعضاء وضوئه مث تفيجزئ  ر 

 عنده دون استئناف الوضوء ؛ فكان جيب أن يكون األمـر            هلُسغَ
ِركُّذَكذلك يف حال الت. 

          يرى مالك أن الذي يتوضأ مث ميسح علىـاره      يِهفَّخ ويبقـى ، 
 ، وال يلزمه إذاً إال      يِهلَج انتقض وضوء رِ   يِهفَّ خ علَ خ نْمث إِ ،  كذلك  

                                                
  .٢/٦٩:احمللى: ينظر) ١(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٢١ 

 فقط دون استئناف الوضوء ؛ فلماذا ال يكون احلكـم     يِهلَج رِ لُسغَ
 !.كذلك يف التفريق بني أعضاء الوضوء ؟

   عنـه   يِو حيـث إنـه قـد ر       ألزمه بقول عمر بن اخلطـاب       : ثانياً
 بني أعضاء وضوئه ، بـل أمـره بـالرجوع           قرن فَ ه مل يوجب املواالة على م     أن

        ِووإحسان الوضوء ، دون إعادته واستئنافه وهو ما رأنه عنه   ي:  )أَر ى رد  قَ الًج
اَءجهقَ ود توأَضو تركى ظَلَ عقَِره لَثْ ِمِهِمدر فقال لهفُ الظُِّعوِض م:ِج ارأَ فَعِسحن 
ووَءضوال يصح عن أحد من الصحابة خالف فعل عمـر يف ذلـك ،               ) ١ ( )ك ،

                                                
هذا األثر جاء يف مسند أيب عوانة بالسند الذي أورده ابن حزم ؛ وهو من طريق ابن وهب عن                   ) ١(

 عن جابر عن عمر به ، والصواب أنه جاء يف مسند أيب عوانة مرفوعاً إىل            ابن هليعة عن أيب الزبري    
، وأخرجه  ) ٦٩٣( ح   ١/٢١٣: ، ال موقوفاً على عمر فقد أخرجه أبو عوانة يف املسند           النيب  

من طريق موسى بن داود عن ابن هليعة عن بقية          ) ١٣٤( ح ١/٢١:أمحد مرفوعاً أيضاً يف مسنده    
اجلرح : عة وهو ضعيف احلديث كما ذكره الرازي وابن حبان ، ينظر      رجال السند ، وفيه ابن هلي     

 ، واحلديث الصحيح يف ذلك هو ما أخرجه مـسلم يف            ٢/١٣: ، واروحني  ٥/١٤٧:والتعديل
صحيحه عن معقل عن أيب الزبري عن جابر عن عمر مرفوعاً ، وذلك يف كتاب الطهارة ، بـاب    

فَتـرك    توضأَ أَنَّ رجالً : ( وفيه) ٢٤٣( ح   ١/٢١٥:وجوب استيفاء مجيع أجزاء حمل الطهارة     
   فَرجـع ثُـم   ، " ارِجع فَأَحِسن وضوَءك "  :فقال  فَأَبصره النيب     ، موِضع ظُفٍُر على قَدِمهِ   

ذا اللفظ موقوفاً على عمر ، وقد روي عن عمر موقوفاً عليه بغري            )ىلَّص ومل أجد هذا األثر ، 
ـ ى ر أَ ر  اِبطَّ اخلَ  بن رم ع نَّأَ ( ١/١٠٩:للفظ ؛ وهو ما رواه الدارقطين يف سننه       هذا ا  الًج 

ظَِبورِ ِره لُ ِهِلج مةًع  ِص مل يبلَ الَقَ فَ ا املاءُ ه ه ع مِب أَ :رذَه ا الووِءض ت حضر الَقَ،   الةَ الص: ِما أَ  يري 
ا  م لِْساغْ :ه لَ الَقَ فَ الَقَ،   ِه بِ ما ه  م دع ب ه لَ قرفَ،  ي  يِنفِّدا ي  م يِعا م وم،   يدِد ش در الب نيِناملؤِم

تكْرن قَ  مِ تِمدك ،  ِدِعأَ و ١/٨٤:ورواه البيهقي من طريق الدارقطين يف سننه الكربى       )  الةَ الص 
 أرطأة ؛ وهو أحد  ، واألثر وإن كان يف سنده احلجاج بن ١/٤٦٢:، ويف خالفياته  ) ٤٠٠(برقم  

املدلسني الذين ال حيتج بأحاديثهم إال أنه قد روي من طريق آخر صحيح وهو عن عبد امللك بن              
  .٣٠  - ١/٢٩:ختريج األحاديث الضعاف من سنن الدارقطين: أيب سليمان أحد الثقات ، ينظر
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٤٢٢ 

        ومالك بإجيابه املواالة قد خالف بذلك صاحباً ال يعرله مـن الـصحابة       ف  
ماِلخفلزمه اَألف ، اِح ما خالفه بهذُخبأصله هذا واطِّر .  

ـ ر أن جيعل املرء إذا      يزِج ي والعجب أن مالكاً  : " قال ابن حزم   عبـني   ف 
  أجزاء صالته مةًد وع مث  )١ ( "ن ذلك يف الوضوء   مث مينع مِ  ،   ليس من الصالة     الًم ،
فقـد  ،  ال يصح عن أحد من الصحابة خالف فعل عمر هـذا            : " قال بعد ذلك  

ـ  ِرد ي ٍنيِقي وبِ  ، فاِلخن الصحابة م   له مِ  فرع ال ي  خالفوا ههنا صاحباً    ذي  لُّي كُ
الك ـوقد تناقض م  ،  ن األحداث الناقضة للوضوء      األوقات ليس مِ   رور أن م  ٍملِْع

، ه أجـزأه  لَس غَ نْن أعضاء وضوئه فإِ    مِ واًض ع يِسن ن  فرأى أن م    ؛ يف هذا املكان  
     يِهفَّورأى فيمن توضأ ومسح على خ ِق وباره  ي كذلك  ،    نَّ فـإِ  يـهِ فَّ مث خلع خ 

 وهـذا    ،  فقـط  يِهلَج رِ لُسس عليه إال غَ    وأنه لي   ،  عنده قد انتقض   يِهلَجوضوء رِ 
  .)٢ ( " وباهللا تعاىل التوفيق ،تبعيض الوضوء الذي منع منه
 

 
 مذهبه قـد    ةَلَقَ ن نَّاختلف قول مالك يف مسألة املواالة يف الوضوء ، حىت إِ          

            اختلفوا يف تقرير مذهب مالك ؛ فبعضهم حكى الوجوب ، وآخرون الـسنةَي  ، 
، وما نسبه ابـن حـزم       ) ٣ (ِريِهشن املالكية حكوا اخلالف يف الت     حىت املتأخرون مِ  

وقال مالـك   : " ؛ قال فيها  ) ٤ (ن إجيابه املواالة هو مذهبه الذي يف املدونة       ملالك مِ 
                                                

  .٢/٧٠:احمللى) ١(
  .٢/٧٢:املصدر السابق) ٢(
 ، جـامع    ١/٨٠: ، املقدمات املمهـدات    ١/٤٢:التلقني: ر ، وينظ  ١٣:مثل خليل يف خمتصره   ) ٣(

 ، شـرح اخلرشـي علـى    ١/٢٢٣: ، مواهب اجلليل  ١/٢٢٣: ، التاج واإلكليل   ٤٩:األمهات
  .١/١٤٥: ، الفواكه الدواين١/١٢٧:خليل

)١/١٦) ٤.  
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٤٢٣ 

 إن كان   :فقال؛   بعضه فقام ألخذ املاء      يِقن بعض الوضوء وب   وضأ ففرغ مِ  فيمن ت 
 املـاء وجـف     هذُخوإن تطاول ذلك وتباعد أَ    ،   فأرى أن يبين على وضوئه       قريباً

ون قول مالك قبـل     ن، وقد ذكر سح   "  ن أوله  فأرى أن يعيد الوضوء مِ      ؛ وضوءه
 والتعمـد للتفريـق بـني    ِركْذِّال فيه وجوب استئناف الوضوء بِ   ديهذا املوضع وقَ  

    قأعضاء الوضوء ، فإن فَر      كَّذَ وضوءه ناسياً لبعض أعضائه مث تفال يلزمـه     ر دعب 
  : االستئناف ، بل يبين على وضـوئه وإن تطـاول ذلـك ، قــال سـحنون                

 وترك   ،  مث ترك أن ميسح برأسه      ، أ فغسل وجهه ويديه   ـوقال مالك فيمن توض   " 
  ذلك ناسـياً   كر إن كان ت   :الـ ق  ؛ ه وطال ذلك  ؤ وضو فج حىت   يِهلَجغسل رِ 

 استأنف   ذلك عامداً  كر وإن كان ت   : قال  ، اول ذلك ـوئه وإن تط  ـبىن على وض  
  .)١ ( "الوضوء

وما مضى هو حتقيق النسبة يف أصل مذهب مالك يف شـأن املـواالة يف               
  : فهو كما يليالوضوء ، وأما عن صحة ما نسبه إليه يف مسائل اإللزام الثالث 

  ـ          : أول ذلك جيعل يف الـصالة م اِعفكون مالك يرى أن الرةًد 
وعالً ليس منها ، فهي نِ     مسصحيحة يف مذهب مالـك ، فقـد         ةٌب 

من رعف يف صالته حبيث كان الرعاف كثرياً فله أن خيـرج            : قالوا
ـ            ن صـالته دون  بشرطه ، فيغسله ، مث يعود فيبين على ما مضى ِم

 .)٢ (ئناف ، وبعضهم اشترط كونه قد عقد ركعة تامةاست
 نَّيرى مالك أَ  : الثاين م  ِسن ني      كَّذَ الوضوء يف بعض األعضاء مث تر 

ن وضوئه وال يستأنفه    بعد مدة ولو طويلة فإنه يبين على ما مضى مِ         

                                                
  .١/١٩١: ، وهذا الذي جزم به ابن اجلالب يف تفريعه١/١٥:املدونة) ١(
 ، جـامع    ١/١٠٥: ، املقـدمات املمهـدات     ١/١٢٤: ، التلقني  ٣٧ - ١/٣٦:املدونة: ينظر) ٢(

  .١/٢٤٠: ، شرح اخلرشي على خليل٢٥: ، خمتصر خليل٤٣:األمهات
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٤٢٤ 

ا مجـع مـن املالكيـة    هدعقد وهذه النسبة صحيحة بل دقيقة ، و      
 .)١ (مشهور مذهب مالك

 نَّيرى مالك أَ  : الثالث م     يِهفَّن توضأ ومسح على خ  ِق ، وبكذلك  ي 
    اره ، مث إذا نزع فقد انتقض وضوء رِ    يِهفَّ خ وال يلزمـه     يـهِ لَج ، 

ـ كْ ت يِهلَجاستئناف الوضوء إذاً ، بل يكفيه غسل رِ        يالً لوضـوئه   ِم
القدمي ، وهذا هو مذهب مالك كما جاء يف معتمـد مـصنفات             

  .)٢( املالكية
 

  ِوالقـول بوجــوب املــواالة بــني أعـضاء الوضــوء قــد رعــن ي   
   ، وهـو قـول ابـن أيب ليلـى ، وقتـادة ، وربيعـة ،                  عمر بن اخلطاب    

  والليث بن سعد ، وهو أحد قويل األوزاعي ، وقـول الـشافعي يف القـدمي ،                 
  .)٣ (أمحد ، وهو املذهب عند احلنابلةورواية عن إسحاق ، و

  : أما عمن وافق مالكاً فيما نسبه إليه ابن حزم يف نظائر الفروع فيقال
 ما نسبه ابن حزم ملالك بأنه يرى أن الراِعف يف الـصالة يتمـادى               :أوالً

ن صالته ؛ هو قول مجع       ، مث يعود فيبىن على ما مضى مِ        ِمن الد فيغسل ما أصابه مِ   
                                                

:  ، وينظـر   ١/١٩١: ، وهذا الذي جزم به ابـن اجلـالب يف تفريعـه            ١/١٥:املدونة: ينظر) ١(
  .١/٧٨:سالك ، الشرح الصغري مع بلغة ال٤٩:األمهات ، جامع ١/٧٦: ، املنتقى١/٤٢:التلقني

 ، شرح اخلرشـي علـى       ٧٣: ، جامع األمهات   ١/٧٢: ، التلقني  ١/٤٠:املدونة الكربى : ينظر) ٢(
  .١/١٨٢:خليل

 ، خمتـصر اخـتالف      ١/٤٢٠: ، األوسط لـه    ٢٢٥ - ١/٢٢٤:اإلشراف البن املنذر  : ينظر) ٣(
 ، ١/٣٧٩: ، شرح ابن بطال على البخاري٣/٣٦٣: ، أحكام القرآن للجصاص١/١٥٣:العلماء

 ،  ١/٢٩٠: ، فـتح البـاري البـن رجـب         ١/٥١٣: ، امـوع   ١/١٣٦:حلاوي الكـبري  ا
  .١/٨٤: ، كشاف القناع١/١٤٠:اإلنصاف
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٤٢٥ 

عمر بن اخلطاب ، وعلي بن أيب       : حابة والتابعني وفقهاء األمصار ؛ منهم     ن الص ِم
علقمة بن قيس ،    :  أمجعني ، وبه قال    طالب ، وسلمان الفارسي ، وابن عمر        

        ـ وابن أيب ليلى ، والنخعـي ، ومكحـول ، وعطـاء ، وقتـادة ، والز ِرهي ،   
ـ                 ول القـدمي   واألوزاعي ، والثوري ، وداود ، وهـو مـذهب احلنفيـة ، والق

  .)١ (للشافعي
ـ    م نَّ ما نسبه ابن حزم ملالك يف أَ       :ثانياً ِسن توضأ ونبعـض أعـضاء     ي   

    وضوئه ، أو كان تكُرـ           ه  ولٌ لبعض أعضاء وضوئه لعذٍْر كنفاد املاء وحنوه ؛ هو قَ
ِكح٢ ( عند احلنابلة ، ونصره ابن تيميةولٌ عن الليث بن سعد ، وهو قَي(.  

 أن توضأ فما عليـه  دع بهفَّابن حزم ملالك يف أن من نزع خ    ما نسبه    :ثالثاً
ـ  ،  ذلك   دع ب يِهلَج رِ لُسإال غَ   ولٌوليس عليه استئناف الوضوء ؛ هو يف الواقـع قَ

ِكحعلقمة بـن قـيس ، وعطـاء ،         :  عن مجاعة من التابعني والفقهاء ؛ منهم       ي
  :  ، واألوزاعي ، وبه قـال      والثوري ، والليث بن سعد ، وهو رواية عن النخعي         

 ، وابن املنذر ، وهو مذهب احلنفية ، والشافعية ، واملالكيـة ،              يِنزأبو ثور ، واملُ   
ـ  نَّ قد اتفق قوهلم مع قول مالك يف أَ        فلَن س  م لُّورواية عند احلنابلة ، وكُ     ن زع 

 نَّد يف أَ   القدمني ، وانفرد مالك ووافقه الليث بن سـع         لَس ال يوجب إال غَ    فاخلُ

                                                
   ، ٨٧ - ١/٨٦: ، اإلشراف البـن املنـذر    ١/٣٩: ، املدونة الكربى   ١/٣٨:موطأ مالك : ينظر) ١(

ــه ــط ل ــتذكار١٧٠ - ١/١٦٧:األوس ــد١/٢٣٢: ، االس ــصر ١/١٨٩: ، التمهي  ، خمت
   ،  ٣٥: ، التنبيـه للـشريازي     ١/٥٩: ، اهلدايـة   ١/٢٢٠:بدائع الـصنائع    ، ١/٣٢:الطحاوي
  .١/٨٦:املهذب له

 ، احلـاوي  ١/٤٢٠: ، األوسـط ١/٢٢٤: ، اإلشـراف البـن املنـذر      ١/١٥:املدونة: ينظر) ٢(
 ،  ١/١٢٣: ، الفروع  ٢١/١٣٥: ، جمموع فتاوى ابن تيمية     ١/٢٦٠: ، االنتصار  ١/١٣٧:الكبري

  .١/١٤٠:اإلنصاف



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((
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 شرطه املواالة فإن تطاول ذلك فيجب اسـتئناف         ف القدمني بعد نزع اخلُ    لَسغَ
  .)١ (الوضوء

 
أراد ابن حزم أن يلزم مالكاً بأن يبطل قوله بوجوب املواالة يف الوضـوء              

املواالة ، ومبـا     حكم فيها بعدم وجوب      وٍعرفيقول بعدم الوجوب استناداً إىل فُ     
ِورعدم إجيابه املواالة  عن عمر يف    ي ،ٍباِحوهو قول صـ  ال م اِلخـ  ف ن  لـه ِم

  .  الصحابة
ونوقشت إلزامات ابن حزم مالكاً هنا بعدة مناقشات واعتراضات ؛ منها           
ما يعود إىل النظائر اليت ألزمهم ا ، واألخرى على ما ألزمهم به من قول عمـر                 

ه االعتراضات مرتبة على ما مضى اإللزام به ، وبياـا فيمـا             بن اخلطاب ، وهذ   
  :يلي

 ًالنظائر الفقهية: (أوال:( 
 )على ما مضى مِ         : )أ اِعفن صالته بل   القياس يقتضي أن ال يبين الر

 الراِعِف هنا علـى  اَءنن أوهلا ، وإمنا اعترب مالك بِ    يستأنف الصالة مِ  
 هذا الشأن ، علماً بـأن  ن صالته ملا ثبت عن السلف يفما مضى مِ 

                                                
 ، اخـتالف  ١٠: ، خمتصر املـزين ١/٤١: ، املدونة الكربى   ١/٢١١:مصنف عبد الرزاق  : ينظر) ١(

  : ، األوســط لــه٢٤٨ - ١/٢٤٧: ، اإلشــراف البــن املنــذر٣١:العلمــاء للمــروزي
 ، شرح ابـن بطـال علـى         ١/١٤٠: ، خمتصر اختالف العلماء للجصاص     ٤٥٩ - ١/٤٥٨

ــاري ــبري ١/٢٧٥:البخ ــاوي الك ــتذكار١/٣٦٧: ، احل  ، ٢٢٣ - ١/١/٢٢٢: ، االس
 ، فتح ١/٥٩٢: ، اموع٦/١٠٣: ، اجلامع ألحكام القرآن ١/١٧٧: ، املغين  ١١/١٥٧:التمهيد
 ، جامع   ٥٣: ، خمتصر القدوري   ٢١: ، خمتصر الطحاوي   ٣/٤٩: ، عمدة القاري   ١/٣١٠:الباري

 ، ايـة  ١/٢٥٦: ، حتفـة احملتـاج     ١/١٨٢: ، شرح اخلرشـي علـى خليـل        ٧٣:األمهات
  .١/١٩٠: ، اإلنصاف١/١٥٣:املبدع ، ١/٢٠٩:احملتاج



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٢٧ 

  ليس ح افعالرد         ـ ثاً كما ثبت عن أهل املدينة وغريهـم ، وع لُم 
   قَالسلف عند مالك مدعلى القياس كما مضى تقريـر ذلـك يف        م 

قاعدة عمل أهل املدينة ؛ وهي ضمن القواعد اليت بىن عليها ابـن             
   حزم إلزاماته ، فاقتضى ذلك أن ال يوجـوب   مالك قولـه يف لَِطب 

 ما قاله يف مسألة بناء الراِعِف علـى مـا           ِةجحاملواالة يف الوضوء بِ   
مضى من صالته ؛ ألن مالكاً مل خيرج عن أصله يف مسألة الرعاِف             

 السلف على القياس وهذا على مقتضى أصـوله ،      لَم فيه ع  مدبل قَ 
هـل  خبالف مسألة املواالة يف الوضوء ، فإا واجبة ، ومل يثبت أل           

املدينة فيها علٌمقَ يد١ ( على القياس فافترقام(. 
 )قياس وجوب املواالة بني أعضاء الوضوء يف حال النـسيان           ):ب 

ـ        ِركْعلى املواالة يف حال الذِّ      قر هو قياس مع وجود الفارق ؛ والفَ
ـ  فع ض هثُاِع الوجوب مع النسيان ب     إسقاطَ نَّبني املسألتني أَ   م دِكر 

 ودليله بسبب تعارض املآخذ واألدلة ، فقوي اإلسـقاط          الوجوب
، وقـد   ) ٢ ( والتعـمد ِركْبعذر النسيان دون سقوطه يف حـال الذِّ      

7 8   [ ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶ Z) ٣(  ،

yx  w ]        7 8، و ) ٤ ()  فَعلْت دقَ: (قـال اهللا تعـاىل  

 zZ) ( ، ويف احلديث الصحيح   ) ٥ :كُ ذَِإوتروا   ا أَمٍر فَأْتِبأَم م
                                                

  .١/١٨٩: ، التمهيد٢٣٢ - ١/٢٣٠: ، االستذكار١/٣٩: ، املدونة١/٢١:املوطأ: ينظر) ١(
  .١/٢٢٤: ، مواهب اجلليل٤/١٣٤ ، ١/١٩٢:الذخرية للقرايف: ينظر) ٢(
  ).٢٨٦: (سورة البقرة) ٣(
  .١١٧سبق خترجيه ص ) ٤(
  ).١٦: (سورة التغابن) ٥(
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٤٢٨ 

، فدلت هذه النصوص أن تارك املـواالة يف         ) ١ () ا استطَعتم  م هنِم
ن األعذار أنه    للماء وحنو ذلك مِ    اٍمدِعن نسيان أو ان    مِ ٍرذْعالوضوء لِ 

     قد فعل ما استطاع فال يؤولذلك شـواهد مـن      ) ٢ ( شرعاً ذُاخ ،
  األحاديث الصحيحة تبيواالة بني أجزاء العبادة إن كان       أن ترك امل   ن

    لعذر شرعي جاز ذلك الترك   ذْ حىت يذهب العفيبين على ما مضى     ر 
 فإنه قد جاء يف بعض صـفاا أن         )٣ (من عبادته ؛ كصالة اخلوف    

طائفة تصلي مع اإلمام مث تذهب ِوجـاه العـدو ، مث إذا صـلت               
، ) ٤ ( صـالا الطائفة الثانية ركعة رجعت األوىل إىل موقفها فأمتت      

 يف صالته ، وأنه سلَّم قبل متامها ، مث ملـا            وكحديث سهو النيب    
ـ    لَّ كُ نَِّإ، فَ ) ٥ ( رجع فأمت الصالة   ذكره الصحابة    ذلـك ت رك 

 املواالة  ِكرتللمواالة بني أجزاء العبادة لعذر ، فلما مل تبطل الصالة بِ          

                                                
   يف كتاب االعتصام بالكتـاب والـسنة ، بـاب االقتـداء بـسنن رسـول                 رواه البخاري ) ١(

 ٢/٩٧٥:، ومسلم يف املناسك ، باب فرض احلج مرة يف العمر          ) ٦٨٥٨( ح   ٦/٢٦٥٨:اهللا  
  ).١٣٣٧(ح 

  : اخلرقـي   خمتـصر   ، شرح الزركشي على    ١٤٣ - ٢١/١٤٢:جمموع فتاوى ابن تيمية   :  ينظر )٢(
٤٥ - ١/٤٤.   

 - كحضور العدو وحنـو ذلـك   -الة اليت يشرع أداؤها وقت اخلوف هي الص : صالة اخلوف ) ٣(
  .٢٤٧: ، لغة الفقهاء٣٥٣:قواعد الفقه للربكيت: ينظر. بصفات خمصوصة

وهذا هو معىن احلديث الذي رواه الشيخان ؛ البخاري يف أبواب صالة اخلوف ، باب صـالة                 ) ٤(
رها ، بـاب صـالة      ، ومسلم يف كتاب صالة املسافرين وقـص       ) ٩٠٠( ح   ١/٣١٩:اخلوف
  ).٨٣٩( ح ١/٥٧٤:اخلوف

وهو حديث ذي اليدين الذر أخرجه الشيخان عن أيب هريرة ؛ البخاري يف الـصالة ، بـاب                  ) ٥(
، ومسلم يف املساجد ومواضع الصالة ،       ) ٤٦٨( ح   ١/١٨٢:تشبيك األصابع يف املسجد وغريه    

  ).٥٧٣( ح ١/٤٠٣:باب السهو يف الصالة والسجود له
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 ، وهـذا هـو      ِةيِوولَفيها للعذر كان ذلك يف الوضوء من باب األَ        
 قرفَن أصول الشريعة ت   إف: " األشبه بأصول الشرع ، قال ابن تيمية      
ـ ،   واملفرط واملعتدي     ، يف مجيع مواردها بني القادر والعاجز      ن وم

وهو ،   دمتع م يمِظ ع لٌص والتفريق بينهما أَ    ، ٍدتع وال م  ٍطرفَمليس بِ 
الوالذي عليه األُ   طُس ةُم الو وبه يظهر العدل بـني القـولني       ،   طُس

 .)١ ( "املتباينني
 )ـ            ):ج  ِلس قياس ترك املواالة يف الوضوء على ترك املـواالة يف غَ

الرِقاِر منها قياس مع الفَ    ِنيفَّ عند نزع اخلُ   ِنيلَج     ـ  ؛ ألنـه مل ت عِمد 
     املواالة بني حايل الطهارة ملا نزاخلُ ع مث غسل رِ  ف ـ يـهِ لَج  حص ، فَ

 بني أعضاء وضوئه تفريقاً يعلـم       قر ، خبالف ما إذا فَ     يِهلَج رِ رهطُ
ت فيها املواالة إذاً ، قـال       مِدعاملكلف فيها أنه غري كامل الطهارة فَ      

أنه : ووجه القول األول  : " الباجي يف توجيه صحة ذلك دون غريه      
     مل يوجد بني حايل الطهارة ملَ فَ ةٌلَهم ت عو،   املواالة   ِمد  ـ إمنـا ت عدم 

   املواالة بأن متضي مبني أول الطهارة وآخرها يعلم فيهـا        ةٌيلَِو طَ ةٌد 
 يف مسألتنا ولـذلك     ومدع وهذا م   ، املكلف أنه غري كامل الطهارة    

  ِسجاز ملن ني ع كَ مث ذَ   ، ن أعضاء طهارته   مِ واًضر ـ  ب عـ  د م أن  ٍةد 
ِرفْيدبأنه علـى غـري       يكن عاملاً   ألنه يف تلك املدة مل      ؛  بالطهارة ه 

 .)٢ ("  واهللا أعلم ،نيبففي مسألتنا أَ، طهارة 
 
 

                                                
  .٢١/١٤١:ى ابن تيميةجمموع فتاو) ١(
  .١/٨٠:املنتقى شرح املوطأ) ٢(
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 ًثانيا: )إلزامهم بقول عمروال م اِلخن الصحابة  له ِمف:( 
  :نوقش بعدة مناقشات وحاصلها ما يأيت

 وهو بنحو ما    قـد مضى أن ابـن حزم إمنا ألزمهم بقول عمر           ) ١
ِورعن النيب    ي   يف قوله  :)ِجارأَ فَ عِسحن و وَءضوهـذا   ) ١ ()ك ،

تتميم الوضوء والبناء علـى مـا مـضى ،          : اللفظ حيتمل األمرين  
واستئناف الوضوء من أوله ؛ لكنه ال جيزم باقتضائه جواز التفريـق            
بني أعضاء الوضوء دون غريه ، وال باقتضائه وجوب املـواالة دون            

س محله علـى أحـدمها      غريها ؛ الحتماله هذا واحتماله هذا ، ولي       
ـ        وىل مِ أَِب ن أوجـب املـواالة ،      ن اآلخر ، وألجل ذلك احتج به م

تعلَّم كيف الوضوء ، فليس الذي فعلتـه        : فكأنه قال : ووجهه بقوله 
        ن مل يوجـب املـواالة يف       بوضوء ، كما احتج به يف الوقت ذاته م

 واإلحسان   ، إلعادة فيه باإلحسان ال با    رمأَ: الوضوء ، ووجهه بقوله   
ن  ما مضى مِ   لُصح، وم ) ٢ ( ذلك العضو  ِلس إسباغ غَ  ِدرجمحيصل بِ 
ـ     رثَ هذا األَ  نَّأَ بِ ملَع ي نْالقول أَ  ذا اللفظ على ت ثُ يِمِلس ـ ب    عـن   ِهوِت

 ،  ن الـصحابة     مِ فرع لعمر ي  فاِلخ ال م  هن أَ يِمِلس ، وت  عمر  
ـ  مالك أصله قول الصحايب الذي ال م       قد نقض : فإنه ال يقال   اِلخف 

بل احتج به مالك على وجـوب       :  ؛ ألنه يقال   ن الصحابة   له مِ 
 . املواالة فال مناقضة إذاً

                                                
  .٤٢١مضى خترجيه والكالم عليه ص) ١(
 ، الـسيل    ٣/١٣٢: ، شرح النووي على مـسلم      ١/١٤٤:كشف املشكل البن اجلوزي   : ينظر) ٢(

  .١/٢٠٢: ، عون املعبود١/٩٢:اجلرار
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ا يف أثر عمر بن اخلطـاب       هركْ ذِ مما يشهد لوجـوب املواالة الواردِ     ) ٢
ن  اإلتيان بالوضوء م   ) كوَءض و نِسحأَ فَ عِجار: (  وأنه أراد بقوله   -

   احلديث الـذي جـاء عـن        -أوله ؛ وهو ما ذهب إليه مالك هنا         
ي ظَهِر قَدِمِه لُمعةٌ قَدر الدرهِم      ِفي و لِّصرأَى رجالً ي  : (  أنه النيب  

 .)١ ()  أَنْ يِعيد الْوضوَءول اِهللا ـره رسـ فَأَم ،مل يصبه الْماُء
ـ  و نِسحأَ فَ عِجار ( :بعدم تسليم أن املراد من قوله     : وأجيب وَءضك ( 

: وجوب إعادة الوضوء من أوله ؛ ألنه قد ثبت عن عمـر أنـه قـال               
)       ِمكقَد ِمن كْترا توذلك دليل على أنه إمنا أراد تتمـيم          ) اغِْسلْ م ،

الَ ـب : ( أنه الوضوء ال االستئناف ، وقد ثبت عن عبد اهللا بن عمر            
 ثُم دِعي    ،  ومسح رأْسه   ، ويديِه،  أَ فَغسلَ وجهه     ثُم توض   ، يف السوقِ 

ِجدسعليها حني دخل الْم لِّيصٍة ِليازنِلج، سِهـ فَمفَّيعلى خ أَن ح دعب 
  ، هوؤضو فج  ص لَّ ثُم ة لى عازفدل ذلك على أن املواالة       )٢ ( )ى اجلَن ، 

                                                
رة ، بـاب تفريـق      ، وأبو داود يف كتاب الطها     ) ١٥٥٣٤( ح   ٣/٤٢٤:رواه أمحد يف املسند   ) ١(

، واحلديث وإن ضـعفه     ) ٣٩٦( ح   ١/٨٣:، والبيهقي يف الكربى   ) ١٧٥( ح   ١/٤٥:الوضوء
  بعض احملدثني ببقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه ؛ لكن قد ثبـت أن بقيـة قـد صـرح                     
  بالتحديث ، فزالت علته ، وجود إسناده أمحد وغريه ، وصحــحه مجـع مـن العلمـاء ؛                   

تعليقة على :  ، وابن القيم ، وابن كثري ، وابن حجر ، واأللباين ، وغريهم ، ينظركابن التركماين
 ، تفسري ابن ١/٢٠٤: ، ذيب سنن أيب داود البن القيم١/٨٣: ، اجلوهـر النقي١/١٥٧:العلل
 ، صحيح   ١/١٢٦: ، إرواء الغليل   ١/٢١١: ، نيل األوطار   ١/٩٦: ، التلخيص احلبري   ٢/٢٨:كثري

  .١/٣١٠:أيب داود
 ، ورواه البيهقي يف     ١/٣١: ، ويف األم   ٢٢٨: ، والشافعي يف املسند    ١/٣٦:رواه مالك يف املوطأ   ) ٢(

 ، وذكره البخاري تعليقاً ١/٤٢٠:، وابن املنذر يف األوسط ) ٤٠١( برقم   ١/٨٤:السنن الكربى 
 ، وإسناده صحيح كما ذكـره       ٢/١٥٧: ، وذكر وصله يف تغليق التعليق      ١/١٠٤:يف صحيحه 

  .١/٣٧٥: ، فتح الباري١/٥١٥:اموع:  ينظراحلفاظ ؛



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٣٢ 

ثبت عن الصحابة هو جواز تفريـق الوضـوء         ليست بواجبة ، وأن ما      
  .وعدم وجوب املواالة

  : ورد بأمرين
  أنه قـد ثبت عن عمـر بن اخلطـاب         : األمر األول  أنـه  :  

أَمر رجالً ِبِإعادِة الوضوِء والصالِة وذَِلك ِحني رآه قَد توضأَ          ( 
، فإذا كان قـد    ) ١ ( )ه املاءُ وبِقي موِضع ظُفٍُر علَى قَدِمِه مل يِصب      

  :  بعدم املواالة يف الوضـوء بقولـه لرجـل         رمثبت أن عمر قد أَ    
 "    وَءكضو ِسنفَأَح ِجعـا   : (، ويف لفظ آخر   ) ٢ ("اراغْـِسلْ م 

    ِمكقَد ِمن كْتروأيضاً قد ثبت أن عمر أمر      : ، فإنه يقال  ) ٣ ()ت

                                                
عبد : روي من طريق خالد احلذاء عن أيب قالبة عن عمر به ، وقد رواه من هذا الطريق كل من           ) ١(

، ) ٤٤٧( بـرقم    ١/٤٥:، وابن أيب شيبة يف املـصنف      ) ١١٨( برقم   ١/٣٦:الرزاق يف املصنف  
ق األعمش عـن أيب سـفيان        ، وقد روي من طري     ١٢٧ - ٦/١٢٦:والطربي يف جامع البيان   

 ١/٤٦:ابن أيب شيبة يف املـصنف     : الواسطي عن جابر بن عبد اهللا عن عمر به ، ورواه كل من            
 برقم ١/٨٤:، والبيهقي يف الكربى) ٢٣١٢( برقم ٤/٢٠٣:، وأبو يعلى يف مسنده) ٤٥٤(برقم 

ع بينه وبني    ، واحلديث من طريق أيب قالبة وإن كان فيه انقطا          ١/٤٦٠:، ويف خالفياته  ) ٣٩٩(
عمر إال أنه يشهد له طريق أيب سفيان الواسطي فيتقوى به ، وشاهد األثر من الصحيح ما رواه                  
مسلم يف صحيحه عن عمر مرفوعاً ؛ يف كتاب الطهارة ، باب وجوب استيفاء مجيع أجزاء حمل                 

  ، فٍُر على قَدِمـهِ   فَترك موِضع ظُ    توضأ أَنَّ رجالً : ( ، وذكر فيه  ) ٢٤٣( ح   ١/٢١٥:الطهارة
، وينظر تعليق أمحـد      ) ىلَّ فَرجع ثُم ص   ، " ارِجع فَأَحِسن وضوَءك  "  :فقال فَأَبصره النيب   

  .٢/٧١:شاكر على احمللى
  .٤٢١ سبق خترجيه قريباً ص) ٢(
  ين يف  ، ورواه البيهقي من طريـق الـدارقط        ١/١٠٩:قد مضى أنه من رواية الدارقطين يف سننه       ) ٣(

 ، واألثر وإن كان يف سنده احلجاج        ١/٤٦٢:، ويف خالفياته  ) ٤٠٠( برقم   ١/٨٤:سننه الكربى 
    بن أرطأة ؛ وهو أحد املدلسني الذين ال حيتج بأحاديثهم إال أنه قد روي من طريق آخـر                 
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٤٣٣ 

 لُمحعاً للتعارض بني اآلثار ي    باملواالة وذلك يف األثر األول ، ودف      
 ِوما رعنه بِ  ي غبعض القدم على أنه إمنا أَ      ِلس مبذلك ألنـه مل     ر 

         يتباعد ذلك ، بل مل ميض على وضوئه إال مِص قَ ةٌدةٌري  ال ي عا  د 
مفاً للمواالةاِلخ.  
ـ         ر اآلمِ رم ع رثَ أَ نَّأَِب: وأجيب   ن  بإعادة الوضوء والـصالة قـد ورد ِم

 ، فال تقوم به حجة ؛ أما الطريـق          ٍةلَِّع بِ لَِّع منها أُ  يٍقِر طَ لُّطريقني ، وكُ  
 ، وكفى بـذلك     رم ع كِرد مل ي  )١ (األول فعلته االنقطاع ؛ ألن أبا قالبة      

ن روايـة أيب سـفيان    أنه مِ هتلَِّعتضعيفاً هلذا األثر ، وأما الطريق اآلخر فَ       
 ال تـصح  رم عن عةَايو بذلك أن الرمِل؛ وهو ضعيف ، وع    ) ٢ (الواسطي

  .)٣ (يف هذا الباب
درو :       بأن األثر صحيح وكون أيب قالبة مل يِردك ع مـ  األَ نَّ ال يعين أَ   ر  رثَ
ِعضيف      بل يشهد لصحة هذا األثر و رودـ     مِ ه ن ن طريق آخر ؛ وهـو ِم

ـ   )٤ (يخني  الش  اِلج رِ دحرواية أيب سفيان الواسطي ؛ وهو أَ       فال ي ،لَّسم 
                                                                                                                                       

 ختريج األحاديث الضعاف   : وهو عن عبد امللك بن أيب سليمان أحد الثقات ، ينظر           صحيح
  .٣٠ - ١/٢٩: الدارقطينمن سنن

عبد اهللا بن زيد بن عمرو ، أبو قالبة اجلرمي البصري ، أحد عباد التابعني وزهادهم ، كان         : هو) ١(
ثقة كثري احلديث ، وكان رأساً يف العلم والعمل ، أرادوه للقضاء فهرب للشام ، وتويف ا سنة                  

  .١٤/٥٤٢:يب الكمال ، ذ٧/١٨٣:الطبقات الكربى: ينظر. هـ ، وقيل غري ذلك١٠٤
طلحة بن نافع ، أبو سفيان الواسطي ، موىل قريش ، أحد التابعني ، روى عن مجاعة مـن     : هو) ٢(

الصحابة ، وروى عنه مجع من احلفاظ ؛ ومنهم األعمش وغريه ، وخرج له الـشيخان بعـض           
: ينظر. وفاةاألحاديث ، حكي عنه أنه جاور جابر بن عبد اهللا ستة أشهر ، ومل أعثر له على سنة 

  .٥/٢٤: ، ذيب التهذيب١٣/٤٣٨:ذيب الكمال
   .٢/٧١:احمللى: ينظر) ٣(
  .١/٣٢٨: مسلم صحيح ، رجال٢/٨٦٠:رجال صحيح البخاري: ينظر) ٤(
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٤٣٤ 

تيفُِعضه   وال ي ، ضرـ           ه ٍراِب ما غمزه به بعض احملدثني ؛ ألن حديثه عن ج 
، ) ٢ (عنه مستقيمة وهذا أحدها   ) ١ (إمنا هو صحيفة ، وأحاديث األعمش     

مث إن هناك شاهداً قوياً يشهد ألثر عمر املوقوف هذا ؛ وهو مـا رواه               
 فَأَبصره   ، فَترك موِضع ظُفٍُر على قَدِمهِ     توضأ أَنَّ رجالً : ( عمر مرفوعاً 

"  ،   )٣ () ىلَّ فَرجع ثُم ص   ، " ارِجع فَأَحِسن وضوَءك  "  :فقال النيب  
  ، ) ٤ ()فَأَحـِسن وضـوَءك   : ( كونـه أراد بقولـه     يِمِلس ت ِضروعلى فَ 
 أن يغسل املرء املوضع الذي      )٥ ()اغِْسلْ ما تركْت ِمن قَدِمك    : (أو قوله 

فليس تكميل غسل العضو كترك غسله كله بعد غسل         تركه يف قدمه ؛     
  .)٦ ( "ما قبله حىت ميضي وقت فإن التفريق إمنا يكون هكذا

  األمر الثاين :      يِهفَّأن ما ثبت عن ابن عمر من تأخريه املسح على خ 
محولٌم      ِس على العذر فهو إما أنه نذلك فلما  ي  كَّذَ تر م سأو   ح ، 

 ِفأنـه نمنه املاء ، وال يقال     د  : إنه تعمتبعيض وضوئه ، ولـو      د 

                                                
سليمان بن مهران ، أبو حممد األعمش ، موىل بين أسد ، أحد كبار احلفـاظ ، وحمـدث            : هو) ١(

القدر ، عاملاً بالقرآن ، فصيحاً ال يلحـن ، تـويف سـنة    الكوفة يف زمانه ، كان ثقة ثبتاً جليل        
  .١/١٥٤: ، تذكرة احلفاظ٩/٣:تاريخ بغداد: ينظر. هـ١٤٨

   ،  ٧/٥١٣: ، تاريخ اإلسـالم    ١٣/٤٣٨: ، ذيب الكمال   ٤/١١٣:الكامل البن عدي  : ينظر) ٢(
  .٤١١: ، هدي الساري٣/٤٦٩:ميزان االعتدال

   ١/٢١٥: وجوب استيفاء مجيع أجزاء حمـل الطهـارة        أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة ، باب      ) ٣(
  ).٢٤٣(ح 

  .٤٢١ سبق خترجيه من حديث عمر موقوفاً عليه ص) ٤(
  .٤٢١ ، وينظر حاشية ص ٤٣٢مضى خترجيه ص ) ٥(
  .١/٩٣:بتصرف من السيل اجلرار) ٦(
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٤٣٥ 

إن ابن عمر تعمده تفريقاً لوضوئه ؛ لَرد بأنه فعل صـحايب            : قيل
فَالَخ١ (ن األمر بإعادة الوضوءوهو ما ثبت عن أبيه ِم؛  آخر ه(. 

  

 أنه ثبـت    ِةجحيقول بعدم وجوب املواالة يف الوضوء بِ      ال يلزم مالكاً أن     
 ما قيل يف هـذا  عفْ ترك املواالة يف نظائر هذه املسألة ؛ ألنه قد مضى د          عنه إباحته 

    ِجالشأن ، كذلك ال يلزم مالكاً أن ييزِرفْ تالوضوء ِبيق حِةج ِو أنه قـد رعـن  ي 
ء الوضوء ومل يوجب املواالة وال       أنه أجاز التفريق بني أعضا     عمر بن اخلطاب    

ماِلخف     ِو له ؛ ألنه قد رعن عمر أنه أَ    ي مر م  ن ترلُ ك ـميف قَ  ةًع ـ د  يـد ِعن ي أَِهِم
   الوضوء والصالة ، ويحأَ لُم مربإحسان الوضوء يف بعض الروايـات ، وأمـره          ه 

 عليـه ،    يلٌِو طَ تقْو على أن ذلك مل يتباعد ، ومل ميض          ِمدن القَ بغسل ما تِرك مِ   
فَأَحـِسن  : ( كونـه أراد بقولـه     يِمِلس ت ِضروعلى فَ " وذلك توفيقاً بني اآلثار ،      

وَءكض(، أو قوله  ) ٢ ()و :    ِمكقَد ِمن كْترا تأن يغسل املرء املوضع     )٣ ()اغِْسلْ م 
فليس تكميل غسل العضو كترك غسله كله بعد غسل مـا  الذي تركه يف قدمه ؛  

  . ، واهللا تعاىل أعلم)٤ ( "بله حىت ميضي وقت فإن التفريق إمنا يكون هكذاق
  
  
  
  

                                                
ت  ، اختيـارا   ١/١١٩: ، شرح الزرقاين على املوطأ     ١/٢٢٣: ، االستذكار  ١/٧٩:املنتقى: ينظر) ١(

  .١/٣٤٠:شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية للحارثي
  .٤٢١ حديث عمر موقوفاً عليه ص سبق خترجيه من) ٢(
  .٤٢١ ، وينظر حاشية ص ٤٣٢مضى خترجيه ص ) ٣(
  .١/٩٣:بتصرف من السيل اجلرار) ٤(
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  مــســألــة
تيقن الطهارة والشك يف احلدث وعكس ذلك

ُ ُّ َ َ
  

 
ذهب ابن حزم إىل أن اليقني ال يزول بالشك فَمن تيقَّن الطهارة مث شـك               

اٍق على طهارته وال يؤثر الشك الطارئ ، وأن من تـيقَّن            إنه ب يف أنه أحدث ؛ ف    
احلدث مث شك يف بقاء طهارته ؛ فإنه مثٌِدحكُّ وال يؤثر ش١ ( يف طهارتهه(.  

 
ن أن البناء على األصل حـدثاً كـان أو           مِ -ما ذهب إليه ابن حزم هنا       

قول مجهور العلماء أيب حنيفة والشافعي وأمحد ، وهو رواية عـن             هو   -طهارة  
مالك ، وهو قـول األوزاعي ، والثوري ، وإسحاق ، وأيب ثور ، والطـربي ،                

  .)٢ (وابن املنذر ، وغريهم ، وهو املذهب عند احلنفية والشافعية واحلنابلة
 

م يف هذه املسألة هو قول مالك ، وقد حكى عنه ابن حزم أنـه               القول امللز 
 الطهارة وشك يف احلـدث ، أو        نقَّين ت ميقول بوجوب الوضوء يف الوجهني ؛ فَ      

تقَّيناحلدث وشك يف الطهارة فعليه أن يتوضأ و ٣ (وباً يف كال احلالنيج(.  
  

                                                
  .٢/٧٩:احمللى: ينظر) ١(
   ،  ١/٢٤١: ، األوسـط لـه     ١/١٢٠: ، اإلشـراف البـن املنـذر       ٤:خمتصر املـزين  : ينظر) ٢(

 ، ١/١٢٦: ، املغــين٥/٢٧: ، التمهيــد١/٥١٥: ، االســتذكار١/٢٠٧:احلــاوي الكــبري
 ،  ١/٦٠: ، عقد اجلـواهر الثمينـة      ١/١٥٠: ، الدر املختار   ١/٨٦: ، املبسوط  ٢/٧٩:اموع

 ،  ١/٢٢١: ، اإلنصاف  ١/١٢٨: ، اية احملتاج   ١/١٥٦: ، حتفة احملتاج   ١/٣٠١:مواهب اجلليل 
  .١/٧٥:شرح منتهى اإلرادات

  .٢/٨٠:احمللى: ينظر) ٣(
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 الطهارة والشك يف احلـدث     ِنقُّيوأصحابه يف مسألة ت   ألزم ابن حزم مالكاً     

    أن يقولوا ببقاء طهارة م ن تقَّيالطهارة مث شك يف احلدث بناء علـى قـوهلم يف    ن 
نظري هذه املسألة ؛ وهو أم مل يلتفتوا إىل الشك يف احلدث الطارئ أثناء الصالة               

 ملن تقَّيوا يف نظري  فكان يلزمهم أن يطَّرِ    الطهارة قبل ذلك ،      نهذه املـسألة وأن     د 
 بينهما ، وإال فيلزمهم تناقض أحكامهم يف أشـباه          قرحيكموا هلا حبكمها إذ ال فَ     

 واحتج بعـض     ،  يتوضأ يف كال الوجهني    :وقال مالك : " الفروع ، قال ابن حزم    
 الـشك   ىِغلْى ِبأَنْ ي  لَّ ص مكَِردم ي لَ شك فَ  نأَمر م:  ) مقلديه بأن رسول اهللا     

ع ِنيبيِقِنيلَووهذا خطأ من وجهني: قال أبو حممد،) ١ () ى الْي :   
 وأن جيعلوا    ،  تركهم للخرب الوارد يف املسألة بعينها وخمالفتهم له        :أحدمها 

، وال يوجبه يف الصالة     ،   يوجب الوضوء يف غري الصالة       هذا األمر حدثاً  
ـ قَهن القَ ة يف الوضوء مِ   وهذا تناقض قد أنكروا مثله على أيب حنيف        يف  ِةه 

 . آخرٍمكْ جاء يف حٍربخم ِبِهِذخ وأَ ،الصالة دون غريها
 م احتجوا بِ   :والثاينأ خٍرب هو ح ألنه عليه السالم مل جيعـل   ؛ عليهمةٌج 

٢ ( "وأبقاه على اليقني عنده بال شك،  ماًكْللشك ح(.  
 
 

                                                
هذا معىن حديث رواه مسلم يف صحيحه ، كتاب املساجد ومواضع الصالة ، باب الـسهو يف               ) ١(

  : من حديث أيب سعيد اخلدري قال ، قـال الـنيب            ) ٥٧١(ح  ١/٤٠٠:الصالة والسجود له  
 ولْيبِن على ما  ، فَلْيطْرح الشك ؛بعاى ثَالثًا أَم أَرلَّا شك أحدكم يف صالِتِه فلم يدِر كَم صذَِإ( 

قَنيتاحلديث ) اس.  
  .٢/٨٠:احمللى) ٢(
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 ِنقُّين ت  يف أنه يوجب الوضوء يف كال احلالني مِ        -إن نسبة ابن حزم ملالك      
ـ    نقُّي الشك يف احلدث ، وعكسها ؛ وهي ت        ِءورالطهارة مع طُ    ِءور احلدث مع طُ

مشهور مذهبه كما حكى ذلـك       هي نسبة صحيحة إذ هي       -الشك يف الطهارة    
ـ                 عليـه   أَرمجع من علماء املالكية ، وهذا خبالف ما إذا كان يف صالته ، فإن طَ

  لْالشك يف احلدث أثناء صالته فال يِفتتلْ إىل الشك وِتيصالته ، وقيده املالكيـة  م 
بأنه إمنا جيب عليه الوضوء إذا مل يكن هذا الشك يعتريه كثرياً ، ويطـرأ عليـه                 

ـ      ستمراراً ، فإن كان احلال كذلك فهو ب       ا اٍق على طهارته ، وال يضرمالزمـة   ه 
  .)١ (الشك له ، وإال فعليه الوضوء

 
  ما ذهب إليه مالك فيمن يشك يف احلدث أثنـاء الـصالة فـال يلزمـه                

  ن يشك فيه يف غري الصالة       الوضوء ، وم   فيلزمه الوضوء هو مِورعن إبـراهيم    ي 
  .)٤ (، وهو وجه عند الشافعية) ٣ (، وكذلك روي عن احلسن البصري) ٢ (النخعي

                                                
    ،٢/٦: ، البيـان والتحـصيل  ١/١٥٣: ، اجلامع البـن يـونس  ١/١٤:املدونة الكربى : ينظر) ١(

 ، شـرح  ٢/٣٤٤: ، تنـوير املقالـة  ١/٤٣٠: ، كفاية الطالب الرباين ١/٣٠٠:التاج واإلكليل 
  .١/١٥٧:لى خمتصر خليلاخلرشي ع

  ).٥٤١( برقم ١/١٤٢:رواه عبد الرزاق يف مصنفه) ٢(
 ،  ١/١٢٠:اإلشراف البن املنذر  : ، وينظر ) ٥٤٠( برقم   ١/١٤٢:رواه عبد الرزاق يف املصنف    ) ٣(

  .١/٢٤٢:واألوسط له
صـحيح   ، شرح النووي علـى       ١/٧٧: ، روضة الطالبني   ١/١٦٩:العزيز شرح الوجيز  : ينظر) ٤(

  .٢/٧٩: ، اموع٤/٥٠:مسلم



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٣٩ 

 
 يف إصـداره احلكـم يف الفـروع         اِدراالطِّأراد ابن حزم أن يلزم مالكاً بِ      

احلدث الطارئ أثناء الصالة ؛ فإنـه       املتشاة ، وذلك أنه ملا رأى إلغاء الشك يف          
ـ      أَرجيب عليه أن يلغي الشك يف احلدث إذا طَ          ، وإال   قر خارج الـصالة وال فَ

فليجعل الشك يف احلدث مخارجهايف الطهارة سواء كان يف الصالة أمراً ثِّؤ .  
 بني املسألتني ، فلما أوجبنا      ِقر هذا القياس لوجود الفَ    يِمِلس بعدم ت  :ونوقش

 الشك يف احلدث مع يقني الطهارة خارج الصالة ؛ فذلك           روِءوضوء يف حال طُ   ال
 -ألن الطهارة شرط ، والشك يف الشرط مانع من ترتب املشروط ، والعبـادة               

 حمققة يف الذمة فال تربأ الذمة منها إال بتحقق الطهارة ، وهذا             -وهي هنا الصالة    
كان يف الصالة فال يلتفت إليـه  إذا كان الشك يف احلدث خارج الصالة ، أما لو  

  احلدث بعد ذلك ؛ لكون     روُء طُ هرض ي  دخل الصالة بعد حتقق الطهارة فال      لكونه
  . ) ١ ( سالمة العبادةِنقُّي بعد تأَرشك طَال

ـ ر يف الفرق السابع والتسعني بني قاعدة الـشك يف طَ          )٢ (ياِفرقال القَ  اِني 
 ِعاِفو غريه من األسباب والر    اِنيرعدة الشك يف طَ   وبني قا ،  األحداث بعد الطهارة    

ـ  ويأَواختلفت العلماء رمحهم اهللا بِ : " غىلْ فيه فهو م   وٍككُش م لَّ كُ نَّهلا ، وأَ   ٍهج 
لْتفقال الشافعي     ،  وإال فهم جممعون على اعتبارها      ؛ ىغ :    َإذا شك يف ط راِني 

                                                
 ، التـاج    ١/٢١٩: ، الـذخرية   ٢٠٢ - ١/٢٠٠: ، الفـروق   ٢/٦:البيان والتحـصيل  : ينظر) ١(

 ، الـشرح    ١/٢٣٧: ، الفواكه الـدواين    ٧٨: للونشريسي  ، إيضاح املسالك   ١/٣٠١:واإلكليل
  .١/١٢٤: ، حاشية الدسوقي١/١٢٤:الكبري

 العباس القرايف ، أحد كبار أئمة املالكية أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ، شهاب الدين أبو       : هو) ٢(
باملغرب يف زمانه ، كان له معرفة بالتفسري والفقه واألصول والعلوم العقلية ، وانتهت إليه رئاسة               

الذخرية ، والفروق ، وشرح تنقيح الفصول ، وغريها ، تويف عام            : املذهب يف عصره ، وصنف    
  .١٨٨:ور الزكية ، شجرة الن٦٢:الديباج املذهب: ينظر. هـ ٦٨٤



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤٠ 

 فال جيب    ، ازوم بعدمه ال جيب معه الوضوء      و  ،  كازوم بعدمه  هتلْع ج  ؛ احلدث
ـ      :رمحه اهللا   وقال مالك   ، اك الوضوء ـعلى هذا الش   براءة الذمة تفتقر إىل س ٍبب 

مٍئِرب م وِملُع   ظْ الوجود أو موالشك يف طَ    ،  الوجود وِنن راحلـدث يوجـب     اِني 
ة الواقعة   والشك يف بقاء الطهارة يوجب الشك يف الصال         ، الشك يف بقاء الطهارة   

  هل هي سبب م ِربزوم بعدمها        ؛   ! ؟  أم ال  ئفوجب أن تكون هذه الصالة كا ،
 فيجب على هذا الـشاك أن        ، وازوم بعدم الصالة يف حقه جيب عليه أن يصلي        

ــنظْ مٍةارهــطَيــصلي ِب ــشافعي ٍةون ــ ِبفــاًرح  كمــا قــال ال حٍفر،   
وإلغـاء  ،  لكن ألغاه مالك يف السبب املربئ  ؛غىلْ املشكوك فيه م   :وكالمها يقول 

ـ  ومذهب مالك أرجح من جهـة أن الـصالة م           ، الشافعي يف احلدث     ، دِصقْ
ـ  للمقصد أَ وطرح الشك حتقيقاً    ، والطهارات وسائل  ن طرحـه لتحقيـق   وىل ِم

،  فيه   كوبني غريها إذا ش   ،   بني الطهارات يشك فيها      قر فهذا هو الفَ    ، الوسائل
 على القاعدة فتجـب     غىلْشك يف الطهارة بعد احلدث فاملشكوك فيه م       وأما إذا   

  .)١ (" عليه الطهارة
       ن وافقه قـد اسـتعمل      وملخص كالم القرايف فيما مضى أن الشافعي وم

القاعدة يف إلغاء احلدث الطارئ مع يقني الطهارة ؛ لكونه هو املـشكوك فيـه ،       
ـ    وأما مالك فقد ألغى الصالة الواقعة بالطهارة         املشكوك فيها واستصحب شلَغ 

الذمة ؛ ألن الشك يف الشرط شك يف املشروط ، فاخلالف إمنا هو يف تنــزيل                
  .القاعدة واستعماهلا

 بني الشك يف احلدث بعد يقني الطهارة يف الـصالة           يقِرفْبأن الت : وأجيب
ل عليه ،    ال دلي  يقِرفْوبني كونه خارج الصالة وإبطاهلا به هو ت       ،  وعدم إبطاهلا به    

   يفإذا كان الشك يف احلدث ناقضاً للطهارة وجـب أن يـنقض الطهـارة يف أَ               
                                                

  .١/٢١٩:الذخرية:  ، وينظر٢٨٢ - ٢/٢٨١:الفروق مع هوامشه) ١(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤١ 

وعلى أَ   ، ٍتقْو ي خارج الصالة ، وهذا     سواء كان الشاك يف الصالة ، أم      ؛   اٍل ح 
ولو كان جيب عليـه الوضـوء       : "هو الشأن يف نواقض الوضوء ، قال ابن تيمية        

   .) ١ ("  الصالة كسائر النواقضخارج الصالة جلاز له أو لوجب عليه يف
     وقال ابن حجر العسقالين يف مِضِرع ر علـى تفريـق املالكيـة بـني         ِهد   

ـ ير الشك يف الـصالة وطَ     اِنيرطَ   وجبـوا الوضـوء علـى      أو: "  خارجهـا  ِهاِن
وفَ  ، ن كان خارجها  م والنـهي عـن      ، وا بالنـهي عـن إبطـال العبـادة        قُر   

  إبطال العبادة متقِّوألن   ؛ فـال معـىن للتفريـق بـذلك       ،   علـى صـحتها      ف   
 هذا التخخارج الصالة فينبغـي أن يكـون كـذلك فيهـا            ن كان ناقضاً  إ لَي   

  . )٢ (" كبقية النواقض
  ن أن الــشك يف احلــدث يوجــب الــشك ومــا قالــه القــرايف ِمــ

  يف بقاء الطهارة ، والشك يف بقـاء الطهـارة يوجـب الـشك يف الـصالة ،                  
ـ قْالة كـازوم بعـدمها ، ي      وأن هذه الـص       هـذا االسـتدالل علـيهم       بلَ

ــال ــاء   : فيق ــارئ يف أثن ــشك الط ــذلك يف ال ــر ك ــون األم   مل ال يك
  !.الصالة  ؟

ن  يف شأن الشاك يف احلدث أثناء الصالة يشمل م         وحديث رسول اهللا    
  كان فيها نص  اً ، ومن كان خارجها تيهاً ؛ وهو قوله ِبن   ـِكي إليـهحـني ش  :  

 )      الش ِجدي هلُ إليه أَنيخلُ الذي يجالةِ يءالرفَِتـلْ  ال: الَقَ فَ ؛ يف الصنال  أو،  ي
   .) ٣ ()  أو يِجد ِرحياً ،ينصِرف حىت يسمع صوتاً

                                                
  .١/٣٤٥:شرح العمدة) ١(
  .١/٢٣٨:فتح الباري) ٢(
 ح ١/٦٤:أخرجه الشيخان ؛ البخاري يف الوضوء ، باب ال يتوضأ من الشك حـىت يـستيقن             ) ٣(

 الطهارة مث شـك يف  ، وأخرجه مسلم يف كتاب احليض ، باب الدليل على أن من تيقن   ) ١٣٧(
  ).٣٦١( ح ١/٢٧٦:احلدث فله أن يصلي بطهارته تلك



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤٢ 

وحِكحِ    ض ا  بع لَمنتالذي يعتريه احلـدث    )١ (ملالكية هذا احلديث على املُس 
 ذلك ، والشكوى إمنا تكون       أنه شكي إىل رسول اهللا       من وقت آلخر ؛ بدليل    

 )٣( ياِنعن ؛ لكن قال الص    )٢ ( ، واملُستنِكح عند مالك ال جيب عليه الوضوء        ٍةلَّن عِ ِم
ـ  : " تعليقاً على هذا احلديث وأمثاله     واحلديث عملـن كـان يف الـصالة أو         ام   

ن كان داخـل     بني م  وقريل وفُ اِصفَوللمالكية ت  ،   وهو قول اجلماهري  ؛  خارجها  
  .)٤ (" الصالة أو خارجها ال ينتهض عليها دليل

  

 الـشك يف    ولوا بعدم وجوب الوضوء يف حال طُـروءِ       يلزم املالكية أن يق   
  احلدث مع تخارجها إذ ال     يف الصالة أم   اً الطهارة سواء كان هذا الشك حدث      ِنقُّي 

 بني املتماثلني ، فإن أبـوا إال أن  يقِرفْلتفريق بني الصورتني هو ت يف ذلك ، وا  قرفَ
 ذلك فيما لـو كـان       لَثْجيعلوا الشك يف احلدث ناقضاً خارج الصالة فليقولوا مِ        

        ا واِحالشك حادثاً أثناء الصالة ؛ ألن النواقض شأوال ،   يف نقـض الطهـارة       د
 املالكية يف وقته قـد      ارب كِ دح أَ تدج ، ولذلك و   اٍل دون ح  اٍل فيها بني ح   قرفَ

  ِواستنكر ما رعن مالك يف هذا الشأن ؛ وهو ابن عبد الرب القرطيب حيث قال             ي  :  
 رمحـه اهللا    واألصل يف هذا ويف البناء على اليقني يف الصالة سواء إال أن مالكاً            " 

                                                
)١ (ِكحنتواملذي وحنو ذلك ، ومعنـاه           : املُس كالش كَحنتمداومـة ذلـك    : هو اسم الفاعل ِمن اس

 ، ٣/٣٣٥:الفتاوى الكربى البن تيميـة    : ينظر. ومالزمته وكثرته حبيث يعتريه كل يوم ولو مرة       
  .١/٢٧٦: ، الشرح الكبري للدردير١/١٦٦:على كفاية الطالبحاشية العدوي 

  .١/٢٢٤:شرح ابن بطال على البخاري: ينظر) ٢(
حممد بن إمساعيل بن صالح ، الصنعاين الكحالين ، املعروف باألمري ، يعـود نـسبه إىل                 : هو) ٣(

وتفرد برئاسة احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما ، برع يف مجيع العلوم وفاق أقرانه ،       
سبل السالم شرح بلوغ    : العلم يف صنعاء ، وكثر أتباعه من اخلاصة والعامة ، من أشهر مصنفاته            

  .٣/١٩١: ، أجبد العلوم٢/١٣٣:البدر الطالع: ينظر. هـ ١١٨٢املرام ، تويف سنة 
  .١/٦٧:سبل السالم) ٤(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤٣ 

بعه على هـذا   ومل يتا ، يقينه بالوضوء فعليه الوضوءدعن شك يف احلدث ب م :قال
، مث بـين     " ن قلدهم يف ذلـك    ن أهل الفقه علمته إال أصحابه وم       مِ دحالقول أَ 

وأنه ثبت عن بعض أصحاب مالك أم مل يوجبـوا          ،  اختالف القول عن مالك     
اختلفت الرواية عن مالك فيمن توضأ مث شـك         : " الوضوء مث ذكر قول بعضهم    

 وهـو    ؛  ال وضوء عليه   : وقد قال   ،  عليه الوضوء  : فقد قال  ! ؟ هل أحدث أم ال   
  ، وأيب حنيفـة وأصـحابه    ،   مذهب الثوري    : قال أبو عمر    ، قول سائر الفقهاء  

   كـان أو     البناء على األصـل حـدثاً      : والشافعي ومن سلك سبيله     ، واألوزاعي
 وأيب   ،  وداود بن علي    ،  وأيب ثور   ،  وإسحاق  ،  وهو قول أمحد بن حنبل      ، طهارة

  ، فهو على وضـوئه نه إن عرض له ذلك كثرياً     إ :ل مالك  وقد قا   ، جعفر الطربي 
، ن أيقن باحلدث وشك يف الوضوء أن شكه ال يفيد فائـدة              م نَّوأمجع العلماء أَ  

 وأن العمل    ، ىغلْ وهذا يدلك على أن الشك عندهم م        ، ضاًر عليه الوضوء فَ   نَّأَو
  .)١  (" على اليقني عندهم وهذا أصل كبري يف الفقه فتدبره وقف عليه

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١/٥١٤:االستذكار:  ، وينظر٢٧ - ٥/٢٦:التمهيد) ١(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤٤ 

  مــســألــة
ِاملسح على اجلوربين

ْ َ َ ْ َ
) ١(  

 
ـ ذهب ابن حزم إىل جواز املسح على اجلوربني سواء كان عليهما جِ             ،  دلْ

  .)٢ (يِندلَّج مل يكونا مأم
 

الفـاروق  :  ؛ منهم  وربني مجع من أصحاب النيب      أجاز املسح على اجل   
،  )٥ (، وأبو مسعود البـدري ) ٤ (، وعمار) ٣ ( ، وعلي بن أيب طالب ، وبالل عمر

                                                
  لـسان  : ِلفَافَةُ الرجل ، ينظـر    : مثىن جورب ، وهو فارسي معرب ؛ وهو       :  اللغة اجلوربان يف ) ١(

هو ما يلبس يف القدمني سواء : ، واجلورب يف االصطالح) جرب: (العرب ، تاج العروس ، مادة
ــك  ــو ذل ــن وحن ــان ، أو قط ــن كت ــان م ــر. ك ــل: ينظ ــب اجللي    ، ١/٣١٨:مواه

  .٣٧/٢٧١:املوسوعة الفقهية
  .٢/٨٠:لىاحمل: ينظر) ٢(
  بالل بن رباح ، أبو عبد اهللا احلبشي ، أحد السابقني األولني ، كان بالل مؤذن رسـول                  : هو) ٣(

   وخازنه ، وكان موىل أيب بكر الصديق ؛ ألنه اشتراه من املشركني ملا كانوا يعذبونـه ،                  اهللا  
أسـد  : ر ، ينظ  ١٨: ، وقيل  ١٧:هـ ، وقيل  ٢٠فأعتقه ، شهد بالل كل املشاهد ، وتويف سنة          

  .١/٣٢٦: ، اإلصابة١/٣٠٥:الغابة
عمار بن ياسر بن عامر ، أبو اليقظان املذحجي ، حليف بين خمزوم ، الصحايب اجلليل ، هو    : هو) ٤(

  وأمه مسية كانا ممن عذب يف ذات اهللا ، وهو أحد املهاجرين األولني ، شهد بـدراً واملـشاهد                   
 ، ٤/١٣٩:أسد الغابة: ينظر.  بن أيب طالبهـ ، ودفنه علي٣٧كلها ، قتل يف وقعة صفني سنة 

  .٤/٥٧٥:اإلصابة
 عقبة بن عمرو بن ثعلبة ، أبو مسعود البدري األنصاري ، أحد أصحاب رسـول اهللا                 : هو) ٥(

الذين شهدوا العقبة الثانية ، ومل يشهد بدراً ، وإمنا نسب إليها لكونه سكنها ، شهد أحداً ومـا     
: هــ ، وقيـل غـريه ، ينظـر         ٤٢: هــ ، وقيـل    ٤١: بعدها ، واختلف يف وفاته فقيل     

  .٤/٥٢٤: ، اإلصابة٤/١٧٥٦:االستيعاب



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤٥ 

   ، وأبـو    )١ (وابن عباس ، والرباء بن عازب ، وابن عمر ، وعمرو بن حريـثٍ             
   أمجعـني ،    ، وأنس بن مالـك      ) ٢ (أمامة ، وابن أيب أوىف ، وسهل بن سعد        

ذا قال سعيد بن جبري ، والنخعي ، وعطـاء يف إحـدى الـروايتني عنـه ،                  و
واألعمـش ، وزفر ، والثوري ، وابن املبارك ، وإسحاق ، وأمحد ، وبه قال أبو                

   ثور وقيده بأن يتاباملـسيب ،     املشي فيهما ، وهو قول احلسن البصري ، وابن         ع 
 ثخينني ، وهو الذي عليـه        يوسف ، وحممد بن احلسن يف اجلوربني إذا كانا         وأيب

، وهو املشهور عند املالكيـة إذا  ) ٣ (الفتوى عند احلنفية ، ومعتمد مذهب احلنابلة    
  كان اجلورب مورجح النووي نقالً عن مجع من حمققي الشافعية أنه إن           ) ٤ (داًلَّج ،

                                                
 عمرو بن حريٍث بن عمرو ، أبو سعيد القرشي ، هو وأبوه صحابيان ، دعا له الـنيب                   : هو) ١(

 كان عمره اثنيت عشرة سنة ، سكن الكوفة وابتىن ا داراً         بالربكة ، وقيل ملا قبض رسول اهللا        
: هــ ، ينظـر  ٨٥أول قرشي اختذ بالكوفة داراً ، ويل إمارا حىت مات ا سـنة              قيل وكان   
  .٤/٢٢٦: ، أسد الغابة٣/١١٧٢:االستيعاب

سهل بن سعد بن مالك ، أبو العباس الساعدي األنصاري ، أحد الصحابة الكرام ، كـان        : هو) ٢(
 ، عاش سـعد     سنة إىل سهل ، تويف رسول اهللا  وله مخس عشرة            حزن فغريه الرسول    : امسه

هو آخر الصحابة موتاً باملدينة ، تويف       : وامتحن معه ، يقال    احلجاج   وطـال عمـره حىت أدرك   
  .٢/٥٤٧: ، أسد الغابة٢/٦٦٤:االستيعاب: ينظر. هـ٩١:هـ ، وقيل٨٨سنة 

  : ، مـصنف ابـن أيب شـيبة        ٢٠١ - ١/١٩٩:مصنف عبد الـرزاق   : تنظر هذه املذاهب يف   ) ٣(
 ، اإلشراف ١/٩١: ، األصل١/١٦٨: ، سنن الترمذي١/٤١: داود ، سنن أيب   ١٧٣ - ١/١٧١

 ، شـرح    ٨٦ - ٢/٨٤: ، احمللى  ٤٦٥ - ١/٤٦٢: ، األوسط له   ٢٥١ - ١/٢٥٠:البن املنذر 
  : ، ـذيب ابـن القـيم سـنن أيب داود         ١/٥٦٤: ، اموع  ١/١٨١: ، املغين  ١/٤٥٨:السنة

ـ   ١/٣٠: ، اهلدايـة   ١/٢٢٦: ، نيل األوطـار   ١٨٩ - ١/١٨٧    ،  ١/٢٨:وهرة الـنرية   ، اجل
   ،  ١/٦١: ، شـرح منتـهى اإلرادات      ١/١٢٤: ، كـشاف القنـاع     ١/١٩٢:البحر الرائـق  

  .١/١٢٦:مطالب أويل النهى
 ، خمتـصر  ١/٣٠٣: ، اجلـامع البـن يـونس   ١/١٣٦:اإلشراف للقاضي عبد الوهاب : ينظر) ٤(

  .١/٣١٩: ، التاج واإلكليل١٨:خليل



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤٦ 

كان اجلورب قوياً وأمكن متابعة املشي فيه جاز املسح عليه منعالً كان أو غـري               
  .)١ (منعٍل ، وإال فال

 
القول امللزم يف هذه املسألة هو قول اجلمهور احلنفية واملالكية والشافعية ،            
حيث قد حكى ابن حزم عنهم أم ال جييزون املسح على اجلوربني ، أمـا أبـو                 

داً جاز املـسح ، مث      لَّج م هلُفَسإذا كان أَ  قاً ، وأما مالك فكان يقول       لَطْمحنيفة فَ 
رجأَ فَ عاملسح عليه ، وأما الشافعي فال جييز املسح عليهمـا إال أن يكونـا               لَطَب 
ملَّج٢(يِند(.  

 
  ألزم ابن حزم اجلمهور من احلنفية واملالكية والشافعية بقول الصحابة الذين           

 ال يعرف  هلم م اِلخحيث قد ثبت عن مجع من الصحابة     ف ،    القـول جبـواز 
ـ ِطب، فألزمهم ابن حزم بأقوال الصحابة يف ذلـك لي         ) ٣ (املسح على اجلوربني   وا لُ

والعجب أن احلنفـيني    : " ن املسح على اجلوربني ، قال ابن حزم       قوهلم يف املنع مِ   
  واملالكيني والشافعيني يشنونَع وي ظِّعونَم م الصاحب إذا وافق تقليـدهم       ةَفَالَخ  ،
  ن الصحابة ممـن جييـز       هلم مِ  فاِلخ ال م  باًاِح ص رش ع دحوهم قد خالفوا ههنا أَ    

  .)٤ ("وابن مسعود ، وعلي ،  وابنه  ، عمر: فيهم ؛املسح
 

                                                
  .١/٥٦٤:اموع: ينظر) ١(
  .٢/٨٦:لىاحمل: ينظر) ٢(
   ،  ١٧٣ - ١/١٧١: ، مصـنف ابن أيب شـيبة      ٢٠١ - ١/١٩٩:مصنف عبد الرزاق  :  ينـظر )٣(

ــنن أيب داود ــذر١/٤١:س ــن املن ــراف الب ــه٢٥١ - ١/٢٥٠: ، اإلش ــط ل   : ، األوس
   .١٨٩ - ١/١٨٧: ، ذيب ابن القيم سنن أيب داود٨٦ - ٢/٨٤: ، احمللى٤٦٥ - ١/٤٦٢

  .٢/٨٧: احمللى)٤(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤٧ 

 
 

ما نسبه ابن حزم أليب حنيفة صحيح كما حكاه عنه ، إال أن أبا حنيفـة                
 عـن   عج األمرين ، وقبل وفاته ر     لَون املسح على اجلوربني أَ    كان يقول باملنع مِ   

ذلك فأفىت مبا أفىت به صاحباه ؛ وهو جواز املسح على اجلوربني الثخينني ، وصار               
  . ) ١ (احلنفيةمعتمد مذهب 

 يف ذلك بـل هـي       اَءروكذلك نسبة ابن حزم ملالك نسبة صحيحة ال مِ        
 كان يقول مالـك     :بن القاسم اقال  : " اختصار نص املدونة الكربى اليت قال فيها      

    يف اجلوربني يكونان على الرِلج لُفَ وأسهلْا جِ مد ـ  م خراِهوظَ،  وزرـ ه ـ ا ِجم  دلْ
مخرِإ :وزنقال  ، ح عليهما  ميس ه :  مث ر جألـيس   :قلت ،    ال ميسح عليهما   : فقال ع 

 : وقال مالك  : قال  ؟ ،   الكعبني ِدلْاِجل بِ غْلُب الكعبني ما مل ي    ونَ د دلْهذا إذا كان اجلِ   
 عنـه   يِو، واحلاصل أن مالكاً ر     )٢ ( "وإن كان فوق الكعبني فال ميسح عليهما      

     روايتان يف اجلورب إذا كان مرِ  داًلَّج ، حتكي اجلواز ، وأخرى حتكي املنع ،        ايةٌو 
  .)٣ (وهو قول ابن القاسم صاحب مالك؛ واملعتمد عند املالكية القول باجلواز 

            وأما النسبة للشافعي وأنه ال جييز املسح على اجلوربني إال إن كانا ملَّجيِند 
  فهي نسبة صحيحة عن الشافعي كما نقله مجع مـن علمـاء الـشافعية عـن                

، وقال مجاعة من الشافعية يشترط يف اجلورب أن يكون قوياً ميكـن              )٤ (إمامهم
                                                

  .١/١٥٨: ، فتح القدير١/٥٢: ، تبيني احلقائق١/٣٠: ، اهلداية١/١٠٢:بسوطامل: ينظر) ١(
  .١/٤٠: املدونة الكربى) ٢(
 ، اجلـامع البـن      ١/٧٢: ، التلقني للقاضي عبد الوهاب     ١/١٩٩:التفريع البن اجلالب  : ينظر) ٣(

 ، التـاج    ١٨: ، خمتصر خليل   ٧١: ، جامع األمهات   ٢٧: ، الكايف البن عبد الرب     ١/٣٠٣:يونس
  .١/٣١٩:واإلكليل

  .١/٣٣٨: ، حبر املذهب١/٣٦٤: ، احلاوي الكبري١٠: ، خمتصر املزين١/٣٤:األم: ينظر) ٤(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤٨ 

 ، لكن نقل النووي عـن    ِلفَسمتابعة املشي فيه ، وزاد بعضهم أن يكون منعلَ األَ         
مجاعة من احملققني يف مذهب الشافعية أن اجلورب مىت كان قوياً حبيـث ميكـن               

وحكى النووي  ،   منعالً   هلُفَس ولو مل يكن أَ    متابعة املشي فيه فإنه جيوز املسح عليه      
مـا نقلـه    حكى عن بعض حمققي املذهب يف أن        وأنه هو الصحيح يف املذهب ،       

بأن ذلـك    القدمني   ِيدلَّج م ن يكونا ماأو عن الشافعي يف شأن اجلوربني    املزين  
ملـشي   وإمنا ذكره الشافعي ألن الغالب أن اجلورب ال ميكن متابعة ا ؛ ليس بشرط 

    عليه إال إذا كان ملَّجوبناء عليه يكون املذهب املعتمد عند الشافعية          القدمني د ، 
  .)١(موافقاً ملن أجاز املسح على اجلوربني كما مضى يف املطلب الثاين 

 
     ِكاملنع من املسح على اجلوربني حي  عن م وهو آخر القولني عـن      ،   ٍداِهج

، وهو خالف املفىت بـه عنـد        ) ٢ (عطاء ، وبه قال عمرو بن دينار ، واألوزاعي        
، واضطرب  ) ٤ (، ومقابل املشهور عند املالكية    ) ٣ (احلنفية وقال به الطحاوي منهم    
 يف مقابل املعتمد يف مذهبهم كما حقق ذلـك          ولٌقول الشافعية ، والتحقيق أنه قَ     

  .)٥ (النووي وغريه
 

                                                
 ، العزيـز شـرح      ١/١٣٤: ، حليـة العلمـاء     ١/٢٩٤: ، اية املطلب   ١/٢١:املهذب: ينظر) ١(

  .٥٠: ، غاية البيان شرح زبد ابن رسالن١/٥٦٤: ، اموع١/٢٧٤:الوجيز
 ، ١/١٨١: ، املغــين١/٤٦٥: ، األوسـط لــه ١/٢٥١:البـن املنــذر اإلشــراف : ينظـر ) ٢(

  .١/٥٦٤:اموع
  .١/٢٨: ، اجلوهرة النرية١/٣٠: ، اهلداية٢٢:خمتصر الطحاوي: ينظر) ٣(
 ، التـاج  ١٨: ، خمتـصر خليـل  ١/٣٠٣: ، اجلـامع البـن يـونس     ١/٤٠:املدونـة : ينظر) ٤(

  .١/٣١٩:واإلكليل
   .١/٥٦٤: اموع ،١/٢٧٤:العزيز شرح الوجيز: ينظر) ٥(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤٩ 

 
    ن منعوا املسح على اجلوربني بأصلهم قول الـصحايب     أراد ابن حزم إلزام م

  الذي ال يلَعم  له م اِلخوهم مبنعهم املسح على اجلوربني خالفوا مجعـاً مـن            ف ، 
 هلم منهم ، ولذلك فقد ناقش املـانعون هـذا           فاِلخ ال م  صحابة رسول اهللا    

ـ حهم املسح على اجلوربني فإنه ي  من إباحت  زام بأن ما أثر عن الصحابة       اإلل لُم 
 على اجلورب إذا كان مالً ، وهذا ال إشكال يف جواز املـسح  لَّجعنداً ، أو كان م

املُعليه ، وأما غري ِدلَّجوغري ِل فهو ما ال يعاملُن ١ ( على جواز املسح عليهونَقُاِفو(.  
 لداللة ما ثبـت     رص اجلورب على ما محلوه عليه هو قَ       لَم ح نَّأَ بِ :وأجيب

 ال  طأً التجليد خ   ، فكان اشتراطُ   ٍدنتس وال م  يٍلِل بال د  عن أصحاب رسول اهللا     
وا عليـه ،    صن ، ولَ   الصحابة   هنيبمعىن له ، ولو كان املراد هو ما محلوه عليه لَ          

 والقطن وحنو ذلك ، فلمـا مل  وِفن الص مِ ِذختاملُوا عن املسح على اجلورب      هنولَ
 مما تقدم ِذكْره قد ثبت عنهم ؛ دلَّ ذلك على أن احلكم ال خيتلف               يٍء ش ييكن أَ 

     عندهم بني أن يكون اجلورب مداً أو غري ذلك ، علماً بأن هؤالء الصحابة          لَّج 
ا تأويله ، ومسحوا على      ، وعرفو  هم الذين مسعوا القرآن الكرمي من رسول اهللا         
       ذه الصفة فلم يقيدوه بأن يكون م اجلوربنيالً ، والصحابة بال أدىن       لَّجعنداً أو م

             و داِضريب هم أعلم األمة بظاهر القرآن ومراد اهللا منه ، ويف هذا رـ   ح ن  على م
 األدلة علـى    ِرفُّو عدم ترك ظاهر القرآن لعدم ت      ِةجح املسح على اجلوربني بِ    لَطَبأَ

  .)٢ (ثبوت املسح على اجلوربني
  

                                                
  .١/٣٣٢: ، الذخرية١/١٠٢:املبسوط: ينظر) ١(
 ، موسـوعة أحكـام    ١/١٩٠: ، ذيب ابن القيم سـنن أيب داود        ٨٧ - ٢/٨٦:احمللى: ينظر) ٢(

  .٥/٧٨:الطهارة



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥٠ 

  

ـ             ن املـسح علـى     يتوجه إلزام ابن حزم هنا ملن تابع أبا حنيفة يف املنع ِم
اجلوربني ؛ كالطحاوي وغريه فيلزمهم أن جييزوا املسح على اجلوربني اعتباراً مبـا          

     ثبت عن الصحابة الذين مل يثبت هلم ماِلخذلـك ، وأمـا احلنفيـة يف     هلم يفف 
معتمد مذهبهم فال يلزمهم إذ هم موافقون هلذا بل قد ثبت أن أبا يوسف وحممد               

 يف هذا فال معىن إللزامهم ـذا        بن احلسن قد احتجا مبا ثبت عـن الصحابة         
وهم يقولون به ، أما املالكية فيلزمهم أن يقولوا جبواز املسح على اجلـوربني دون       

  أن يشترطوا كو ا ملَّج؛ ألن الثابت عـن الصحابة       ةًد     املسح على اجلوربني 
    ا ممطلقاً دون تقييد بكولَّجلَةً فوجب املصري إليه ، وكذا الـشافعية           دعنةً ، أو م

 أَ وِنن ذهب منهم إىل اشتراط كَ     يلزم م الً أن جييز املسح علـى        ِلفَسعناجلورب م 
 ، وال سيما     اعتباراً باإلطالق يف أفعال الصحابة       ِنياجلوربني ولو مل يكونا منعلَ    

أن ذلك حتقيق مذهبهم كما ذكره النووي وغريه ، واهللا تبارك وتعـاىل أعلـى               
  .وأعلم ، وأعز وأحكم

  
  
  
  
  
  
  
  



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥١ 

  مــســألــة
  املسح على اخلفني املقطوعني حتت الكعبني

 
ىل جواز املسح على اخلفني القصريين ؛ ومهـا اخلفـان           ذهب ابن حزم إ   

  .)١ ( حتت الكعبني- أي مفَصلَني -اللذان يكونان مقطوعني 
 

  القول جبواز املسح على اخلفني القصريين مِكحعن مالـك يف روايـة ،   ي 
  .)٢(وهو أحد قويل األوزاعي
 

القول امللزم يف املسألة هذه هو قول أيب حنيفة ومالك ، ومقتضى كـالم              
  ابن حزم يشري إىل أنه ينسب إليهما القول مبنع املسح على اخلفـني القـصريين ؛                

 فقد بين   ِو أن الذي رعنه جواز املسح على اخلفني القصريين هو األوزاعـي ،           ي   
  ال ميـسح عليهمـا إال أن يكونـا فـوق     : وقال غـريه : " قب ذلك بقوله مث ع 

  .)٣ ("الكعبني 
 

 قوهلم يف األشباه والنظائر الفرعيـة ،        ِدرطَألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً بِ      
هما وبني أما تناقضا يف التفريق بني املتماثالت وكان حقها التسوية ، فكان يلزم            

أن يقوال جبواز املسح على اخلفني القصريين بناء على قوهلما املقتـضي إدخـال              
                                                

  .٢/١٠٣:احمللى: ينظر) ١(
 ، ١/٧٧: ، املنتقى ٢/١٠٣: ، احمللى  ١/٤٤٨: ، األوسط له   ١/٢٤٠:اإلشراف البن املنذر  : ينظر) ٢(

  .١/٣٢٤: ، الذخرية١/١٨٠: ، املغين١/٢٠٦:البيان والتحصيل
  .٢/١٠٣:احمللى) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥٢ 

اخلفني القصريين يف إجازة املسح عليهما يف قوهلما ذلك ؛ أما أبو حنيفـة فقـد                
 ، وعلى قوله    ِنيعبـص أُ اردقْن القدم مِ   مِ ره إذا ظَ  ِقرخ املُ فأجاز املسح على اخلُ   
 لِّن كُ ن الكعبني مِ  املسح على اخلفني القصريين اللذين يظهر مِ      هذا يلزمه أن جييز     

ـ         ِنيعبـص أُ اردقْ فوق اخلف مِ   ٍمدقَ  ف ، وأما املالكية فقد أجازوا املسح على اخلُ
 يسرياً ، فيلزمهم على هذا القـول أن جييـزوا           ِمدن القَ  إذا كان الظاهر مِ    ِقرخاملُ

 وليس  ريِس ي ف اخلُ وقن الكعبني فَ   مِ راِهلى أن الظَّ   القصري بناء ع   فاملسح على اخلُ  
ـ     لَّ كُنَّفوجب أَ: " بفاحش ، قـال ابن حزم     مـا يقـع عليـه اسـم خ ف  ،  

 أو جوِب أو لُ   ، ٍبرس  على الر ِنيلَج   اِئ فاملسح عليه جز   ،  قـول   النَطْوقد ذكرنا ب 
ن قال م:        إن املسح ال جيوز إال على ما ي ـستمج ر  يع الروبذلك ،   والكعبني   ِنيلَج

 ال سيما قول أيب حنيفة ايـز        ؛ الدليل يبطل هذا القول الذي هلم يف هذه املسألة        
    ظْاملسح على اخلفني اللذين يهقْ منهما مِ  ردأُ ار ـصبلِّن كُ  مِ ِنيع خ فإنه يلزمه    ؛ ف 

ـ  ِنيعبـص أُاردقْ ِمف اخلُوق فٍَمد قَلِّن كُن الكعبني ِم ِمرهإن ظَ  اِئ فاملـسح جز  ،
ـ    مِ راِه كان الظَّ  نْ إِ : وكذلك يلزم املالكيني أن يقولوا      ، وإال فال   وقن الكعبني فَ

   بنوا هـذين    الموما ندري ع  ،   مل جيز     وإن كان فاحشاً    ،  جاز املسح   يسرياً فاخلُ
  .)١ ("ىل التوفيق وباهللا تعا، وال اتباع ، وال قياس ،  فإما ال نص  ،القولني

 
 

إن نسبة ابن حزم أليب حنيفة ومالك هي نسبة صحيحة فقـد جـاء يف               
ن شروط املسح على اخلفني أن يكونا ساترين حملل الفـرض ، أي             مصنفام أن مِ  

مسباً مجيع القدم حىت الكعبني ، فإن مل يكن اخلُوِعتفان ـراً للكعب بل كاِت س  

                                                
  .٢/١٠٣:احمللى) ١(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥٣ 

  .)١ (ن الكعب فال يصح املسح إذاً ِملَفَسمفَصالً أَ
 مـا   اردقْ جيزئ املسح عليه إذا كان مِ      قرخ املُ فوأما قول احلنفية بأن اخلُ    

، ) ٢ (ه ابن حزم مـذهباً هلـم       فهو صحيح كما حكا    ِنيعبـصن القدم أُ  يظهر مِ 
 إذا  ِقرخ املُ فوكذلك حكاية ابن حزم عن املالكية يف أم جييزون املسح على اخلُ           

شاً مل جيـز    اِح فَ ِمدن القَ  مِ راِه يسرياً ، فإن كان الظَّ     ِمدن القَ كـان ما يظـهر مِ   
  .)٣ (املسح إذاً ، وهو اآلخر صحيح إذ هو مذهب املالكية

 
 عن  يِك القصري املقطوع حتت الكعبني ح     فن املسح على اخلُ   القول باملنع مِ  

 بني املذاهب األربعـة ؛      األوزاعي يف رواية ، وهو قول أيب ثور ، وهو حمل اتفاقٍ           
ـ     فن شروط جواز املسح على اخلُ      مِ نَّألم ذكروا أَ   للقـدم   راًاِت أن يكـون س 

  .)٤( كذلك جاز املسح وإال فال ف ، فإن كان اخلُِمد القَبعويدخل يف ذلك كَ
 فمذهب األوزاعي يتوافق مع مذهب أيب       قِِرخ املُ فأما عن املسح على اخلُ    

 فقـد   دح بِ هدح إال أن األوزاعي مل ي     ِقرخحنيفة ومالك يف جتويز املسح على املُ      
                                                

 ، حاشـية ابـن      ١/١٨٩: ، البحـر الرائـق     ١/٢٧:اجلـوهرة الـنرية   : ينظر ملذهب احلنفية  ) ١(
 ، جـامع    ١/٤٠:املدونـة :  ، وملـذهب املالكيـة     ١/٣٢: ، الفتاوى اهلندية   ١/٢٦٢:عابدين

  .١/١٦٢: ، الفواكه الدواين١/١٧٩: ، شرح اخلرشي على خليل٧١:األمهات
   ،  ٥٨٢ - ١/٥٨١: ، البناية شـرح اهلدايـة      ١/١٠٠: ، املبسوط  ٥٣:خمتصر القدوري : ينظر) ٢(

  .١/١٨٤:البحر الرائق
  .١/١٨٠: ، شرح اخلرشي على خليل٧٢: ، جامع األمهات١/٤٠:املدونة: ينظر) ٣(
 ، اجلوهرة   ١/١٨٠: ، املغين  ٤٤٨ - ١/٤٤٧: ، األوسط  ١/٢٤٠:اإلشراف البن املنذر  : ينظر) ٤(

 ، جـامع  ١/٤٠: ، املدونة١/٣٢: ، الفتاوى اهلندية  ١/٢٦٢: ، حاشية ابن عابدين    ١/٢٧:النرية
 ، حتفـة  ١/٩٥: ، أسـىن املطالـب  ١/١٧٩: ، شرح اخلرشـي علـى خليـل        ٧١:األمهات

 ، شرح   ١/١١٥:ف القناع  ، كشا  ١/١٧٩: ، اإلنصاف  ١/٣٠٢: ، اية احملتاج   ١/٢٤٨:احملتاج
  .١/٦٤:منتهى اإلرادات



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥٤ 

ِكحمىت بدت أُ: ول عنه أنه يق   يـصبعن ِر ِمةٌفَاِئ أو طَهـ  ِهِلج ساً  حالة كونـه الِب
فَّخه      ِو جاز املسح عليه ، وما رن أنه ال جييز املسح على       عن احلسن البصري مِ    ي
 يتوافق مع مذهب أيب حنيفـة ، وأمــا          ِهِعاِبص أَ  أكثر ِمدن القَ  مِ ره إذا ظَ  فاخلُ

قاً يسرياً غري فاحش فقد ذهـب       رخ ت ِقرخت املُ فمالك يف جتويزه املسح على اخلُ     
مذهبه الثوري يف رواية عنه ، وهو قول الليث بن سعد ، وبه قال الـشافعي يف                 

  .)١ (القدمي ، وهو رواية عن الطربي
 

ـ              ني قد مضى أن ابن حزم ألزم احلنفية واملالكية بضرورة تسوية احلكـم ب
ح على اجلورب القصري مبـسألة      نظائر الفروع ؛ وهو إلزامهم بإحلاق مسألة املس       

  .ِقرخ التاِردقْ مع اختالفهم يف حتديد ِمِقرخاملسح على اجلورب املُيف هم ترخيص
 إمنا أجيـز فيـه      قرخبأن املسألتني تفترقان ، فاجلورب املُ     : ونوقش ذلك 

 أو كوا   ِقرخ أو الت  ِقت الفَ ن ال ختلو مِ   اففَإن اخلِ املسح لداعي الضرورة لذلك ؛ ف     
اِلبةًي       ِن والناس خيتلفون يف ذلك ، فلو ماِففَ املسح إال على اخلِ    ع   اليت مل ت ـ ت خرق 
 ،  ف العامة يف املسح على  اخلُ      ِةصخ الر عوِض م الَزلَو،   جرح و ةٌقَّش م اس الن قِحلَلَ

 قليلُ لَِعلذلك ج  الت خِقر واً ، وأما اخلُ   فْ عِص القَ فري  لْ فال يحاخلُ بِ قاملُ ف ـ ت خِقر 
  :ألمرين

 عدم وجود الضرورة يف اخلُ: أوهلماالقصريف .  
 ـاخلُ: ثانيهماـ القصري يظهر منه الكعب وهو فرضفه الغلُُس ،  

                                                
 ، شرح ابن بطـال علـى        ١/٤٥٠: ، األوسط  ٢٤٢ - ١/٢٤١:اإلشراف البن املنذر  : ينظر )١(

 ،  ١١/١٥٦: ، التمهيـد   ١/٢٢٢: ، االسـتذكار   ١/٣٦٢: ، احلاوي الكبري   ١/٣٠٩:البخاري
 ألحكـام    ، اجلـامع   ١/١٨٢: ، املغـين   ١/١٣٤: ، حلية العلمـاء    ١/٢١:املهذب للشريازي 

   .٥٦٢ - ١/٥٦١: ، اموع٦/١٠١:القرآن



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥٥ 

   واجلمع بني املسح والغِلس ج مبني البـدل وامل    ع    ـ بـدل يف م لٍّح   
١ ( ، وذلك ال جيوزٍداِحو(. 

   :وأجيب بأمور
 ًاملنع مِ  :أوال   ن انعدام الضريف اخلُ  ِةور القصري ، بل يقال يف اخلُ      ف ف 

اً ، فالـضرورة يف  فّى خمس طاملا ي ِقرخ املُ فالقصري ما يقال يف اخلُ    
 .قرهذا كالضرورة يف ذاك وال فَ

 ًن القَ  مِ ِراِهن كون الظَّ   املنع مِ  :ثانيافَ ِمد رضه الغ املاسح "  ؛ ألن    لُس
 بـل ميـسح      ،  ال يستوعبه باملسح كاملسح على اجلبرية      فعلى اخلُ 
 أَ ونَأعاله د وذلك يقوم مقام غَ     ،  وعقبه ِهِلفَس ِلس الر فمسح ،   ِلج

 وبـاب   ،يِهاِذحال ي  عما حياذي املمسوح وما    اٍف كَ فض اخلُ ـبع
 حـىت جـاءت   ِةصخالر فيه ِبةُن مما جاءت الس ِنيفَّح على اخلُ  ـملسا

   باملسح على اجلوارب والعفال جيوز أن يتنـاقض       ،  وغري ذلك  ِماِئم 
 ، وما ذكـروه   )٢ ("ق  ن التوسعة باحلرج والتضيي   مقصود الشارع مِ  

  بـاجلبرية   منتقض ٍداِح و لٍّح واملسح يف م   ِلسن منعهم اجتماع الغ   ِم
 يف منتالذِّ ِفص اِعر       ـ  وحنو ذلك ، فإن املتوضـئ ي ذِ لُِسغ ـ ر اعه  ، 

وميسح على املوضع الذي فيه جبريته ، وهذا موضع اجتمـع فيـه             
 .)٣ (ر ذلككَن ومل يٍداِح ولٍّح يف محس وملٌسغَ

                                                
 ، بـدائع    ١/١٠٠: ، املبسوط  ١/١٣٥: ، اإلشراف للقاضي عبد الوهاب     ١/٤٠:املدونة: ينظر) ١(

 ، شـرح اخلرشـي علـى    ١/٦٤: ، شرح منتهى اإلرادات١/٣٢٤: ، الذخرية ١/١١:الصنائع
  .١/١٧٩:خليل

  .٢/١٠٢:احمللى: نظر ، وي٢١/٢١٣:بتصرف من جمموع فتاوى ابن تيمية) ٢(
  .٥/١٩٥: ، موسوعة أحكام الطهارة١/٣٢٣:التجريد: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥٦ 

 ًـ     املنع مِ  :ثالثا ـ    فن التفريق بني اخلُ ـ  املُ ف القـصري واخلُ خ؛  ِقر   
 اًام ع ناًذْ باملسح عليهما إِ   نَِذ ملا مسح على اخلفني وأَ     لنيب  ألن ا " 
ـ       لُّكُفَ،   اِففَدخل فيه مجيع اخلِ   ؛   قاًلَطْم ما وقع عليه اسـم خف 

ى مـن   نثْتس وال جيوز أن ي     ، فاملسح عليه جائز على ظاهر األخبار     
السإال بِ  ِنن س١ ("  مثلها أو إمجاع   ٍةن (  ، "  ولو كان ههن ا حد م حدود 

     فأصـحاب الـنيب    يضاًوأَ" ،  ) ٢ (" ، وال أغفله     ملا أمهله   
 لَّالذين بغ وا سنته  ا مل ي وعملوا عن أَلْقَن ـ  ٍدح  ف منهم تقييـد اخلُ

 بل أطلقوا املسح على اخلفـني مـع علمهـم            ، ن القيود  مِ يٍءشِب
 فهموا عن نبـيهم جـواز       م أم كانوا قد   ِلع فَ  ،  وأحواهلا اِففَاِخلِب

٣ ( "قاًلَطْاملسح على اخلفني م(.  
  

ـ  القصري الذي قُ   فيلزم احلنفية أن يقولوا جبواز املسح على اخلُ         حتـت   عِط
 ، وذلك اعتباراً    ِنيعبـص أُ اردقْ مِ ف اخلُ وقن الكعب فَ   مِ راِهالكعب إذا كان الظَّ   

 عـن ثالثـة     لُِّق فيه ي  ِقرخ الت اردقْ إذا كان مِ   ِقرخ املُ فخلُبإباحتهم املسح على ا   
 القصري اعتباراً بإباحتـهم     فع ، كما يلزم املالكية أن جييزوا املسح على اخلُ         اِبصأَ

 اردقْقاً يسرياً ، وقد ذكروا أن اليسري هو ما كان مِ          رخ ت ِقرخ املُ فاملسح على اخلُ  
  .)٤ (ف اخلُيِعِم جثَلْ ال ثُفن اخلُ ِمِمد القَِثلْثُ

  
                                                

  .١/٤٥٠: ، األوسط له١/٢٤٢:اإلشراف البن املنذر) ١(
  .٢/١٠٣:احمللى) ٢(
  .٢١/١٧٥:جمموع فتاوى ابن تيمية) ٣(
 ، الفواكـه    ١/١٨٠: ، شـرح اخلرشـي علـى خليـل         ١/٢٠٦:البيان والتحـصيل  : ينظر) ٤(

  .١/١٦٢:الدواين



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥٧ 

  مــســألــة
إخراج القدم إىل ساق اخل
ُ

ف
ِّ

   بعد املسح عليه
 

      ـ       ذهب ابن حزم إىل بقاء طهارة م  ؛  فن أخرج قدمه إىل موضع ساق اخلُ
    بل إنه يرى أن م  فَّن خلع خه  مل ي ضرشيئاً ، وال يلزمه أن يعيد وضـوءه ،          ذلك   ه
ـ ف ؛ ألن نزع اخلُهلَجوال أن يغسل رِ  اٍق علـى   ليس بناقض للوضوء ، وفاعله ب

  .)١ (طهارته
 

   القـول ببقـاء طهارة م  بعـد املسح عليهما مـروي     يِهفَّـن نـزع خ 
 أيب ليلى ، وأيب العالية ، وهـو  وحكي عن ابن، )٢ (عـن علي بن أيب طالب  

 الروايات عن النخعي ، وهو قول احلسن البصري ، وروي عن عطـاء ،              ىحدإ
ن خلع  ، وهؤالء إذ أفتوا ببقاء طهارة م      ) ٣ (وقتادة ، وبه قـال سليمان بن حرب      

فَّخموىل  ن باب أَ  ِم فَ هبقاء الطهارة لِ   إجاز م  ِتن مل يم لْ خاخلُ ع ٤ (ف (  ِك، وقد حي 
اٍق على طهارته    فهو ب  ف إىل موضع ساق اخلُ    يِهفَّ خ ِإنْ نزع : عن األوزاعي أنه قال   

                                                
  .٢/١٠٥:احمللى: ينظر) ١(
 برقم  ١/١٧٣:، وابن أيب شيبة يف مصنفه     ) ٧٨٤( برقم   ١/٢٠١:أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه    ) ٢(

  ).١٢٧٥( برقم ١/٢٨٨:، والبيهقي يف الكربى) ١٩٩٨(
سليمان بن حرب بن جبيل ، أبو أيوب الواشحي البصري ، أحد التابعني الثقات ، كـان                 : هو) ٣(

  . هـ١٢٤يل القدر ، حافظاً للحديث ، سكن مكة وويل قضاءها ، وتويف سنة فقيهاً حجة ، جل 
  .١٠/٣٣٠: ، سري أعالم النبالء١١/٣٨٤:ذيب الكمال: ينظر

 ، خمتـصر اخـتالف العلمـاء        ١/٤٥٩: ، األوسط لـه    ١/٢٤٨:اإلشراف البن املنذر  : ينظر) ٤(
 ، ١/٢٢٣: ، االسـتذكار   ١/٣١١: ، شرح ابن بطـال علـى البخـاري         ١/١٤٠:للجصاص

  .١/٥٩٢: ، اموع٦/١٠٣: ، اجلامع ألحكام القرآن١/١٧٨: ، املغين١١/١٥٧:التمهيد



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥٨ 

  ما مل يج قَ ِرخدممِ ه ن ومـذهب الشافعية يتفق يف هـذه اجلزئية مع        ) ١ (اِق الس ،
      ما ذهـب إليه ابن حـزم بأن نزاخلفني إىل موضع ساق اخلُ   ع ف غـري م ـ ب  ٍلِط

  .)٢ (للطهارة 
 

القول امللزم يف هذه املسألة هو قول مالك ، وقد حكى ابن حـزم عـن                
  مالك بأنه يطهارة القَ  لُِطب فِ مِنيد يم ن نزع أو أحدمها ، أو أخرج رِ      يِهفَّ خ يـهِ لَج   

ن ذلك لزمه غسل قدميـه      ن فعل شيئاً مِ   م ، فَ  فهما إىل موضع ساق اخلُ    أو إحدي 
  .)٣ ( وجب عليه استئناف الوضوءهرخفوراً ، فإن أَ

 
        ن أخرج قدمه إىل ساق اخلُ     ألزم ابن حزم مالكاً أن يقول ببقاء طهارة مف 

    بناء على إبقائه طهارة م    اخلُ اِقن أخرج عقبه إىل س علماً بأن مالك   ف  اً يعد ِق العب 
 ، فكما حكم مالك ببقـاء       ِهِلسن أجزاء القدم فال تتم الطهارة إال باستيعاب غَ        ِم

    ِبِقالطهارة يف صورة إخراج الع  ـ  اِق إىل س    ؛ وجـب عليـه ضـرورة        ف اخلُ
ـ           ـ  اِقسأن حيكم ببقاء الطهارة يف صورة إخراج القـدم ِل ـ   ف اخلُ    ،  قر وال فَ

ـ        : ه يف متمـاثالت املـسائل ، قـال ابـن حـزم            وإال فقد تناقـضت أحكام
   ، إىل موضع الساق فـال ينـتقض املـسح       ِبِق مالك بني إخراج الع    قروأما فَ " 

    فـتحكم أيـضاً     ؛ وبني إخراج القدم كلها إىل موضع الساق فينتقض املـسح         
    ، وال سـنة صـحيحة وال سـقيمة       ،   وال يوجبـه قـرآن        ، ال جيوز القول به   

ـ ألنه يرى أن بقـاء الع ؛  وال رأي مطرد    ،   قياس   وال،  وال قول صاحب      يف ِبِق

                                                
   . ١/٤٦٠: ، األوسط له١/٢٤٩:اإلشراف البن املنذر: ينظر) ١(
  .١/٢٠٩: ، اية احملتاج١/٣٦٨: ، احلاوي الكبري١/٢٢:املهذب: ينظر) ٢(
  .٢/١٠٦:احمللى: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥٩ 

فإن كان املسح قد انـتقض عـن        ،  الوضوء ال يطهر أن فاعل ذلك ال وضوء له          
الرخبروجها عن موضع القدم فال بد مِ       ِلج     خبروجها  ِبِقن انتقاض املسح عن الع 

تقض عن  وإن كان املسح ال ين    ،  عن موضعها إىل موضع الساق ال جيوز غري ذلك          
خبروج القدم إىل موضـع       خبروجها إىل موضع الساق فإنه ال ينتقض أيضاً        ِبِقالع 

  .)١ ( "الساق كما قال الشافعي
 

 
ة صحيحة ؛ وأن مذهب     ال شك أن حكاية ابن حزم عن مالك هي حكاي         

  طهارة القدمني يف اخلفني املنـزوعني إىل ساق اخلُ        النُطْاملالكية هو ب وليس   ف ، 
 ِقكذلك العب  فال ت الطهارة بإخراجه إىل ساق اخلُ     لُطُب ـ     ف ن  ، ويتوجب على م

 إخراجـه ذلـك ، وإال       ور فَ يِهلَج أن يغسل رِ   ف ساق اخلُ  ِعوِضمأخرج قدميه لِ  
  .)٢ (ه إعادة الوضوء إذاًوجب علي

 
       قول مالك يف وجوب غسل القدمني على م ن نزاخلفني يتفق مـع مـا       ع 

ِورعن علقمة بن قيس ، والنخعي ، والشعيب ، وعطاء ، وغريهم ، وهو رواية                ي 
ـ    يِنزاملُي ، وأبو ثور ، و     عن األوزاعي ، وبه قال الثور      ذهب عنـد    ، وهـو امل

  الكاً خالفهم يف إجيابه املواالةـاحلنفية والشافعية ، ورواية عند احلنابلة ؛ إال أن م

                                                
  .٢/١٠٧:املصدر السابق) ١(
   ،  ١/١٨٢: ، شـرح اخلرشـي علـى خليـل         ١/٢٠٠: ، التفريـع   ١/٤١:املدونـة : ينظر) ٢(

  .١/١٦٣:الفواكه الدواين



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦٠ 

  . )١ ( نزع اخلفني ، ووافقه على ذلك الليث بن سعدور القدمني فَِلسيف غَ
  طهارة القـدمني فـيمن   الِنطْأما عن توافق املالكية مع غريهم يف مسألة ب 

، ) ٣ (، وبه قال احلنفية   ) ٢ ( عن الثوري  ولٌقُن م يأْ فهو ر  فهما إىل ساق اخلُ   أخرج
ـ و عند احلنابلة بناء على رِ     ةٌجرخ م ةٌايو، ورِ ) ٤ (وهو وجه يف مذهب الشافعية     ِةاي 

 القدمني ، وقـد قـالوا يف        لُسن القدمني وأنه ال جيب فيهما إال غَ       خلع اخلفني مِ  
ـ  كَ دع ي فإن خروج القدم أو بعضه إىل ساق اخلُ       : من مذهبه الصحيح مِ  نِعـز 

ن القدمني ، فإذا كان خروج القدم إىل هذا املوضع يعـد كنــزعه ،                مِ فاخلُ
ونزاخلُ ع فيه روايتان ؛ إحدامها    ف  :   أن يغسل قدميه فقـط ،       يِهفَّجيزئه إذا خلع خ 

   قدميـه فقـط علـى       لُسمه غَ  فيلز ففكذا يقال فيمن أخرج قدمه إىل ساق اخلُ       
  .)٥ (رواية

 
 

                                                
   ، ١/٩٤: ، األصل١٧١ - ١/١٧٠: ، مصنف ابن أيب شيبة  ١/٢١١:مصنف عبد الرزاق  : ينظر) ١(

   ، اإلشراف   ٣١ - ٣٠: ، اختالف العلماء للمروزي    ١٠: ، خمتصر املزين   ١/٤١:املدونة الكربى 
 ، شرح   ١/١٤٠: ، خمتصر اختالف العلماء    ١/٤٥٨: ، األوسط له   ٢٤٨ - ١/٢٤٧:البن املنذر 

 ،  ٢٢٣ - ١/٢٢٢: ، االسـتذكار   ١/٣٦٧: ، احلاوي الكبري   ١/٣١١:ابن بطال على البخاري   
ــد ــين١١/١٥٧:التمهي ــرآن١٧٨ - ١/١٧٧: ، املغ ــام الق ــامع ألحك  ، ٦/١٠٣: ، اجل

 ،  ٢١: ، خمتـصر الطحـاوي     ٣/٤٩:دة القاري  ، عم  ١/٣١٠: ، فتح الباري   ١/٥٩٢:اموع
 ،  ١/١٥٣: ، املبـدع   ١/٢٠٩: ، ايـة احملتـاج     ١/٢٥٦: ، حتفة احملتاج   ٥٣:خمتصر القدوري 

  .١/١٩٠:اإلنصاف
   .١/٤٦٠: ، األوسط له١/٢٤٩:اإلشراف البن املنذر: ينظر) ٢(
  .١/٢٧: ، اجلوهرة النرية١٠٧ - ١/١٠٦: ، العناية١/٢٩:اهلداية: ينظر) ٣(
   .١/١٦٨: ، البيان للعمراين١/٣٦٨:احلاوي الكبري: ينظر) ٤(
  .١/١٩٢: ، اإلنصاف١/١٣٧:الفروع: ينظر) ٥(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦١ 

 
 فن اخلُ أراد ابن حزم إلزام مالك بضرورة إحلاق مسألة إخراج القدمني مِ          

      إىل ذلك املوضع وأنـه ال تنـتقض         ِبِقإىل موضع الساق منه مبسألة إخراج الع 
  .ال فقد لزم التناقض ، وإِقرالطهارة يف كال املسألتني لعدم الفَ

  : ونوقش هذا بأمرين
 ًأوال : عدم تهذا اإلحلاق بـل إن املـسألتني تفترقـان ؛ ألن          يِمِلس 

 ، خبـالف    فن اخلُ عاً للقدم مِ  لْ خ دع ي فإخراج القدم إىل ساق اخلُ    
 ِبِقإخراج الع  فال ي عد لْ خ   ِقعاً ؛ ألن العيـلٌ ِل بعض القدم وهو قَ    ب 
 خلعاً للقدم   ِبِق الع عز ن دع لألكثر فلم ي   عب ، واألقل ت   ِمدقَلْبالنسبة لِ 

 يف الطهارة وعـدم إجـزاء       ِبِق، وأما استيعاب الع   ) ١ (ن اخلفني ِم
       الطهارة إال به فاملعول عليه يف ذلك النوهو قوله عليه الـصالة      ص 

 .)٢ ( ) الناِرنعقَاِب ِمويلٌ ِلَأل: ( والسالم
 ًاستباحة املسح تتعلق باستقرار القدم يف اخلُ      : ثانيابدليل مـا    " ؛   ف

 فإذا   ،  فأحدث قبل استقرارها فيه مل يكن له املسح        فلو أدخل اخلُ  
   فيبطـل املـسح لـزوال        ، تغري االستقرار زال شرط جواز املسح     

وإن كان إخراج القدم إىل ما دون ذلك        ،   كزوال استتاره     ؛ شرطه
  .)٣ ( " مل تزل عن مستقرها ألا ؛مل يبطل املسح

 

                                                
  .١/١٨٢: ، شرح اخلرشي على خليل١/٣٣٢:الذخرية: ينظر) ١(
، ومسلم  ) ٦٠( ح   ١/٣٣:متفق عليه ، أخرجه البخاري يف العلم ، باب من رفع صوته بالعلم            ) ٢(

  ).٢٤١( ح ١/٢١٤:لرجلني بكماهلايف الطهارة ، باب وجوب غسل ا
  .١/٢٢: ، املهذب١/٣٦٨:احلاوي الكبري:  ، وينظر١/١٧٩:املغين) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦٢ 

  

ـ  ال يلزم املالكية أن يقولوا ببقاء طهارة القدم إذا أخرجت مِ            إىل  فن اخلُ
ـ ِق أم أبقوا على طهارة القدم ملن نـزع ع    ِةجح بِ فن اخلُ موضع الساق مِ   بإىل ه 

     استقرارها فكان احلكم    ال تزول فيه القدم عن       ِبِقذلكم املوضع ؛ ألن إخراج الع
ـا ،               اِقبا تزول عن اسـتقرارها فانتقـضت طهارياً ، خبالف إخراج القدم وأ

 يف حـني أنـه تـرك    يلٌِوأْ فيه تمهلَن ابن حزم أنه ألزم املالكية ذا و  والعجب مِ 
     إلزامهم بفعل الصحايب الذي ال ماِلخن الصحابة  له مِ  ف      ؛ وهو ما ثبت عـن 

 ثُم   ، رأَيت عِليا بالَ قَاِئما   : (  بسند صحيح ؛ قال الراوي     الب  علي بن أيب ط   
ن  ، فما ثبت عن علي ِم)١ ( ) ثُم أَقَام الْمؤذِّنُ فَخلَعهما ،توضأَ ومسح على نعلَيِه

لِ ِهِعلْخ نا  بعد املسح عليهما دليل على أنه يرى عدم انتقاض طهارة القـدم إذ             يِهلَع
ِزناخلُ ع ف  أو الن لُع        وحنو ذلك ، وهو رأي صحايب ال ي عرف  ـ  له م اِلخمـن   ف 

ا مـن  عِزن يرى نقض الطهارة يف القدمني إذا ن على مةًج ، فصار ح   الصحابة  
 قـوهلم يف    لَِطب علي هذا لي   ِرثَأَ املالكية بِ  مِزلْى بابن حزم أن ي    رح ، فكان األَ   فاخلُ

 بعد املسح عليهما ، فلعله      يِهلَع أو ن  يِهبور أو ج  يِهفَّرة القدمني ملن خلع خ    نقض طها 
  .مل يطلع عليه ، واهللا أعلم بالصواب

  
  
  
  
  

                                                
 برقم ١/١٧٣:، وابن أيب شيبة يف مصنفه) ٧٨٤( برقم ١/٢٠١:أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه) ١(
  ). فَأَم الناس ثُم تقَدم: ( ، وزاد البيهقي فيه) ١٢٧٥( برقم ١/٢٨٨:، والبيهقي يف الكربى) ١٩٩٨(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦٣ 

  مــســألــة
  طهارة املتيمم إذا وجد املاء أثناء الصالة

 
 وجد املاء وهو يف صـالته ،        ذهب ابن حزم إىل انتقاض طهارة املتيمم إذا       

  .)١ (وعليه أن يستأنف الطهارة ، مث يبتدئ الصالة
 

ــوري ، واملُ ــزذهــب األوزاعــي ، والث ــة يِن ــة ، واحلنابل    ، واحلنفي
ـ : إىل ما ذهب إليه ابن حزم هنا فقالوا        ن تـيمم مث دخـل يف الـصالة ، مث           م  

ـ        وجد املا    ن الـصالة لـبطالن تيممـه إذاً ،         ء ، فإنه جيب عليه االنـصراف ِم
ـ        ) ٢ (ن أوهلا مث يستأنف الصالة مِ    وبه أفـىت الـشافعية يف ح ،ـ  ق ن ال تغـين     م  

         صالته عن القضاء ؛ كاملتيمم املقيم الذي يغلب يف مإقامته وجود املاء ؛ ألن      لِّح 
ـ احلاضر تلزمه اإلعادة إذا وجد املاء بعد فراغـه             ن الـصالة ، فكـذا تلـزم        ِم

املتيمم يف احلضر اإلعادة إذا وجد املاء أثناء الصالة ؛ إذ ال فائدة باالشتغال ـا                
  .)٣ (ن إعادافال بد ِم
 

                                                
  .٢/١٢٢:احمللى: ينظر) ١(
   ،  ١/٢٨٣: ، اإلشـراف البـن املنـذر       ٣٤ - ٣٣:اخـتالف العلمـاء للمـروزي     : ينظر) ٢(

ــه  ــط لـ ــبري ٢/٦٦:األوسـ ــاوي الكـ ــى١/٢٥٢: ، احلـ    ، ٢/١٢٦: ، احمللـ
ــين ــوع١/١٦٧:املغ ــسوط٢/٣٣٧: ، ام ــائق١/١١٠: ، املب ــيني احلق    ، ١/١٤٩: ، تب

   ، ١/١٧٧: ، كـــشاف القنـــاع١/٢٩٨: ، اإلنـــصاف١/٣٩٦:البحــر الرائـــق 
  .١/١٠٠:شرح منتهى اإلرادات

   ،  ١/٣٠٦: ، ايـة احملتـاج     ٢/٣٣٣: ، امـوع   ١/٢٤٧:العزيـز شـرح الـوجيز     : ينظر) ٣(
  .١/١٠٢:مغين احملتاج



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦٤ 

 
  :يف هذه املسألة أكثر من قول ملزم وبياا فيما يأيت

    الكية والشافعية ، وقد نسب إليهم ابن       قول امل : القول امللزم األول
   الِنطْحزم القول بعدم ب    طهارة املتيمم إذا و جاملاء أثناء صالته ،     د 

   ِتبل عليه أن يصالته وال يعيدها ، وإن وجد املاء بعد أداء الصالة           م 
فقد انتقضت طهارته ، فعليه أن يتطهر ، وال جتزئه صالة مستأنفة            

  . )١ (إال بذلك
   قول أيب حنيفة ، وقد حكى ابن حزم عنه وعن : امللزم الثاينالقول

 طهارة واجد املاء أثناء الـصالة ، وأن  الِنطْبأصحابه أم يقولون بِ  
  .)٢ (ن أوهلاعليه أن يقطع الصالة ، مث يتطهر ، مث يستأنف صالته ِم

 
    كية والشافعية بضرورة طَ   ألزم ابن حزم املال   : القول امللزم األولِدر 

      ا واِحأصلهم يف أن نواقض الوضوء شأأثناء الصالة وخارجها ،     د 
فكما أن وجود املتيمم املاء خارج الصالة يبطل تيممـه ذلـك ،             
وجب أن يكون وجوده املاء أثناء الصالة يبطل تيممه لعدم وجود           

ذلك علـى   فارق ، وال سيما أن املالكية والشافعية قد أنكروا مثل           
 يف الصالة ، ومل ينقـضوه       ِةهقَهالقَاحلنفية يف أم نقضوا الوضوء بِ     

 :وأما املالكيون والشافعيون فجـوام    : " خارجها ، قال ابن حزم    
 يف غـري     وحمدثاً  ويعيد التيمم جمنباً    ، أن وجود املاء ينقض الطهارة    

 الً فكان هذا قو   :قال علي  ،    وال ينقض الطهارة يف الصالة      ، الصالة
                                                

  .٢/١٢٦:احمللى: ينظر) ١(
  .املصدر السابق: ينظر) ٢(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦٥ 

،  وما جاء قط يف قرآن        ،  عن الدليل  ٍةياِر ودعوى ع   ، ظاهر الفساد 
 يف   يكون حدثاً  وال يف رأي له وجه أن شيئاً      ،  وال قياس   ،  وال سنة   

والدعوى ال يعجز عنها    ،   يف الصالة    وال يكون حدثاً  ،  غري الصالة   
وهم قد أنكروا هـذا بعينـه       : " ، مث قال عقب ذلك بقليل      " دحأَ

 وال   ،  تنقض الوضوء يف الصالة    ةَهقَه حنيفة يف قوله إن القَ     على أيب 
 . )١ ( "تنقضها يف غري الصالة

    ألزم ابن حزم أبا حنيفة يف هـذه املـسألة يف            :القول امللزم الثاين 
  :موضعني

  ألزمه أن يأمر املتيمم الواجد للماء أثناء الصالة أن         : املوضع األول  
ى من صالته وال يـستأنفها ،       يتوضأ ، مث يعود فيبين على ما مض       

      وهذا بناء على أصله يف أن م  ن أحدث موباً فإنه يتوضأ مث يبين     لُغ
 .ن صالته ، فإن فعل كذلك وإال لزم النقضعلى ما مضى ِم

  املوضع الثاين :  ألزمه بأن يسي بني أشباه الفروع ، فكما أنـه        و
         خـر  ن قعـد يف آ    يرى أن السالم يف الصالة ليس فرضاً ، وأن م

 التشهد فقد متت صالته ، ولو أحدث حينها عامداً          اردقْصالته مِ 
           أو ناسياً صحت صالته وال إعادة عليه ، فيلزمه كذلك أال يلَِطب 

 التشهد مث وجد املـاء      اردقْصالة املتيمم إذا قعد يف آخر صالته مِ       
 .ن الصالة ، وإال فقد تناقض يف النظائر الفقهيةقبل سالمه ِم

   :إال أن أبا حنيفة تناقض ههنا يف موضعني: " حزمقال ابن 
 أنه يرى لِ   :أحدمها وهـذا    ،  أن يتوضأ ويـبين    ن أحدث مغلوباً  م 

  . فكان الواجب على أصله أن يأمره بأن يتوضأ ويبينأحدث مغلوباً

                                                
  .٢/١٢٧:املصدر السابق) ١(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦٦ 

 ن الصالة ليس فرضاً    أنه يرى السالم مِ    :والثاين ،   ن قعـد يف     وأن م
  وأنه إن أحدث عامداً     ، د متت صالته   التشهد فق  اردقْآخر صالته مِ  

ا أنه وإن   نه مث رأى ه    ، وال إعادة عليه    فقد صحت صالته   أو ناسياً 
 فإن  ملِّس مث وجد املاء وإن مل ي       ،  التشهد اردقْقعد يف آخر صالته مِ    

وعليـه أن يتطهـر     ،  وكذلك طهارتـه    ،  صالته تلك قد بطلت     
 والبعد عـن النـصوص      ِحب وهذا تناقض يف غاية القُ      ، ويعيدها أبداً 

ـ  وما علمنا هذه التفاريق ألَ      ، والقياس وسداد الرأي   قبـل أيب    ٍدح 
  .)١ ( "حنيفة

 
 
    ن املالكية  حكاية ابن حزم صحيحة يف نقله ع      : القول امللزم األول

  والشافعية يف عدم نقضهم طهارة املتيمم إذا وجـد املـاء أثنـاء             
إن مل  :  ؛ وهـي   ةًالَن ذلك ح  ، ولكن الشافعية استثنوا مِ    ) ٢ (صالته

كُتالصالةُ ن  م ِنغعن القضاء ؛ كصالة احلاضر بالتيمم ، فتبطـل          ةًي 
ء الصالة على الصحيح ؛ ألن احلاضر تلزمه اإلعادة إذا وجد املـا           

  .)٣ (ن الصالةبعد فراغه ِم

                                                
  .١٢٨  - ٢/١٢٧:قاملصدر الساب) ١(
 ، مواهـب    ٦٧: ، جـامع األمهـات     ١/٧١: ، الـتلقني   ١/٥٥:املوطأ: ينظر ملذهب املالكية  ) ٢(

 ،  ١/٢٥٦: ، احلاوي الكبري   ٦: ، خمتصر املزين   ١/٤٨:األم:  ، وملذهب الشافعية   ١/٣٥٧:اجلليل
  .٣٠:اإلقناع للماوردي

   ،  ١/٣٠٦:احملتـاج  ، ايـة     ٢/٣٣٣: ، امـوع   ١/٢٤٧:العزيـز شـرح الـوجيز     : ينظر) ٣(
  .١/١٠٢:مغين احملتاج



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦٧ 

    ما نسبه ابن حزم للحنفية صحيح كما ثبت يف        :القول امللزم الثاين 
    م ؛ فهم يرون بالنَطْمصنفا  طهارة م     أثنـاء   اًءن تيمم مث وجد م 

 .)١ (صالته ، وأنه يلزمه أن يتطهر ، مث يستأنف صالته
  :يف موضعنيوأما نسبة ابن حزم أليب حنيفة يف مسائل اإللزام فكانت 

  نَّأَنسب إليه أنه يقول بِ    : املوضع األول ن أحدث مغلوبـاً     م
ـ        ، يف صالته فإنه يتمادى ويتطهر     ن  مث يبين على ما مضى ِم

صالته ، وهذه حكاية صحيحة وهي مذهب احلنفية فـيمن          
سقَب٢ ( احلدث وهو يف الصالةه(. 
  نسب ابن حزم أليب حنيفة القول بعدم فرضية    : املوضع الثاين 

    نَّأَالسالم يف الصالة ، و ن قَ  معـ  يف آخر الـصالة مِ     د  اردقْ
     ن أحدث بعدها عامــداً أو      التشهد فقد متت صالته ، وم

ناسياً فصالته صحيحة ، وهذه النسبة إىل هنا هي مـذهب           
، وأما حكايته عن أيب حنيفة أنه يرى أن املتـيمم           ) ٣ (احلنفية

 مث وجد املاء قبل سـالمه    التشهد ،  اردقْإذا قعد يف صالته مِ    
     فقد بطلت صالته ، فهذا مـ  بني احلنفية فَ   الٍف خِ لُّح  ةُبسِن

ـ           الَابن حزم أليب حنيفة صحيحة ، لكن أبا حنيفة خيف  ف 
  متـت صـالته ، وبـه أخـذ         : ذلك صاحبيه ، فقد قاال    

                                                
   ، ١/١١٠: ، املبـسوط ٤٤٩: ، األسـرار ٢١: ، خمتـصر الطحـاوي     ١/١٠٤:األصل: ينظر) ١(

  .١/٥٧:بدائع الصنائع
   ، ١/١٦٩: ، املبـــسوط٢/٦١٩: ، التجريـــد٨٢:خمتـــصر القـــدوري: ينظـــر) ٢(

  .١/٦٤:اجلوهرة النرية
   ، ١/١٤٨: ، تبيني احلقائق١/٦٩: ، االختيار٦٠ - ١/٥٩: ، اهلداية٨٢:خمتصر القدوري: ينظر) ٣(

   .٣٩٦ - ١/٣٩٥:البحر الرائق



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦٨ 

الطحاوي ، والذي عليه أكثر الشروح واملتون هـو قـول           
  .)١ (اإلمام

 
    يتفق مذهب املالكية والشافعية مع ما ذهـب        : القول امللزم األول

إليه أبو ثور ، وداود الظاهري ، وإسحاق ، وابن املنذر ، وأمحـد              
  بن حنبل يف رواية هي مقابل املشهور من مذهبه ، وقـد وهـم              ا

ال ، فقد مضى    ابن حزم هنا إذ جعلها مذهب أمحد ، وليس كما ق          
  .) ٢ (تقرير مذهب أمحد يف املطلب الثاين فلرياجع هناك

    يتفق مذهب احلنفية مع ما ذهب إليه ابن حزم          :القول امللزم الثاين 
ن نقض الطهارة للمتيمم إذا وجد املاء أثناء صالته ، وقد ذكرت            ِم

يف املطلب الثاين أن هذا مذهب األوزاعي ، والثوري ، واملـزين ،             
ي ِنغن ال ت   م ق، وبه أفىت الشافعية يف ح     )٣ (عتمد عند احلنابلة  وهو امل 

    ـ صالته عن القضاء ؛ كاملتيمم املقيم الذي يغلب يف م إقامتـه  لِّح 
                                                

ــر) ١( ــل: ينظ ــاوي ١/١٠٥:األص ــصر الطح ــصنائع ٢١: ، خمت ــدائع ال    ، ١/٥٨: ، ب
   ،  ٨٣: ، تـصحيح خمتـصر القـدوري       ١٥١ - ١/١٤٩: ، تبـيني احلقـائق     ١/٦٠:اهلداية

ــر ــقالبح ــاوي  ٣٩٦ - ١/٣٩٥: الرائ ــية الطحط ــن   ، ح٢٢١:، حاش ــية اب   اش
  .٦٠٧ - ١/٦٠٦:عابدين

 ،  ٢/١٢٦: ، احمللـى   ٦٦ - ١/٦٥: ، األوسـط لـه     ٢٨٣:اإلشراف البـن املنـذر    : ينظر) ٢(
ــدع٢/٣٣٧: ، امــوع١/١٦٧:املغــين ــصاف٢٢٨ - ١/٢٢٧: ، املب    ، ١/٢٩٨: ، اإلن

   .١/١٧٧:كشاف القناع
 ، األوسـط    ١/٢٨٣: ، اإلشراف البـن املنـذر      ٣٤ - ٣٣:اختالف العلماء للمروزي  : ينظر) ٣(

 ،  ٢/٣٣٧: ، امـوع   ١/١٦٧: ، املغين  ٢/١٢٦: ، احمللى  ١/٢٥٢: ، احلاوي الكبري   ٢/٦٦:له
 ،  ١/٢٩٨: ، اإلنـصاف   ١/٣٩٦:البحر الرائـق   ،   ١/١٤٩: ، تبيني احلقائق   ١/١١٠:املبسوط

  .١/١٠٠: ، شرح منتهى اإلرادات١/١٧٧:كشاف القناع



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦٩ 

ن وجود املاء ؛ ألن احلاضر تلزمه اإلعادة إذا وجد املاء بعد فراغه مِ            
 .)١ (ن إعاداالصالة ؛ إذ ال فائدة باالشتغال ا فال بد ِم

  :عن اتفاق احلنفية مع غريهم فيما ألزمهم به ابن حزم فيقالأما 
  قول احلنفية يف الذي يسبقه احلـدث أثنـاء         : املوضع األول

الصالة ، مث يتوضأ ، ويعود فيبين على ما مضى من صالته ؛             
  :  عن مجع من الصحابة والتـابعني ؛ منـهم         يِور م ولٌهو قَ 

  مان عمر بن اخلطاب ، وعلـي بـن أيب طالـب ، وسـل             
  علقمـة بـن    :  أمجعني ، وبه قال    الفارسي ، وابن عمر     

قيس ، وابن أيب ليلى ، والنخعي ، ومكحول ، وعطـاء ،             
  وقتادة ، والزِرهواألوزاعي ، والثوري ، وداود ، وهو         ي ، 

قول الشافعي القدمي ، ورواية عن أمحد ، وهو مذهب مالك           
      عاِعِف ، وقيده املالكية بكون الراِف ليس كثرياً يتلطخ    يف الر

 .)٢ (به فإن كان كذلك قطع الصالة
  قول احلنفية يف أن السالم يف الصالة لـيس         : املوضع الثاين

   ن قعد قَ  فرضاً ، وأن مدر    التشهد ولو مل ي لِّسفقـد متـت     م 
   صالته ، هو مِكحعن احلكم ، ومحـاد ، واألوزاعـي ،         ي 

                                                
 ، مغـين  ١/٣٠٦: ، ايـة احملتـاج  ٢/٣٣٣: ، امـوع  ١/٢٤٧:العزيز شرح الوجيز  : ينظر) ١(

  .١/١٠٢:احملتاج
   ، ٨٧ - ١/٨٦: ، اإلشراف البـن املنـذر    ١/٣٩: ، املدونة الكربى   ١/٣٨:موطأ مالك : ينظر) ٢(

ــه ــط ل ــتذكار١٧٠ - ١/١٦٧:األوس ــد١/٢٣٢: ، االس ــة ١/١٨٩: ، التمهي    ، حلي
 ، ٨٥ - ٤/٨٤:مـوع  ، ا ١/٤٢١: ، املغين  ٣/٢٧٨: ، شرح السنة   ١٢٨ - ٢/١٢٧:العلماء

   ،  ٢٤٠ - ١/٢٣٩: ، شرح اخلرشـي علـى خليـل        ٢٥: ، خمتصر خليل   ٤٣:جامع األمهات 
   .٢/٣٢: ، اإلنصاف٢/٣٠٨: ، االنتصار١/٨٦: ، املهذب له٣٥:التنبيه للشريازي



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٧٠ 

إذا تـشهد ومل    : " عن إسحاق بن راهويه أنـه قـال        لَِقون  
يلِّس١ ("  جازم(.  

 
    أراد ابن حزم إلزام املالكية والشافعية مبـا ال         : القول امللزم األول

ينازعون فيه وهو أم يبطلون التيمم بوجود املاء خارج الـصالة           
 .تني إذاً بني الصورقرفكذا ليبطلوه بوجود املاء أثناء الصالة إذ ال فَ

 بني املسألتني ، ولذا افترق احلكم فيهما ؛ ألنه وهـو            ِقرالفَِب: ونوقش
خارج الصالة غري مأذون له أن يدخل الصالة إال بالطهر باملاء وقـد             

ن االنتقـال    الصالة متنع مِ   ةَمر ح نَِّإوجد قبلها ، وأما وهو يف صالته فَ       
صالة متيمماً ، واألصـل      له الشرع بالدخول يف ال     نَِذعنها ؛ ألنه قد أَ    

ـا   سبلَن العبادة اليت ت    له أن ينصرف مِ    لُِّح ، فال ي   ِنذْبقاء ذلك اإلِ  

، ) ٢ (Y   X   WZ  ] : ل شأنه حىت يتمها ؛ يدل لذلك قوله ج      
والعمل كان معصوماً قبل أن يوجد املاء ، فكذا احلكم يف استدامته ؛             

 قد مضى   ٍةاره طَ ضقْ جيوز ن  وال: " ألن األصل بقاؤه ، قال ابن املنذر      
 ٍةجح به إال بِ   رِم عليه وأُ  ضِرن الصالة كما فُ   ى مِ لَّ ما ص  الُطَبوِإ،  وقتها  

  .)٣ (" أو إمجاع، أو سنة ، ن كتاب ِم

                                                
 ،  ٢/١٩: ، شرح الـسنة للبغـوي      ٢/٣٥٧: ، خمتصر الطوسي   ٢/٢٦٢:سنن الترمذي : ينظر) ١(

  .٣/٤٤٤: ، اموع٣/٢٧٧
  )٣٣: (سورة حممد) ٢(
  اإلشـراف للقاضـي    :  ، وينظـر   ٢/٦٦: ، األوسـط لـه     ١/٢٨٣:اإلشراف البن املنـذر   ) ٣(

  .٣٦٤ - ١/٣٦٣: ، الذخرية١/١٦٧: ، املغين١/٢٥٦: ، احلاوي الكبري١/١٦٤:عبد الوهاب



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٧١ 

 كون الصالة اليت أمتها بتيممه ذلك صـحيحة ؛          يِمِلسبعدم ت : وأجيب
دليل أنه لـو ورد   ألنه يلزمه أن يستصحب الطهارة يف مجيع صالته ؛ ب         

ن النواقض  عليه ما ينقض طهارته أثناء صالته كخروج الريح وحنوه مِ         
فقد انتقض طهره وبطلت صالته ، فكذا احلكم فيمن وجد املـاء يف             

لـيس  :  ، واجلواب عن اآلية اليت استدلوا ا أن يقال         قرصالته وال فَ  
املتيمم      الذي قطع صالته لوجود املاء م لِ الًِطب عـن    ِهِلموإمنا أبطلـه م ، 

   جعل الطهارة بالتراب محدبوجود املاء وهو الشرع ، وذلـك يف         ةًود 

º  ¹  «   ]  : نصوص متعددة ؛ منها قوله جل وتبارك وتعـاىل   

  ¾  ½  ¼Z ) ١ ( وقال ، ) : َّوُء ِإنضو بالطَّي ِعيدالص
د الْماَء فَلْيِمـسه   ـوإذا وج ،    مل يِجِد الْماَء عشر ِسِنني     نِْإو الْمسِلِم
هترش٢ ()ب ( اِق، فدلت هذه النصوص على أن الطهـارة بالتيمم بمـا  ةٌي 

مل جيد املاء ، ومىت وجده بطلت طهارته ، وبطالن طهـارة املتـيمم              
ـ "  :قال القـدوري : بوجود املاء سبب يف إبطال صالته    ويرجمـا  ح 

  ترتفع بـزوال الـضرورة ، واألبـدال        أن أحكام الضرورة    : ذكرناه
يسقط حكمها بالقدرة على مبدالا قبل إسـقاط الفـرض ، وألن            

وىل الطهارة تراد للصالة فهي أخص ا ، فما يبطلها يف غري الـصالة أَ          
  .)٣ ("أن يبطلها فيها 

                                                
  )٦: (، سورة املائدة) ٤٣: (سورة النساء) ١(
  .١١٩ سبق خترجيه ، وذكر احلكم بصحته ص) ٢(
 ، موسوعة   ١/١٦٧: ، املغين  ١/٣٩٥: ، االنتصار  ١/١١٠:املبسوط:  ، وينظر  ١/٢٢٤:تجريدال) ٣(

  .١٢/٤٠٣:أحكام الطهارة



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٧٢ 

دور:      بأن وجود املاء ورؤيته ليس ح ـ      د ن ابتـداء   ثاً ، وإمنا هو مانع ِم
 على واجد املـاء قبـل       ولٌمحن النصوص م  استدلوا به مِ  التيمم ، وما    

  .)١ (التلبس بالصالة
ِرضتدل "  بأن وجود املاء مبطـل لطهارتـه ؛ ألن احلـديث             :واع
دل  و ، عنـد وجـود املـاء    ال يكون طهوراً    التيمم  على أن  :مبفهومه
 وألنـه    ،  عند وجوده   املاء  جلده  املتيمم  على وجوب إمساس   :مبنطوقه

  .)٢ ( " استعمال املاء فبطل تيممه كاخلارج من الصالةقدر على
    ألزم ابن حزم أبا حنيفة بناء علـى أقوالـه يف        :القول امللزم الثاين 

 :موضعني
  املوضع األول: ن أحدث مغلوباً فإنه يتوضأ ويبين على ما         م

ن صالته ، فكذلك جيب أن يقـال يف املتـيمم إذا            مضى مِ 
غلوباً فيتمادى على صالته    وجد املاء يف صالته أنه أحدث م      
 .ن صالتهويتوضأ ، مث يبين على ما مضى ِم

 مغلوباً تبطل صالته ؛     ثَِدح بأن القياس يقتضي أن املُ     :ونوقش
  ألن احلدث من    ِراٍف للصالة ، ولكن تالقيـاس استحـساناً     ك 

بالنص ؛ وهو ما روته أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها ، عـن          
ِتِه ذَى يف صـال   أو أَم ،  أو رعف   ،   قَاَء   نم: (  أنه قال  النيب  

  ِرفصنأْ  ،  فَلْيضوتلْيو  ،  ِن على صبلْيالو   كَلَّمت٣ ( )ِتِه ما مل ي ( ،
                                                

  .٢/٣٣٨:اموع: ينظر) ١(
  .١/٢٧٣:الشرح الكبري البن قدامة:  ، وينظر١/١٦٧:بتصرف يسري من املغين) ٢(
 ١/٣٨٥:يف البناء على الصالةأخرجه بنحو هذا ابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة ، باب ما جاء   ) ٣(

  :، والـدارقطين يف الـسنن     ) ٥٤٢٩( ح   ٥/٣٢١:، ورواه الطرباين يف األوسـط     ) ١٢٢١(ح
 ، كلهم من حديث عائشة ، وهو حديث)٦٥٢( ح ١/١٤٢: ، والبيهقي يف الكربى١/١٥٣



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٧٣ 

ـ         وقد أمجع الصحابة     ن  على جواز البناء على ما مـضى ِم
الصالة ملن سبقه احلدث ، فبقي املتيمم إذا وجد املاء يف صالته            

 فال بد أن يقطـع الـصالة ، ويتطهـر ، مث             على وفق القياس  
  .)١ (ن أوهلايسـتأنف الصالة ِم

  بأن احلديث معلول ال تقوم به حجة ، والصحابة           :وأجيب
 .)٢ (قد اختلفوا يف املسألة ، فيصار إىل القياس

  املوضع الثاين: ن قعد يف آخر صالته قَ  مدالتشهد مث أحدث ر 
فكـان يلـزم أن يقـال       ،   عامداً أو ناسياً فقد متت صالته     

  لَّكذلك فيمن ص ى بعأن تيمم مث وجد املاء يف صالته بعد         د 
 .قر التشهد فقد متت صالته وال فَاردقْأن قعد ِم

 ولـذا مل نلحـق األخـرى      قر بأن املسألتني بينهما فَ    :ونوقش
ـ      : باألوىل ؛ ألنه يقال    اِروجود املاء للمتيمم أثناء الصالة عض 

مغيض ، فاملتيمم كان فرضه التيمم ، فلما وجد املاء تغري            للفر ر
فرضه إىل األصل وهو الوضوء ، فوجب أن يكون وجود ذلك           
يف آخر الصالة كوجوده يف أوهلا ؛ ألن وجود املاء للمتـيمم يف    

                                                                                                                                       
          منقطع ، ولذلك ال يصح رفعه إىل النيب        كما ذكره احلفاظ ، وأما حـديث أيب سـعيد 

 فهو معلول بأيب بكر الداهري ، واحلديث على كل حال ضعيف ال حيتج به عند أكثـر     اخلدري
 ،  ١/٢٥٧: ، احمللـى   ١/١٥٥: ، سنن الدارقطين   ١/١٧٩:علل احلديث للرازي  : ينظر. العلماء

 ، نـصب    ٤/٨٣: ، اموع للنـووي    ١/٣٦٦: ، العلل املتناهية   ١/٢٣٩:معرفة السنن واآلثار  
 ، ضعيف ١/٢٣٦: ، نيل األوطار١/٢٧٤: ، التلخيص احلبري  ٤/١٠٠: ، البدر املنري   ١/٣٨:الراية
  .١/٦٨:أيب داودسنن 

  .١/٢٢٠: ، بدائع الصنائع١/١٦٩: ، املبسوط٧٢٠:األسرار: ينظر) ١(
  .٤/٨٥: ، اموع١/٤٢٢: ، املغين٢/٣١٣:االنتصار: ينظر) ٢(
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٤٧٤ 

أول الصالة مفسد هلا ، فكذا إذا وجد يف آخرها ، وليس هذا              
     املعىن يف احلدث إذ احلدث مللصالة ال  لٌِطب  م ـ غ يللفـرض ،    ر 

    وهذا الناقض أعين احلدث صادف ج ن أجـزاء الـصالة     ءاً مِ ز
ـ  الفَ فأوجب إفساد ذلك اجلزء ، إال أن هذا اجلزءَ         ـ  زِ داِس يةٌاد 

تستي عنها الصالة ، فكان وجودها كعدمها ، فاقتصر الفساد          ِنغ
  .)١ (على الزيادة فقط

 ؛ وهو كون وجود     ٍرثِّؤ الذي ذكروه غري م    قر بأن الفَ  :وجياب
   ِغاملاء للمتيمم يف آخر صالته مـ  ي  بـه ،  ةَربراً للفرض ، فـال ِع

ـ والعربة بتمام الصالة على أصلهم ، واملتيمم قد قعـد مِ            اردقْ
مث وجد املاء بعد ذلك فلمـاذا ألزمـوه   ، التشهد فتمت صالته  

ـ     !  الصالة بعد متامها ؟    الِنطْبِب : من قـوهل  ، وأما ما ذكروه ِم
      ِسفْوجود املاء للمتيمم يف أول الصالة مد    ِج هلا فكذا إذا ويف  د 

     آخرها ؛ فإن هذا املعىن موجيف مسألة احلدث فإن احلدث يف       ود 
  ِسفْأول الصالة مهلا ، فكذا يف آخرها ، فال سبيل للتفريق بني           د 

ـ            ن املسألتني ، وال سيما أن الصاحبني يريان صحة الـصالة ِم
 التشهد ؛ ألن وجود املـاء       ردا وجد املاء بعد قعوده قَ     املتيمم إذ 

ِسفْمد  ِق ملا بن صالته فصار كاحلدث ، وقد حدث ذلـك          مِ ي
ـ اإلفساد بعد متام صـالته ، واجلزء املتبقي وإن كـان فَ          داً اِس

إال أنـه مما تست٢ (ي عنه الصالةِنغ(.  
                                                

 ، تبـيني    ١/٥٩:ئع ، بدائع الـصنا    ١/١٢٦: ، املبسوط  ١/١٤٤:شرح خمتصر الطحاوي  : ينظر) ١(
 ، حاشـية ابـن      ٢٢١: ، حاشـية الطحطـاوي     ١/٣٩٩: ، البحر الرائـق    ١/١٥١:احلقائق
  .١/٦٠٧:عابدين

  .املصادر السابقة: ينظر) ٢(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٧٥ 

  

   املالكية والشافعية أن يبطلوا الـصالة يف        يلزم: القول امللزم األول 
حق املتيمم إذا وجد املاء أثناءها ، وال ميـضي يف صـالته ؛ ألن               

  اِحاحلدث شأنه وفما كان ناقضاً خارج الصالة ، كان ناقـضاً          د 
 الصالة ، وعليـه     تلَطَ ، وإذا انتقضت الطهارة ب     قرأثناءها وال فَ  

    استئنافها ، واعتراف احلنفية هبِ ان الِنطْب    صالة املتيمم إذا و جاملاء  د 
  ِزلْخالل صالته مالقَ هلم بإبطال قوهلم يف نقض الطهارة بِ       مقَهيف  ِةه 

  .)١ (ألن ما أبطل خارج الصالة أبطل فيها ، وما ال فال الصالة ؛
 أليب حنيفة يف موضعني (:القول امللزم الثاين:( 

  يلزم أبا حنيفة أن يقول ب     : املوضع األول صـالة   الِنطْعدم ب 
املتيمم إذا وجد املاء خالل الصالة ، وأن يأمره بالتمـادي ،    
مث يتطهر ، مث يعود فيبين على صالته ، وذلك قياساً علـى             

 مسألة م ن سقَباحلدث وأنه يتطهر ، مث يعود فيبين على ما          ه 
 قد ثبت   وٍصصنن صالته ، وال عربة باستحسام بِ      مضى مِ 

 . املذكور القياسضعفها ، فيصار إىل
  يلزم أبا حنيفة أن حيكم بصحة صالة املتيمم        : املوضع الثاين

إذا وجد املاء أثناء صالته بعد أن قعد قدر التشهد ، اعتباراً            
 قْن أحدث يف آخر صالته بعد قعوده ِممبسألة مدالتـشهد  ار 

 بني املسألتني ، وهذا القـول  قروأن صالته متت إذاً ، وال فَ    
  .)٢ (ن احلنفيةاحبيه ، وبه أخذ الطحاوي وغريه ِمهو قول ص

                                                
   .٤٧١يراجع كالم احلنفية يف ص ) ١(
  .١/٣٩٩: ، البحر الرائق١/١٥١:ائق ، تبيني احلق٢١:، خمتصر الطحاوي١/١٠٥:األصل: ينظر) ٢(
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٤٧٦ 

  مــســألــة
  انعدام املاء والصعيد

 
     ن عدم املاء والصعيد كـأن يكـون حمبوسـاً أو           ذهب ابن حزم إىل أن م

ملُص ن يف حكمهما فإنه يصلي حسب حاله ، وصالته تامة صحيحة فـال             وباً وم
  .)١ ( بعد خروجها ، سواء وجد املاء يف الوقت ، أممه إعاديلز

 
 هـذا   لَِقن الفقهاء يف ذلك ؛ فقد ن      يتفق مذهب ابن حزم مع قول كثري مِ       

 الروايات  إحدىن أصحابه أشهب وسحنون ، وهو       واختاره مِ ،  القول عن مالك    
 عـن   يِكن أصحابه ، وح    للشافعي اختاره املزين مِ     قدمي عن أيب ثور ، وهو قولٌ     

  ابن املنذر ، وهو املذهب املعتمد عند احلنابلة ، واختاره ابن تيميـة ، وتلميـذه                
  .)٢ (ابن القيم
 
 
 

                                                
  .٢/١٣٨:لىاحمل: ينظر) ١(
 ، ١/٤٧٠: ، شرح ابن بطال علـى البخـاري      ١/١٦٩:اإلشراف للقاضي عبد الوهاب   : ينظر) ٢(

   ،  ١/١٥٧: ، املغـين   ١/٦٦: ، اإلفصاح البـن هـبرية      ١/١١٦: ، املنتقى  ١/٣٠٦:االستذكار
   ،  ٢١/٤٦٧: ، جممـوع فتـاوى ابـن تيميـة         ٢/٣٠٥: ، اموع  ١/٧١:الكايف البن قدامة  

   ، فـتح البـاري      ٢/٢٩: ، فتح الباري البـن رجـب       ١/٦١: أيب داود  ذيب ابن القيم سنن   
 ،  ١/٢٠٠:خليـل خمتـصر   اخلرشي على   شرح   ،   ٤/١٢: ، عمدة القاري   ١/٤٤٠:البن حجر 

   ،  ١/٢٨٢: ، اإلنصاف  ١/٢١٨: املبدع  ، ١/١٦٢: ، حاشية الدسوقي   ١/١٦٠:الفواكه الدواين 
  .١/٣٣٨:ر ، نيل األوطا١/٩٦: ، منتهى اإلرادات١/١٧١:كشاف القناع
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٤٧٧ 

 
  زم إليـه  وقد نسب ابن ح،  القول امللزم يف هذه املسألة هو قول أيب حنيفة          

    ن يف حكمه إذا عدم املاء يف احلَ    أنه يقول بأن احملبوس ومفال يصلي حىت جيـد  ِرض 
  .)١ ( على التيمم تيمم وصلى ، مث يعيد إذا وجد املاءرِداملاء ، فإذا قَ

 
ألزم ابن حزم أبا حنيفة بضرورة اجلمع بني متماثالت الفروع ، فكما أنه              

وى بني صورتني يف حال صالة املقيم إذا مل يكن حمبوساً ، فكـذا يلزمـه أن                 س
يسوي بني الصورتني نفسها يف حال حبسه وال فرق ، وإال لزم تناقض أحكامه ،               

 املاء إال ملريض أو خـائف       مِدن ع م لِ ِرضفأبو حنيفة ال جييز الصالة بالتيمم يف احلَ       
يم الصالة إذا عدم املاء والتراب ، أمـا يف          ن املوت ، وكذلك ال جييز لذلك املق       ِم

 وحنوه فإنه أجاز له الصالة بالتيمم إذا وجد تراباً ، وألزمه            ِرضحال احملبوس يف احلَ   
 فرق بني املـسألتني وكـان       مِلأن يعيد الصالة ، فإن مل جيد تراباً فال يصلي ، فَ           

 ألنه ال    ؛  التناقض أما قول أيب حنيفة فظاهر    : " ، قال ابن حزم   ! حقهما التسوية ؟  
 كما ال جييز له الصالة       ،  لغري املريض وخائف املوت    ِرصجييز الصالة بالتيمم يف املِ    

 - ه صالته ئوكالمها عنده ال جتز    - بينهما   قر مث فَ  ،قربغري الوضوء والتيمم وال فَ    
 خطأٌوهذا  ،  ا  هيلِّصوأمر اآلخر بأن ال ي    ،  ه  ئفأمر أحدمها بأن يصلي صالة ال جتز      

٢ ( " بهاَءفَال خ(.  
 
 
 

                                                
  . ٢/١٣٩:احمللى: ينظر) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
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٤٧٨ 

 
 

ـ             ن علمـاء   ما نسبه ابن حزم أليب حنيفة صحيح كما أثبت ذلك مجع ِم
نه ال يصلي حىت جيـد      احلنفية ، وبينوا أن احملبوس إذا عدم املاء والصعيد الطاهر فإ          

ما يتطهر به ، فإذا وجد ما يتطهر به وجب عليه قضاء الصلوات اليت تركهـا ،                 
١ (ووجب عليه اإلعادة أيضاً، ى لَّفإن وجد تراباً طاهراً تيمم وص(.  

 
مناحملبوس   ع - دخل وقتـها ، وإجيـاب   ن الصالة إذا  ِم-ن يف حكمه    وم

   ِجالقضاء عليه مىت وور هو قول األوزاعي ، والثوري ، ورواية عـن أيب   دالطُّـه 
   قدمي للـشافعي ، ووافـق الـشافعي يف           يف مذهب املالكية ، وقولٌ     ثور ، وقولٌ  

يـصلي ،  : األم أبا حنيفة يف تصحيحه طهارة احملبوس إذا وجد تراباً ، فقال          كتابه  
  .)٢ (مث يقضي وجوباً

 
          أراد ابن حزم إلزام أيب حنيفة يف التسوية بني متماثالت الصفكما أن    ِرو ، 

أبا حنيفة ال جييز الصالة يف احلضر للمقيم إذا تيمم بالتراب لكون انعدام املـاء يف            
والتـيمم ،   احلضر غري معترب شرعاً ، ومل جيز أيضاً للمقيم الصالة بغري الوضـوء              

                                                
  ،٤٣٦: األسـرار للدبوسـي   ،٤/١٩: أحكام القـرآن للجـصاص   ،١/١٢٥: األصل :ينظر) ١(

  : اجلـوهرة الـنرية     ، ١/٣١٥: احملـيط الربهـاين     ، ١/٥٠: ، بدائع الصنائع   ١/١٢٣:املبسوط
  .١/٢٨: الفتاوى اهلندية ،١/٢٥٣: الدر املختار ،١/٢٣

 ،  ١/٣٠٥: ، االسـتذكار   ١/٤٧٠: ، شرح ابن بطال علـى البخـاري        ١/٢٢٤:األم:  ينظر )٢(
 ، فتح   ٢/٢٩: ، فتح الباري البن رجب     ١/٣٥٠: ، الذخرية  ٢/٣٠٥: ، اموع  ١/١٥٧:املغين

   .١/٤٤٠:الباري البن حجر



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٧٩ 

  صالته بـالتيمم ،     كذلك احملبوس يف احلضر ، فيجب أن ال جييز         وجب أن يكون  
قد لزم التنـاقض يف     وإال ف ، مثالً مبثل ،      كما ال جييز صالته بغري الوضوء والتيمم      
  .حال التفريق بني الصورتني مع تشاهما

؛  بني الصورتني فافترق حكمهمـا       قرفَيوجد  بأنه  : فناقش احلنفية ذلك  
فالعجز يف حال احلبس عن استعمال املاء متحقق فجاز له التيمم خبـالف غـري               
احملبوس ، وانعدام املاء يف السجن ليس بنادر فكان ذلك معترباً ، فأمر بالـصالة               
بالتيمم إذاً لعجزه عن استعمال املاء ، وأما وجوب اإلعادة عليه فالقياس يقتضي             

 فإنه ال يعيد ألن انعدام املاء يف حقه غـري           أنه ال يعيد الصالة كاحملبوس يف السفر      
نادر ، فكان القياس أن يكون احملبوس يف احلضر مثله ؛ غـري أـم استحـسنوا             
فأوجبوا عليه إعادة الصالة ملعىن دقيق ، وهو أن انعدام املاء كان بسبب احلـبس               

ق الذي هو بفعل املخلوق ، وأما الصالة فهي واجبة عليه بالطهارة باملاء وهي ح             
 ، وهـذا  هللا تعاىل ، فال يسقط حق اهللا مبا هو من عمل العباد ، فبقيت يف ذمتـه      

  .)١( خبالف حال التيمم يف احلضر لغري احملبوس
  

 حبجة أنـه    ن الصالة بالتيمم   مِ ِرضال يلزم أبا حنيفة أن مينع احملبوس يف احلَ        
  التيمم ، لثبوت الفـرق بـني احلـالني ،       ن الصالة ب   مِ ِرضمنع غري احملبوس يف احلَ    

 .واهللا تعاىل أعلم

  
  
  

                                                
 ، بدائع   ١/١٢٣: ، املبسوط  ٤٣٦: ، األسرار للدبوسي   ٤/١٩:أحكام القرآن للجصاص  : ينظر) ١(

  .١/٢٨: ، الفتاوى اهلندية١/٣١٦: ، احمليط الربهاين١/٥٠:صنائعال



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨٠ 

  مــســألــة
الن
ِّ

ي
َّ

ة
ُ

   يف التيمم
 

     ذهب ابن حزم إىل وجوب النكان التيمم عـن   يف طهارة التيمم ، سواءِةي 
  .)١ (حنو ذلكطهارة للصالة ، أم رفع جنابة ، و

 
النيف التيمم واجبة عند مجـاهري العلمـاء ، وهـذا حمــل اتفـاق               ةُي   

 ، وهو قول الزهري ، وربيعة ، والثوري ، والليث بـن           ) ٢ (بني املذاهب األربعة  
 ثور ، وداود الظـاهري ، وابـن املنـذر ،     عبيد ، وإسحاق ، وأيب    سعد ، وأيب  

  .)٣ (وغريهم
 

    القول امللزم يف مسألة النيف التيمم هو قول أيب حنيفة ، وقد حكى ابـن          ِةي 
حزم أن أبا حنيفة يوجب النةَيا على م ٤ (ن أراد التيمم ، ال جيزئ التيمم إال(.  

                                                
  .٢/١٤٦:احمللى: ينظر) ١(
   ،  ١/٢٣: ، اجلـوهرة الـنرية     ٦: ، بداية املبتـدي    ٥١:خمتصر القدوري : ينظر ملذهب احلنفية  ) ٢(

خمتـصر   ، شرح اخلرشي على      ١/٢٣٤: ، مواهب اجلليل   ٦٨:جامع األمهات : وملذهب املالكية 
 ، ١/١٥٦: ، اية احملتاج١/٣٧٨:ط ، الوسي٢:خمتصر املزين:  وملذهب الشافعية ،١/١٩٠:خليل

ــة ــذهب احلنابل ــص: ومل ــ١/١٤٢:افاإلن ــاع ، ك ــب أويل ١/٨٥:شاف القن    ، مطال
  .١/١٩١:النهى

 ، ١/٢٦٩: ، اإلشـراف البـن املنـذر    ٣٤: ، اختالف العلماء للمروزي    ١٠٧:الطهور: ينظر) ٣(
ــه ــط ل ــصا٣٧ - ٢/٣٦:األوس ــبرية ، اإلف ــن ه ــين١/٦١:ح الب    ، ١/١٥٨: ، املغ

  .١/٣٧٤:اموع
  .٢/١٤٦:احمللى: ينظر) ٤(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨١ 

 
 يف التيمم ؛ ألنـه      ِةية بضرورة القول بعدم إجياب الن     ألزم ابن حزم أبا حنيف    

 للوضوء ، فكـان يلزمـه أن        ةَي الن  حنيفة ال يشترط   أبون الوضوء ، ف   يراه بدالً مِ  
وأمـا  : "  ، وإال فقد تناقض ، قال ابن حزم        قر التيمم وال فَ   ِةييقول كذلك يف نِ   

ن أين وجـب   ، ومِ ! كان ماذا ؟  ف: ن الوضوء ؛ فيقال هلم    إن التيمم بدل مِ   : قوهلم
، وإن كان هذا فأنتم أول خمالف هلذا        ! أن يكون البـدل على صفة املبدل منه ؟       

 ةَيوأسقط أبو حنيفة منهم الن    :" ، مث قال عقب ذلك    " احلكم الذي قضيتم أنه حق    
  .)١ ("يف الوضوء والغسل ، وأوجبها يف التيمم 

 
 

ـ        ـ ن اشـتراطه الن  ما نسبه ابن حزم أليب حنيفة ِم يف طهـارة التـيمم   ةَي   
، وأما عـدم اشـتراطه   ) ٢ (نسبة صحيحة ال مراء يف ذلك ، وهي مذهب احلنفية    

النةَي        للوضوء فقد مضى تقرير ذلك يف مسألة الن وأن ذلك مذهب   ،   يف الوضوء    ِةي
  .) ٣ (احلنفية

 
      مضى قريباً يف املطلب الثاين أن النيف طهارة التيمم هي حمل اتفاق بـني         ةَي 

مجاهري العلماء ، وقد قال بوجوا الزهري ، وربيعة ، والثوري ، والليـث بـن                
                                                

  .١٥١ - ٢/١٥٠:املصدر السابق) ١(
 ، اجلـوهرة    ١/٢٦: ، اهلداية  ٦: ، بداية املبتدي   ١/١١٧: ، املبسوط  ٥١:خمتصر القدوري :  ينظر )٢(

   .١/٢٣:النرية
 ،  ٤١: خمتـصر القـدوري     ، ١٧: ، خمتـصر الطحـاوي     ١/٥٣:األصل: ينظر ، و  ١١١ ص   )٣(

  .١/١٠١:التجريد



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨٢ 

 عبيد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود الظـاهري ، وابـن املنـذر ،        سعد ، وأبو  
  ، وكذا هو مـوطن إمجـاع بـني املـذاهب           ) ١ (وغريهم ، وهو قول ابن حزم     

  .) ٢ (األربعة
 

          أراد ابن حزم إلزام احلنفية بأن يبطلوا قوهلم يف إجياب النيف التيمم بنـاء     ِةي 
  . يف الوضوءِةيهلم يف عدم اشتراط النعلى قو

  بأن القياس ممتنع لوجود الفرق بني الوضوء والتيمم ،         : ونوقش هذا اإللزام  
 وقد بينـ   ن الفروق بني الوضوء والتيمم يف        عـدداً مِ  ت ن هـذا   املسألة األوىل ِم

ـ  النذلك يف مسألةن األجوبة ؛ و أورد عليه مِ    مبا ٍقـرعاً كـل فَ  ِبت م البحث يف ِةي 
  .) ٣ (الوضوء ، فلتراجع فيها

  

          وا يف أحكامهم فإما أن يقولوا بعدم وجوب النطَِّردـ يلزم احلنفية أن ي يف ِةي 
 فكذا بدله ، فـإن أبـوا        ِةين الوضوء ، واملبدل ال جيب له الن       التيمم ؛ ألنه بدل مِ    

                                                
 ، اإلشـراف البـن   ٣٤:علمـاء للمـروزي   ، اخـتالف ال    ١٠٧:الطهور أليب عبيـد   : ينظر) ١(

 ،  ١/٦١: ، اإلفصاح البن هـبرية     ٢/١٤٦: ، احمللى  ٣٧ - ٢/٣٦: ، األوسط له   ١/٢٦٩:املنذر
  .١/٣٧٤: ، اموع١/١٥٨:املغين

   ،  ١/٢٣: ، اجلـوهرة الـنرية     ٦: ، بداية املبتـدي    ٥١:خمتصر القدوري : ينظر ملذهب احلنفية  ) ٢(
خمتـصر   ، شرح اخلرشي على      ١/٢٣٤: ، مواهب اجلليل   ٦٨:جامع األمهات : وملذهب املالكية 

   ، ١/١٥٦: ، اية احملتاج١/٣٧٨: ، الوسيط٢:خمتصر املزين:  ، وملذهب الشافعية١/١٩٠:خليل
ــة  ـــب احلنابل ــصـاف: وملـذه ـــناع ١/١٤٢:اإلن ــشـاف الق    ، ١/٨٥: ، ك

  .١/١٩١:مطـالب أويل النهى
  .١٢١ - ١١٤ص ) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨٣ 

   ذلك ، وأثبتوا النللتيمم ةَي     فيلزمهم أن يوجبوا الن يف الوضـوء ؛ ألن الوضـوء        ةَي 
  ! أصل التيمم فكيف حيكم للبدل مبا ال حيكم فيه للمبدل ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨٤ 

  مــســألــة
  استيعاب مسح الوجه والكفني يف التيمم

 
   والكفـني باملـسح      الوجـه  ذهب ابن حزم إىل عدم وجوب اسـتيعاب       

، بل يكفي يف ذلك مسح الوجه وظهر الكفـني إىل الكـوعني دون              يف التيمم   
  .)١ ( جلميع أجزائهمااستيعاٍب

 
مذهب ابن حزم يف عدم وجوب استيعاب الوجه والكفـني باملـسح يف             

  ، ) ٣ (، وسـليمان بـن داود  ) ٢ (التيمم يتفق مع ما نقل عن حممد بـن مـسلمة      
  ، وهو رواية عن ) ٥ (، وإسحاق بن راهويه ، واجلُوزجاين) ٤ (وحيىي النيسابوري

                                                
  .٢/١٤٦:احمللى: ينظر) ١(
حممد بن مسلمة بن حممد ، أبو هشام املخزومي ، أحد الرواة عن مالك بن أنس ، وكان                   : هو) ٢(

أفقه فقهاء املدينة بعده ، كان ثقة مأموناً ، مجع العلم والورع ، وله كتب فقه أخذت عنه ، تويف 
  .٢٢٧: ، الديباج املذهب١/٢٠٦:ترتيب املدارك: ينظر. هـ٢٠٦:هـ ، وقيل٢١٦سنة 

   ، سليمان بن داود بن داود ، أبو أيوب اهلامشي ، يرجع نسبه لعبـد اهللا بـن عبـاس             : هو) ٣(
أحد احملدثني الثقات ، كان ثبتاً مأموناً ، واشتهر برجاحة عقله حىت إن أمحد بن حنبل كان يراه                  

   ، ــذيب ٩/٣١:تــاريخ بغــداد: ينظــر. هـــ٢١٩، تــويف ســنة أهــالً للخالفــة 
   .١١/٤١٠:الكمال

حيىي بن حيىي بن بكر ، أبو زكريا النيسابوري احلنظلي ، إمام عصره ، أثىن عليه كبار علماء : هو) ٤(
زمانه ، كان ثبتاً فقيهاً صاحب حديث إال أنه مل يكن مكثراً ، وهو شيخ للبخاري ومـسلم ،                   

  .١٦/٤٥٩: ، تاريخ اإلسالم٣٢/٣١:ذيب الكمال: ينظر. ـه٢٢٦تويف سنة 
إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق ، أبو إسحاق اجلُوزجاين ، أحد احلفاظ املصنفني الثقات ،               : هو) ٥(

ـذيب  : ينظر. هـ  ٢٥٩، تويف سنة    " املترجم: "وخطيب دمشق وإمامها ، له من املصنفات      
  .١١/٣١: ، البداية والنهاية٢/٢٤٤:الكمال



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨٥ 

.)١ (أيب حنيفة 
 

  القول امللزم يف هذه املسألة هـو قـول اجلمهـور أيب حنيفـة ومالـك             
م القول بإجيام استيعاب الوجه والكفـني       والشافعي ، وقد نسب إليهم ابن حز      

  .)٢ (باملسح يف التيمم
 

ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً والشافعي بالقياس ، فلما كـان فـرض               
     الرجلني يف الوضوء الغسل ، وعوعنه املسح على اخلفني فأسقطوا اسـتيعاب        ض 
سقاط استيعاب الوجه واليدين باملسح يف التيمم ؛        املسح فيه ، فكذلك احلكم يف إ      

 عن غسل الوجه واليدين يف الوضوء وال فرق ، وإال فقد تناقـضوا ،               ضوألنه عِ 
وأما استيعاب الوجه والكفني فما نعلم يف ذلك ملن أوجبه حجة           : " قال ابن حزم  

  مث لـو  ،  والقيـاس باطـل   :قال أبو حممد  ،  إال قياس ذلك على استيعاما باملاء       
 عندنا وعندهم يف الوضـوء      ِنيلَج ألن حكم الر    ؛  لكان هذا منه باطالً    كان حقاً 

 -فيلزمهم ،  االستيعاب عندهم     منه املسح على اخلفني سقط     ضوفلما ع ،  الغسل  
أن كذلك ملا كان حكم الوجه واليدين يف الوضوء          -إن كانوا يدرون ما القياس      

يف التيمم أن يسقط االستيعاب كما سقط يف املسح          منه املسح    ضو مث ع   ، الغسل
ن أصول أصحاب القياس أن املشبه بالشيء ال يقـوى           ال سيما ومِ    ، على اخلفني 

                                                
 ،  ٢/٥٦: ، األوسـط لـه     ١/٢٧٨:اإلشـراف البـن املنـذر     : ينظر هلذه األقوال أو بعضها    ) ١(

 ، فتح البـاري     ١/٣٥٥: ، الذخرية  ١/١٥٩: ، املغين  ١/٤٦: ، بدائع الصنائع   ١/١٠٧:املبسوط
  .١/٣٤٩: ، مواهب اجلليل٥٢ - ٢/٥١:البن رجب

وال الشافعي فيه االستيعاب ، وهم      واضطربوا يف الرأس فلم يوجب أبو حنيفة        : " قال ابن حزم  ) ٢(
مالك بأن يوجبه ، وكاد فلم يفعل ، فمن أين وقع هلم ختصيص املسح يف التيمم باالستيعاب بال                  

  .١٥٨ - ٢/١٥٧:انتهى من احمللى". حجة



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨٦ 

، وهذا الذي حكاه ابن حزم أشار يف آخر كالمه أنه قـول         )١ ( "قوة الشيء بعينه  
  .)٢ (أيب حنيفة ومالك والشافعي
 

 
ما نسبه ابن حزم للجمهور يف إجيام استيعاب مسح الوجه والكفـني يف             

  .)٣ (التيمم هو صحيح عنهم كما حكاه ابن حزم ، وتشهد بذلك مصنفام
 

اب مسح الوجه والكفني يف التيمم كما أنه مذهب اجلمهور احلنفية           استيع
، وقـد   ) ٤ (واملالكية والشافعية فهو أيضاً مذهب احلنابلة كما أفادوه يف مصنفام         
وقد أمجع  : " ذكر النووي من الشافعية أن هذا مما أمجع عليه املسلمون حيث قال           

، ويف  ) ٥ ("  ؛ فكذا اليدان   املسلمون على أن الوجه يستوعب يف التيمم كالوضوء       
  ؛  إذاً معن إال إن قصد بذلك األكثر ، أو املذاهب األربعة فَ          ! حكايته اإلمجاع نظر  

                                                
  .١٥٧ - ٢/١٥٦:املصدر السابق) ١(
  .١٥٨ - ٢/١٥٧:املصدر السابق: ينظر) ٢(
   ،  ١/٣٨: ، تبـيني احلقـائق     ١/٢٥: ، اهلدايـة   ١/١٠٧:املبـسوط : ينظر ملـذهب احلنفيـة    ) ٣(

 ، شـرح    ١/٣٤٩: ، مواهب اجلليل   ٦٩:جامع األمهات : وملذهب املالكية ،   ١/٢٣٠:رد احملتار 
 ، ١/١٦٩:ايـة املطلـب   :  ، وملذهب الشافعية   ١/١٥٥: ، حاشية الدسوقي   ١/١٩١:اخلرشي

  .١/٩٩:تاج ، مغين احمل١/٢٤٠: ، العزيز شرح الوجيز١/٣٧٩:الوسيط للغزايل
 ،  ١/٤٢٠: ، شـرح العمـدة     ١/٢٥٨: ، الشرح الكبري البـن قدامـة       ١/١٥٩:املغين: ينظر) ٤(

  .١/١٧٤: ، كشاف القناع١/٢٢٢: ، املبدع١/١٩٤:الفروع
  .٢/٢٤٣:اموع) ٥(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨٧ 

 عن بعض العلماء االكتفاء مبسح الوجه والكفـني         - كما مضى    -ألنه قد ثبت    
  .) ١ (دون استيعاب هلما

 
ـ     أراد ابن حزم أن يلزم ا      ن ذهـب   جلمهور احلنفية واملالكية والشافعية وم

مذهبهم يف وجوب استيعاب مسح الوجه والكفني يف التيمم بأصلهم ؛ وهو عدم             
  .إجيام االستيعاب يف املسح على اخلفني
  : ومناقشة هذا اإللزام من وجهني

لكن ملا   "كان القياس يقتضي استيعاب املسح على اخلفني        : الوجه األول 
 والتخفيف جلوازه مع القدرة على غـسل    قفْود باملسح على اخلفني الر    كان املقص 

ن املشقة املباينة للتخفيـف ، ولـيس        الرجلني مل جيب استيعاما باملسح ملا فيه مِ       
ـ غاملـاء فَ   بالضرورة عند العجز عـن اسـتعمال  ظٌلَّغ ألنه م   ؛ كذلك التيمم   ظَلِّ

  بسقوط بعـض األعـضاء مل   ففَّخ ملا ت أن التيمم: وهو ثانٍ قر وفَ  ، باالستيعاب
  .)٢ ( " واملسح على اخلفني ال خيتص إال بالتبعيض فافترقا ،يتخفف بالتبعيض

طهارة املسح مبنيـة علـى التخفيـف        : بقلب ذلك عليه فيقال   : وأجيب
خبالف طهارة الغسل فهي مبنية على التكميل ، وإجياب االستيعاب يف املسح يف              

  التيمم فيه عسمشقة كاملشقة اليت يف استيعاب املسح علـى اخلفـني ، مث إن              و ر
 التيمم بِقط يف التيمم الـرأس            لٌدواألبدال مبناها على التخفيف واإلسقاط ، فأُس 

والرجالن ، ويف هذا دليل ظاهر على أن استيعاب املسح يف التيمم أيـضاً فيـه                
  .)٣ (التكميلمشقة ظاهرة ، خبالف الوضوء فإنه أصل واألصول مبناها على 

                                                
  .ول ابن حزم ومن يتفق معهمضى ذلك يف املطلب األول والثاين يف هذه املسألة ، وهو ق) ١(
  .١/١٣٦:احلاوي الكبري) ٢(
  .١٢/٣٢٨: ، موسوعة أحكام الطهارة١/٣٩٣:االنتصار: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨٨ 

قياس مسح الوجه والكفني على املسح على اخلفني يف عدم          : الوجه الثاين 
إجياب االستيعاب هو قياس فاسد ؛ ألنه يف مقابلة النص ؛ فإن النص يدل علـى                
وجوب استيعاب الوجه والكفني يف مسح التيمم ، فال يصح أن يقاس على غريه              

:  االستيعاب هو قوله تبارك وتعاىل     أخذاً بداللة النص ، والنص الدال على وجوب       

 [QP  O  N  MZ) وقول النيب    ) ١ ،   يف احلديث 
ـ  فَضرب الن   ،  يكِْفيك هكَذَا  انَا كَ منِإ: ( الذي رواه عمار بن ياسر         يِب

   ضِه اَألرا ،  ِبكَفَّيِفيِهم فَخنـهِ      ، وكَفَّيو ـههجا وِبِهم حسم هـذه  ، و) ٢ ( ) ثُم
النصوص تقتضي أن يكون املسح عاماً جلميع الوجه واليدين ؛ وألن التيمم بـدل            

فاً عن األصل ، وملا كان األصل جيب فيه اسـتيعاب           لَ خ عِرن الوضوء لكونه ش   ِم
الوجه واليدين بالغسل ، وجب أن يكون البدل كذلك فيستوعب الوجه والكفني            

  .)٣ (باملسح
املسح يف التيمم على املسح على اخلفـني         تسليم كون قياس     مبنع: وأجيب

يف وجوب االستيعاب فيهما مقابالً للنص ؛ ألن النصوص اليت أوردوها ليس فيها             
    ِصالتصريح باالستيعاب ، فلم يكون القياس هذا مقابالً للنص ، قــال ابـن           ح 

،   )٤ (u     t  sZ  ] :ا أن اهللا تعاىل قـال ـوإمنا عمدتنا ههن: " حـزم

m  l  k  j  i  h   g  f   ] : اىلـعـال ت ـوق

                                                
  )٦: (سورة املائدة) ١(
  )٣٣١ (١/١٢٩:رواه البخاري يف كتاب التيمم ، باب املتيمم هل ينفخ فيهما) ٢(
   ،  ١/١٣١: ، االستذكار  ١/٢٨٤: ، شرح ابن بطال على البخاري      ١٠٩:أصول البزدوي : ينظر) ٣(

 ، العنايـة    ١/٢١٣: ، التوضيح للمحبويب   ١/٣٥٥: ، الذخرية للقرايف   ٢/٢٤٣:اموع للنووي 
  .١/٨٧:للبابريت

  )١٩٥: (سورة الشعراء) ٤(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨٩ 

  onZ) واملسح يف اللغة ال يقتضي االسـتيعاب فوجـب الوقـوف عنـد             ،  ) ١  
وال قـول   ،   وال إمجاع     ، وال سنة ،   ومل يأت باالستيعاب يف التيمم قرآن         ، ذلك

وممن قال بقولنا يف هذا وأنه إمنا هـو  ،  فبطل القول به  ،م وال قياسعن،  صاحب  
    ، ليه اسم مسح فقط أبو أيوب سـليمان بـن داود اهلـامشي وغـريه              ما وقع ع  

 والعجب أن لفظة املسح مل تأت يف الشريعة إال يف أربعة مواضـع              :قال أبو حممد  
 ِزوال مومسح على اخلفـني ،مم يومسح الوجه واليدين يف الت،  مسح الرأس    ؛ يد  

ـ    ومل خي ،   ومسح احلجر األسود يف الطواف        ، والعمامة واخلمار  ن تلف أحـد ِم
ومسح احلجر األسـود ال يقتـضي       ،  خصومنا املخالفني لنا يف أن مسح اخلفني        

مث نقـضوا   ،  ن قال منهم باملسح على العمامة واخلمـار         وكذلك م ،  االستيعاب  
      ذلك يف التيمم فأوجبوا فيه االستيعاب تواضطربوا يف الـرأس    ،   بال برهان    ماًكُّح

 مالك بأن يوجبه وكاد     م وه  ، االستيعاب  فيه فلم يوجب أبو حنيفة وال الشافعي     
ن أين وقع هلم ختصيص املسح يف التيمم باالستيعاب بال حجـة ال             ِم فَ  ، فلم يفعل 

 وال   ، ن إمجاع وال مِ ،  ن لغة   وال مِ ،  ن سنة صحيحة وال سقيمة      وال مِ ،  ن قرآن   ِم
    .)٢ ("  وباهللا تعاىل التوفيق!ن قياس ؟وال ِم، ن قول صاحب ِم

ن الوضوء ويف الوضوء جيب استيعاب الوجـه         قوهلم إن التيمم بدل مِ     أما
واليدين بالغسل فكذلك يف طهارة التيمم جيب االستيعاب ؛ ألن البـدل يأخـذ              
حكم املبدل ، فهذا القياس منهم منتقض باملضمضة واالستنشاق فإم ال يـرون             

التراب إىل بواطن   أنه يستوعبها بالتراب كما استوعبها يف الوضوء ، وكذا إيصال           
الشعر فإم استثنوا ذلك ، فبطل قياس التيمم على الوضوء ، وأمر آخر وهـو أن          

                                                
  )٤: (سورة إبراهيم) ١(
  .١٥٨  - ٢/١٥٧:احمللى) ٢(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٩٠ 

وهلذا املسح على اخلفـني     ،  إمنا يقوم مقام املبدل يف حكمه ال يف وصفه          " البدل  
  .)١ (" بدل عن غسل الرجلني وال جيب فيه االستيعاب مع وجوبه يف الرجلني

  

زم اجلمهور احلنفية واملالكية والشافعية أن ال يوجبوا االستيعاب يف مسح           يل
الوجه والكفني يف التيمم اعتباراً بأم مل يوجبوا االستيعاب يف املسح على اخلفني             

   . قروال فَ
 : -سليمان بن داود اهلامشي     :  يعين   -وقال أبو أيوب    : " قال ابن رجب  

ـ    يِهفَّ بعض وجهه أو بعض كَ     بِص مل ي  نْجيزئه يف التيمم أَ    زلة املـسح   ـ ؛ ألنه مبن
على الرأس ؛ إذا ترك منه بأجزأه ضاًع  . 

 - النيـسابوري : يعين   -فذكرت ذلك ليحىي بن حيىي      : اين  جوزقال اجلُ 
ن ذلك ، فـإن   ِميءاملسح يف التيمم كما ميسح الرأس ، ال يتعمد لترك ش          : فقال  

، مث نقل عن إسحاق      " زلة الوضوء ـو عندي مبن  د ، وليس ه   ِع منه مل ي   يٌءبقي ش 
مث متسح مـا وجهـك ،   ،  تضرب بكفيك على األرض   :أنه قال : " بن راهويه 

 مث   ، وأخطأ ما أخطأ  ،  ومتر بيديك على مجيع الوجه واللحية ، أصاب ما أصاب           
أنه ال يشترط وصول التـراب إىل       : ومراد إسحاق  ،   تضرب مرة أخرى بكفيك   

  .)٢( " همجيع أجزاء الوج
   

 
 

  
  

                                                
  .١٢/٣٢٦:موسوعة أحكام الطهارة:  ، وينظر٢١/١٢٥:جمموع فتاوى ابن تيمية) ١(
  .٥٢  - ٢/٥١:فتح الباري البن رجب) ٢(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٩١ 

  مــســألــة
أق
َ

لـ
ُّ

   احليض
 

ـ فْد احلـيض  لَّقَأَ نَّأَ إىل حزم ابن ذهب املـرأة  رأت فمـىت  ، ةٌع  الـدم   
ـ وي ، والـصوم  الـصالة  نـع به كِسمت حيض فهو فرجها نِم األسود حرم   
  . )١( بذلك دتعوت ، وطؤها
 
يِفتـ  ال أنـه  نِم حزم ابن إليه ذهب ما مع املالكية مذهب ق حألقـل  د   
 ، والـصوم  الـصالة  بأحكـام  ذلك ييدقْت مذهبهم يف املعتمد أن إال ، احليض

ـ  ألحكـام  بالنـسبة  وأما ، الوطء وحترمي ، ِلسالغ ووجوب    واالسـترباء  ةدالِع
 كـذل يف رجعـي ، بعضه أو يوم احليض لَّقَأَ أن هو املالكية مذهب يف فاملعتمد

   العبـادات  بـني  التفريـق  بعـدم  آخر قولٌ املالكية ولدى ، به العارفات اِءسلنِل
   إليه بـذه ما مع متاماً يتفق قولٌ وهو ، مطلقاً احليض ألقل دح فال ، ددـوالِع
   .)٢( حزم ابن

ـ ـاحل لـألق دـح ال هـأنـب ولـقـوال ـ نـي ضـي  إىل بـسـ
   ولــق وـوه ، )٣( هـنـع عـجر مث هـب الـق هـأن يـعـافـشـال

                                                
   .٢/١٩١ :احمللى: ينظر )١(
 ، ٤/١٤٦: التاج واإلكليل، ١/١٢٣:املنتقى ، ١/٧٣: التلقني، ٦/١٢٤،  ١/٥٠:املدونة: ينظر) ٢(

 .٤/١٤١،  ١/٢٠٤: شرح اخلرشي، ٤/١٤٧:مواهب اجلليل
حدثين الربيع : " عن الطربي أنه قال يف كتاب اختالف الفقهاء ٢/٣٧٧:نقل النووي يف اموع ) ٣(

 قـول   وحدثين الربيـع أن آخـر     : فعي أن احليض يكون يوماً ، وأقل ، وأكثر ، قال            عن الشا 
 .ل يف املطبوع من كتاب الطربي       ، ومل أقف على هذا النق     "  إن أقل احليض يوم وليلة    : الشافعي

 .١/٥١٦:فتح الباري البن رجب: وينظر



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٩٢ 

 عـن  الروايتني إحدى وهو ، )٢( األشعث بن سليمان داود وأيب ، )١( املديين بنا
  .)٥( تيمية ابن ذهب وإليه ، )٤( دعبي أيب عن ِنيلَقْالن وأحد ، )٣( األوزاعي
 

 ثالثة احليض أقل أن إىل ذهبوا أم وأصحابه حنيفة أيب إىل حزم ابن نسب
   .)٦( حبيض وليس ، استحاضةٌ هو فإمنا ذلك قبل الدم انقطع فإن ، أيام

 ٍشيبح أيب بنت لفاطمة  النيب بقول إليه ذهبوا ملا حيتجون أم وذكر
 يِلِستاغْ مثُ  ،ايهِف نييِضِحت ِتنكُ اليت اِمياَأل ردقَ الةَالص يِعد ( : عنها اهللا رضي
 لُّقَأَ: قالوا  "أم هو حزم ابن قال كما باحلديِث استدالهلم ووجه ، )٧( ) وصلِّي

  .)٨( " فثالثةٌ أياٍم اسم عليه يقع ما
                                                

  فـر ، أبـو احلـسن       علي بـن عبـد اهللا بـن جع        : املصدر السابق ، وابن املديين هو     : ينظر) ١(
السعدي ، الشهري بابن املديين ، أمري املؤمنني يف معرفة احلديث وعلله ، كان من املقدمني علـى      

 ،  ٦/١٩٣:اجلـرح والتعـديل   : ينظر. هـ٢٣٤حفاظ وقته ، صنف تصانيف مجة ، تويف سنة          
 .٢/٤٢٨:تذكرة احلفاظ

  ن بن األشعث بـن إسـحاق ،   سليما:  ، وأبو داود هو١/٥١٦:فتح الباري البن رجب    :نظري) ٢(
إنه كان  : أبو داود السجستاين ، اإلمام احلافظ ، صاحب السنن ، وله مصنف يف املراسيل ، قيل               

ـ ٢٧٥أحد أئمة الدنيا يف الفقه واحلفظ والورع والنسك والورع واإلتقان ، تويف سـنة                  . هـ
 .٨/٢٨٢: ، الثقات البن حبان٤/١٠١:اجلرح والتعديل: ينظر

   فـتح البـاري   ، ١/٣٢٠: الـسنن الكـربى للبيهقـي    ، ١/٢٠٩ن الـدارقطين    سـن : ينظر) ٣(
  .١/٥١٦:البن رجب

 .٣٧:اختالف العلماء للمروزي: ينظر) ٤(
  .٢٣٨ - ١٩/٢٣٧: ابن تيميةجمموع فتاوى: ينظر) ٥(
  .٢/١٩٣:احمللى: ينظر) ٦(
  ح ١/١٢٤:ر ثـالث حـيض    أخرجه البخاري يف كتاب احليض ، باب إذا حاضت يف شـه           ) ٧(

)٣١٩(. 
  .٢/١٩٥:احمللى) ٨(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٩٣ 

 
   بقول استدالهلم يف هـمع نـوم حنيفة أبا زٍمح ابن ألزم

 ؛ ةٌالثَثَ هو االسم هذا عليه يقع ما لَّقَأَ إن :وقوهلم ، ) اِمياَأل ( :  النيب
 ، داًاِحو داًدع اجلمع لِّقَأَ مسائل لِّكُ يف يلتزموا وأن ، ذلك وادرطْي بأن ألزمهمف

 يف اجلمع لَّـقَأَ جعلوا فإم ؛ كذل يفعلون ال وهم ، ثالثة وإما ، اثنني إما
 :تعاىل اهللا ولـق يف ولونـيق مـأ عـم ، الثةـث ضـاحلي مسألة

[¼»º¹¸¶µZ 
   ، طـفق وينـأخ على عـيق إنه:  )١(

 أن مع ، األخوين بوجود السدس إىل الثلث نِم نقصان حجب األم حجبوا فكما
 ، احليض مسألة يف فكذلك ، الثالثة فيه يشترطوا ومل ، مجع اآلية يف اإلخوة لفظ

" عـتق األيام لفظة جعلوا الَّه هه٢( " !؟ يومني على ان( .  
 

 
 احليض دةم أقلَّ بأن القول نِم وأصحابه حنيفة أيب إىل حزٍم ابن نسبه ما

 أن إال ، احلنفية عند املعتمد املذهب وهو ، ريب بال صحيح هو أيام ثالثةُ
 يومان احليض مدة أقل أن :هو آخر قوالً وحممٍد يوسف أيب حنيفة أيب يباِحصِل

يوسف أليب قولٌ هو بل: وقيل ، الثالث وأكثر وحهد ، ِوورحنيفة أيب عن ي 
   .)٣( املتخللتني بليلتيهما أيام ثةُثال احليض أقل أن: آخر ولٌقَ

                                                
 ) .١١: (سورة النساء) ١(
  .٢/٢٢٩: البن املنذراألوسط: نظر هذا اإللزام أيضاً يفي و، ٢/١٩٧:احمللى) ٢(
 بدائع  ، ٣/١٤٧: املبسوط ، ١/٣٣١:صلاأل:  احلنفية يف املسألة وأقواهلم يف     نظر حترير مذهب  ي) ٣(

   ، ١٦٢ - ١/١٦١: فــتح القــدير، ١/٣٠: لتعليــل املختـار  االختيــار، ١/٤٠:الـصنائع 
  .  ١/٢٠١:البحر الرائق



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٩٤ 

 ، الثوري سفيان قول هو : "أيام ثالثة احليض أقل كون عن اجلصاص قال
 كان إذا : وحممد يوسف أيب عن روي وقد ، مجيعاً أصحابنا عن املشهور وهو

   .  )١( " حيض فهو الثالث اليوم وأكثر يومني
   لفاطمة  النيب لبقو االستدالل من احلنفية إىل حزم ابن نسبه وما

 هو )٢( ) ايهِف نييِضِحت ِتنكُ اليت اِمياَأل ردقَ الةَالص يِعد ( : عنها اهللا رضي
النيب أمر ملا  : "احلديث داللة يف يقولون احلنفية فإن ؛ كذلك صحيح  فاطمة 

 مقدار عن هلا منه مسألٍة غري نِم حيضها أيام الصالة تدع أن ٍشيبح أيب بنت
 ، األيام اسم عليه يقع ما احليض مدة تكون أن بذلك وجب ذلك قبل حيضها

 أجاا ملا الٍثثَ نِم لَّقَأَ يكون احليض كان ولو ، العشرة إىل الثالثة بني ما وهو
   .)٣( " األيام بذكر

 
   يف املبارك بن اهللا عبد أيام بثالثة يضاحل لِّقَأَ حتديد يف احلنفيةَ وافق

   ،)٦( معدان بن وخالد ، )٥( البصري احلسن عن أيضاً وروي ، )٤( عنه النقلني أحد
                                                

  . ٧/١٥٠:شرح مشكل اآلثار : وينظر، ٢/٢٣: للجصاصأحكام القرآن) ١(
  . ٤٩٢سبق خترجيه ص ) ٢(
 ، ١٥٣ -٧/١٤٩شرح مشكل اآلثار :  وينظر، بتصرف يسري  ٢/٢٥: للجصاص أحكام القرآن ) ٣(

  . ١/٢٠٢:لبحر الرائق ا ،٣/٣٠٩: عمدة القاري، ٣/١٥٣:املبسوط
  . ١/٢٢٨:يجامع الترمذ: ينظر) ٤(
 ) .٨٤٤(برقم  ١/٢٣١:أخرجه الدارمي يف السنن) ٥(
  : ، وخالـد بـن معـدان هـو         ١/٢١٠: اروحني ، ٤/٢٠٠:املصنف البن أيب شيبة   : ينظر) ٦(

  خالد بن معدان بن أيب كرب أو كريب ، أبو عبد اهللا الكالعي ، أحـد الزهـاد واملتقـشفني                   
   ، كـان مـن خـرية النـاس ،       إنه لقي سبعني من صحابة رسول اهللا        : من التابعني ، يقال   

 ، ٤/١٩٦:الثقـات : ينظـر . هـ ، وقيل غري ذلك ١٠٣ووثقه مجاعة من احلفاظ ، تويف سنة        
 .٨/١٦٧:ذيب الكمال



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٩٥ 

  .)١( مالك أصحاب نِم املخزومي مسلمة بن حممد قال وبه
 

كلمة عليه تقع ما أقل بأن احليض أقل على للمستدلني حزٍم ابن إلزام 
   ثالثة نِم بأقل السدس إىل األم حجب عدم يف ذلك بطرد ثالثة هو ) األيام( 

 كقوهلم ، يومان احليض مدة لَّقَأَ فيكون اثنني على اجلمع محل بطرد أو ، إخوة
   :يلي مبا يناقش بأخوين يكون احلجب إن
  ًإال احلقيقة يف يقع ال العرب لسان مفهوم يف األيام اسم أن: أوال   

   أو،  الثالثة دون فيما استعمل فإن ، العشرة إىل فصاعداً ثالثة على
   إذ ؛ بدليل إال إليه باللفظ العدول ميكن ال ، جماز فهو العشرة فوق

   قد األيام اسم إن : قيل فإن : "اجلصاص قال،  احلقيقة الكالم يف األصل
   االسم لوقوع ؛ يومني احليض لَّقَأَ لَعجي أن فيجب يومني على يقع

 فما ثالثةٌ وحقيقتها ، جمازاً عليهما األيام اسم قلَطْي إمنا : له قيل ، عليها
 جواز على الداللة تقوم حىت حقيقته على حيمل أن اللفظ وحكم ، فوقها
  .  )٢( " ااز إىل صرفه

                                                
   ،  ١/١٢٣: املنتقـى  ، ٣٥١ ،   ١/٣٤٩: االسـتذكار  ، ١/٤٥٥:شـرح ابـن بطـال     : ينظر) ١(

   بأسـانيد باطلـة فلـم أثبتـه ،          ن أصـحاب الـنيب      ا القول أيضاً عن مجاعٍة مِ     وروي هذ 
   يف  اهللا على أنه مل يصح عن أحد مـن أصـحاب رسـول اهللا                وقد نص اإلمام أمحد رمحه    

 ، ١/٣٨٢: معرفـة الـسنن واآلثـار      ، ١/٢١٠:اـروحني : ينظر. حتديد مدة احليض شيءٌ   
 سلسلة األحاديث الـضعيفة     ، ١/١٦١:ح القدير  فت ، ١/١٩١: نصب الراية  ، ٢/٣٨٣:اموع

 .٦١٠-٣/٦٠٠ :واملوضوعة
  . ٢/٢٧: للجصاصأحكام القرآن) ٢(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٩٦ 

  ًتعاىل اهللا ولـق يف اجلمع لفظ لـمح أن :ثانيا: [º¹¸¶µ  

¼»Z 
 أن على الدالة األدلة وجود ألجل كان إمنا االثنني على )١(

 والتابعني  الصحابة وإمجاع ، اللغة يف اإلخوة لفظ عليهما يطلق األخوين
 فإن ؛ نظر إليه نسبته صحة يف )٢( عباس ابن عن حيكى قوالً إال ذلك على
 ، أنس بن مالك فيه تكلم وقد ، )٣( شعبة مواله هو عباس ابن عن راويه
 ، به األِخصاء أصحابه إليه لذهب عباس ابن عن حاًصحي هذا كان ولو

                                                
 ) . ١١: (سورة النساء ) ١(
 ، ٢/٣١:معاين القرآن للنحاس: ألة خال ما روي من خالف ابن عباسنظر نقل اإلمجاع يف املسي) ٢(

روي عـن    واألثر امل   ، ٥/٧٢: القرآن  اجلامع ألحكام  ، ٩/١٧٤: مفاتيح الغيب  ، ٨/٩٨:احلاوي
 ) ٧٩٦٠(ح٤/٣٧٢:هحلـاكم يف مـستدرك   وا ، ٤/٢٧٨:تفسريهابن عباس أخرجه الطربي يف      

أن ابن عباس   ) ١٢٠٧٧(ح٦/٢٢٧: والبيهقي يف السنن الكربى    ، ٩/٢٥٨:وابن حزم يف احمللى   
 ؛ الثلـث  عن األم يردان ال األخوين إن: فقال  عفان بن عثمان على دخلرضي اهللا عنهما    

 فقال ، بإخوة ليسا قومك بلسان فاألخوان  :  [¼» º  ¹ ¸  ¶ µZ اهللا قال
 وصـححه  ، النـاس  به وتوارث،   األمصار يف ومضى قبلي كان ما أرد أن أستطيع ال: عثمان
  :فقـال  ٣/٨٥:احلـبري  التلخـيص  يف حجـر  ابـن  ذلك فتعقب ، الذهيب ووافقه ، احلاكم

 يف كـثري  ابـن  أيضاً األثر فعوض ،"  النسائي ضعفه قد عباس ابن موىل شعبة فإن ؛ نظر فيه "
 .املقبلة احلاشية نظروت ، ٦/١٢٢:الغليل إرواء يف واأللباين ، ١/٤٦٠:تفسري القرآن العظيم

هللا عنهما ،   أبو عبد اهللا اهلامشي موالهم ، موىل عبد اهللا بن عباس رضي ا             ،    شعبة بن دينار   :هو) ٣(
 تأخذن عنه شيئاً ، وقال ابـن        ليس بثقة فال  : مل يكن يشبه القراء ، وقال     : قال عنه اإلمام مالك   

ن معني فيه قوالن ، وقـال     ما أرى به بأساً ، وعن حيىي ب       : ال حيتج به ، وقال اإلمام أمحد      : سعد
 وقال ابن حجـر يف  ليس بالقوي ، :  عباس ضعيف إال شعبة ، وقال      ليس يف موايل ابن   : النسائي

" .  صدوق سـيئ احلفـظ   : "٢٦٦:، وقال يف التقريب "  ضعيف : "١/١١٨:التلخيص احلبري 
 العلـل   ، ٥/٢٩٤:طبقات ابن سـعد   : ينظر. وسط خالفة هشام بن عبد امللك     مات شعبة يف    
 . ٥٦:الضعفاء واملتروكني للنسائي،  ٤/٢٤٣: التاريخ الكبري، ٢/٤٨٩ومعرفة الرجال 



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٩٧ 

 تسمي العرب إن (:  )١(  ثابٍت بن زيد قال وقد ، خالفه عنهم واملنقول
 أا العرب عن حكى قد ثابت بن زيد كان فإذا  "،  )٣( )٢( ) إخوة األخوين

   .)٤( " اللفظ فيتناوهلما هلما اسم ذلك أن ثبت فقد إخوة األخوين تسمي

 ترى أال ، احلكم يف كالثالثة االثنني أن جيد املرياث ألبواب املستقرئ إن مث
 نِم األختني نصيب وكذلك ، الثلثان هو الثالثة ونصيب البنتني نصيب أن

 من األختني نصيب وكذلك ، الثلثان هو الثالثة ونصيب ، األب أو ، األبوين
   إخوة هلما يقال ننياالث أن على والدليل  "، الثلث هو الثالثة ونصيب األم
 E F G H IZ] : قوله

   العلم أهل بني اختالف فال )٥(
   كان وأختاً أخاً اكان فلو"  ، )٦( " فصاعداً لالثنني يكون هذا أن

   بني فرق ال احلجب باب يف فكذلك ، )٧( " فيهما جارياً اآلية حكم

                                                
 األجالء ، وأحد اري ، أحد أصحاب النيب     زيد بن ثابت بن الضحاك ، أبو سعيد األنص        : هو) ١(

 يوم بدر ، فشهد أحداً وما بعدها ، وتعلم السريانية يف بضعة             كتاب الوحي ، استصغره النيب      
: ينظـر . هــ ، وقيـل غـريه      ٤٥عشر يوماً ، وهو من أفقه الصحابة بالفرائض ، تويف سنة            

 .٢/٣٣٢: ، أسد الغابة٢/٥٣٧:االستيعاب
 ح ٦/٢٢٧:الكـربى   والبيهقي يف السنن   ،) ٧٩٦١( ح ٤/٣٧٢:هركمستد اكم يف أخرجه احل ) ٢(

  الـشيخني ، ووافقـه      صحيح على شرط  : للفظ له بسنٍد حسن ، وقال احلاكم      وا )١٢٠٧٥(
أيب الزناد ، مل حيتج   بأن من رواته ابن٦/١٢٣:الذهيب ، لكن تعقب ذلك األلباين يف إرواء الغليل 

 .حسن احلديث   ، ومسلم يف املقدمة ، وهوتعليقاًي به الشيخان ، وإمنا أخرج له البخار
  . ١/٤٦٠: تفسري القرآن العظيم، ٣/١٠:أحكام القرآن للجصاص: ينظر) ٣(
  . ٣/١١:أحكام القرآن للجصاص) ٤(
 ) .١٧٦: (سورة النساء ) ٥(
  .٢/٣١:معاين القرآن للنحاس) ٦(
  .  ٣/١١:أحكام القرآن للجصاص) ٧(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٩٨ 

   .)١( والثالثة األخوين
  

اعتباراً بقوهلم يف جعلهم لفظ   جيعلوا أقل احليض يومنيأنية فاحلن يلزم ال   
 فإن ، عندهم بينهما الفرق وجه لتبيينهم؛  اإلخوة يف مرياث األم يقتضي اثنني

 نِم أقل على فيه اجلمع محل على األدلة نِم فيه يأت مل احليض يف الوارد احلديث
 على انعقد قد اإلمجاع فإن ؛ يثاملوار آية يف الوارد اجلمع يف أتى الذي ثلُِم ثالثة
 ابن عن اإلسناد ضعيفةَ روايةً إال ، ذكره تقدم كما فصاعداً اثنني على محله

   .ذلك خبالف عنهما اهللا رضي عباس
 بإحسان هلم والتابعني  اهللا رسول أصحاب مجاعة قال : "الطربي قال

بقوله ثناؤه جل اهللا عىن: زمان كل يف اإلسالم أهل علماء نِم بعدهم نوم :
[¼»º¹¸¶µZ )أنثيني ، منهما أكثر أو اإلخوة كان اثنني )٢ 

 ذكرا أحدمها كان أو ، ذكورا كانوا أو كانا ذكرين أو ، إناثًا كن أو كانتا
 جل اهللا بيان عن األمة قالته ذلك بأن ذلك قال ممن كثري واعتل ، أنثى واآلخر

 عفَود ، جميئُه رذْالع عطَقَ مستفيضا نقالً نبيه أمة فنقلته  رسوله لسان على ثناؤه
الشاخللق قلوب عن فيه ك ورودوي ، هأنه عنهما اهللا رضي عباس ابن عن ور 

 أقلها مجاعةً )٣( µZ¶¸¹] : بقوله ثناؤه جل اهللا عىن بل: يقول كان
 ظلف استعمال جواز يبني مما العرب لغة يف ما الطربي عقبه ذكر مث ، )٤( " ثالثة

                                                
  : أحكام القـرآن البـن العـريب       ، ٥/٣٣١:االستذكار:  ، وينظر   السابق صدراملنفس   :نظري) ١(

  . ١٧٥ - ٩/١٧٤: مفاتيح الغيب ،٤٤٢ - ١/٤٤١
 ) .١١: (سورة النساء ) ٢(
 ) .١١: (سورة النساء ) ٣(
  . ٥/٧٢:اجلامع ألحكام القرآن:  وينظر، ٤/٢٧٨:جامع البيان) ٤(
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٤٩٩ 

 لفظ االثنني على تطلق قد العرب وأن ، عليهما وإطالقه االثنني على اإلخوة
 اجلمع أن على الدليل دل مما كثري ذلك نِم القرآن ويف ، كثرية مواضع يف اجلمع
   .)١( االثنان به أريد

 عدم يوجب ما فيها فإن صحيحة عباٍس ابن عن الرواية كانت لو مث
:  لعثمان قال ملا عنهما اهللا رضي عباٍس ابن أن فيها فإن ؛ ا االستدالل

   كان ما أرد أن أستطيع ال: عثمان قال ، بإخوة ليسا قومك بلسان األخوان
 يذكر  عثمان ذا فهاهو ، )٢( الناس به توارثو ، األمصار يف ومضى ، قبلي

 ،  اهللا رسول أصحاب من السابقني العلم أهل عند هذا على كان العمل أن
 بعد رد أنه عباٍس ابن عن ينقل مل مث ، باللغة واملعرفة والبالغة الفصاحة أهل وهم
   . )٣(  عثمان على ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ١/٤٤٢:القرآن البن العريب أحكام ، ٣/١١:أحكام القرآن للجصاص: ينظر) ١(
  . ٢ احلاشية ٤٩٦ينظر ص ) ٢(
  . ١/٤٤٢:أحكام القرآن البن العريب: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٥٠٠ 

  مــســألــة
ِأكثر النفاس   

َ ِّ ُ َ ْ
 )١(  

 
ه  ، ونظَر   عليها يدِزأن أكثر النفاس هو سبعة أيام وال م       ذهب ابن حزم إىل     

يف ذلك أن دم النفاس حقيقته دم حيض فال متتنع النفَساُء من الـصالة والـصوم               
      والوطء إال حيث متتنع احلائض ؛ ألنه مل يأت حيف أكثر النفاس ال يف الكتـاب  د 

  .)٢( وال يف السنة ، فوجب أن تنتقل لعدة احليض لكون النفاس حيضاً
 

 يف أحـد قوليـه أن       )٣( يتفق قول ابن حزم هنا مع ما روي عن الضحاكِ         
النفَساَء إذا ولدت امتنعت عن الصالة والصوم والوطء مدة سبع لياٍل ، مث تغتسل              

  .)٤( وتصلي بعد ذلك
 

                                                
لسان العرب ، القاموس : ينظر. مصدر نُِفسِت املرأة إذا ولدت ، مأخوذ من التنفس       : النفَاس لغة ) ١(

. فرج املرأة بـسبب الـوالدة     اسم للدم اخلارج من     : ، والنفاس اصطالحاً  ) نفس: (مادة. احمليط
 . ٤٥٤: ، لغة الفقهاء٤٢:املطلع: ينظر

 .٢٠٥ - ٢/٢٠٣:احمللى: ينظر) ٢(
أبو حممد اهلاليل اخلراساين ، أحد رواة األربعة ،         : الضحاك بن مزاحم ، أبو القاسم ، وقيل       : هو) ٣(

 يكن جمـوداً يف  كان له يد طوىل يف علم التفسري ، ويف القصص ، وثقه مجاعة من احملدثني ، ومل      
 ، ٧/١١٢:تاريخ اإلسالم: ينظر. هـ ، وقيل غري ذلك١٠٢احلديث ، وكان مدلساً ، تويف سنة 

 .٤/٣٩٧:ذيب التهذيب
، وابـن حـزم مـن طريقـه يف          ) ١١٩٩( بـرقم    ١/٣١٢:أخرجه عبد الرزاق يف املصنف    ) ٤(

،  ٢/٢٥١: ، األوسـط لـه     ١/٣٧١:اإلشـراف البـن املنـذر     :  ، وينظـر   ٢/٢٠٥:احمللى
  .١/٣٥٤:االستذكار



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٥٠١ 

 
لكية والشافعية حيث إن ابن حـزم     القول امللزم يف املسألة هذه هو قول املا       

               ـ نسب ملالك بأنه قضى يف أول قوليه بأن أكثر النفاس ستون يومـاً ، مث ح ى كَ
    رجوعه عن ذلك وأنه يرجحزم أن الـستني      فيه للنساء العارفات ، وذكر ابن      ع 

 ، مث أورد ابن حزم آثاراً عن عـدد مـن    عند الشافعياِسفَ النيوماً هي أكثر أَمدِ 
ا أن أكثر مدة النفاس هي أربعون يوماً ؛ ِليلِْزم ـا املالكيـة              هادفَم بة  الصحا

  .)١( والشافعية حني حددوا أكثر النفاس بغري ما اقتضته تلك اآلثار
 

ألزم ابن حزم املالكية والشافعية بأقوال الصحابة الذين ال يعلم هلم خمـالف      
 ، واملالكية والشافعية خمطئـون يف تـركهم   ثر النفاس أربعون يوماًمنهم يف أن أك   

 يف ذلك ، وممن روي عنه مـن         وخروجهم عن حكم الصحابة     ،  أصلهم هذا   
  ،  )٢( عائـذ بـن عمـرو     :  القول بأن أكثر النفاس أربعون يومـاً       الصحابة  

                                                
 .٢٠٥ – ٢/٢٠٣:احمللى: ينظر) ١(
 ، ٢/٢٤٩:، وابن املنـذر يف األوسـط  ) ١٧٤٤٩( برقم ٤/٢٧: رواه ابن أيب شيبة يف املصنف     )٢(

   ، ١/٢٢١:، والــدارقطين يف ســننه ) ٢٣( بــرقم ١٨/١٦:والطــرباين يف الكــبري 
وه عن معاوية بن قرة سوى       ، كلهم عن عائذ بن عمرو ، ومل ير         ٣/٤٣٨:والبيهقي يف خالفياته  

ختـريج  : اجللد بن أيوب ؛ وهو متروك احلديث كما أفاد ذلك مجع من علماء احلديث ، ينظر               
   ، الكامـل    ٢/٥٤٨: ، اجلـرح والتعـديل     ٧٠:األحاديث الضعاف مـن سـنن الـدارقطين       

" :  ، وقال اهليثمي بعد أن ذكر رواية الطرباين له         ٢/١٥٢: ، ميزان االعتدال   ٢/١٧٦:البن عدي 
 ، وتصحف اسم   ١/٢٨١:جممع الزوائد ".وفيه صاحل بن بشري املري وهو ضعيف ومل يوثقه أحد           

اجللد بن أيوب إىل خالد بن أيوب كما عند ابن أيب شيبة والطرباين وغريمها ، والصواب اجللد ،                
عائذ بن عمرو بن هالل ، أبو هبرية املزين ، أحد الصحابة األجالء الذين              : وعائذ بن عمرو هو   

. بايعوا بيعة الرضوان ، سكن البصرة ، وتويف ا يف والية عبيد اهللا بن زياد أيام يزيد بن معاوية                  
 .٣/٦٠٩: ، اإلصابة٣/١٤٥:أسد الغابة: ينظر



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٥٠٢ 

  : ن حزم  قال اب  ، )٣( ، وابن عباس   )٢( ، وأنس بن مالك    )١( وعثمان بن أيب العاص   
 ولقد يلزم املالكيني والشافعيني املشنعني خبالف الصاحب الذي ال يعرف له من           " 

  . )٤(  "ا عمن ذكرنا من الصحابة نه هيِورالصحابة خمالف أن يقولوا مبا 
 

 
هو نقل صحيح دقيق كما نقله علماء املالكية عن         ما نسبه ابن حزم ملالك      

إمامهم ؛ إال أن مشهور املذهب هو قول مالك األول ، وهو أن أكثـر النفـاس            
ستون يوماً ، ولذا جزم به مجع من حمققي مذهب املالكيـة كـابن أيب زيـد ،                  

  .)٥( والقاضي عبد الوهاب ، وغريمها
                                                

 ، والبيهقـي يف سـننه   ١/٢٢٠: ، والدارقطين يف الـسنن ٢/٢٤٩: رواه ابن املنذر يف األوسط   )١(
 ، واألثر رجاله ثقات إال أنه منقطـع         ٣/٤١٤:، ويف خالفياته  ) ١٥٠٦( برقم   ١/٣٤١:الكربى

ابن أيب العاص بن بشر ، أبو عبد اهللا الثقفي ،           : بني احلسن وعثمان بن أيب العاص ، وعثمان هو        
الذي ويل له أمر الطائف وأليب بكر وعمر ، وهو الذي منع أهل الطائف          صاحب رسول اهللا    

هـ ، وقيل غـري  ٥١ا يف خالفة معاوية سنة ، سكن البصرة وتويف   من الردة بعد وفاة النيب      
 .٣/٦٠٠: ، أسد الغابة٣/١٠٣٥:االستيعاب:  ينظر.ذلك

، وابن املنذر من طريقـه يف       ) ١١٩٨( برقم   ١/٣١٢: أثر أنس أخرجه عبد الرزاق يف املصنف       )٢(
الـضعفاء  : ينظر.  ، وفيه جابر بن يزيد اجلعفي وقد ضعفه أكثر علماء الرجال  ٢/٢٥٠:األوسط

 ، الكامـل  ١/٢٠٨: ، اروحني البن حبان   ١/١٩١: ، ضعفاء العقيلي   ٢٨:وكني للنسائي واملتر
 .٢/١٠٣: ، ميزان االعتدال٤/٤٦٥: ، ذيب الكمال٢/١١٣:البن عدي

 بـرقم   ٤/٢٨: ، وابن أيب شـيبة يف املـصنف        ١٢٨: أثر ابن عباس رواه ابن دكني يف الصالة        )٣(
 ١/٢٤٨: ، والدارمي يف الـسنن     ٤٩:سائل أبيه ، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل يف م        ) ١٧٤٥٤(

 بـرقم   ١/٣٤١: ، والبيهقي يف السنن الكربى     ٢/٢٤٩:، وابن املنذر يف األوسط    ) ٩٥٧(برقم  
 .٢/٢٠٥:، ورجاله ثقات ، وينظر تعليق أمحد شاكر على احمللى) ١٥٠٥(

 .٢٠٥-٢/٢٠٤: ، وينظر سياقه آلثار الصحابة يف احمللى٢/٢٠٥:احمللى) ٤(
      ،١/٧٥: ، التلقني١٢: ، رسالة ابن أيب زيد١/٢٠٧: ، التفريع١/٥٣: املدونة: ينظر)٥(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٥٠٣ 

 حزم للشافعية بأن أكثر النفاس ستون يوماً فكـذلك هـي            أما نسبة ابن  
  .)١( األخرى نسبة صحيحة ؛ وهي مذهب الشافعية كما نقله مجع من علمائهم

 
،  )٢( القول بأن أكثر أمد النفاس ستون يوماً هو قول مروي عن الـشعيب            

  ، وهو روايـة عـن       )٤( وبه قال أبو ثور   ،   )٣(  أيب رباح  وهو رواية عن عطاء بن    
  .)٥( أمحد بن حنبل

 
أراد ابن حزم أن يلزم املالكية والشافعية حني جعلوا أكثر النفاس سـتني             

 يف أن أكثره أربعون يومـاً وال مزيـد         يوماً فأراد أن يلزمهم بأقوال الصحابة       
ال متتنع املرأة معـه     ، ف فإن استمر ا الدم فهو دم فَساٍد واستحاضة         على ذلك ،    

  .عن الصالة والصوم والوطء
                                                                                                                                       

   ١/١٢٩: ، املقـدمات املمهـدات  ٣١: ، الكايف البن عبد الـرب      ١/٣٨٥:اجلامع البن يونس ،   
 ،  ١/٢١٠: ، شرح اخلرشي   ١/٣٧٦: ، التاج واإلكليل   ٢٢: ، خمتصر خليل   ٧٩:جامع األمهات 

 .١/٤٢٥:تنوير املقالة
   ، ١/١١٩: ، مغـين احملتـاج    ١/٣٥٦: ، العزيز  ١/٤٧٧: ، الوسيط  ٢٢:التنبيه للشريازي : ظر ين )١(

 . ١/٣٥٧:اية احملتاج
   ١/٣٤٢:، والبيهقـي يف الكـربى     ) ١١٩٩( بـرقم    ١/٣١٢: أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه     )٢(

شـرح    ،٢/٢٥٠: ، األوسـط لـه  ١/٣٧١:اإلشراف البن املنـذر   : ، وينظر ) ١٥٠٩(برقم  
 .٢/٤٨٢: ، اموع٢/١٣٧:السنة

  : ، وينظـر  ) ١٥٠٨( بـرقم    ١/٣٤٢: أخرجه البيهقي عن عطاء والشعيب يف سـننه الكـربى          )٣(
 ، شـرح    ٢/٢٥١: ، األوسـط لـه     ١/٣٧١: ، اإلشراف البن املنذر    ١/٢٥٨:سنن الترمذي 

 .٢/٤٨٢: ، اموع١/٢٠٩: ، املغين٢/١٣٧:السنة
 .٢/٢٥١: ، األوسط له١/٣٧١: البن املنذر ، اإلشراف٣٨:اختالف العلماء للمروزي:  ينظر)٤(
 .١/٣٨٣: ، اإلنصاف١/٢٩٤: ، املبدع١/٢٤٥:الفروع:  ينظر)٥(



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٥٠٤ 

 أن مرجـع التحديـد      ات للمالكية والشافعية  ن مناقش وجلُّ ما وجدته مِ   
لعدم وجود النصوص اليت حتـدد أكثـر        ؛    ذلك من النساء    لوجود بالستني يوماً 

 ملا وجـد     يف ذلك  صاً عليه وجب الرجوع   النفاس ، فلما مل يكن التحديد منصو      
    يف مـدة سـتني يومـاً فـأنيط         ن بعض النساء   وقد وجد النفاس مِ     ، ن النساء ِم

  .)١(  ، فجعل أكثر أمد النفاس ستني يوماًاحلكم به
  بل وجـد نـص   ؛وجود النص على التحديد  عدم   التسليم ب  مبنع: وأجيب

 :قالت )٢( لمة رضي اهللا عنها   وهو حديث أم س   ،   حيدد أكثر النفاس بأربعني يوماً    
 )    ِد رهاُء على عفَسِت النكَاناهللاِ وِلس       ًمـاوي ِعنيبا أَرِنفَاِسه دعب دقْعأو ،  ت

  .)٣(  )أَربِعني لَيلَةً
                                                

 ، خالفيـات    ١/٤٣٧: ، احلـاوي الكـبري     ١/١٩٠:اإلشراف للقاضي عبد الوهـاب    :  ينظر )١(
 ،  ١/٣٩٤: ، الـذخرية   ١/٣٨: ، بدايـة اتهـد     ١/٤٠٥: ، البيان للعمراين   ٣/٤٠١:البيهقي
 .٢/٤٨٤:اموع

 ،  هند بنت أيب أمية بن املغرية ، أم سلمة املخزومية ، أم املـؤمنني زوج رسـول اهللا                   :  هي )٢(
 بعد وفاة أيب سلمة ، وهي إحدى املهـاجرات للحبـشة            مشهورة بكنيتها ، تزوجها النيب      
 أحاديث كثرية ، وتوفيت أول خالفة يزيد بن معاوية سـنة            واملدينة ، روت عن رسول اهللا       

 .٨/١٥٠: ، اإلصابة٤/١٩٢٠:االستيعاب: ينظر.  وقيل غريههـ ،٦٢
، وأبـو داود يف  ) ٢٦٦٠٣( ح ٦/٣٠٠: ، وأمحد يف املسند١٢٦: أخرجه ابن دكني يف الصالة )٣(

، والترمذي يف الطهارة ، باب ) ٣١١( ح ١/٨٣:كتاب الطهارة ، باب ما جاء يف وقت النفساء
، وابن ماجه يف الطهارة ، باب النفساء كم         ) ١٣٩( ح   ١/٢٥٦:ما جاء يف كم متكث النفساء     

، وابن املنذر   ) ٧٠٢٣( ح   ١٢/٤٥٢:، وأخرجه أبو يعلى يف مسنده     ) ٦٤٨( ح   ١/٢١٣:جتلس
 ح  ١/٢٨٣: ، واحلـاكم يف املـستدرك      ١/٢٢١: ، والدارقطين يف السنن    ٢/٢٥٠:يف األوسط 

   ح  ١/٣٤١: ، ويف سـننه الكـربى      ١/٣٨٤:، والبيهقي يف معرفة الـسنن واآلثـار       ) ٦٢٢(
، واحلديث كما ذكر األلباين صححه احلاكم ووافقه الذهيب ، وقواه البيهقي ، وحسنه ) ١٥٠٢(

 ، أضـواء    ٢/٤٨٣: ، امـوع   ٣/١٣٨:البدر املنري : ينظر. النووي ، وأقره احلافظ ابن حجر     
 .٢/١١٧: ، صحيح سنن أيب داود١/٢٢٢: ، إرواء الغليل٢/٢٣٥:البيان



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٥٠٥ 

فدل احلديث على أن أكثر مدة النفاس هي أربعون يوماً ، وال يقـال إن               
ـ نساء بذلك ؛ ألنه ي    أكثر النفاس هو املوجود من إخبار ال       رجيف حتديـده إىل     ع 

   يف حديث أم سلمة الـسابق ، ويـشهد لـه أثـر      وقد ورد به الشرعالشرع ، 
 ، والدم قد يوجد )١(  )اً نحوا من أَربِعني يومالنفَساُء تنتِظر : ( قالابن عباس 

ك فما الذي جعله    أكثر من الستني يوماً بل والسبعني وال سيما أنه وجد أمثال ذل           
، فلم يبق إال الرجوع     ! حيد بالستني واحتساب ما زاد على ذلك أنه استحاضة ؟         

  .)٢( إىل الشرع يف ذلك ، وعدم االلتفات ملا وراء ذلك
   ،  وقد أمجع أهل العلـم مـن أصـحاب الـنيب            : "  )٣( قال الترمذي 

 إال أن تـرى      يومـاً   تدع الصالة أربعني   اَءسفَن بعدهم على أن الن     وم  ، والتابعني
فإذا رأت الدم بعد األربعني فإن أكثر أهل        ،   قبل ذلك فإا تغتسل وتصلي       رهالطُّ

  .)٤(  " وهو قول أكثر الفقهاء ؛ ال تدع الصالة بعد األربعني:العلم قالوا
وليس يف مسألة أكثر النفاس موضع لالتباع والتقليد        : " وقال ابن عبد الرب   

 م أصحاب رسول اهللا      ن قال باألربعني  إال مفإ    ،        وال خمالف هلـم منـهم ،
                                                

  ، ) ١٧٤٥٤( بـرقم    ٤/٢٨: ، وابن أيب شيبة يف املـصنف       ١٢٨:صالة أخرجه ابن دكني يف ال     )١(
، ) ٩٥٧( بـرقم  ١/٢٤٨: ، والدارمي يف السنن  ٤٩:وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل يف مسائل أبيه        

، ومجيع  ) ١٥٠٥( برقم   ١/٣٤١: ، والبيهقي يف السنن الكربى     ٢/٢٤٩:وابن املنذر يف األوسط   
 .٢/٢٠٥:ى احمللىتعليق أمحد شاكر عل: رجاله ثقات ، ينظر

 .٨/٣٣٣: ، موسوعة أحكام الطهارة١/٣٧٤:التجريد للقدوري:  ينظر)٢(
حممد بن عيسى بن سورة ، أبو عيسى الترمذي ، اإلمام احلافظ ، صاحب اجلامع املشهور                :  هو )٣(

بسنن الترمذي ، وصنف العلل يف احلديث ، والشمائل احملمدية وغريها ، كان آية يف احلفـظ ،           
 .٢/٦٣٣: ، تذكرة احلفاظ٢٦/٢٥٠:ذيب الكمال: ينظر. هـ٢٧٩ تويف سنة

 ، واألدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوماً يعضد بعضها بعضاً ،              ١/٢٥٨: سنن الترمذي  )٤(
 ، نيل ١/١٠٦:سبل السالم: ينظر. وهي تبلغ حد الصالحية واالعتبار ، فاملصري إليها معترب متعني

 .١/٣٦٥:األحوذي ، حتفة ١/٣٥٨:األوطار
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 ألن   ؛ وال جيوز عندنا اخلالف عليهم بغريهم     ،  وسائر األقوال جاءت عن غريهم      
    ن بعدهم   إمجاع الصحابة حجة على م  ،فْوالنفـأين املهـرب    ،   تسكن إليهم    س

  .)١(  "وباهللا التوفيق،  ! ؟عنهم دون سنة وال أصل
  

ملالكية والشافعية يف حتديد أكثر النفـاس        لَدي أن إلزام ابن حزم ا      ال شك 
لك هو إلزام مبا يلـزمهم ،        يف ذ  بأربعني يوماً اتباعاً ملا أثر عن بعض الصحابة         

:  قالـت  م سـلمة  أ يف االستدالل ا ما سبق من حديث        قوة راثم اآل لكويزيد ت 
 )    ِد رهاُء على عفَسِت النكَاناهللاِ وِلس       ًمـاوي ِعنيبا أَرِنفَاِسه دعب دقْعأو ،  ت

ما ذكره الترمذي بكون ذلك قول أكثـر الـصحابة   ، وكذلك  )٢(  )أَربِعني لَيلَةً 
من كبار مالكية زمانه ومع ذلك      وهو  ابن عبد الرب    والتابعني والفقهاء ، وما قرره      

 ، واهللا ويل    ديد باألربعني هو الواجب   يرى أن اتباع ما صح عن الصحابة يف التح        
  .التوفيق

  

  
  
  
  
  
  

                                                
 .١/٣٥٥: االستذكار)١(
 .٥٠٤ سبق خترجيه ص )٢(
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  مــســألــة
أق
َ

ل
ُّ

 الن
ِّ

ف
َ

  ِاس
 

، فمىت ولدت املرأة ، فـرأت       أنه ال حد َألقَلِّ النفَاِس      ذهب ابن حزم إىل     
وصلت وصامت ، وحلَّ لزوجها     اً فإا نفَساُء ، فإن رأت الطُّهر بعد اغتسلت          دم

  .)١( وطؤها
 

     فَاتفقت املذاهب األربعة على أن الناس  ال ح فدم النفـاس هـو      ،   ِهلِّقَ ألَ د
املوجب لترك الصالة ، فمىت ارتفع الدم عاد الفرض حباله كما كان قبل ظهـور               

ن حمققي العلماء كابن املنـذر ، وابـن تيميـة    د مِ ، وهذا رأي غري واح     )٢( الدم
  .)٣( وغريمها

 
  القول امللزم يف هذه املسألة هو قول أيب حنيفة وأيب يوسف ، فقـد نقـل              

 مخسة وعشرون يوماً ، ونقـل       اِسفَ الن ِدمابن حزم عن أيب حنيفة قوله بأن أقل أَ        
  .)٤(  أحد عشر يوماًاِسفَ النِدم يوسف قوله بأن أقل أَعن أيب

                                                
 .٢/٢٠٣:احمللى: ينظر) ١(
 ، وملـذهب  ١/٢٣٠: ، البحر الرائق١/٦٧: ، تبيني احلقائق١/٣٤:اهلداية: ينظر ملذهب احلنفية  ) ٢(

 ، شرح اخلرشي على خمتـصر       ١/٣٧٦: ، مواهب اجلليل   ١/١٢٩:املقدمات املمهدات : املالكية
 ،  ١/٣٥٦: ، اية احملتـاج    ١/٤٧٧: ، الوسيط  ٢٢:التنبيه:  ، وملذهب الشافعية   ١/٢١٠:خليل

 .١/٢١٩: ، كشاف القناع١/٣٨٤: ، اإلنصاف١/٢٩٤:املبدع: وملذهب احلنابلة
 ، جممـوع فتـاوى ابـن        ٢/٢٥٣: ، األوسـط لـه     ١/٣٧٢:اإلشراف البن املنـذر   : ينظر) ٣(

 .١٩/٣٣٩:تيمية
 .٢/٢٠٧:احمللى: ينظر) ٤(
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        على احليض يف وجوب     اِسفَألزم ابن حزم أبا حنيفة وأبا يوسف بقياس الن 

ـ     ماً خيرج مِ  داً جبامع كوما د   اِحا و مِهِدمجعل أَ  ن الـوطء   ن الفرج ، ومينعان ِم
ـ ا و مِهِدمجعل أَ  والصالة والصوم ، فوجب    ـ داً قِ اِح ـ  وكَ ةًلَّ    تـسوية بـني     ةًرثْ

 ونَرش وعِ ةٌسم خ اِسفَ الن ِدم أَ لُّقَ أَ :وقال أبو حنيفة  : "  ، قال ابن حزم    املتماثالت
 هذان  :وقال أبو حممد  ،    أحد عشر يوماً   اِسفَ الن ِدم أَ لُّقَ أَ : وقال أبو يوسف    ، يوماً

حما مل يأذن اهللا تعاىل    اِند  ،    والعجب ممن ي حمثل هذا برأيه وال ينكره علـى     د 
،  ورسوله  ،  ما أوجبه اهللا تعاىل يف القرآن        ن وقف عند   مث ينكر على م     ، نفسه

، مث قـال عقبـه       " واحلمد هللا رب العاملني   ،    متيقناً وأمجع عليه املسلمون إمجاعاً   
   يف حتـرمي الـوطء      ٍداِح و ٍمكْح بِ هلما هم يقولون بالقياس وقد حكموا    و: " بقليل

وبـاهللا تعـاىل   ،  داًاِحا ومهدمفيلزمهم أن جيعلوا أَ؛ والصالة والصوم وغري ذلك     
  .)١(  "التوفيق

 
 

، فأقله ما يوجـد      اِسفَ يف أنه ال حد ألقل الن      ال خالف بني علماء احلنفية    
  فْولو كان دفإن رأت الطُّ    ةًع ، ها تغتسل وتصلي ، وتصوم  ، وحيل لزوجها          رفإ 

وإمنا اخلالف بينهم هو يف تقدير ما يصدق        ،  ، وهذا ال خالف فيه بينهم       وطؤها  
 فَفيه النةً ؛ فإذا قا       اسدتعإذا ولـدت فأنـت      :ل الرجل لزوجته   إذا كانت املرأة م 

، بعد أن نِفست ، وطهرت ثالثة       انقضت عديت   : طالق ، مث قالت بعد أن ولدت      
  !  ؟اِسفَ النتصدق يفم كَفَِب، أطهار ، وثالث حيض 

                                                
 .١/٢٧٩: ، وينظر حنو هذا اإللزام يف إعالم املوقعني٢/٢٠٧:لىاحمل) ١(
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لـئال يـؤدي     بذلك   هدوإمنا ح ،  فأبو حنيفة حده خبمسة وعشرين يوماً       
ن أصل   فإن مِ   عود الدم يف األربعني ؛     لعادة عند  إىل نقض ا   بإنقاصه عن هذا القدر   

 ، وال يفصل الطهـر املتخلـل بـني    اسفَأيب حنيفة أن الدم املعاود يف األربعني نِ      
 ةُدتعوأما املُ : " ، وقد قال احلنفية    )١( الدمني ، وأبو يوسف حده بأحد عشر يوماً       

  فَإذا كانت نانقـضت   : قالت مث،   بأن ولدت امرأته وطلقها عقيب الوالدة        اَءس   
ـ       : قال أبو حنيفة يف رواية حممد عنه        ، عديت ن مخـسة    ال تصدق احلرة يف أقل ِم

 ألنه لو ثبت أقل مـن ذلـك          ؛  مخسة وعشرين  اسفَألنه يثبت الن  ؛   ومثانني يوماً 
  ،  مث حيكم بالدم فيبطل الطهر     ، هراًط الحتاج إىل أن يثبت بعده مخسة عشر يوماً       

 حـىت لـو    ،رثُيف األربعني ال يفصل بينهما طهر وإن كَ   ن أصله أن الدمني     ألن مِ 
   عنـده  ويف آخرها ساعة كان الكل نفاسـاً      ،    ساعة دماً  اِسفَرأت يف أول الن  ،  

فيقع الدم  ،   حىت يثبت بعده طهر مخسة عشر         مخسة وعشرين يوماً   اسفَ الن لَعجفَ
ومخسة عـشر  ،   فإذا كان كذلك كان بعد األربعني مخسة حيضاً       ،  بعد األربعني   

   فـذلك مخـسة     ومخسة حيـضاً  ،   ومخسة عشر طهراً  ،   ومخسة حيضاً ،   طهراً
ألنه يثبت  ،   ن مخسة وستني يوماً    يف أقل مِ   قدص ال ت  :وقال أبو يوسف   ،   ومثانون

 مث  ،ألن العادة أن أقل النفاس يزيد على أكثـر احلـيض      ؛   اساًفَ نِ أحد عشر يوماً  
  وثالثـة  ،   ومخسة عـشر طهـراً    ،   وثالثة حيضاً  ،  طهراً يثبت مخسة عشر يوماً   

  .)٢( "  فذلك مخسة وستون يوماًوثالثة حيضاً،   ومخسة عشر طهراً ،حيضاً
وابن حزم هنا وِهم يف نسبته هذا التحديد أليب حنيفة وأيب يوسف فاقتصر             

ـ            ن سـبقه كـالطربي ،      يف النقل عنهما بذلك كما فعل حنو فعله ذلك بعض م  
                                                

  ، ١/٣٤: ، اجلوهرة الـنرية    ١/١٣٠: ، العناية  ١/٤١: ، بدائع الصنائع   ٣/٢١١:املبسوط: ينظر) ١(
 .٤/٨٢: ، غمز عيون البصائر١/٢٣٠:البحر الرائق

 ،  ٢/٧٤:هرة النرية  ، اجلو  ٢/٢٦٠:تبيني احلقائق :  ، وينظر  ٣/١٩٩:بتصرف من بدائع الصنائع   ) ٢(
 .٤/١٨٨:فتح القدير
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،  )١( وغريهم فحكوا هذا التحديد عن شيخي احلنفية دون تفـصيل         ،  وابن املنذر   
والصواب ما سبق ذكره بأن علماء احلنفية ال        ،   )٢( وكذلك حكاه عنهما القرايف   

   فَخيتلفون يف أن الناس  ال ح وإمنا خالفهم يف حتديد أقل النفاس إذا احتيج          ِهلِّقَ ألَ د ، 
ولـيس  ،   ةًدتع م  املرأة  إذا كانت  اسفَ فيه الن  قدصا ي إليه يف العدة ، فهذا تقدير مل      

  . مطلقاًبتقدير ألقل النفاس
 

أنه حدد أقـل النفـاس خبمـسة      : حكى ابن قدامة يف املغين عن أيب عبيد       
يفة يف التحديد ذا    ، فعلى هذا يوافق قوله ما ذهب إليه أبو حن          )٣( وعشرين يوماً 

  .األجل لتصديق قول املُعتدِة إذا ادعت انقضاء عدا
   ه أقل أمد النفـاس      يوسف يف حتديد   قول أيب   قوله ن وافق ومل أقف على م

  .بأحد عشر يوماً
 

فـاس  ا بني احليض والن  قَرأراد ابن حزم إلزام أيب حنيفة وأيب يوسف حني فَ         
ن الصالة والـصوم والـوطء ،    يف املنع ِمداِححتديد أمدمها مع أن حكمهما و   يف  

  .ةًرثْ وكَةًلَّ فيهما ِقِدمن الرحم فكان جيب توحيد اَأل خترج ِماًءموكذلك كوما ِد
ـ  النمد مع الفارق ، فَ ياس ذلكم القياس بأنه قِ    وناقش احلنفية   إمنـا مل  اِسفَ

ـ ت ة ظاهرةمعالله   اسفَلن ؛ ألن ا   ٍدمأَ بِ هلُّقَيتقدر أَ  ، ن الـرحم  دل على خروجه ِم

                                                
  اإلشـراف  :  ، وينظـر ٢/٤٨٤:نقل النووي عن الطربي وابن املنذر واخلطايب ذلك يف اموع   ) ١(

 ، وكذا مل حيك املاوردي يف كتابه عن أيب حنيفـة            ٢/٢٥٣: ، األوسط له   ١/٣٧٢:البن املنذر 
 .١/٤٣٦:برياحلاوي الك: وأيب يوسف سوى هذا التحديد دون تفصيل ، ينظر

 .١/٣٩٣:يف الذخرية) ٢(
 .١/٢٠٩:املغين: ينظر) ٣(
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وذلـك    ،  عليه الِّ الد ِهِملَ قليله وكثريه لوجود ع    يستويف،  وهو تقدم الولد عليه     
دل علـى   ظاهرة ت  المة ع خبالف احليض الذي قُدر أقله بثالثة أيام ؛ ألنه ملا تكن          

 على أنه دم    ة صار االمتداد دالل    الثالثة األيام فإذا امتد يف  ،  ن الرحم    مِ  قليله خروج
ة على خروج هـذا  داللالوجد توإذا مل ميتد مل    ،   ن الرحم  اخلارج مِ  احليض املعتاد 

  .)١(  حيضاًكم بكونهفال حي،  ن الرحمالدم ِم
احليض ليس له عالمـة     دم   كون   ملَّسال ي :  ذلك بأن يقال   عن وقد جياب 

ى لع ن العالمات الظاهرة اليت تدل    جد مِ ل قد يو  ظاهرة تدل على كونه حيضاً ، ب      
ومنها اللون والرائحة وحنو ذلك ، فإذا ظهرت هذه العالمـات  ؛  كونه دم حيض    

مع خروج الدم كان حيضاً ، وإال فال ، ويشهد لذلك حديث فاطمة بنـت أيب                
 يعـرف    دم الْحيِض فإنـه دم أَسـود       انَا كَ ذَِإ: ( حبيٍش حني قال هلا النيب      

ِسِكي عالِة ِنفَأَمالص  ،قا هو ِعرمِئي فَِإنضوفَت ر٢(  )فإذا كان اآلخ(.  
ال حيتـاج فيـه إىل   فلذلك  ،  فدلت بعض الصفات على معرفة دم احليض        

امتداد ثالثة أيام أو حنوها لتقدير أقله ، وإمنا مىت وجدت صفته ولو دفعة مـن دم         
  .ن الصالة والصوم وغري ذلك من األحكامن االمتناع عأخذ حكمه ِم

                                                
 ،  ١/٦٧: ، تبـيني احلقـائق     ١/٤١: ، بـدائع الـصنائع     ١/٦٣:الفروق للكرابيـسي  : ينظر) ١(

 .٤/٨٢: ، غمز عيون البصائر١/٢٣٠: ، البحر الرائق٣٤ /١: ، اجلوهرة النرية١/١٣٠:العناية
، ) ٢٨٦( ح ١/٧٥:إذا أقبلت احليضة تدع الصالة    : الأخرجه أبو داود يف الطهارة ، باب من ق        ) ٢(

، وابن املنذر ) ٢١٥( ح١/١٢٣:والنسائي يف الطهارة ، باب الفرق بني دم احليض واالستحاضة     
 ، وابـن حبـان يف       ٧/١٥٤: ، والطحاوي يف شـرح مـشكل اآلثـار         ٢/٢٢٠:يف األوسط 

 ١/٢٨١: املستدرك ، واحلاكم يف١/٢٠٦:، والدارقطين يف السنن) ١٣٤٨( ح٤/١٨٠:صحيحه
، ) ١٤٤٩( ح ١/٣٢٥: ، والبيهقي يف السنن الكربى     ١/٢٥٢:، وابن حزم يف احمللى    ) ٦١٨(ح

 ، واحلديث يف اجلملـة      ١/٢٥٥: ، وابن اجلوزي يف التحقيق     ١٦/٦٤:وابن عبد الرب يف التمهيد    
 ،  ٢/١٩٩:احمللـى : ينظـر . صححه مجع من األئمة ، وإعالل بعضهم ال يقـدح يف صـحته            

 .٢/٥٩: ، صحيح أيب داود١/٢٢٣: ، إرواء الغليل٢/٣٨٢:اموع



  ً دراسة وتقوميا)) إلزامات ابن حزم ((

 

٥١٢ 

 
        فَال يلزم أبا حنيفة وأبا يوسف أن يقيسا النعلى احلـيض يف توحيـد       اس 

ال قائل بأن دم احليض ميتد      و  يكون قياساً يف مصادمة النص ،       ؛ ألنه  ةًرثْكَا  مِهِدمأَ
ار ما يبني أن أكثر النفاس أربعون       إىل أربعني يوماً ، يف حني أنه ثبت يف بعض اآلث          

ـ كَانِت النفَساُء على عهِد ر: (( يوماً وهو حديث أم سلمة السابق  اِهللاوِلس   
: قـال : ، وأثر ابن عبـاس     )١(  )أو أَربِعني لَيلَةً  ،  تقْعد بعد ِنفَاِسها أَربِعني يوماً      

 ) ِظرتناُء تفَسالن   ا من أَروحم  نوي ِعنيأكثـر النفـاس ،      هذا احلـد يف   ف،   )٢(  )اًب   
 مخـسة   احلـيض وليس كذلك احليض إذ العربة فيه للوجود ، وأكثر ما وجد فيه     

ليس هـذا جمـال    بني العلماء  موضع نزاع  أو سبعة عشر يوماً وهذا    عشر يوماً ،    
  أكثـر ن حيث حتديـد ِمهو   التحديد الذي سبق ذكرههذاو،  سرده واستقصائه   

 لكن ال ميتنع أن يكون أَ       اِسفَاحليض والن ، مدهم داً يف التحديد بالقلة ، وهو      اِحا و
  أنه ال حو، فإذا ظهرت صفات احليض أ      ألقلهما   د ـ     اِسفَ الن ن  اعترب حكمهـا ِم

 اغتـسلت وصـلت     رهاإلمساك عن الصالة والصوم وحنو ذلك ، فإذا رأت الطُّ         
لَّوصامت وحوأجل وأحكمأعلمو  أعلى تعاىلواهللا لزوجها ، ت ، .  

  
  

                                                
 .٥٠٤سبق خترجيه ص ) ١(
 .٥٠٥ سبق خترجيه ص )٢(



  ةــمــاتــخــال

 

٥١٣ 

 
اللهم لك احلمد مبا أعنتين يف ابتدائه ، ووفقتين يف إائه ، محداً كثرياً طيباً               
مباركاً فيه كما حتب يا ربنا وترضى ، ملء السماوات ، وملء األرض ، ومـلء             
 ما بينهما ، وملء ما شئت من شيء بعد ، لك احلمد كله كما ينبغـي جلـالل                 
وجهك وعظيم سلطانك ، مث أزكى صالة وأمت سالم على من بِعـثَ باحلنيفيـة              
السمحة حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب اهلامشي ، وعلى آله وصحبه وأزواجـه               

  :وذريته ومن تبعهم بإحسان إىل يوم املعاد ، وبعد
ـ         ي ِراِهلظَّ ا ٍمز ح  ابنِ اتامزلِْإ" : فإين مل آل جهداً يف حبثي هذا املوسوم ب

 ، ومل   )) مياًقِو وت ةًاسرِد (( "ىلَّحن املُ  مِ ِةاره الطَّ اِبتيف كِ  ِةعبر األَ ِباِه املذَ اَءهقَفُ
أدخر فيه وسعاً ، فأسأل اهللا أن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي ، وأن ال جيعل فيـه                 

  .لقادر عليهملخلوق حظاً وال نصيباً ، وأن ينفع به ويتقبله ، إنه ويل ذلك وا
  :التالية  النقاطيف وقد كان أهم ما ورد يف هذا البحث ما سوف أسطره

  يعود نسب أيب حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسي إىل الفرس. 
 ابن حزم سليل بيت عز وشرف ورئاسة . 
                ليس يف كتب تراجم ابن حزم من أطنب بذكر أسرته خال ما جاء عن ترمجة 

 .كر أخيه ، وأبنائه الثالثة ، وبعض أبناء عمومتهأبيه املقتضبة جداً ، وذ
                 ما اشتهر عن أيب حممد ابن حزم هو تطاوله وحدته على عدد ليس بالقليـل

من علماء عصره ، أو من سبقه ، والعجيب أنه برغم ذلك التطاول مل مينعـه                
 .من كونه رجالً منصفاً إذا ظهر له احلق وتبينه

 ًوبراعة يف التصنيف ابن حزم فريد عصره نباهة وحفظا . 
  هـ٤٥٦ تويف ابن حزم طريداً شريداً من أمراء زمانه سنة. 
 ابن حزم مدرسة علمية فذة ، هي حمل اهتمام العلماء وطالب العلم . 



  ةــمــاتــخــال

 

٥١٤ 

  ابن حزم آية يف التصنيف يف فنون شىت. 
               لى يف فقه الظاهرية ، وهو ديواناحمللى البن حزم باختصار هو شرح ملنت ا 

 .وين اإلسالم الكبار ولذا أثىن عليه مجع من العلماءجليل من دوا
        أحـدمها يتمثـل يف إمتامـه أو        : األعمال اليت خدمت احمللى على ضـربني  

 .اختصاره ، والضرب اآلخر ينقد احمللى أو يرد عليه
  ِفيِه : ( اإللزام بعبارة بسيطة هو اِزعنال ي ىنعاِلِف ِبمِإبطَالُ قَوِل املخ.( 
   م    : اإللزام أربعة  أركانواملعىن  " النتيجة"، والالزم   " املخالف"امللِزم ، وامللز ،

 ".ما ال ينازع فيه املخالف" امللزم به 
    تسليم املخالف باملعىن امللزم به ، ومنعه النتيجة ،         :  شروط صحة اإللزام ثالثة

 . واللزوم
            وفاسـد    ينقسم اإللزام إىل عدة أقسام بعدة اعتبارات ، فهو إلزام صـحيح 

باعتبار الصحة وضدها ، وهو إلزام متعد وقاصر باعتبار النتيجة ، وهو إلـزام      
 .مفرد ومركب باعتبار التكون

   ويتكـرر    ، وبعضها يتـداخل      اإللزام اليت طرقها ابن حزم كثرية      مسالك ،
وليس هذا التداخل والتكرر عيباً عند األصوليني وأهل اجلدل ، ومن مسالك            

اإللزام باحملال ، وبـالتحكم ، وبالتنـاقض ، وبـاجلمع           : لزام يف اإل  ابن حزم 
 .والفرق ، وباحلصر

   إبطال مذهب اخلصم مبعىن يقر به ، وهو طريق للعـودة           :  من مثرات اإللزام
 .للحق والتزامه ، ومييز الباحثني عن احلق من املمارين فيه

      كتـاب   بىن ابن حزم إلزاماته فقهاء املذاهب األربعة على عـدة أصـول يف 
 عمـل   - قول الصحايب    -احلديث املرسل   : الطهارة من حماله وهي تتمثل يف     

 . القياس-أهل املدينة 



  ةــمــاتــخــال

 

٥١٥ 

          ًقد يعتمد ابن حزم على بعض الروايات الضعيفة يف املذاهب وجيعلها مـذهبا
 ويف الواقع هي خالف املشهور يف املذهب كما فعل يف نسبته للحنفيـة            ،  هلم  

، وقوهلم   )٢( قوهلم بنجاسة املاء املستعمل   و ، )١( بجبواز قراءة بعض اآلية للجن    
يف بقاء طهارة املستحاضة حىت يدخل وقت صالة أخرى ، فإذا دخل الوقت             

، وكذلك نسبته ملالك عدة مسائل ، هي يف حقيقة األمر           )٣( انتقضت الطهارة 
 .)٤( ليست مشهور مذهبه

       ابن حزم يف نسبته للعلماء ما ال يصح عنهم يف ِهمعدة مسائل ومن ذلـك   و
ومهه يف نسبته أليب حنيفة التفريق بني النجاسة الواقعة علـى البـدن وبـني               

، وومهه يف نسبته للشافعية بتنجس املاء القليل         )٥( النجاسة الواقعة على الثوب   
إذا القى جناسة ولو مل تغريه ، فلو متم برطل من جناسة فهو كثري حينـها وال                 

 .)٧( ذلك من أوهامه رمحه اهللا ، وغري )٦( حيكم بنجاسته
          وإبطال مـذهب    تصحيح اإللزام ال يقتضي بالضرورة ترجيح مذهب املُلِْزم

وتـرجيح  م   اإللزام وإبطاله ال يعين إبطال مذهب املُلْـزِ        د ، كما أن ر    خمالفه
 ليس يعين ذلـك      " املالكية مزلْإلزام ابن حزم هنا ي    " :  فقولنا ؛ مذهب خصمه 

ال يلزم احلنفيـة    " : ؛ وقولنا   حزم وإبطال مذهب املالكية    رجحان مذهب ابن  
                                                

 .١٢٤ص ) ١(
 .٢٢٣ص ) ٢(
 .٥٠٧ ، وكذلك نسبته أليب حنيفة وأيب يوسف إطالقاً دون تفصيل ص ٣٢٣  ص)٣(
 وكذلك نسب  ،١٧١كتوسعه يف نسبته ألصحاب مالك مبنع االنتفاع جبلد الفرس إذا دبغ ص             ) ٤(

 .٣٢٣ ، ٢٩٣ ، ١٩٠للمالكية ما ليس مشهور مذهبهم كما يف ص 
 .١٣٩ص ) ٥(
 .١٩١ - ١٩٠ص ) ٦(
 ، ونسبته حملمد بن احلـسن ص  ٢٤٥ ، ونسبته أليب حنيفة ص ٢٠٣كومهه يف النسبة لزفر ص     ) ٧(

٢٥٢. 



  ةــمــاتــخــال

 

٥١٦ 

   ال يقتضي تـرجيح مذهبـهم وإبطـال مـذهب            "ما ألزمهم به ابن حزم    
؛ ألن القول السامل عن إيرادات        ولكن قد يفيد اإللزام يف الترجيح      ،ابن حزم   

ـ   اخلصوم أقوى ترجيحاً من األقوال املعترضة ، ف         وِددن رإذا مل يكـن مثـة ِم
ح ج ، ر  علماء واعتراضام على دليل اخلصم ما يبني زيفه وامتناع رجحانه         ال

 .)١( وإال فال
               بلغ عدد إلزامات ابن حزم فقهاء املذاهب األربعة يف الطهارة مـن كتـاب 

 إلزاماً هي تلزم الفقهاء الذين وجهـت إلـيهم          ٣٠ إلزاماً ، منها     ٦٥احمللى  
  ضحة يف كتاب الطهـارة مـن        من جمموع اإللزامات الوا    ٤٦وذلك ميثل   

 من جمموع   ٥٤ إلزاماً ال تلزم الفقهاء وهي متثل النسبة الباقية          ٣٥احمللى ، و  
ارة من احمللى ، هـذا      ربعة يف كتاب الطه   إلزامات ابن حزم فقهاء املذاهب األ     

 :ها إمجاالً ، وأما على وجه التفصيل فكانت كما يأيتمن حيث إحصاؤ
  حلنفية قياس الوضوء    ا يلزم    على التيمم يف وجوب النة جبـامع أن    ي

 .ما طهر للصالةكليه
            ال يلزم احلنفية واملالكية إبطال قوهلم يف جواز قراءة اجلنب اليسري 

من القرآن حبجة أنه ثبت عن بعض الصحابة وال خمالف هلم ؛ لعدم             
 .ثبوت املدعى بل الثابت اختالف الصحابة يف ذلك

   قولوا بزوال النجاسة حيث كانت مبـا        أن ي   يلزم املالكية والشافعية
 املتنجـسني   ِلع والن فتزال به من السبيلني ، وكذلك يقال يف اخلُ        

ا مىت دكَِلأِكت بالتراب فزالت النجاسة حامبطهار . 

                                                
 .٧٣ينظر ما سبق يف مثرات اإللزام ص ) ١(



  ةــمــاتــخــال

 

٥١٧ 

     قياس النجاسة يف البدن على جناسة اخلارج مـن         يلزم عامة احلنفية
وبنـاًء  ،  يقوم مقامها   السبيلني يف أا تزال من كل باألحجار وما         

 إذا تنجسا أما يطهـران      ِلع والن فعليه يلزمهم أن يقولوا يف اخلُ     
باألرض وحنوهاِكلْبالد . 
   يف االستجمار على مسألة     لشافعية قياس مسألة األحجار    ال يلزم ا 

يف وجوب االقتصار فيه على املنصوص ، لثبـوت        التراب يف التيمم  
 .الفرق بني املسألتني

 يلزم  ال    الشافعية قياس الس على الكالب يف تسبيع ما ولغـت        اِعب 
 فيه وتم اشترطوا يف حكم األصـل أن يكـون            ِهيِبِرت؛ وذلك أل 

 ، والعلة يف تسبيع ما ولـغ        ته وتدرك لَّ عِ فرعأي ت ؛  معقول املعىن   
     قَفيه الكلب مما ال ميكن إدراكه فال يلكن يلزمهم علـى   عليهاس ، 

 عـدم  داً ألصـلهم يف ر أن ال يقيسوا اخلنـزير على الكلب طَ       هذا
 .التعدية إذا مل يعقل املعىن

  قيـاس جـواز      أصحاب مالك أولوية القياس يف مـسألة        ال يلزم 
االنتفاع جبلد الفرس على ما أباحوه من االنتفاع جبلـد الـسباع            

 .لثبوت الفرق بني املسألتني
   قياس سِ   احلنفية ال يلزم على سِ   الطري اِعب ـم يف      اِعبالوحش ؛ أل 

   واقع األمر إمنا رجقَفَراً  ثَوا أقوى القياسني أَ   حدوا القياس اخلفـي   م 
ـ  اآلخر ، وهـذا علـى وِ       ِفع وض ِلو األَ ِرثَ أَ ِةوقُ لِ يِلعلى اجلَ   ِقفْ

 .م ِهوِلصأُ
  ـ على   القول بوجوب اإلعادة أبداً     يلزم املالكية ن أَ مى الـصالة   د

فيمن توضأ مبـاء   ، وذلك   ن ماء غري طاهر مىت علم ذلك        ء مِ بوضو



  ةــمــاتــخــال

 

٥١٨ 

ِرشبت  أو آكِ  ةٌلَالّ منه ج اجلِ الت إن عليه اإلعـادة    :  ، فال يقال   ِفي
عليه اإلعادة  : يف الوقت ، فإن خـرج الوقت فال إعادة ؛ بل يقال          

         أبداً مىت علم ، كما قيل ذلك فيمن مل يؤالصالة كما أُِمر ؛ ألن      د 
دة مىت وجبت عليه مل يسقطها خروج الوقت ، وهذا علـى            اإلعا

رواية من حكم لذلك املاء بعدم الطهارة ، أما على املذهب املعتمد            
وهو القول بطهارة ذلك املاء فيلزم القائلني به أن حيكموا بـصحة            

    ِرصالة من توضأ مباء شبمنه آكِ  ت اجلِ الت وبناء   ةُلَالّ ، أو اجلَ   ِفي ، 
 إلعادة صالة املتطهر بذلك املاء ال يف الوقـت ، وال            عليه فال معىن  

 .بعد مضي الوقت
   لزم الشافعية ال ي      وجوب التزام قيـاس الـس وحنوهـا علـى     اِعب   

     الكالب ؛ ألن جناسة الكلب تعِدبلكن يلزمهم على ذلك عدم       ةٌي ، 
إحلاق اخلنـزير بالكلب يف جناسة السِرؤ. 

      ًاالمتناع عن قياس كل ما ال نفـس لـه     ال يلزم أبا حنيفة ومالكا
سائلة على الذباب والدود وحنو ذلك مما جعلوه أصالً حبجة أـم            
إن قاسوا فقد خرجوا عن أصلهم يف أن كل ما القى الطاهر مـن              

  ؛ ألن العلة معقولة يف     القياس غري ممتنع   :النجاسة ينجسه ، بل يقال    
 بعـدم   قلِّعتم، فذلك   حنوه   و ِنب اجلُ وِد ود اِببعدم جناسة ميتة الذُّ   

 واحتقانه يف جِ   ِماحتباس الد ِهِمس   ، وقد رخـص الش ريف ذلك ،    ع 
 ما ال نفس له سائلة ، أما املالكيـة          لُّ أن يقاس على ذلك كُ     حصفَ

ـم ال حيكمـون   ر عنهم فال يلزمهم هذا األصـل ؛ أل     يف املشهو 
فها الريح والطعم واللون    بالنجاسة للطاهرات إال إن تغري أحد أوصا      

بنجاسة ، وإمنا يتوجه هذا اإللزام لبعض احلنفية وبعـض املالكيـة            



  ةــمــاتــخــال

 

٥١٩ 

     الذين ال يرون القياس يف الرفيلزمهم أن ال يقيـسوا     ،   سائغاً   ِصخ
ـ           داً ألصـلهم يف    رعلى ما صح به اإلمجاع أو ثبت بالنص سواه طَ

 اِببلـذُّ ذلك ، فال يلحقوا ميتة كل ما ال نفس له سائلة مبيتـة ا             
 فـال   ٍةصخ يف الطعام ؛ ألن املوضع موضع ر       هسم غَ صنالالثابت ب 

  .يلحق به غريه
      كل طائر على الذباب ، وال قيـاس      قياس   ال يلزم احلنفية واملالكية

عـدم صـالحية ومناسـبة      ؛ ل  وحنو ذلك  كل منساب على الدود   
واملؤثر خبالف ما أوردوه من الوصف املالئم       وهذا  الوصف للعلية ،    

 اِبب أنه ال يلزمهم قياس ذوات األرواح على الـذُّ      مِلعيف احلكم ، فَ   
 جبامع أا   اِبب طائر على الذُّ   لِّجبامع أا ذات روح ، وال قياس كُ       

وهو الطهارة  ،  فهذه األوصاف غري مؤثرة يف احلكم       ؛  دواب تطري   
؛ سها   خبالف احتباس الدماء يف امليتات أو عدم احتبا         ، أو النجاسة 

ا مؤثِّفإاةٌر يف احلكم فأنيط احلكم .  
            ُـ ال يلزم الشافعية أن يقولوا بطهارة املاء الناقص عـن الق  إذا  ِنيتلَّ

      ِعخالطه قطرة جناسة لعدم صحة ما ادـ    ي عليهم فيما ش ابتلـك   ه 
  بولٍ ِلطْرِ بِ ممالً إذا ت  طْ رِ الّ إِ ِنيتلَّ وهي مسألة املاء البالغ قُ      ؛ املسألة

        ِجوحنوه ؛ وذلك التفاقهم على أن هذا املاء نـ لَّ ؛ ألنه ليس قُ    س ا ت
لَّبل قُ،  اٍءمتوجناسة اٍءا م . 
    فَال يلزم ز  وِثر قياس الر    م على البول جبامع أ ا مسن غذاء   مِ يلٌِحت

         املروي  ، بل    وِثاحليوان ؛ ألنه مل يثبت عنه التفريق بني البول والر
   به ، وروي أنه قـال       قحلْ م وثُُوالر،  قال بنجاسة البول    عنه أنه   

   ما ، وعلى كال الروايتني ال يبطهارتوجإليه إلزام ابـن حـزم ،   ه 
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     وإمنا إلزام ابن حزم هنا يتوجه  ن ثَ  إىل مبعنـه ذلـك وهــو       ت   
حممد بن احلسن ومن ذهب مذهبه ، فيلزمه على هذه الروايـة أن             

ِحلْيا ق وثَلر   م بالبول جبامع أ ا مسفكما ،  ن غذاء احليوان     مِ يلٌِحت
          ِحلْأنه قال بطهارة البول مما يؤكل حلمه فكذا يلزمه أن يبـذلك   ق 

 يف التنجـيس    ٍرثِّؤ غري م  هركَ الذي ذَ  قر حلمه ، والفَ   لَِكروث ما أُ  
 قول بطهارة البـول  لزمه ال في،  فوجب املصري إىل التسوية يف احلكم       

إن القياس يقتضي أن يكون البـول       :  مجيعاً ، إال أن يقال     وِثوالر
  ا فُ  وِثجنساً كنجاسة الرلكو ن الغذاء ، وإمنـا      ما خبث مِ   ولَض

ِرتك        القياس يف البول استحساناً بالنص وهو حديث الع ِنريفيكون  ني 
حينئذ على أصوهلم وال يلزمه إذ ذاك ؛ لكن ملا ثبـت أن حممـداً               

 أن هـذا    نيب إىل القول بطهارته ت    وِث عن القول بنجاسة الر    رجع
  .اإللزام ال يلزمه

               ال يلزم مالكاً ومن تبعه أن يلتزم القول بطهارة أبـوال احليـوان  
كله ، وال مجيع ذوات األربع ، وال أن يلتزم القول بنجاسة أبـوال     

 بـبين آدم    ن البـهائم إحلاقـاً     مِ ِمن والغ ِلِبوأرواث كل ما عدا اإلِ    
 :ألمرين

 استصحاباً من مالك للرباءة األصلية ، وال يوجـد دليـل            . ١
 .للقائلني بالنجاسة

٢ .     ا حكم الطهارة ؛ و     لَلِّظهور العلة اليت ع    كونه مـأكول
      ِناللحم ، وعدم صالحية األوصاف اليت بعليها القيـاس    ي 

كـم ، فكـان إحلـاق    الً للحلَم به يف أن تكون عِ ِزلْالذي أُ 
  .اً من غريهدريف الطهارة والنجاسة أحسن طَال باللحوم األبو
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              ال يلزم احلنفية أن جييزوا الوضوء باملاء املستعمل يف رفع احلـدث
حبجة أم أجازوا الوضوء مباء تربد فيه من احلر جبامع تعرض املائني            
لعرق اجلسم ؛ ألن املدعى غري مسلم يف األصـل ، وإمنـا العلـة               

ـ  استعمل يف قربة ، ولذلك فُ      عندهم هو كون املاء     يف مـسألة    دِق
  .التربد فجاز استعمال املاء فيها دون املاء املستعمل يف رفع احلدث

             يلزم املالكية أن جييزوا رفع احلدث باملاء الذي تغري وصفه مبخالطة
الطاهرات إذا مل يغلب عليه الطاهر وخيرجه عن اسم املاء وذلـك            

ال خمالف هلم ، وبناء على عمل أهل        بناء على أقوال الصحابة الذين      
املدينة ، وعلى عدة فروع هلم وجب أن يطردوا فيهـا احلكـم يف             

 .هذه املسألة
                ال يلزم أبا حنيفة أن يلحق داخل القرية خبارجها يف جواز رفـع

احلدث بنبيذ التمر حبجة أنه قاس سائر األنبذة على نبيـذ التمـر ؛      
 .لعدم ثبوت املدعى

     أن يطرد يف أقواله فإما أن يقيس األمـراق وسـائر   يلزم أبا حنيفة
  األنبذة على نبيذ التمر يف جواز التطهر مـن كـل ذلـك لعـدم        
الفارق ، وال يصح شيء مما استحسنوا به من النصوص اليت تستثين            
نبيذ التمر ، فيصار إىل القياس وهو يقتضي عدم التطهري مبا عـدا             

 .فما عداه مثله يف احلكماملاء ، فإذا امتنع التطهر بنبيذ التمر 
               ال يلزم أبا حنيفة أن جييز الطهارة جبميع األنبذة حبجة أنـه روي

عن بعض الصحابة جواز الطهارة بالنبيذ ؛ ألن الصحابة مل يـصح            
 .عنهم يف ذلك نقل



  ةــمــاتــخــال

 

٥٢٢ 

                ال يلزم حممد بن احلسن أن مينع جواز رفع احلدث بنبيـذ التمـر
ه أكثر من قدر الدرهم     حبجة أنه قال مبنع جواز صالة من على بدن        

 .من النبيذ املسكر ؛ لعدم ثبوت املدعى
             ال يلزم املالكية والشافعية أن جييزوا الطهارة بالنبيذ حبجة أنه روي

عن بعض الصحابة جواز الطهارة بالنبيذ ؛ ألن الصحابة مل يـصح            
 .عنهم يف ذلك نقل

            طالن ال يلزم اجلمهور احلنفية واملالكية والشافعية أن يقولـوا بـب
طهارة املتطهر مباء مغصوب حبجة ما ثبت عنهم يف بعض الفروع ،            
  فاحلنفية والشافعية منعوا الطهارة باملـاء املـستعمل ، واملالكيـة           

   بطاهر ؛ وإمنا امتنع إلزامهم هنـا الفتـراق          طَِلمنعوا التطهر مباء خ 
املسائل ، فالنهي يف املاء املستعمل واملختلط بالطاهر راجع لـذات           

هي عنه ، خبالف مسألة النهي عن املاء املغصوب فهـو ألمـر             املن
 .خارج عن ماهية الفعل

           بـالنوم   يلزم أبا يوسف عدم التفريق بني التعمد والغلبة يف النقض 
 بني التعمد والغلبـة يف سـائر        قرفَ ، فكما أنه ال ي     حال السجود 

ا ا ؛ ألن النواقض شـأ نواقض الوضوء فكذا يلزمه عدم التفريق هن 
 مذهب احلنفية يف اتباع ظـاهر       عِس ، وإال فما يسعه إال ما و       واحد

وبني عدمه يف   ،  الرواية يف عدم التفريق بني تعمد النوم يف السجود          
 .لنوم يف كال احلالنيأنه ال ينقض ا

   ألئمة األربعة إحلاق كل نوم حبكم من ذهـب عقلـه يف             ال يلزم ا
وهي زوال العقل ؛    رين  يف األم تساوي العلة   حبجة  بطالن الطهارة   

  ألنه قد ثبت أن النوم درجات ، فال يـصح اإلحلـاق يف حـال               
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النوم غري املستغرق الذي يشعر النائم فيه مبن حوله ، ويدرك مـا             
 كان حاله    ال يعد يف حال ذهاب العقل ، ومن        إذاًحيدث له ؛ فهو     

 .كذلك فال تبطل طهارته
    أخذ بالرواية عن مالك يف األمر بإ       يلزم من    سعادة صالة الذي م

ذَكَره إذا مل خيرج الوقت ، فإن خرج الوقت فال إعادة ، وهو مـا               
قـول بوجـوب    ال هماستقر عند املغاربة من أصحاب مالك فيلزم      

 على الذي مـس     - خرج الوقت أو مل خيرج       -إعادة الصالة أبداً    
ن شرط صـحة الـصالة   ا عِلم من أصل مالك يف أن مِ       مذكره ، لِ  

مس ذَكَره فقـد انـتقض      ارة من احلدث ، وال خيفى أن من         الطه
 .وضوؤه 

       ن قَ يلزم احلنفية أن يبطلوا وضوء مل أو لَ  بمبشهوة حبجة    امرأةً س 
   م نقضوا طهارة مأ ن باشامرأته مباشرة فاحشة ، فكال األمرين       ر 

ن العدول ع هلم يف    وال حجة  يستويان يف احلكم إذ ال فرق بينهما ،       
،  ؛ لعدم صحته     )١ ( حبديث معاذ السابق ذكره    امستحسباالقياس  

  ولذا بقيت املباشرة الفاحشة على أصل القياس كمـا جـاء عـن       
أـم   حممد بن احلسن ، ويشهد لتساوي املسألتني وعدم افتراقهما        

اعتربوا أن املعىن يف نقض الوضوء يف مسألة املباشرة الفاحشة هـو            
 فكذا يقال يف مـسألة التقبيـل        و املَذِْي ،  كوا مِظنة للحدث وه   

 . فيلزمهم تسوية احلكم وإال فقد تناقضواواللمس بشهوة
             ال يلزم احلنفية أن ينقضوا الطهارة بالقُبلة واللمس بشهوة حبجـة

أم اعتربوا القُبلة واللمس بشهوة رجعة يف طالق الرجعية ، فـال            
                                                

  .٣١٢ ص) ١(
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سألة الرجعة ظـاهر ،  اعتبار إلحدى املسألتني باألخرى فاألثر يف م     
 .)١( دون مسألة الطهارة ، فافترقت املسألتان

              مامرأة بشهوة حبجة أ سن مال يلزم املالكية أن ينقضوا طهارة م
مل جيعلوا اللمس مبجرده ناقضاً ، أو مل جيعلوا الـشهوة مبجردهـا             

ـ رن ت بنقض الوضوء مِ  على القول   ناقضاً ؛ ألن الذي محلهم        ِبكُّ
 ِسمن لَ  هو اجلمع بني النصوص العامة يف نقض الوضوء مِ         يِنرماَأل

النساء ، واملخصصة بأنه ليس كل ملس ينقض الوضوء ، فلم يبـق             
 . الناقض للوضوءإال محل اللمس على ما ذكروه من املعىن

              يلزم العراقيني من املالكية أن يقولوا بنقض الوضـوء بظهـور دم
هم يقولون بانتقاض الوضـوء     االستحاضة وال سيما أن املغاربة من     

   ؛  لظهور دم االستحاضة يف حال فارقهـا الـدم أكثـر الوقـت            
، فدل علـى أن دم االستحاضـة حـدث      مشهور مذهبهم  وهذا

يوجب الوضوء ، واألصول اليت ألزمهم ابن حزم ا وهي احلديث           
 اليت ال يعلم هلم فيها خمالف منـهم ،  املرسل ، وأقوال الصحابة     

ينة ملِْزمةٌ هلم بنقض طهارة من استحيضت فوجب        وعمل أهل املد  
عليهم التزامها ، كما يلزم املالكية يف مشهور مذهبهم أن ينقـضوا          

 ،   فارقها مجيع األحوال سواء الزمها الدم أم     طهارة املستحاضة يف    
 استوى ذلك ؛ ألن دم االستحاضة حدث يوجب الوضوء ، وال            أم
 عنه  يِفث أو يفارق ؛ وإمنا ع      يف باب األحداث أن يالزم احلد      قرفَ

فْوقت الصالة داً للمشقةعفْعاً للحرج ور. 

                                                
 .٣١٤املسألتني ص يراجع ذكر الفرق بني ) ١(
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              ال يلزم احلنفية أن يوجبوا على املستحاضة أن تتوضأ لكل صـالة
 ما يدل علـى إجيـاب       حبجة أنه قد ثبت عن بعض الصحابة        

الوضوء لكل صالة ؛ وذلك ألن احلنفية ومن ذهب مذهبهم محلوا           
 قـد  ا وقتها بعدة أدلة ذكروها ؛ وألن النيب     املراد من الصالة هن   

أرشد املستحاضة إىل أن جتمع بني الصالتني بطهـر واحـد ، ومل             
يأمرها أن تتوضأ بينهما ، واملقام هنا مقام حاجة ، فلو كان جيـب    
الوضوء لبينه ؛ ألنه ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة ، فثبـت        

 يف ذلك من التيسري ودفع احلرج       أن املراد بالصالة هنا وقتها ، وملا      
 .بأمرها بالوضوء لكل صالة بعينها احلاصل 

  أقوال الصحابة    الشافعية األخذ ب   يلزم  اب الوضوء لكـل     يف إجي
 التزموا ذلك يف الفرائض دون النوافل ، فكـان          صالة ، فالشافعية  

فـإذا انتقـضت طهـارة      ،  يلزمهم أن يسووا بينهما يف احلكـم        
ستحاضة فال معىن إلبطال طهارة يف حـال دون   املستحاضة بدم اال  

حال ، والتفريق بني الفريضة والنافلة مبا فرقوا به بكـون النوافـل             
تتكرر فيشق مع أمرها بالطهارة أن تأيت ا فتنقطع النوافل هـو يف             
الواقع فرق غري مؤثر ؛ ألنه يقال مثـل ذلـك يف الفـرائض إذا               

 .اجتمعت 
     طْيلزم احلنفية أن يروهو عدم انتقاض الوضوء مبـس      ؛  قوهلم  وا  د

 بعدم نقض الوضـوء      بناء عليه   البلوى بذلك فيقولوا   وِممع لِ ِركَالذَّ
 والقَلَِس والرعاِف الشتراكهما يف العلة وهي أن ذلك ممـا           يِءالقَِب
تعـاِف    به البلوى ، وال يصح التفريق بني القليل والكثري مِ          معن الر
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 البلوى تتحقـق يف قليـل       ومموحنو ذلك ؛ ألن ع     والقَلَِس   يِءوالقَ
 .ذلك وكثريه

                يلزم احلنفية أن يفرقوا بني الدم الذي خيرج من البـدن وبـني دم
االستحاضة اعتباراً بتفريقهم بني دم احليض ودم االستحاضـة يف          
احلكم وعدم قياسهم أحد الـدمني علـى اآلخـر ، وال يـصح              

ـ  دم الِعرِق أن ذلك ي     االستدالل بكون احلديث قد ورد بذكر      عم 
ن أن املـراد باحلـديث      ملا مضى مِ   وقٍِر ع اُءممجيع الدماء لكوا دِ   

التفريق بني احلائض واملستحاضة يف احلكم ، فكما أن احلنفيـة مل            
      يقيسوا دم االستحاضة على دم احليض تعداً ، وجب أال يقيـسوا      ب

صاراً علـى مـورد     الدم اخلارج من البدن على دم االستحاضة اقت       
 .ون علة احلكم مما ال يعقل معناه النص ، وال قياس إذاً لك

               إذا التزم احلنفية ما مضى يف اإللزامني السابقني فـال يلـزمهم أن
 وكثريه حبجة أم نقـضوا الوضـوء        يِءينقضوا الوضوء بقليل القَ   

بقليل دم االستحاضة ؛ لكوم حينها اقتصروا على مـا ورد بـه             
 يف اإللزامني السابقني فإنه يلزمهم      تركَن مل يلتزموا ما ذَ    النص ، فإ  

   وا يف جطَِّردأن ياحلدث ناقضاً للوضوء يستوي يف ذلك قليلـه         ِلع 
 .وكثريه اعتباراً بنقضهم الوضوء بقليل دم االستحاضة

       ِال يلزم احلنفية أن يقولوا بالوضوء بِ  ِضقْن سالكـالم احملـرم     ِبب 
 وما فيه أذية للمسلمني ، وال       ِبِذ والكَ ِمت والش بن الس الفاحش مِ 

شـيٍء ِمـن     ِسميلزمهم أيضاً أن يقولوا بنقض الوضوء بسبب لَ       
ـ  ؛ ألن تلكم األشياء ليست أَ       والصلْبانِ اِمنص واألَ اِنثَواَأل حاثاً ،  د

 يف الوضوء من أشباه ذلـك    وما صح النقل عن بعض الصحابة       
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االستحباب ، يدل لذلك ألفاظ ما أثـر         على   هو يف الواقع حممول   
لكن يلزم احلنفية أن يقولوا بعـدم نقـض         عنهم يف هذا الشأن ،      
الً ملا استدلوا به مما أثر عـن        م وحنومها ح  يِءالطهارة بالرعاِف والقَ  

ـ من ذلك على االستحباب ، كما ح     يف الوضوء مِ   الصحابة   وا لُ
ـ و االسـتحباب ،      علـى  يف هذه املسألة آثار الصحابة       مراد   

      احلنفية بنقض الوضوء بالكالم احملـرم       ِلقُابن حزم هنا أنه إن مل ي 
وماألَ س اِنثَو ح الً منهم ملا أثر عن الصحابة       م     ، على النـدب 

   فإنه جيب عليهم حاآلثار عن الصحابة     لُم      يف مسألة الوضـوء 
لكون أمثال هذه األمور    ن الرعاِف والقَيِء والقَلَِس على الندب ؛        ِم

ينها يف احلكـم وإال فقـد       ليست أحداثاً أيضاً فالواجب التسوية ب     
 .تناقضوا 

            ال يلزم املالكية والشافعية أن يأخذوا باحلديث املرسل الذي أورده
 يف الـصالة ؛     ِةهقَهن القَ ابن حزم عليهم يف شأن األمر بالوضوء مِ       

 ألن مداحلديث على أيب العالية ،       ار ومرلَسهـذا ال تقـوم بـه        ه   
حوعلى فَ  ، ةٌج ِضر الت بصحته فإن األمـر بالوضـوء فيـه         يِمِلس 
محعلى االستحبابولٌم . 
            َون القدعم ال يوا يف قياسهم فكما أيلزم احلنفية أن يطَِّردـ قَه ةَه 

ـ قَهقَلْخارج الصالة حدثاً ، فيلزمهم أن حيكمـوا بـذلك لِ         يف ِةه 
ة لعدم وجود الفارق بني املسألتني ، وأمـا األثـر الـذي             الصال

استحسنوا به وعدلوا به عن القياس فإمنا كان يتجه االستدالل بـه            
 يف الـصالة علـى     ةُُهقَهلو كان صحيحاً ، فلما مل يصح بقيت القَ        

وهي كوا ال تنقض طهارة وال توجب وضـوءاً ،          ؛  أصل القياس   
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  لِّمن القَ أن الوضوء مِ   صحة احلديث يف ش    مث لو سقَهيف الـصالة    ِةه 
ـ قَهالقَلكان محله على اإلرشاد والندب تكفرياً للذنب احلاصل بِ         ِةه 

       ِصيف الصالة ، ويف كال احلالني ال يح الع ـذا      ولُد عن القيـاس   
 يف عـدم    واٌء يف الصالة ويف غري الصالة س      ةُهقَهاألثر ، فكانت القَ   

 .، وهو رأي مجاهري العلماء ذلك لِّكُنقض الوضوء ِب
       ال يلزم أبا حنيفة ومالكاً وم     ن وافقهما أن يقولوا بوجوب الغِلس 

 على م   ِنن خرج منه مبغري شهوة اعتباراً بقوهلم يف مسألة خروج        ي 
البول والغائط والريح وأا أسباب يف وجوب الوضـوء كيفمـا           

عتـرب يف املـين      بني املسألتني إذ امل    ِقرخرجت ؛ وذلك لثبوت الفَ    
خروجه بلذة وشهوة وهي حالته املعتادة خبالف خـروج البـول           

فلما تباينت العلـة  ، قاً لَطْ مِةذَّلَّوالغائط وحنو ذلك فال اعتبار فيها لِ     
 .يف املسألتني مل حيكم إلحدامها مبا حيكم فيه لألخرى

         ِقُّبعال يلزم مالكاً أن يبطل شرطه يف ت الر لِ اِحوسمعـة ،    اجل  لغ
 يف شأن اغتساله إثر طلوع الفجر       حبجة ما روي عن ابن عمر       

واجتزائه بذلك من غُسِل اجلمعة ؛ ألن ذلك األثر مل يثبت ، ولـو              
 مالكاً أيضاً لكونه ليس فيه ما ينفي كونـه          مِزثبت ذلك األثر ملا لَ    

 .اغتسل مث ذهب للصالة وذلك هو شرط مالك
  عدم إِ أن يقولوا ب    يلزم احلنفيةجِل   اِءزِل اجلنابة    غُساحليض عن غُس 

ـ  و اٍفوعدم إجزاء طَ  قوهلم يف   اعتباراً ب  ـ  ٍداِح وس ٍيع ـ  و    يف  ٍداِح
ن أن احلج والعمرة     مِ مدقَ مبا ت  عِفدن الذي ذكروه م   قرالِقراِن ، والفَ  

: ال ، أو يقـال   اخدت فَ ٍداِح و ٍسنن جِ وإن اختلفا إال أما عبادتان مِ     
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يتدالقَ لُاخ داملُ ر شترومها الطواف والسعي دون ما     ؛   املتفق فيهما    ك
 . والوقوف وحنو ذلك ِيم الرنال يتفق ِم

             يلزم اجلمهور أبا حنيفة ومالكاً والشافعي أن جييزوا املسح علـى
 لٌاِئ منهما ح  الً كُ نَّ كما أجازوا املسح على اخلفني جبامع أَ       ِةاممالِع

يف ملٍّحو ردالش رِبع معليه  ، فجاز املسح ِهِحس. 
             يلزم أبا حنيفة ومالكاً أن يقيسا ترتيب أعضاء الوضوء على ترتيب

        أفعال الصالة فكما وجب الترتيب يف أفعال الصالة وحرم ت ِكنيس 
 تشتمل كـل    ِنيتضح م ِنيتادبأفعاهلا فكذا الوضوء جبامع كوما عِ     

لى أفعـال متغايرة يرتبط بعضها ببعض ؛ فيتحـتم      واحدة منهما ع  
ترتيبهما على ما ثبت يف الشرع ؛ ألن العبادة تشتمل على أفعـال             

        وصفات فلما وجب مراعاة أفعاهلا على مـا ورالـشرع بـه ؛      د 
 . التعبد حيصل باجلميع بأمر واحد فكذلك يقال يف صفاا ؛ ألن

      ال يلزم الشافعية أن جييزوا تِكنلوضوء ِب ايسحِةج ِو مـا رعـن  ي 
 للشافعية  هم ذلك ، وكون هذا أصالً     إباحتن   مِ علي وابن عباس    

ا مل يصح لدى الشافعية ما حكاه ابن حـزم     ملَ: تركوه ؛ ألنه يقال   
ـ     عن علي وابن عباس       ِضرفلذلك مل يلتزمه الشافعية ، وعلى فَ

التيِمِلس   ِو بصحة ما رقدمي املياسر علـى     على ت   عنهم فهو حممولٌ   ي
    امليامن يف اليدين والـرـ  ِنيلَج    بـذلك أبـو عبيـد    هرس كمـا فَ
 .وأمحد بن حنبل وغريمها

            ِال يلزم مالكاً أن يقول بعدم وجوب املواالة يف الوضوء بحأنه  ِةج 
 لوجود الفارق    ترك املواالة يف نظائر هذه املسألة ؛       ثبت عنه إباحته  

  وضوء ، وبني النظـائر الـيت ألزمـه ـا           بني مسألة املواالة يف ال    
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 ، ومل خيالف مالك قول عمر يف هذا الشأن بل هو دليـل        ابن حزم 
 .)١( له على وجوب املواالة كما سبق

     وءِ      يلزم املالكية أن يقالشك  ولوا بعدم وجوب الوضوء يف حال طُر 
   يف احلدث مع تيف الصالة   اً الطهارة سواء كان هذا الشك حدث      ِنقُّي 

 يقِرفْ يف ذلك ، والتفريق بني الصورتني هو ت        قرخارجها إذ ال فَ    أم
بني املتماثلني ، فإن أبوا إال أن جيعلوا الشك يف احلـدث ناقـضاً              

 ذلك فيما لو كان الشك حادثاً أثنـاء         لَثْخارج الصالة فليقولوا مِ   
     ا واِحالصالة ؛ ألن النواقض شأـ  ،   يف نقض الطهارة     د  قروال فَ

  .اٍل دون حاٍلني حفيها ب
         من تـابع   إىل    يتوجه إلزام ابن حزم يف مسألة املسح على اجلوربني

ن املسح على اجلوربني ؛ كالطحـاوي وغـريه   أبا حنيفة يف املنع مِ  
تباراً مبـا ثبـت عـن       فيلزمهم أن جييزوا املسح على اجلوربني اع      

فية يف   هلم يف ذلك ، وأما احلن      فاِلخمل يثبت هلم م   الصحابة الذين   
 بـل قـد      ، م موافقون هلذا  ؛ أل   ذلك معتمد مذهبهم فال يلزمهم   

ثبت أن أبا يوسف وحممد بن احلسن قد احتجا مبا ثبـت عــن              
 يف هذا فال معىن إللزامهم ذا وهم يقولون به ، أمـا             الصحابة  

املالكية فيلزمهم أن يقولوا جبواز املسح علـى اجلـوربني دون أن            
  ا ميشترطوا كولَّج؛ ألن الثابت عـن الـصحابة        ةًد   املـسح 

      ا معلى اجلوربني مطلقاً دون تقييد بكولَّجلَةً     دعنفوجب ،  ةً ، أو م
      وِنن ذهب منهم إىل اشتراط كَ     املصري إليه ، وكذا الشافعية يلزم م 

 اجلورب منعالً أن جييز املسح على اجلوربني ولو مل يكونـا            ِلفَسأَ
                                                

 .٤٣٠ينظر ص ) ١(
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 ، وال سيما أن ذلك      تباراً باإلطالق يف أفعال الصحابة       اع منعلَِني
 .ق مذهبهم كما ذكره النووي وغريه حتقي
        ُيلزم احلنفية أن يقولوا جبواز املسح على اخلـ  القصري الذي قُف  عِط

ـ    مِ راِهحتت الكعب إذا كان الظَّ     ـ  وقن الكعب فَ ـ  مِ ف اخلُ  اردقْ
ـ  املُ فم املسح على اخلُ    ، وذلك اعتباراً بإباحته    ِنيعبـصأُ خإذا  ِقر 

ع ، كما يلزم املالكية أن      اِبص عن ثالثة أَ   لُِّق فيه ي  ِقرخ الت اردقْكان مِ 
 ف القصري اعتباراً بإباحتهم املسح على اخلُ      فجييزوا املسح على اخلُ   

ـ قاً يسرياً ، وقد ذكروا أن اليسري هو ما كـان مِ         رخ ت ِقرخاملُ  اردقْ
 .ف اخلُيِعِم جثَلْ ال ثُفن اخلُ ِمِمد القَِثلْثُ
              ـ ن ال يلزم املالكية أن يقولوا ببقاء طهارة القدم إذا أخرجـت ِم

 أم أبقوا على طهـارة      ِةجح بِ فن اخلُ  إىل موضع الساق مِ    فاخلُ
   ِقالقدم ملن نزع عبه       ال تزول   ِبِق إىل ذلكم املوضع ؛ ألن إخراج الع 

ياً ، خبالف إخراج القـدم  اِقدم عن استقرارها فكان احلكم ب     فيه الق 
    عن استقرارها فانتقضت طهارا ، وقد كـان حريـاً          لوأا تزو 

   ِزلْبابن حزم أن يقول الصحايب الذي ال خمالف له يعرف        املالكية ب  م
 علي يف عدم انتقاض الطهارة ملن نزع خفـه          ِرثَأَمن الصحابة وهو    

 أو  يِهفَّقوهلم يف نقض طهارة القدمني ملن خلع خ       به   لَِطبلي،   أو نعله 
جوريِهبأو ن سح عليهما ، فلعله مل يطلع عليه  بعد امليِهلَع. 
              يلزم املالكية والشافعية أن يبطلوا الصالة يف حق املتيمم إذا وجـد

           اِحاملاء أثناءها ، وال ميضي يف صالته ؛ ألن احلدث شأنه وفمـا   د 
ـ       كان ناقضاً خا    ، وإذا قررج الصالة ، كان ناقضاً أثناءهـا وال فَ

  لَطَانتقضت الطهارة بالصالة ، وعليه اسـتئنافها ، واعتـراف         ت 
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 احلنفية ها بِ نالِنطْب    صالة املتيمم إذا و جد    ـ  املاء خالل صالته م  مِزلْ
ألن مـا     يف الصالة ؛   ِةهقَهالقَهلم بإبطال قوهلم يف نقض الطهارة بِ      

 .رج الصالة أبطل فيها ، وما ال فالأبطل خا
        صـالة املتـيمم إذا وجـد        الِنطْيلزم أبا حنيفة أن يقول بعدم ب   

  املاء خالل الصالة ، وأن يأمره بالتمادي ، مث يتطهـر ، مث يعـود               
        فيبين على صالته ، وذلك قياساً على مسألة م ن سقَباحلدث وأنه   ه 

ـ          صـالته ، وال عـربة      ن  يتطهر ، مث يعود فيبين على ما مضى ِم
  القيـاس  قد ثبـت ضـعفها ، فيـصار إىل     وٍصصنباستحسام بِ 

 .املذكور
               يلزم أبا حنيفة أن حيكم بصحة صالة املتيمم إذا وجد املاء أثنـاء

         ن أحدث يف آخر    صالته بعد أن قعد قدر التشهد ، اعتباراً مبسألة م
 بني  قر وال فَ   التشهد وأن صالته متت إذاً ،      اردقْصالته بعد قعوده مِ   

املسألتني ، وهذا القول هو قول صاحبيه ، وبه أخـذ الطحـاوي             
 .)١( ن احلنفيةوغريه ِم

             ِر ِمن الـصالة بـالتيممال يلزم أبا حنيفة أن مينع احملبوس يف احلَض 
حبجة أنه منع غري احملبوس يف احلَضِر ِمن الصالة بالتيمم ، لثبـوت             

 .الفرق بني احلالني 
   وا يف أحكامهم فإما أن يقولوا بعدم وجوب          يلزم احلنفيطَِّردة أن ي

النيف التيمم ؛ ألنه بدل مِ      ِةي        ـ ن الوضوء ، واملبدل ال جيب له الن ِةي 
        فكذا بدله ، فإن أبوا ذلك ، وأثبتوا النللتيمم فيلزمهم أن يوجبوا     ةَي 

                                                
 .٤٧٥يراجع ذلك ص ) ١(
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الندل مبـا   يف الوضوء ؛ ألن الوضوء أصل التيمم فكيف حيكم للب   ةَي
  ! ال حيكم فيه للمبدل ؟

           يلزم اجلمهور احلنفية واملالكية والشافعية أن ال يوجبوا االستيعاب
يف مسح الوجه والكفني يف التـيمم اعتبـاراً بـأم مل يوجبـوا              

   . قراالستيعاب يف املسح على اخلفني وال فَ
  اعتبـاراً بقـوهلم يف      جيعلوا أقل احليض يومني    أن احلنفية يلزم ال 

 وجـه  لتبيينهم ؛ يقتضي اثنني     يف مرياث األم   جعلهم لفظ اإلخوة  
 فيه يأت مل احليض يف الوارد ديثـاحل فإن ؛ عندهم بينهما الفرق

 يف أتى الذي ثلُِم ثالثة نِم أقل على فيه اجلمع محل على األدلة نِم
 علـى  قدـانع قد اإلمجاع فإن ؛ املواريث آية يف واردـال اجلمع

 عباس ابن عن اإلسناد ضعيفةَ روايةً إال فصاعداً اثنني على لهـمح
 .ذلك خبالف عنهما اهللا رضي
             ًيلزم املالكية والشافعية أن حيدوا أكثر النفاس بأربعني يوماً اتباعـا

 . يف ذلكملا أثر عن بعض الصحابة 
        علـى احلـيض يف فَاسال يلزم أبا حنيفة وأبا يوسف أن يقيسا الن 

ثْرةً ؛ ألنه يكون قياساً يف مصادمة الـنص ، وال           توحيد أَمِدِهما كَ  
قائل بأن دم احليض ميتد إىل أربعني يوماً ، يف حني أنـه ثبـت يف                
بعض اآلثار ما يبني أن أكثر النفاس أربعون يوماً ، فهذا احلـد يف              
أكثر النفاس ، وليس كذلك احليض إذ العربة فيه للوجود ، وأكثر            

وماً ، أو سبعة عشر يوماً علـى        ما وجد فيه احليض مخسة عشر ي      
اً يف  تنع أن يكون أَمـدهما واِحـد      خالف بني العلماء ، لكن ال مي      

التحديد بالقلة ، وهو أنه ال حد ألقلهما ، فإذا ظهـرت صـفات             
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احليض أو النفَاِس اعترب حكمها ِمن اإلمساك عن الصالة والـصوم           
صامت وحلَّـت   وحنو ذلك ، فإذا رأت الطُّهر اغتسلت وصلت و        

 .لزوجها 
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النبويةفهرس األحاديث  

  
 )وِترقبل أَنْ ت امناِن : فقال ،أَتامنت ينيةُ ِإنَّ عاِئشقَلِْبي،  يا ع امن٢٨٣  )وال ي  
  ١٤١  ..)ِجِد فَلْينظُر فَِإنْ رأَى يف نعلَيِه قَذَرا ىل الْمسم ِإكُدح أَاَءا جذَِإ (
  ٥١١ .. ) الصالِة ِن دم الْحيِض فإنه دم أَسود يعرف فَأَمِسِكي عانَا كَذَِإ( 

  ٢٩٩-٢٩٨   )إذا مس أحدكم ذَكَره فَلْيتوضأْ ( 
  ٢٨١  ..) اُنظُروا ِلعبِدي :كَته يقولالِئلَّه ِبِه مإذَا نام الْعبد يف صالِتِه باهى ال( 
  ١٥١  ) التراب له طَهور نَِّإ اَألذَى فَيِهلَعنم ِبكُدح أَئَِطا وذَِإ (

إذا وقَع الذُّباب يف شراِب أَحِدكُم فَلْيغِمسه ثُم ِلينِزعه فـإن يف ِإحـدى      ( 
اًء وِه دياحنى ِشفَاًءاُألجر١٩٧  )خ  

  ١٨٥  )ِإذَا ولَغَ الكَلْب يف اِإلناِء فَاغِْسلْه سبع مراٍت ، واِهلر مرةً ( 
 )ِجارأَ فَعِسحنو وَءض٤٣٠،٤٣٤  )ك  
  ٣٤٤  ..) فَكَانت ترى الدم  ،امرأَةٌ من أَزواِجِه   اعتكَفَت مع رسول اهللا(

  ١٠٦ ) اَألِجري أَجره قَبلَ أَن يِجف عرقُهأَعطُوا( 
 ) ِبيالنالةُ والص تأُِقيماِجي رنالً يِجِد جساِنِب الْمفَ،  يف جا قَم٢٨٤  ..) ام  
  ١٤٨  )الـدم ِمقدار الدرهم يغسل ، وتعاد منه الصالة( 
  ١٦٧  )اً ِمن ِكالِبك بلَّهم سلِّطْ علَيِه كَلْال( 
 )م رأَمفَن كلَ شم يكَِردملَّ صِغلْى ِبأَنْ يىع ِنيبيو كِقِني لَ الش٤٣٧  )ى الْي  
  ٢٨٦  ..) اٍمي أَةَالثَ ثَ ، أَو مساِفِرينراًفْا سنا كُذَنا ِإافَفَ ِخعِزـنال نا أَنرِم أُ(

  ١١٩،٤٧١  )..ر ـاَء عشـِد الْمـ مل يِجِإنْوُء الْمسِلِم وـيب وض الصِعيد الطَّنَِّإ( 
  ٣٤١-٣٤٠  ..) أن جتمع- رضي اهللا عنها - جحش  بنت  أوصى حمـنةأن النيب ( 
  ٢١٢ ، ٢٠٩  ..) رد الروثَ ملا أُِتي ِبحجريِن وروثٍَة حال اسِتنجاِئِه أن النيب ( 
  ٣١٦  )ى ومل يتوضأْلَّثُم ص ، قَبلَ  أَنَّ النيب( 
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 ) يباَءت ِإىل النلَيٍم جس أَنَّ أُم َت لَالَقَفههدةُ ِعناِئشعولَ اللَِّه: وس٣٨٣  ..) يا ر 
٤١٤   )ِر الْوضوِءمن آثَا محجِلني ِإنَّ أُمِتي يدعونَ يوم الِْقيامِة غُرا (  
٢٠٥-٢٠٤    ..) ؟ أَأَتوضأُ من لُحوِم الْغنِم  سأَلَ رسولَ اللَِّهأَنَّ رجالً(  
٣٥٧-٣٥٦..)  اِعقَ الراِت ذَِةوز يف غَةًلَي لَنيِمِلاملس حرسا أَنَّ رجلَِني ِمن الصحابِة (  
١٨٣ ، ١٦٥  ..)نعم( :ضأُ ِبما أَفَضلَت الْحمر فقالسِئلَ أَيتو أن رسول اهللا (  
٢٨٤   ..)لَيلَةً فَأَخرها حىت رقَدنا يف الْمسِجِد شِغلَ عِن الِعشاِء أن رسول اهللا (  
٣٣٨   ) ِللصالَِة أَوالً وآِخراًنَِّإ(  
 )ِماساًأَنَّ ن انووتةَ اجنيرةَ  عِدينهلم رسول اللَِّه ،الْم صخفَر   (..  ٢٠٤-٢٠٣ 
٤٨٨  ..) ِبكَفَّيِه اَألرض   يِب فَضرب الن ، يكِْفيك هكَذَاانَا كَمنِإ(  
١٠١  ) ِإنها ِمن الطَّواِفني علَيكُم(  
٢١٤  ).. يستِتر ما فَكَانَ ال أَما أَحده ،وما يعذَّباِن يف كَِبٍري، ِإنهما لَيعذَّباِن (  
٢٨٥-٢٨٤  ).. إذا قام رسول اللَِّه:فقلت هلا ، ِبت لَيلَةً ِعند خالَِتي ميمونةَ ِبنتِ الْحاِرِث(  
٩٩ )جبواز أن يضحي بالعناق     أبا بردة ختصيص الرسول (  
٩٩  ) ده بقبول شهادته وح   خزمية بن ثابت ختصيص الرسول (  
٣٣٩، ٣٣٨   )توضِئي ِلوقِْت كل صالٍة(  
٤٠٢  .).ن صوٍف فلم يستِطع أَنْ يخِرج وعلَيِه جبةٌ ِمتوضأَ فَلَما بلَغَ ِذراعيِه (  

  )..  يا رسولَ اهللا: فقالتإىل النيب  جاَءت فَاِطمةُ ِبنت أيب حبيٍش (
٣٢٤،٣٣٢،  

٣٣٥-٣٣٤،  
٣٥٦-٣٥٥ 

 )خرجر اهللا ولُس ِف ي بأَِضع فَِهاِرفَس سفَيالً لَار مرلَوا عى ر١٨٤ – ١٨٣  ).. ٍلج 
 )يِعد قَ الةَالصداَأل ركُ اليت اِميِتن يِضِحتِف نيثُ  ،ايهاغْ ملِّي يِلِست٤٩٢،٤٩٤   )وص 
٤٣١،٤٣٤ ) ..ِر قَدِمِه لُمعةٌ قَدر الدرهِم مل يصبه الْماُءي ظَهِفي ولِّصرجالً يالنيب رأَى (  
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٤٢٨  ..) يف صالته ، وأنه سلَّم قبل متامها ، مث ملا ذكره الصحابةسهو النيب (  
٤٤١  ..) يف الصالِةيءالرجلُ الذي يخيلُ إليه أَنه يِجد الششِكي إليه (  
١٦٠  ..)طَهور ِإناِء أَحِدكُم إذا ولَغَ فيه الْكَلْب أَنْ يغِسلَه سبع مراٍت (  
٤١٦   )ِهِسأْر ِبحس مم ثُيِهلَج ِرم ثُيِهد يم ثُهجه ولَسغَ(  
٢١٢  )فَأَتيته ِبحجريِن وروثَِة ِحماٍر(  
٣٨٤   ) فَاغْتِسلْا فَضخت الْماَءذَِإفَ(  
٣٣٧   ) فَلْيصلِّةُ رجٍل من أُمِتي أَدركَته الصالمايفَأَ(  

7 8   [ ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶Z     قال اهللا تعـاىل ، :  
  ) فَعلْتدقَ(

١١٧-١١٦،  
٤٢٧ 

٢٨٤  )ونَؤ ثُم يصلُّونَ وال يتوض ، ينامونَكان أَصحاب رسول اللَِّه (  
٢٨٣  ) ثُم يقُوم فَيصلِّي والَ يتوضأُ ،ى ينفُخت ينام ح يب النانَكَ(  
  ٣٧٢-٣٧١  ..) فَجاَء رجلٌ ضِرير الْبصِر فَوقَع  ،يصلِّي ِبأَصحاِبِه  اِهللا ولُس رانَكَ( 

 )ِد رهاُء على عفَسِت النكَاناِهللا وِلس ماً  توي ِعنيبا أَرِنفَاِسه دعب د٥٠٤،٥٠٦،٥  ..)قْع
١٢  

 ) رمِكٍر خسكُلُّ م ،امرٍر حمكُلُّ خ٩٢  )و  
  ٣١٨   ..) وِرجالي يف ِقبلَِتِه  كنت أَنام بني يدي رسول اهللا( 
  ٣١٢  ..)لٌ ـ رج: فَجاَء رجلٌ فقال يا رسولَ اهللا جاِلسا ِعند النيب نت كُ(

  ،٢٥٠   ..)لَيلَةَ لقي الِْجن كنت مع النيب ( 
٢٥٧-٢٥٦  

 )ش بنوال الْج اِئضأ الْحقْرال تِمئاًي آِن ن١٢٨  ) الْقُر  
 )ِلالةَال ص ملَن مقْ يأُأ ِبرالقُم ٦٦  ) آِنر  
 )غاِئِم ، وال يكُم يف املاِء الددأَح ولَنبِةال يابفيه من اجلَن ِسلَن٢٢٥  )ت  
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  ٢١٣-٢١٢   ..)لَكُم كُلُّ عظٍْم ذُِكر اسم اللَِّه عليه يقَع يف أَيِديكُم أَوفَر ما يكُونُ لَحما( 
  ٥٨  ) يِمِح الرِنمح اهللا الرِمسب ِبتكْ ينْ أَاًيِل عرما أَملَ ( 
  ٢٨٠  ..) نام ساِجداً وضوٌء حىت يضطَِجع نى ملَ عيسلَ( 
 )ِن ِمنيتالْقَطْرِة وِفي الْقَطْر سكُونَ لَيوٌء إال أَنْ يضِم وم الداِئالًاً د٣٥٤  ) س  
  ٢٠٣  )ما أُِكلَ لَحمه فَال بأْس ِببوِلِه( 
  ١٩٨   )ِه فَكُلْ ليس الظُّفُر والسنما أَنهر الدم وذُِكر اسم اللَّ( 
 )الطُّـا ِمم ِسنحأُ فَيضوتباً فَيذَن ذِْنبِمٍن يؤٍد مبـن عور٣٧٦-٣٧٥   ..)ه  
  ٤٠٣  )مسح علَى اخلُفَِّني والِعمامِة ( 
 )مفَن لَفِلِفِهالَقَ حالَّ: يف حى وزالعقُلْ ؛ الِت وِإ ال :فَلْي ٣٦٧   ..) ال اهللاِإلَه  
 )مقَاَء ن  ، فعأو ر ،الأو أَمذَى يف ص ِرفصنأْ ، ِتِه فَلْيضوتلْيِن ، وبلْي٤٧٢  ..)و  
  ٣٤٠  )من نام عن صالٍة أَو نِسيها فَلْيصلِّها ِإذَا ذَكَرها ( 
  ٥  ) لديِناً يفَقِّهه ِفي امن يِرِد اهللا ِبِه خري( 
  ٣٨٣  )هلْ تِجد شهوةً ؟ ( 
 )وا ِمذَِإوٍر فَأْتِبأَم كُمترا أَمنهم  متطَعت٤٢٨-٤٢٧  )ا اس  
  ١٥٨ ، ١١٩  )وجِعلَت تربتها لنا طَهوراً ، داـرض كُلُّها مسِجَألوجِعلَت لنا ا( 
  ٤٦١   ) الناِرنعقَاِب ِمويلٌ ِلَأل( 
  ٣٦٠  )وِمن دسعٍة يمُأل ِبها الفَم ( :وذكر منها)  يعاد الوضوَء ِمن سبٍع  (
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ل للجنب إذا غسل رأسه باخلَِطِْميسعلي وابن مسعود   .إجزاء الغ
وابن عباس ٢٣٤ 

وضتِجِد املاَء فَلْتِبيِذِإذَا مل تعلي . أْ ِبالن ٢٤٧ 
ِمكقَد ِمن كْترا تعمر  .اغِْسلْ م ٤٣٢، ٤٣١،  

٤٣٥، ٤٣٤ 

  .أكثر النفاس أربعون يوماً 
  عائذ بن عمرو،

عثمان بن أيب العاص، 
  أنس ، ابن عباس

٥٠٢-٥٠١ 

علي وابن مسعود  .أمرا بطوافني وسعيني على القَاِرِن  ٣٩٤ 
زيد بن ثابت  . إخوة األخوين تسمي العرب إن ٤٩٧ 

وا  رِكبوا البحر فَلَم يِجد    أَنَّ جماعةً ِمن الصحابِة     
أبو العالية  ..اً ِإال ماَء البحِر ونِبيذ ٢٤٦ 

عمر  .ِإنْ كَانت ِمثْلَ ظُفِْري هذَا ال تمنع جواز الصالِة ١٤٩-١٤٨ 
ابن عمر وأبو أمامة  ..ن وضوءأما كانا ينامان قعوداً ، مث يصليان دو ٢٧٧ 

ُأل الفَممةً تعسد علي  .أَو ٣٦٠-٣٥٩ 
وِقـبالَ يف الس،  ههجلَ وسأَ فَغضوت ِه،  ثُميدي٤٣١  ابن عمر ..و  

  ٤٩٨  ابن عباس  .. µZ¶¸¹]: بقوله ثناؤه جل اهللا عىن بل
  ١٤٩  ودعلي وابن مسع  .تقدير النجاسةَ ِبالدرهم

  ٣٦٤  ابن عباس   .. وحدثُ اللِّساِن ، حدثُ الْفَرِج:احلَدثُ حدثَاِن
 جراِص الفاروق خو بن الْعرمع كٍْب ِفيِهم١٨٥-١٨٤  عمر  ..يف ر  

  ٣٩٠  أبو قتادة  ..ضفُنيفَرآه   ،ِةعم اجلُوم يهِدلَ وِضع بدخلَ علَى
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أَرى رقَالًج اَءد جهقَ ود توأَضو ترعمر  ..ك  
٤٢١ 

٤٣١،٤٣٢ ،
٤٣٥ ،٤٣٤  

  ٤٦٢  علي  ... ثُم توضأَ ومسح ،رأَيت عِليا بالَ قَاِئما
  ٨٢  عمر  .رجوع عمر لقول معاذ يف ترك رجم املرأة

  ٢١٠  ى األشعريأبو موس  .. صلى أبو موسى على موضع فيه ننت وروث
  ٤١٧  عثمان  .كان يرى وجوب ترتيب الوضوء

   ٣٨٧  ابن عمر  .. ئِزتجي يغتِسلُ بعد طُلُوعِ الْفَجرِ يوم الْجمعةِ فَانَكَ
 بنج وهو هدأُ ِورقْر١٣٢  ابن عباس  .كَانَ ي   

   ٤٩٩  عثمان  ..يف ومضى ، قبلي كان ما أرد أن أستطيع ال
ِبيذال بوِء ِبالنضِبالو ٢٤٧  علي  .أْس   

 يكدقَبلَ ي لَيكأَ ِبِرجدبِبأْن ت أْس٤١٦  ابن عباس  .ال ب   
   ٣٦٤  ابن مسعود  ..ن أَتوضأَ من الْكَِلمِة الْخِبيثَِة أَحب إلَي َأل

   ٤١٥  علي  .تما أُباِلي إذَا تممت وضوِئي ِبأَي أَعضاِئي بدأْ

  ..املـرأة اجلنب واحلائض إذا امتشطت ِبِحناٍء رِقيٍق 

سعيد بن املُسيب 
وعـن صواحب النيب 

 ، من نساء األنصار 
  والتابعات منهن

٢٣٥   

   ٣٦٥  علي  ..أَحِد املُرتدين  كانت يف عنِق مس بيده صِليباً
   ١٢٥  عمر وعلي وسلمان  .منع اجلنب من قراءة شيء من القرآن

   ٥١٢ ،٥٠٥  ابن عباس  .النفَساُء تنتِظر نحوا من أَربِعني يوماً

علي وابن عباس   .وجوب الوضوء على املستحاضة لكل صالة
   ٣٢٦  وعائشة
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   ٢٧٦  عمر  .وجوب الوضوء على من نام مضطجعاً دون غريه
   ٣٦٤  عائشة  .. الطَّعاِم الطَّيِب والَ يتوضأُ نم ِمكُدحيتوضأُ أَ

  أبو سلَمةَ بن   ..جيزئ اجلنب إذا غسل رأسه بالسدِر ، واخلَِطِْمي
   ٢٣٦  عبد الرمحن بن عوف
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١٧٩  عبد اهللا بن عبد الرمحن= ابن أيب زيد القريواين  
١٣٠  عبد اهللا بن حممد العبسي= بة ابن أيب شي 

١٨٩  أبو عيسى عبد الرمحن بن أيب ليلى = ابن أيب ليلى  
٨٦  عثمان بن عمر = ابن احلاجب  
٢٩٦  عبد الرمحن بن القاسم= ابن القاسم  
١٣٠  عبد اهللا بن املبارك= ابن املبارك  
٤٩٢  علي بن عبد اهللا بن جعفر= ابن املديين  

١٢٣   بن املسيبسعيد= ابن املسيب  
١١٢  حممد بن إبراهيم= ابن املنذر  
١٧٢  حممد بن إبراهيم االسكندراين = ابن املواز  

٤٠  إمساعيل بن يوسف= ابن النغريلة  
١٢٧  حممد بن عبد الواحد = ابن اهلمام  

٦٥  عبد القادر بن بدران= ابن بدران الدمشقي  
١٢٩  علي بن خلف= ابن بطال  
٧٠  د بن عبد احلليمأمح= ابن تيمية  
٨٦  حممد بن أمحد= ابن جزي  
١٧٢  عبد امللك بن حبيب= ابن حبيب  
٢٢٧  أمحد بن علي= ابن حجر  
٢٠  علي بن أمحد= ابن حزم  

١٢٤  عبد الرمحن بن أمحد= ابن رجب  
٥٤  حممد بن حممد= ابن زرقون املالكي  

٢٩١  حممد بن سريين= ابن سريين  
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١٢٢  عبد اهللا بن عباس= عباس ابن  
٥٢  حممد بن علي= ابن عريب احلامتي  

١٨٣  عبد اهللا بن عمر= ابن عمر  
١٢٧  قاسم بن قطلوبغا= ابن قطلوبغا  

٣٧٨  حممد بن أيب بكر= ابن قيم اجلوزية  
٣٤  إمساعيل بن عمر= ابن كثري  

١٤٩  عبد اهللا بن مسعود= ابن مسعود  
٢٩١  حيىي بن معني= ابن معني  
١٢٨  زين الدين بن إبراهيم= ابن جنيم  

٢٩٦  عبد اهللا بن وهب= ابن وهب  
٢٩١  أبان بن عثمان 

٢٩٥  حممد بن عبد اهللا= األري  
١٠٢  عبيد اهللا بن احلسني= أبو احلسن الكرخي  

٣٩٧  عومير بن زيد= أبو الدرداء  
٢٩٠  رفيع بن مهران= أبو العالية  

٢٩٥  عمر بن حممد= أبو الفرج البغدادي  
٣٧  أبو القاسم عمر بن حيان 

٢٢٢  صدي بن عجالن= أبو أمامة  
٢٨٨  خالد بن زيد= أبو أيوب األنصاري  

٩٩  هانئ بن نيار= أبو بردة  
١٠٢  أمحد بن علي= أبو بكر اجلصاص  

٢٢  أبو بكر بن أمحد بن سعيد بن حزم 
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٤٩  إبراهيم بن خالد= أبو ثور  
١٩٤  أمحد بن حممد= و حامد اإلسفراييين أب 

٥٣  حممد بن يوسف= أبو حيان األندلسي  
٤٩٢  سليمان بن األشعث= أبو داود السجستاين  

٢٦٩  أسلم أو إبراهيم القبطي= أبو رافع  
١٠٠  عبيد اهللا بن عمر= أبو زيد الدبوسي  
١٤١  سعد بن مالك= أبو سعيد اخلدري  

٤٣٣  ة بن نافعطلح= أبو سفيان الواسطي  
٢٣٦  أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف 

١١٢  القاسم بن سالم= أبو عبيد  
٣٠٣  عامر بن عبد اهللا= أبو عبيدة اهلذيل  

٣٩٠  احلارث بن ربعي= أبو قتادة  
٤٣٣  عبد اهللا بن زيد= أبو قالبة  

٤٤٤  عقبة بن عمرو= أبو مسعود البدري  
٢١٠  يسعبد اهللا بن ق= أبو موسى األشعري  

١٤٨  عبد الرمحن بن صخر= أبو هريرة  
١٤٢  يعقوب بن إبراهيم= أبو يوسف  

٢٢  أمحد بن سعيد بن حزم 
٣٠  أمحد بن حممد ابن اجلسور 

٣٢  أمحد بن حممد أبو عمر الطلمنكي 
١١٢  إسحاق بن راهويه 

٢٩٦  مسكني بن عبد العزيز= أشهب  
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١٥٣  أصبغ بن الفرج  
  ٤٣٤  سليمان بن مهران= ش األعم

  ٢٨٨  رملة بنت أيب سفيان= أم حبيبة 
  ٥٠٤  هند بنت أيب أمية= أم سلمة 

  ٣٨٣  أم سليم بنت ملحان 
  ٢٠٣  أنس بن مالك

  ٤٩  عبد الرمحن بن عمر= األوزاعي 
  ٣٣٠  أيوب بن أيب متيمة= أيوب السختياين 

  ١٧٣  سليمان بن خلف= الباجي 
  ١٣٢  حممد بن علي= الباقر 

  ١٢٣  حممد بن إمساعيل= البخاري 
  ٢٩٠  الرباء بن عازب

  ١٠٠  علي بن حممد= البزدوي 
  ٢٨٩  بسرة بنت صفوان

  ٤٤٤  بالل بن رباح
  ٥٠٥  حممد بن عيسى= الترمذي 
  ٤٩  سفيان بن سعيد= الثوري 

  ١٢٩  جابر بن زيد
٢٠٤  جابر بن مسرة 

١٦٥  جابر بن عبد اهللا 
  ٤٨٤  ن يعقوب إبراهيم ب= اجلوزجاين 

  ٢٢٦  حممد بن حممد= احلاكم الشهيد 



  فــهــرس األعالم املرتمجني

 

٥٥١ 

  
  

  ٣٣٢  حبيب بن أيب ثابت قيس
  ١٨٩  حذيفة بن اليمان

  ١٣١  احلسن بن يسار البصري
  ٣٠  احلسني بن علي الفاسي

  ٣٧  احلسني بن حممد أبو الوليد الكاتب
  ٣٠٣  احلكم بن عتيبة

  ٣٠٣  محاد بن أيب سليمان
  ٣٤٠  محنة بنت جحش

  ٤٩٤  خالد بن معدان
  ٩٩  خزمية بن ثابت
  ١٢٣  داود الظاهري

  ٣٣  حممد بن أمحد= الذهيب 
  ١١١  ربيعة بن فروخ= ربيعة الرأي 

  ١٤١  زفر بن اهلذيل
  ١١١  حممد بن عبيد اهللا= الزهري 

  ٣٠٢  زيد بن أسلم
  ٤٩٧  زيد بن ثابت
  ٢٩٠  زيد بن خالد

  ٣٤٨  سامل بن عبد اهللا بن عمر
  ٢٩٦  عبد السالم بن سعيد = سحنون 

  ١٠١  حممد بن أمحد= السرخسي 
  ٢٨٩  سعد بن أيب وقاص
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  ١٢٩  سعيد بن جبري
  ٣٠٢  سعيد بن عبد العزيز

  ١٢٥  سلمان الفارسي
  ٤٥٧  سليمان بن حرب
  ٤٨٤  سليمان بن داود
  ٢٩١  سليمان بن يسار

  ٤٤٥  سهل بن سعد
  ٥٧  إبراهيم بن موسى= الشاطيب 

  ٤٩٦  شعبة بن دينار
  ٢٩٠  عامر بن شراحيل= الشعيب 

  ١٣٦  حممد بن علي= الشوكاين 
  ٣٧  صاعد بن أمحد أبو القاسم اجلياين

  ٢٨٦  صفوان بن عسال
  ٤٤٢  حممد بن إمساعيل= الصنعاين 

  ٥٠٠  الضحاك بن مزاحم
  ٢٧٠  طاوس بن كيسان

  ١٢٣  حممد بن جرير= الطربي 
  ١٢٧  أمحد بن حممد= الطحاوي 

  ٦٤  سليمان بن عبد القوي= الطويف 
  ٥٠١  عائذ بن عمرو

  ٢٧٠  عائشة بنت أيب بكر
  ٥٤  عبد احلق األنصاري
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  ٣٦  عبد الرمحن اخلامس املستظهر باهللا
  ٣١  عبد الرمحن بن عبد اهللا أبو القاسم ابن اخلراز

  ٣١  عبد الرمحن بن حممد أبو القاسم املصري
  ١٩٠   مهديعبد الرمحن بن

  ١٣١  عبد الرزاق الصنعاين
  ٣٤٨  عبد اهللا بن أيب أوىف

  ٣٥٨  عبد اهللا بن عبد السالم املباركفوري
  ٢٨٩  عبد اهللا بن عمرو بن العاص
  ٣١  عبد اهللا بن حممد ابن بنوش

  ٣١  عبد اهللا بن حممد أبو الوليد ابن الفرضي
  ٣٨  عبد اهللا بن حممد بن العريب املعافري

  ٢٢   بن أمحد بن عبد الرمحن أبو املغرية ابن حزمعبد الوهاب
  ٣٠١  عِبيدة السلماين

  ٢٩٦  حممد بن أمحد= العتيب 
  ١٦٧  ة بن أيب هلبيبعت

  ٥٠٢  عثمان بن أيب العاص
  ١٣٥  عروة بن الزبري

  ٥١  العز ابن عبد السالم
  ٣٠٢  عطاء بن السائب

  ١٣٠  عطاء بن أيب رباح
  ١٢٢  عكرمة موىل ابن عباس 

  ٣٠٣  لقمة النخعيع
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  ٤٤٤  عمار بن ياسر
  ٣٩٧  عمر بن عبد العزيز

  ١٨٤  عمرو بن العاص
  ٤٤٥  عمرو بن حريث
  ٣٤٩  عمرو بن دينار
  ٢٩٤  عيسى بن دينار

  ٣٣  حممد بن حممد= الغزايل 
فاطمة بنت أيب حب٣٢٤  ٍشي  

  ٢٣  الفضل بن علي بن أمحد بن حزم
  ٣٤٨   بكرالقاسم بن حممد بن أيب

  ١٢٩  القاضي عبد الوهاب البغدادي
  ١٣١  قتادة بن دعامة

  ١٢٧  أمحد بن حممد= القدوري 
  ٤٣٩  أمحد بن إدريس= القرايف 

  ٥٤  عبد الكرمي بن عبد النور= قطب الدين احلليب 
  ٤٠  يعقوب بن إسحاق= الكندي 
  ٢٧٤  علي بن حممد= اللخمي 

  ٨٦  الليث بن سعد
  ١٣١  جماهد بن جرب

  ٧٣  حممد األمني الشنقيطي
  ٣٨  حممد بن أيب نصر أبو عبد اهللا احلميدي
  ٣٢  حممد بن احلسن املَذِْحِجي ابن الكتاين
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  ١٤١  حممد بن احلسن الشيباين
  ٣٢  حممد بن سعيد بن نبات القرطيب

  ٣٨  حممد بن عبد اهللا أبو بكر ابن العريب
  ٤٨٤  حممد بن مسلمة

  ٢٢   بن حزم أبو الوليد املغريبحممد بن حيىي
  ١٢٧  علي بن أيب بكر= املرغيناين
  ٢٢٢  حممد بن نصر= املروزي 

  ٣٠٩  مسروق بن األجدع
  ٣٣٥  مسلم بن احلجاج

  ٢٣  املصعب بن علي بن أمحد بن حزم
  ٨٢  معاذ بن جبل

  ٢٢٢  أبو عبد اهللا اهلذيل = مكحول 
  ١٤٣  علي بن زكريا= املنبجي 

  ٥١  عبد اهللا بن أمحد=  قدامة موفق الدين ابن
  ٢٨٤  ميمونة بنت احلارث

  ١٣٠  إبراهيم بن يزيد= النخعي 
  ٩٧  إبراهيم بن سيار= النظام 

  ١٦٨  حيىي بن شرف= النووي 
  ٣٦  هشام بن حممد املعتد باهللا

  ٣٠٢  حيىي األنصاري
  ١٨٩  حيىي القطان

  ٤٨٤  حيىي النيسابوري
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  ٣٠  محن ابن وجه اجلنةحيىي بن عبد الر
  ٢٠  يزيد بن أيب سفيان

  ٢٣  يعقوب بن علي بن أمحد بن حزم
  ٣٢  يونس بن عبد اهللا ابن الصفار
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  ص  الكلمة  ص  الكلمة

  ٦٤  اإللزام املفرد  ٢٠٣  اجتووا
  ٧١  اإللزام بإبطال اآلحاد  ١٠٧  اإلمجاع
  ٦٨  اإللزام بالتحكم  ٢٨٥  االحتباء
  ٦٩  اإللزام بالتناقض  ١٣٧  اإلحليل
  ٧٠   اإللزام باجلمع والفرق  ٢٥٠  اإلداوة

  ٧١  اإللزام باحلصر  ١٥٣  االستجمار
  ٧١  اإللزام بالسرب والتقسيم  ٣٢١  االستحاضة

  ٧١  اإللزام بربهان اخللف  ١٠٦  االستحسان باألثر
  ٥٦  اإللزام  ١٠٧  االستحسان باإلمجاع

  ٣٠٤  اإلنعاظ  ١٠٨  ن بالضرورةاالستحسا
  ٦٣  اُألوِقية  ١٠٨  االستحسان بالعرف والعادة
  ٦٧  البازي  ١٠٩  االستحسان بالقياس اخلفي

  ٢١٣  الرباءة األصلية  ١٠٤  االستحسان
  ٢٨  تبقل  ١٠٧  االستصناع
  ١٠٤  التخصيص  ٩٥  االستفسار
  ٣٨٣  تربت ميينك  ٦٦  االشتقاق

  ٦٦  التسلسل  ٩٢  األصل
  ٩٥  التقسيم  ٦٢  حيحاإللزام الص

  ٤٠٦  تنكيس الوضوء  ٦٢  اإللزام الفاسد
  ٣٥  ثجاج  ٦٣  اإللزام القاصر
  ٣٥٣  اجلشاء  ٦٣  اإللزام املتعدي
  ١٧٦  اجلَالّلَة  ٦٤  اإللزام املركب



  فــهــرس املصطلحات واحلدود والغريب

 

٥٥٨ 

  
  ص  الكلمة  ص  الكلمة

  ٢٣٢  الزعفران  ١٢٢  اجلنب
  ٢٣٧  الزكاة  ٤٤٤  اجلوربان
  ١٦٣  السؤر  ١١٧  احلدث

  ٢٣٦  لسدرا  ٧٥  احلديث املرسل
  ٣٢٢  السلس  ٩٣  احلكم

  ٢٠٤  سمر األعني  ١٥٤  ةمماحلُ
  ٣٠٨  الشيخان عند احلنفية  ٢٣٥  احلناء
  ٢٣٢  الصابون  ٦٧  اخلابية

  ٧٩  الصحايب  ٢٣٢  يِمطْاِخل
  ٢٣٧  الصرف  ١٣٥  اخلف
  ١٥٨  الصعيد  ٣٩٧  اخلمار
  ٢٣٨  الصفْر  ١٦٩  الدبغ

  ٤٢٨  صالة اخلوف  ١٣٧  الدرهم البغلي
دس٣٦٢  الصليب  ٣٥٩  ةع  

قْالد٢٦  الطحال  ١٩٢  ش  
  ٩٦  عدم التأثري  ٦٦  الدور

  ١٣٦  العذرة  ٢٠٢  قرالذَّ
  ٣٦٧ العزى  ٢٠٤  الذود

  ٩٣  العلة  ٣٠٥  الرجعة
  ٣٩٧  العمامة  ٩٨  الرخصة

  ٨٨  العمل القدمي  ١٦١  الرطل
  ٨٨  العمل املتأخر  ٣٤٧  الرعاف



  فــهــرس املصطلحات واحلدود والغريب

 

٥٥٩ 

  
  ص  الكلمة  ص  الكلمة

  ٣٦٤  الكلمة العوراء  ٨٤  ةعمل أهل املدين
  ٣٦٧  الالت  ١٤٢  عموم البلوى

  ٦٠  الالزم  ١٠٤  العموم
  ٦١  اللزوم  ١٠٠  العناق
  ٢٢١  املاء املستعمل  ٢٣٣  الغدير

  ٢٢٣  املاء املضاف  ٤١٤  غراً
  ٢٢٨  اة  ٣٤  غوارب
  ٦٦  احملال شرعاً  ٩٣  الفرع

  ٦٦  احملال عقالً  ٩٥  فساد االعتبار
  ٤١٤  حمجلني  ٩٥  فساد الوضع

  ١٨٦  املدرج  ٣٩١  الِقرانُ
  ٣٠٨  املذي  ٩٦  القلب
  ٢٠٥  مرابض  ٦٢  القُلَّتان
  ٤٩  مسألة  ٣٤٧  القلس
  ٤٤٢  املستنكح  ٣٦٧  القمار

  ٣٧٣  املصراة  ٦٢  القَهقَهةُ
  ٦٧  املصري  ٩٦  القول باملوجب

  ٢٦٩  مظنة  ٣٤٧  القيء
  ٩٦  املعارضة  ٩١  قياس الطرد

  ١٨٤  املقراة  ٩٢  قياس العكس
  ١٣٦  املقعدة  ٩١  قياسال

  ٦٠  املُلْزم به  ١٦٦  القرياط



  فــهــرس املصطلحات واحلدود والغريب

 

٥٦٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  ص  الكلمة  ص  الكلمة

  ٢٦  النـزق  ٦٠  املُلْزم
  ١٠٤  النسخ  ٦٠  املُلِْزم
  ١٣٥  النعل  ٩٥  املنع

  ٩٥  النقض  ٤١٩  املواالة
  ١١١  النية  ٤٠٤  الناصية
  ١٦٠  الولوغ  ٩٢  النبيذ

  -  -  ١٣٦  النجاسة ذات اجلرم



  ماكن والقبائل والوقائعفــهــرس األ

 

٥٦١ 

 
 

  الصفحة  الكلمة
٣٨  ةيِليِبشِإ 
٢٢٥  خلْب 

٥٨  ةيِبيداحلُ 
٢٠٤  ةراحلَ 
٣٥٦  اعقَ الراتذَ 

٢٣  ةقَالَّالز 
٣٧  ةلَطَيلَطُ 
عري٢٠٣  ةن 
٢١  ةبطُرقُ 
٢٧  ةلَبلَ 
 
 
 
 
 



  قائمة املصادر واملراجع

 

٥٦٢ 

. القـاهرة . ر الفكر العـريب   دا.  حممد أبو زهرة   :ابن حزم حياته وعصره ، آراؤه وفقهه      
 .م١٩٧٨

. األوىل: ط. بريوت. دار الغرب اإلسالمي.  ابن عقيل الظاهري:ابن حزم خالل ألف عام
  .هـ ١٤٠٢

: ت.  عبيد اهللا بن بطة العكربي     :اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة       
  .هـ١٤١٨. الثانية: ط. الرياض. دار الراية. عثمان األثيويب

  .م١٩٧٨. بريوت. دار الكتب العلمية. عبد اجلبار زكار: ت. صديق خان: أجبد العلوم
. دار الكتب العلميـة .  تقي الدين السبكي ، تاج الدين السبكي:اإلاج يف شرح املنهاج 

  .هـ١٤٠٤. األوىل: ط. بريوت
  .هـ١٣٨٠. بريوت. دار صادر. زكريا بن حممد القزويين: آثار البالد وأخبار العباد

مؤسـسة  . مصطفى اخلـن  / د: أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء       
  .هـ١٤١٧. السادسة: ط. بريوت. الرسالة

: ط. دمـشق . دار القلم . مصطفى البغا /  د :أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي      
  .هـ١٤٢٠. الثالثة

. حممد األشـقر  / د: ت. ي العالئي خليل بن كيكلد  : إمجال اإلصابة يف أقوال الصحابة    
  .هـ١٤٠٧. األوىل: ط. الكويت. مجعية إحياء التراث اإلسالمي

: ط. الرياض. دار الراية . باسم اجلوابرة / د: ت.  أليب بكر ابن أيب عاصم     :اآلحاد واملثاين 
  .هـ١٤١١. األوىل

لكتب دار ا . يوسف طويل / د: ت.  لسان الدين ابن اخلطيب    :اإلحاطة يف أخبار غرناطة   
  .هـ١٤٢٤. األوىل: ط. بريوت. العلمية

دار الغرب . عبد ايد تركي: ت.  أليب الوليد الباجي:إحكام الفصول يف أحكام األصول
  .هـ١٤٠٧. األوىل: ط. بريوت. اإلسالمي

  .بريوت. دار الفكر للطباعة. حممد عطا: ت.  أليب بكر ابن العريب:أحكام القرآن
دار إحيـاء التـراث     . حممد الصادق قمحاوي  : ت. صاصأليب بكر اجل  : أحكام القرآن 

  .هـ١٤٠٥. بريوت. العريب



  قائمة املصادر واملراجع

 

٥٦٣ 

. األوىل: ط. القـاهرة . دار احلديث . البن حزم األندلسي  : اإلحكام يف أصول األحكام   
  .هـ١٤٠٤

دار الكتـاب   . سيد اجلميلي / د: ت. أليب احلسن اآلمدي  : اإلحكام يف أصول األحكام   
  .هـ١٤٠٤. األوىل: ط. بريوت. العريب

دار . حممد أمني اخلـاجني   :  ت . علي بن يوسف القفطي    :ار احلكماء بار العلماء بأخب  أخ
  .هـ١٣٢٦. األوىل: ط. مصر. الكتب اخلديوية

. دار عـامل الكتـب    . صبحي السامرائي : ت.  حممد بن نصر املروزي    :اختالف العلماء 
  .هـ١٤٠٦. الثانية: ط. بريوت

. دار الكتب العلميـة   . عبد اللطيف حممد  : ت. وصليعبد اهللا امل  : االختيار لتعليل املختار  
  .هـ١٤٢٦. الثالثة: ط. بريوت

  .الرياض. دار الرياض احلديثة. علي بن حممد البعلي: اختيارات ابن تيمية الفقهية
: ط. الرياض. كنوز إشبيليا. عايض احلارثي/  د:اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية

  .هـ١٤٣٠. األوىل
  .القاهرة. مكتبة ابن تيمية.  حممد األمني الشنقيطي: واملناظرةآداب البحث

رسالة دكتوراه من كلية    .  فاتح حممد زقالم   :األدلة اليت اشتهر انفراد إمام دار اهلجرة ا       
  .هـ١٣٩٩. الشريعة والقانون التابعة جلامعة األزهر

. مكتبة الرشد. النجارمصلح /  د:األدلة املختلف فيها عند األصوليني وتطبيقاا املعاصرة
  .هـ١٤٢٤. األوىل: ط. الرياض

دار . حممد البدري : ت. حممد بن علي الشوكاين   : إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول     
  .هـ١٤١٢. األوىل: ط. بريوت. الفكر

. املكتب اإلسالمي.  حممد ناصر الدين األلباين:إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل
  .هـ١٣٩٩. وىلاأل: ط. بريوت

سامل عطا ، حممد    : ت. ابن عبد الرب القرطيب   : االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار    
  .م٢٠٠٠. األوىل: ط. بريوت. دار الكتب العلمية. معوض



  قائمة املصادر واملراجع

 

٥٦٤ 

. دار اجليـل  . علي البجاوي : ت. ابن عبد الرب القرطيب   : االستيعاب يف معرفة األصحاب   
  .هـ١٤١٢. األوىل: ط. بريوت

دار إحياء التراث   . عادل الرفاعي : ت. ابن األثري اجلزري  :  يف معرفة الصحابة   أسد الغابة 
  .هـ١٤١٧. األوىل: ط. بريوت. العريب

رسالة دكتوراه باجلامعة اإلسالمية    . عبد الرمحن الصاحل  : ت. أليب زيد الدبوسي  : األسرار
  .هـ١٤١٤. باملدينة املنورة

دار الكتب  . حممد تامر / د: ت. صاري زكريا األن  :أسىن املطالب يف شرح روض الطالب     
  .هـ١٤٢٢. األوىل: ط. بريوت. العلمية

. األوىل: ط. بـريوت . دار الكتـب العلميـة    .  جالل الدين السيوطي   :األشباه والنظائر 
  .هـ١٤٠٣

مكتبة مكة . صغري حنيف/ د: ت. البن املنذر النيسابوري: اإلشراف على مذاهب العلماء
  .هـ١٤٢٨. وىلاأل: ط. رأس اخليمة. الثقافية

احلبيب بـن   : ت.  القاضي عبد الوهاب البغدادي    :اإلشراف على نكت مسائل اخلالف    
  .هـ١٤٢٠. األوىل: ط. بريوت. دار ابن حزم. طاهر

. بريوت. دار اجليل. علي البجاوي: ت. ابن حجر العسقالين: اإلصابة يف معرفة الصحابة  
  .هـ١٤١٢. األوىل: ط

إدارة القرآن  . أبو الوفا األفغاين  : ت.  بن احلسن الشيباين   حممد: األصل املعروف باملبسوط  
  .كراتشي. والعلوم اإلسالمية

دار . أمحد شاكر ، عبـد الـسالم هـارون        : ت.  يعقوب بن السكيت   :إصالح املنطق 
  .الرابعة: ط. القاهرة. املعارف

مطبعة .  علي بن حممد البزدوي    :أصول البزدوي ، أو كنـز الوصول إىل معرفة األصول        
  .كراتشي. جاويد بريس

  . بريوت. دار املعرفة . أبو الوفا األفغاين: ت. مشس الدين السرخسي: أصول السرخسي
  .هـ١٤٠٢. بريوت. دار الكتاب العريب.  أمحد بن حممد الشاشي:أصول الشاشي



  قائمة املصادر واملراجع

 

٥٦٥ 

: ط. الرياض. دار التدمرية . عياض السلمي / د: أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله      
  .هـ١٤٢٧. الثانية

: ط. الرياض. مكتبة العبيكان. فهد السدحان/ د: ت.  مشس الدين ابن مفلح:أصول الفقه
  .هـ١٤٢٠. األوىل

: ط. الريـاض . دار التدمرية . فاديغا موسى /  د ":أدلته العقلية "أصول فقه اإلمام مالك     
  .هـ١٤٢٨. األوىل

 جامعة اإلمام حممد    مطابع.  عبد الرمحن الشعالن   ":أدلته النقلية "أصول فقه اإلمام مالك     
  .هـ١٤٢٤. األوىل: ط. الرياض. بن سعود

. بـريوت . دار الفكر .  حممد األمني الشنقيطي   :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن     
  .هـ١٤١٥

. دار الفكـر   .  أليب بكر بن السيد حممد شطا      :إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني      
  .بريوت

عبد املعطـي   / د: ت.  حممد بن موسى احلازمي    :من اآلثار االعتبار يف الناسخ واملنسوخ     
  .هـ١٤١٠. الثانية: ط. كراتشي. منشورات جامعة الدراسات اإلسالمية. قلعجي

ابـن حـزم    : اإلعراب عن احلرية وااللتباس املوجودين يف مذاهب أهل الرأي والقياس         
  .هـ١٤٢٥ط األوىل .الرياض.أضواء السلف.حممد رستم:ت.األندلسي

إدارة القـرآن والعلـوم     . حممد تقي عثمـاين   : ت. ظفر العثماين التهانوي  : السننإعالء  
  .هـ١٤١٨. كراتشي. اإلسالمية

. دار اجليل . طه عبد الرؤوف سعد   : ت.  ابن قيم اجلوزية   :إعالم املوقعني عن رب العاملني    
  .م١٩٧٣. بريوت
  .م١٩٧٩. عةالراب: ط. بريوت. دار العلم للماليني. خري الدين الزركلي: األعالم

دار . السيد يوسف أمحد: ت.  للوزير حيىي بن هبرية:اإلفصاح ، أو اختالف األئمة العلماء
  .هـ١٤٢٣. األوىل: ط. بريوت. الكتب العلمية

مكتبة دار  . خضر حممد خضر    : ت. علي بن حبيب املاوردي   : اإلقناع يف الفقه الشافعي   
  .هـ١٤٠٢. األوىل: ط. الكويت. العروبة



  قائمة املصادر واملراجع

 

٥٦٦ 

  .هـ١٤١٥. بريوت. دار الفكر.  اخلطيب الشربيين: حل ألفاظ أيب شجاعاإلقناع يف
. دمشق. دار القلم. فاروق محادة/ د: ت.  ابن القطان الفاسي:اإلقناع يف مسائل اإلمجاع  

  .هـ١٤٢٤. األوىل: ط
. دار هجر . عبد اهللا التركي  / د: ت. موسى بن أمحد احلجاوي   : اإلقناع لطالب االنتفاع  

  .هـ١٤١٨ .األوىل: ط. مصر
 علي بن هبة اهللا بن      :اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن         

  .هـ١٤١١. األوىل: ط. بريوت. دار الكتب العلمية. ماكوال
رسـالة  . فؤاد هاشم:اإللزام دراسة نظرية وتطبيقية من خالل إلزامات ابن حزم للفقهاء    

  .هـ١٤٢٨.ماجستري جبامعة أم القرى
  .هـ١٣٩٣. الثانية: ط. بريوت. دار املعرفة. حممد بن إدريس الشافعي: ماأل

عوض / سليمان العمري ، د   / د: ت. أليب اخلطاب الكلوذاين  : االنتصار يف املسائل الكبار   
  .هـ١٤١٣. األوىل: ط. الرياض. مكتبة العبيكان. العويف

: ط. بريوت. دار الفكر. عبد اهللا البارودي: ت.  عبد الكرمي بن حممد السمعاين   :األنساب
  .م١٩٩٨. األوىل

. حممد حامد الفقـي : ت. عالء الدين املرداوي: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف    
  .بريوت. دار إحياء التراث العريب

: ط. جدة. دار الوفاء . أمحد الكبيسي / د: ت.  قاسم بن عبد اهللا القونوي     :أنيس الفقهاء 
  .هـ١٤٠٦. األوىل

. صغري حنيف / د: ت. ابن املنذر النيسابوري  : ن واإلمجاع واالختالف  األوسط يف السن  
  .هـ١٤٠٥. األوىل: ط. الرياض. دار طيبة

دار . مراد بوضايه: ت.  حممد حيىي الواليت:إيصال السالك إىل أصول مذهب اإلمام مالك
  .هـ١٤٢٧. األوىل: ط. بريوت. ابن حزم

: ت.  أمحد بن حيىي الونشريـسي     : مالك إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام أيب عبد اهللا       
  .هـ١٤٢٧. األوىل: ط. بريوت. دار ابن حزم. الصادق الغرياين
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. دار الكتب العلمية.  إمساعيل باشا البغدادي:إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون
  .هـ١٤١٣. بريوت

.  الثالثـة :ط. بـريوت . دار املعرفة. ابن جنيم احلنفي: البحر الرائق شرح كنـز الدقائق    
  .هـ١٤١٣

دار الكتـب   . حممد تـامر  / د: ت. بدر الدين الزركشي  : البحر احمليط يف أصول الفقه    
  .هـ١٤٢١. األوىل: ط. بريوت. العلمية

. بريوت. دار إحياء التراث العريب. أمحد عزو عناية: ت.  الواحد الروياينعبد: حبر املذهب
  .هـ١٤٢٣. األوىل: ط

: ط. بريوت. دار الكتاب العريب  . عالء الدين الكاساين  : رائعبدائع الصنائع يف ترتيب الش    
  .م١٩٨٢. الثانية

. مكة املكرمة . مكتبة نزار الباز  . هشام عطا وآخرين  : ت.  ابن قيم اجلوزية   :بدائع الفوائد 
  .هـ١٤١٦. األوىل: ط

  .القاهرة. مكتبة ومطبعة حممد علي صبح.  برهان الدين املرغيناين:بداية املبتدي
  .بريوت. دار الفكر. أليب الوليد ابن رشد: تهد واية املقتصدبداية ا

  .بريوت. مكتبة املعارف.  أليب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي:البداية والنهاية
. دار املعرفـة    . حممد بن علي الـشوكاين    : البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع      

  .بريوت
.  سراج الدين ابن امللقن:ثار الواقعة يف الشرح الكبريالبدر املنري يف ختريج األحاديث واآل

  .هـ١٤٢٥. األوىل: ط. الرياض. دار اهلجرة. مصطفى أبو الغيط وآخرين: ت
دار الغـرب   . حممد أبو األجفان  / د: ت.  أليب عبد اهللا ااري األندلسي     :برنامج ااري 

  .هـ١٤٠٠. األوىل: ط. بريوت. اإلسالمي
. مصر. دار الوفاء. عبد العظيم الديب/ د: ت.  عبد امللك اجلويين:قهالربهان يف أصول الف

  .هـ١٤١٨. الرابعة: ط
. دار املعرفة. حممد أبو الفضل إبراهيم: ت.  بدر الدين الزركشي   :الربهان يف علوم القرآن   

  .هـ١٣٩١. بريوت
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. بياريإبراهيم األ : ت.  أمحد بن حيىي الضيب    :بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس      
  .هـ ١٤١٠. األوىل: ط. بريوت. دار الكتاب اللبناين

  .م١٨٦٠. ليدن. مطبعة بريل. جوينبل: املستشرق: ت. أمحد اليعقويب: البلدان
دار الكتـب   . حممد شاهني : ت.  أمحد بن حممد الصاوي    :بلغة السالك ألقرب املسالك   

  .هـ١٤١٥. األوىل: ط. بريوت. العلمية
. حممد املصري : ت.  حممد بن يعقوب الفريوز أبادي     :نحو واللغة البلغة يف تراجم أئمة ال    

  .هـ١٤٠٧. األوىل: ط. الكويت. مجعية إحياء التراث اإلسالمي
  .هـ١٤١١. الثانية: ط. بريوت. دار الفكر. حممود العيين: البناية شرح اهلداية

احلسني /  د:ت.  علي بن حممد ابن القطان الفاسي:بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام
  .هـ١٤١٨. األوىل: ط. الرياض. دار طيبة. آيت سعيد

. دار املنهاج . قاسم النوري : ت. أليب احلسني العمراين  : البيان يف مذهب اإلمام الشافعي    
  .هـ١٤٢٤. الثانية: ط. جدة

 أليب الوليد ابن رشد :البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة
  .هـ١٤٠٨. الثانية: ط. بريوت. دار الغرب اإلسالمي. حممد حجي/ د: ت. اجلد

: ط. دمـشق . دار القلم . حممد خري رمضان  : ت. زين الدين ابن قطلوبغا   : تاج التراجم 
  .هـ١٤١٣. األوىل

  .بريوت. دار الفكر. حممد مرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس
. الثانيـة : ط. بـريوت . دار الفكر .  املواق أليب عبد اهللا  : التاج واإلكليل ملختصر خليل   

  .هـ١٣٩٨
طبع مركز  . أمحد نور سيف  / د: ت.  حيىي بن معني   ":رواية الدوري   " تاريخ ابن معني    

. األوىل: ط. مكـة املكرمـة   . البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى       
  .هـ١٣٩٩

دار . عمر تدمري/ د: ت. دين الذهيب مشس ال : تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم    
  .هـ١٤٠٧. األوىل: ط. بريوت. الكتاب العريب
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. دار التراث . حممود زايد : ت.  حممد بن إمساعيل البخاري    ":األوسط  " التاريخ الصغري   
  .هـ١٣٩٧. األوىل: ط. القاهرة

  . بريوت. دار الكتب العلمية.  حممد بن جرير الطربي:تاريخ الطربي
  .بريوت. دار الفكر. هاشم الندوي: ت. حممد بن إمساعيل البخاري: التاريخ الكبري
  .بريوت. دار الكتب العلمية. للخطيب البغدادي: تاريخ بغداد

.  أليب القاسم ابن عساكر:تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل
  .م١٩٩٥. بريوت. دار الفكر. عمر بن غرامة العمروي: ت

. دمشق. دار الفكر . حممد هيتو / د: ت.  أليب إسحاق الشريازي   : أصول الفقه  التبصرة يف 
  .هـ١٤٠٣. األوىل: ط

. القاهرة. دار الكتب اإلسالمي  . فخر الدين الزيلعي  : تبيني احلقائق شرح كنـز الدقائق    
  .هـ١٣١٣

  .هـ١٤١٨. األوىل: ط. بريوت. دار ابن حزم. حممد خري رمضان: تتمة األعالم
حممـد  : ت.  ابن حجر العسقالين   : الكتب املشهورة ، أو املعجم املفهرس      جتريد أسانيد 

  .هـ١٤١٨. األوىل: ط. بريوت. مؤسسة الرسالة. املياديين
. دار الـسالم  . علـي مجعـة   / حممد سراج ، د   /د: ت. أليب احلسني القدوري  : التجريد
  .هـ١٤٢٥. األوىل: ط. القاهرة

مكتبة . عبد الرمحن اجلربين وآخرين   / د: ت. عالء الدين املرداوي  : التحبري شرح التحرير  
  .هـ١٤٢١.األوىل: ط. الرياض. الرشد

: ط. مـصر . مطبعة مصطفى البايب احللـيب    .  قطب الدين الرازي   :حترير القواعد املنطقية  
  .هـ١٣٦٧. الثانية

. دار الكتب العلمية.  حممد عبد الرمحن املباركفوري:حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي
  .بريوت

. عبد اهللا نوارة  : ت.  أمحد بن عبد الرحيم العراقي     :فة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل     حت
  .م١٩٩٩. الرياض. مكتبة الرشد
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عبـد الكـرمي    : ت. جنم الدين الطرسوسـي   : حتفة الترك فيما جيب أن يعمل يف امللك       
  .الثانية: ط. احلمداوي

عبد الغـين   : ت. الدمشقي ابن كثري    :حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب      
  .هـ١٤٠٦. األوىل: ط. مكة. دار حراء. الكبيسي

. األوىل: ط. بـريوت . دار الكتـب العلميـة    .  عالء الدين الـسمرقندي    :حتفة الفقهاء 
  .هـ١٤٠٥

  .بريوت. دار إحياء التراث العريب.  ابن حجر اهليتمي:حتفة احملتاج يف شرح املنهاج
إبـراهيم  / د: ت. خليل بن كيكلدي العالئي   : لفسادحتقيق املراد يف أن النهي يقتضي ا      

  .الكويت. دار الكتب الثقافية. السلفييت
دار الكتب  . مسعد السعدين : ت.  أليب الفرج ابن اجلوزي    :التحقيق يف أحاديث اخلالف   

  .هـ١٤١٥. األوىل: ط. بريوت. العلمية
  أشـرف  : ت. ين عبد اهللا بن حيىي الغسا     :ريج األحاديث الضعاف من سنن الدارقطين     خت

  .هـ١٤١١. األوىل:  ط. الرياض. دار عامل الكتب.عبد املقصود
عبد اهللا  : ت.  مجال الدين الزيلعي   :ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف      

  .هـ١٤١٤. األوىل: ط. الرياض. دار ابن خزمية. السعد
 الوهاب عبـد    عبد: ت.  جالل الدين السيوطي   :تدريب الراوي شرح تقريب النواوي    

  .الرياض. مكتبة الرياض احلديثة. اللطيف
  .األوىل: ط. بريوت. دار الكتب العلمية. مشس الدين الذهيب: تذكرة احلفاظ

.  القاضي عياض األندلسي   :ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك       
  .هـ١٤١٨. األوىل: ط. بريوت. دار الكتب العلمية. حممد هاشم: ت
. دار الكتب العلمية  . إبراهيم مشس الدين  : ت.  عبد العظيم املنذري   :رغيب والترهيب الت

  .هـ١٤١٧. األوىل: ط. بريوت
  .م١٩٨٤. القاهرة. مطابع سجل العرب.  عبد الكرمي األثري:تسهيل املنطق

: ط. الرياض. دار اللواء . أبو لبابة حسني  / د: ت. أليب الوليد الباجي  : التعديل والتجريح 
  .هـ١٤٠٦. األوىل
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. بـريوت . دار الكتاب العريب. إبراهيم األبياري: ت.  علي بن حممد اجلرجاين :التعريفات
  .هـ١٤٠٥. األوىل: ط

. مكتبة الدار . عبد الرمحن الفريوائي  / د: ت.  حممد بن نصر املروزي    :تعظيم قدر الصالة  
  .هـ١٤٠٦. األوىل: ط. املدينة املنورة

. سامي بن حممد بن جاد اهللا: ت. بن عبد اهلادي املقدسي ا:تعليقة على علل ابن أيب حامت
  .هـ١٤٢٣. األوىل: ط. الرياض. أضواء السلف

املكتـب  . سعيد القزقي : ت.  ابن حجر العسقالين   :تغليق التعليق على صحيح البخاري    
  .هـ١٤٠٥. األوىل: ط. بريوت. اإلسالمي

. بريوت. دار الغرب اإلسالمي. حسني الدمهاين/ د: ت. أليب القاسم ابن اجلالب  : التفريع
  .هـ١٤٠٨. األوىل: ط

دار الكتب  . عادل عبد املوجود وآخرين   : ت.  أليب حيان األندلسي   :تفسري البحر احمليط  
  .هـ١٤٢٢. األوىل: ط. بريوت. العلمية

.  عبد الرمحن السعدي   :تفسري السعدي ، أو تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان          
  .هـ١٤٢١. وتبري. مؤسسة الرسالة

  .هـ١٤٠١. بريوت. دار الفكر.  ابن كثري الدمشقي:تفسري القرآن العظيم
  . صيدا. املكتبة العصرية. أسعد الطيب: ت.  ابن أيب حامت الرازي:تفسري القرآن

السيد بـن عبـد     : ت.  علي بن حممد املاوردي    :تفسري املاوردي ، أو النكت والعيون     
  .تبريو. دار الكتب العلمية. املقصود

/ د: ت.  حممد بن أيب نصر احلميـدي :تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم     
  .هـ١٤١٥. األوىل: ط. القاهرة. مكتبة السنة. زبيدة حممد سعيد
. األوىل: ط. سوريا. دار الرشيد. حممد عوامة: ت.  ابن حجر العسقالين:تقريب التهذيب

  .هـ١٤٠٦
. حممد املختار الشنقيطي  / د: ت.  الغرناطي ابن جزي : تقريب الوصول إىل علم األصول    

  .هـ١٤٢٣. الثانية: ط. طبع باملدينة املنورة بعناية احملقق
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املؤسـسة العربيـة    . إحسان عبـاس  / د: ت.  ابن حزم األندلسي   :التقريب حلد املنطق  
  .م١٩٨٧. الثانية: ط. بريوت. للدراسات والنشر

. عبد السالم صبحي/ د: ت.  البابريت أكمل الدين:التقرير ألصول فخر اإلسالم البزدوي
  .هـ١٤٢٦. طبع وزارة األوقاف بدولة الكويت

. بـريوت . دار الفكـر    .  ابن أمـري احلـاج     :التقرير والتحبري يف شرح كتاب التحرير     
  .هـ١٤١٧

. األوىل: ط. بريوت. املكتبة العصرية . عدنان العلي : ت. أليب زيد الدبوسي  : تقومي األدلة 
  .هـ١٤٢٦

/ د: ت.  أليب شجاع ابن الدهان:ر يف مسائل خالفية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة      تقومي النظ 
  .هـ١٤٢٢. األوىل: ط. الرياض. مكتبة الرشد. صاحل اخلزمي

  .بريوت. دار الفكر. حممد عالء الدين أفندي: تكملة حاشية ابن عابدين
. دار الفكر . عبد السالم اهلراس  : ت.  حممد بن عبد اهللا القضاعي     :التكملة لكتاب الصلة  

  .هـ١٤١٥. بريوت
. عبد اهللا اليماين  : ت.  ابن حجر العسقالين   :التلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري     

  .هـ١٣٨٤. املدينة املنورة
. عبد اهللا النيبايل ، شبري العمري     / د: ت.  إمام احلرمني اجلويين   :التلخيص يف أصول الفقه   

  .هـ١٤٢٨. يةالثان: ط. بريوت. دار البشائر اإلسالمية
مكـة  . مكتبة نزار الباز. حممد الغاين: ت. للقاضي عبد الوهاب: التلقني يف الفقه املالكي 

  .املكرمة
دار الكتب . زكريا عمريات: ت.  سعد الدين التفتازاين:التلويح على التوضيح ملنت التنقيح

  .هـ١٤١٦. بريوت. العلمية
: ط. الريـاض . دار الراية . ر الدين األلباين   حممد ناص  :متام املنة يف التعليق على فقه السنة      

  .هـ١٤٠٩. الثالثة
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مفيد أبو عمشة ، حممد علـي       / د: ت.  أليب اخلطاب الكلوذاين   :التمهيد يف أصول الفقه   
. األوىل: ط. مكـة . مركز البحث العلمي وإحياء التراث جبامعـة أم القـرى         . إبراهيم
  .هـ١٤٠٦

حممد / د: ت.  الرحيم بن احلسن األسنوي     عبد :التمهيد يف ختريج الفروع على األصول     
  .هـ١٤٠٠. األوىل: ط. بريوت. مؤسسة الرسالة. هيتو

مصطفى العلـوي،   : ت.ابن عبد الرب القرطيب   : التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد      
  .هـ١٣٨٧. املغرب. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. حممد البكري

. عامل الكتـب . عماد الدين حيدر: ت. يب إسحاق الشريازي  أل :التنبيه يف الفقه الشافعي   
  .هـ١٤٠٣. األوىل: ط. بريوت

دار . مصطفى أبو الغـيط   : ت.  مشس الدين الذهيب   :تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق    
  .هـ١٤٢١. الرياض. الوطن

دار الكتب  . أمين شعبان : ت.  مشس الدين ابن عبد اهلادي     :تنقيح حتقيق أحاديث التعليق   
  .م١٩٩٨. األوىل: ط. بريوت. علميةال

: ط.حممـد شـبري   / د: ت.  حممد بن إبراهيم التتائي    :تنوير املقالة يف حل ألفاظ الرسالة     
  .هـ١٤٠٩. األوىل

. الرياض. مكتبة الرشد . مصلح احلارثي : ت.  أليب بكر ابن أيب الدنيا     :التهجد وقيام الليل  
  .هـ١٤١٨. األوىل: ط

  .م١٩٩٦. األوىل: ط. بريوت. دار الفكر.  الدين النووي حميي:ذيب األمساء واللغات
  .هـ١٤٠٤. األوىل: ط. بريوت. دار الفكر. البن حجر العسقالين: ذيب التهذيب
: ط. بـريوت . مؤسسة الرسـالة  . بشار معروف /د: ت. يوسف املزي : ذيب الكمال 

  .هـ١٤٠٠. األوىل
. دار إحياء التراث العريب   . حممد عوض مرعب  : ت.  أليب منصور األزهري   :ذيب اللغة 

  .م٢٠٠١. األوىل: ط. بريوت
دار الكتـب  .  ابن قيم اجلوزيـة  :ذيب سنن أيب داود ، أو حاشية على سنن أيب داود          

  .هـ١٤١٥. الثانية: ط. بريوت. العلمية
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. دار الكتب العلميـة   . أمحد املزيدي : ت. أليب سعيد الرباذعي  : التهذيب ملسائل املدونة  
  .م٢٠٠٦. وىلاأل: ط. بريوت

مكتبة املطبوعات . عبد الفتاح أبو غدة: ت.  طاهر اجلزائري:توجيه النظر إىل أصول األثر
  .هـ١٤١٦. األوىل: ط. حلب. اإلسالمية

  : ت.  حممد بن عبد الرمحن الـسخاوي      :التوضيح األر لتذكرة ابن امللقن يف علم األثر       
  .هـ١٤١٨.  األوىل:ط. السعودية. مكتبة أصول السلف. عبد اهللا البخاري

. بريوت. دار الكتب العلمية. زكريا عمريات: ت.  عبيد اهللا احملبويب:التوضيح ملنت التنقيح  
  .هـ١٤١٦

. حممد رضوان الداية/ د: ت.  حممد عبد الرؤوف املناوي:التوقيف على مهمات التعاريف
  .هـ١٤١٠. األوىل: ط. بريوت. دار الفكر املعاصر

  .هـ١٤١٨. الثانية: ط. بريوت. دار ابن حزم. هديحافظ الزا: تيسري األصول
  .بريوت. دار الفكر.  حممد أمني أمري باد شاه:تيسري التحرير

: ط. بـريوت . دار الفكر . السيد شرف الدين أمحد   : ت.  حممد بن حبان البسيت    :الثقات
  .هـ١٣٩٥. األوىل

صاحل بن عبد السميع     :الثمر الداين يف تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين          
  .بريوت. املكتبة الثقافية. األزهري

. دار الفكر. عباس صقر ، أمحد عبد اجلواد  : ت. جالل الدين السيوطي  : جامع األحاديث 
.هـ١٤١٤. بريوت 

. عبد القـادر األرنـاؤوط    : ت.  ابن األثري اجلزري   :جامع األصول يف أحاديث الرسول    
 - ١٣٨٩ .األوىل: ط.  دمـشق  .دار البيـان  ، مكتـب     عة املالح ب، مط  مكتبة احللواين 

  .هـ١٣٩٢
. مطـابع اليمامـة   . األخضر األخضري : ت. مجال الدين ابن احلاجب   : جامع األمهات 

  .هـ١٤١٩. األوىل: ط. دمشق
. بـريوت . دار الفكـر  .  حممد بن جرير الطـربي     :جامع البيان عن تأويل آي القرآن     

  .هـ١٤٠٥
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عامل . محدي السلفي: ت. بن كيكلدي العالئيخليل : جامع التحصيل يف أحكام املراسيل
  .هـ١٤٠٧. الثانية: ط. بريوت. الكتب

. دار إحيـاء التـراث العـريب      . أمحد شاكر : ت. أليب عيسى الترمذي  : اجلامع الصحيح 
  .بريوت

. دار ابـن كـثري  . مصطفى البغـا  / د: ت. حممد بن إمساعيل البخاري   : اجلامع الصحيح 
  .هـ١٤٠٧. الثالثة: ط. بريوت

  .هـ١٤٠٦. األوىل: ط. بريوت. عامل الكتب.  حممد بن احلسن الشيباين:امع الصغرياجل
. شعيب األرناؤوط ، إبـراهيم بـاجس      : ت. البن رجب احلنبلي  : جامع العلوم واحلكم  

  .هـ١٤١٧. السابعة: ط. بريوت. مؤسسة الرسالة
دار عـامل   . حممد عزيز مشس ، علي العمران     : ت.  أمحد بن تيمية احلراين    :جامع املسائل 

  .هـ١٤٢٢. األوىل: ط. مكة. الفوائد
  .القاهرة. دار الشعب.  حممد بن أمحد القرطيب:اجلامع ألحكام القرآن
رسـالة دكتـوراه   . إبراهيم شامي شيبة : ت. البن يونس الصقلي  : اجلامع ملسائل املدونة  

  .هـ١٤١٩. جبامعة أم القرى
 الدار املصرية للتأليف    .نصر احلميدي  حممد بن أيب     :جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس     

  .م١٩٦٦. والترمجة
. األوىل: ط. بـريوت . دار إحياء التراث العريب   . البن أيب حامت الرازي   : اجلرح والتعديل 

  .هـ١٣٧١
: ط. بريوت. دار العلم للماليني. رمزي منري بعلبكي  : ت.  ابن دريد األزدي   :مجهرة اللغة 

  .م١٩٨٧. األوىل
دار البحوث للدراسات اإلسـالمية     . قاسم علي سعد  /  د : املالكية مجهرة تراجم الفقهاء  

  .هـ١٤٢٣. األوىل: ط. ديب. وإحياء التراث
  .تونس. الدار التونسية.  عبد اهللا بن املبارك:اجلهاد

  .كراتشي. مري حممد كتب خانه. عبد القادر القرشي: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية
  .بريوت. دار الفكر. التركماين عالء الدين ابن :اجلوهر النقي
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  .هـ١٣٢٢. األوىل: ط. مصر.  املطبعة اخلريية.أليب بكر الزبيدي: اجلوهرة النرية
  .بريوت. دار الفكر.  سليمان اجلمل:حاشية اجلمل على شرح املنهج

املطبعـة األمرييـة    .  أمحد بن حممد الطحطاوي    :حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح    
  .هـ١٣١٨. الثالثة:  ط.مصر. الكربى ببوالق

. يوسف البقاعي : ت.  علي العدوي املالكي   :حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين     
  .هـ١٤١٢. بريوت. دار الفكر

. األوىل: ط. بريوت. دار الكتب العلمية .  حسن العطار  :حاشية العطار على مجع اجلوامع    
  .هـ١٤٢٠

دار املـدار   . د السالم أبو نـاجي    عب/ د: ت.  تاج الدين األرموي   :احلاصل من احملصول  
  .م٢٠٠٢. األوىل: ط. بريوت. اإلسالمي

دار . عادل عبد املوجود ، حممد معـوض      : ت. علي بن حبيب املاوردي   : احلاوي الكبري 
  .هـ١٤١٩. بريوت. الكتب العلمية

عـامل  . السيد مهدي القـادري   : ت.  حممد بن احلسن الشيباين    :احلجة على أهل املدينة   
  .هـ١٤٠٣. الثالثة: ط. بريوت. الكتب

ياسـني  / د: ت.  سيف الدين الشاشي القفـال     :حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء     
  .م١٩٨٠. األوىل: ط. بريوت. مؤسسة الرسالة. درادكه

. دار الكتـب العلميـة  . أمحد بـسج  : ت.  كمال الدين الدمريي   :حياة احليوان الكربى  
  .هـ١٤٢٤. الثانية: ط. بريوت

. رسالة ماجستري جبامعة أم القرى.  حسان فلمبان:ذا خالف عمل أهل املدينةخرب الواحد إ
  .هـ١٤٠٩. مكة املكرمة

حممد نبيـل   : ت.  عبد القادر بن عمر البغدادي     :خزانة األدب ولب لباب لسان العرب     
  .م١٩٩٨. األوىل: ط. بريوت. دار الكتب العلمية. طريفي ، أميل بديع اليعقوب

حـسني  : ت.  حميي الدين النووي   :ت السنن وقواعد اإلسالم   خالصة األحكام يف مهما   
  .هـ١٤١٨. األوىل: ط. بريوت. مؤسسة الرسالة. اجلمل
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: ط. الريـاض . دار الـصميعي  . مشهور آل سلمان  : ت.  أليب بكر البيهقي   :اخلالفيات
  .هـ١٤١٤. األوىل

. الثانية:  ط.بريوت. دار الفكر.  عالء الدين احلصكفي   :الدر املختار شرح تنوير األبصار    
  .هـ١٣٨٦

دار . عبد اللطيف عبد الـرمحن    : ت.  أمحد بن تيمية احلراين    :درء تعارض العقل والنقل   
  .هـ١٤١٧. بريوت. الكتب العلمية

. بـريوت . دار اجليـل  .  حممد بن علي الـشوكاين     :الدراري املضية شرح الدرر البهية    
  .هـ١٤٠٧

دار . عبد اهللا هاشم اليماين   : ت. الينالبن حجر العسق  : الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية    
  .بريوت. املعرفة

 .املعيد خان  حممد عبد/د: ت.  ابن حجر العسقالين  :الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة     
  .م١٩٧٢ . الثانية:ط .اهلند. دائرة املعارف العثمانية

. األمحد نكري القاضي عبد النيب :دستور العلماء ، أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون
. األوىل: ط. بـريوت . دار الكتب العلميـة   . حسن هاين فحص  : عرب عباراته الفارسية  

  .هـ١٤٢١
. األوىل: ط. بريوت. دار الكتب العلمية. مصطفى عطا: ت. أليب القاسم الطرباين: الدعاء
  .هـ١٤١٣

. لوثائقمركز املخطوطات والتراث وا. بدر البدر : ت.  أليب بكر البيهقي   :الدعوات الكبري 
  .هـ١٤١٤. الكويت

. دار الكتب العلمية.  ابن فرحون املالكي:الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب   
  .بريوت

. دار الـسلف  . عبد الرمحن الفريـوائي   / د: ت.  حممد بن طاهر املقدسي    :ذخرية احلفاظ 
  .هـ١٤١٦. األوىل: ط. الرياض

  . إحـسان عبـاس   / د: ت.  الـشنتريين   علي بن بسام   :الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة    
  .هـ١٤١٧. بريوت. دار الثقافة
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: ط. بريوت. دار الغرب اإلسالمي  . حممد حجي / د: ت. شهاب الدين القرايف  : الذخرية
  .م١٩٩٤. األوىل
  .القاهرة. دار الكتاب اإلسالمي. أليب نعيم األصبهاين: أخبار أصبهانذكر 

  .هـ١٤١٨. األوىل: ط. جدة. ةدار املنار. أمحد العالونة: ذيل األعالم
دار الكتب . كمال احلوت: ت.  أليب الطيب الفاسي:ذيل التقييد يف رواة السنن واملسانيد

  .هـ١٤١٠. األوىل: ط. بريوت. العلمية
. مكتبة العبيكـان . عبد الرمحن العثيمني/ د:  ت.ابن رجب احلنبلي: ذيل طبقات احلنابلة  

  .هـ١٤٢٥. األوىل: ط. الرياض
 أليب نـصر  :حيح البخاري ، أو اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد  رجال ص 
  .هـ١٤٠٧. األوىل: ط. بريوت. دار املعرفة. عبد اهللا الليثي: ت. الكالباذي

 . دار املعرفـة . عبد اهللا الليثي:ت. بن منجويه األصبهاينا  أليب بكر:رجال صحيح مسلم  
  .هـ١٤٠٧. األوىل:  ط.بريوت

: ط. الريـاض . مكتبة الرشـد . عبد الكرمي النملة/  د :رعية وإثباا بالقياس  الرخص الش 
  .هـ١٤١٠. األوىل

  .هـ١٤٢١. بريوت. دار الفكر للطباعة. ابن عابدين احلنفي: رد احملتار على الدر املختار
  .بريوت. دار الفكر.  ابن أيب زيد القريواين:الرسالة الفقهية

. إحـسان عبـاس   / د: ت.  ابن حزم األندلسي   :ارسالة يف فضل األندلس وذكر رجاهل     
  .م١٩٨٧. الثانية: ط . بريوت.ملؤسسة العربية للدراسات والنشرا

: ط. القـاهرة . مطبعة البايب احلليب  . أمحد شاكر : ت.  حممد بن إدريس الشافعي    :الرسالة
  .هـ١٣٥٨. األوىل

ملوجود ، علي عادل عبد ا: ت. تاج الدين السبكي: رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب
  .هـ١٤١٩. األوىل: ط. بريوت. عامل الكتب. معوض

دار إحيـاء   .  شهاب الدين األلوسي   :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين       
  .بريوت. التراث العريب
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. الريـاض . مكتبة الرياض احلديثـة   .  منصور البهويت  :الروض املربع شرح زاد املستقنع    
  .هـ١٣٩٠

دار . اليف بروفنـصال  : ت.  حممد بن عبد اهللا احلمريي     :ر يف خرب األقطار   الروض املعطا 
  .هـ١٤٠٨. الثانية: ط. بريوت. اجليل

: ط. بـريوت . املكتب اإلسالمي. حيىي بن شرف النووي: روضة الطالبني وعمدة املفتني   
  .هـ١٤٠٥. الثانية

مطابع جامعة  . عيدعبد العزيز الس  : ت. البن قدامة املقدسي  : روضة الناظر وجنة املناظر   
  .هـ١٣٩٩. الثانية: ط. اإلمام بالرياض
. األوىل: ط. القـاهرة . دار ابـن عفـان    . علي احلليب : ت.  صديق خان  :الروضة الندية 

  .م١٩٩٩
: ط. بـريوت . املكتب اإلسـالمي  .  أليب الفرج ابن اجلوزي    :زاد املسري يف علم التفسري    

  .هـ١٤٠٤. الثالثة
شعيب األرناؤوط ، عبد القـادر      : ت. البن قيم اجلوزية  : زاد املعاد يف هدي خري العباد     

  .هـ١٤٠٧. الرابعة عشرة: ط. بريوت. مؤسسة الرسالة. األرناؤوط
طبع وزارة . حممد األلفي/ د: ت.  أليب منصور األزهري:الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي

  .هـ١٣٩٩. األوىل: ط. الكويت. األوقاف والشؤون اإلسالمية
: ط. القـاهرة . دار الريان للتراث  . عبد العلي حامد  : ت.  حنبل الشيباين   أمحد بن  :الزهد
  .هـ١٤٠٨. الثانية
  .بريوت. دار الكتب العلمية. حبيب الرمحن األعظمي: ت.  عبد اهللا بن املبارك:الزهد
 . دار الريان للتـراث    .عبد العلي عبد احلميد حامد    : ت .ابن أيب عاصم   أليب يكر    :الزهد

  .هـ١٤٠٨ .نيةالثا: ط .القاهرة
دار اخللفـاء للكتـاب     . عبد الـرمحن الفريـوائي    : ت.  هناد بن السري الكويف    :الزهد

  .هـ١٤٠٦. األوىل: ط. الكويت. اإلسالمي
  / د: ت.  علي بن عمر الدارقطين ، أمحد بن حممد الربقـاين          :سؤاالت الربقاين للدارقطين  

  .هـ١٤٠٤. األوىل: ط. باكستان. كتب خانه مجيلي. عبد الرحيم القشقري



  قائمة املصادر واملراجع
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دار إحياء  . حممد اخلويل : ت.  حممد بن إمساعيل الصنعاين    :سبل السالم شرح بلوغ املرام    
  .هـ١٣٧٩. الرابعة: ط. بريوت. التراث العريب

  عادل: ت.  حممد بن يوسف الصاحلي الشامي     :سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد      
  .هـ١٤١٤. األوىل: ط. بريوت. دار الكتب العلمية. عبد املوجود ، علي معوض

مكتبة .  حممد ناصر الدين األلباين:سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
  .هـ١٤١٥. الرياض. املعارف

. الرياض. دار املعارف .  حممد ناصر الدين األلباين    :سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة   
  .هـ١٤١٢. األوىل: ط

دار . حممد حميي الدين عبد احلميد    : ت. السجستاينسليمان بن األشعث    : سنن أيب داود  
  .بريوت. الفكر

دار . فواز زمريل ، خالـد الـسبع      : ت.  عبد اهللا بن عيد الرمحن الدارمي      :سنن الدارمي 
  .هـ١٤٠٧. األوىل: ط. بريوت. الكتاب العريب
. عبد الغفار البنداري ، سيد كـسروي / د: ت.  أمحد بن شعيب النسائي:السنن الكربى 

  .هـ١٤١١. األوىل: ط. بريوت.  الكتب العلميةدار
. مكـة املكرمـة   . مكتبة دار البـاز   . حممد عطا : ت. أليب بكر البيهقي  : السنن الكربى 

  .هـ١٤١٤
مكتـب  . عبد الفتاح أبو غـدة    : ت.  أمحد بن شعيب النسائي    ":اتىب" سنن النسائي   

  .هـ١٤٠٦. الثانية: ط. حلب. املطبوعات اإلسالمية
: ط. الرياض. دار العصيمي . سعد آل محيد  / د: ت.  بن منصور اخلراساين    سعيد :السنن
  .هـ١٤١٤. األوىل
. بـريوت . دار املعرفـة  . عبد اهللا هاشـم اليمـاين     : ت. أليب احلسن الدارقطين  : السنن

  .هـ١٣٨٦
  .بريوت. دار الفكر. حممد فؤاد عبد الباقي: ت. أليب عبد اهللا ابن ماجه: السنن

. شعيب األرناؤوط ، حممـد العرقـسوسي      : ت. مشس الدين الذهيب  : سري أعالم النبالء  
  .هـ١٤١٣. التاسعة: ط. بريوت. مؤسسة الرسالة
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. بريوت. دار املعرفة .  علي بن برهان الدين احلليب     :السرية احللبية يف سرية األمني املأمون     
  .هـ١٤٠٠

: دار اجليـل  . طه عبد الرؤوف سـعد    : ت.  عبد امللك بن هشام املعافري     :السرية النبوية 
  .هـ١٤١١. األوىل: ط. بريوت

دار . حممود زايد: ت.  حممد بن علي الشوكاين:السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار
  .هـ١٤٠٥. األوىل: ط. بريوت. الكتب العلمية

  .بريوت. دار الفكر.  حممد خملوف:شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية
عبد القادر األرناؤوط ،    : ت. بن العماد احلنبلي  ال: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب     

  .هـ١٤٠٦. األوىل: ط. دمشق. دار ابن كثري. حممود األرناؤوط
  .بريوت. دار الفكر. حممد اخلرشي: شرح اخلرشي على خمتصر خليل

دار . عبد املنعم إبراهيم : ت.  مشس الدين الزركشي   :شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي    
  .هـ١٤٢٣. األوىل: ط. بريوت. الكتب العلمية

. شعيب األرناؤوط ، حممد زهري الشاويش     : ت.  احلسني بن مسعود البغوي    :شرح السنة 
  .هـ١٤٠٣. الثانية: ط. بريوت. املكتب اإلسالمي

  : ت.  عضد الدين اإلجيـي    :شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب مع حاشية التفتازاين        
  .هـ١٤٠٦. لقاهرةا. مكتبة الكليات األزهرية. شعبان إمساعيل/ د

. مكتبة العبيكان . سعود العطيشان / د: ت. أمحد بن تيمية احلراين   : شرح العمدة يف الفقه   
  .هـ١٤١٣. األوىل: ط. الرياض

  .بريوت. دار الكتاب العريب.  عبد الرمحن بن حممد بن قدامة:الشرح الكبري على املقنع
حممـد  : ت. مد الدسوقي سيدي أمحد الدردير ، حم    : الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي    

  .بريوت. دار الفكر. عليش
مطابع . نزيه محاد / حممد الزحيلي ، د   / د: ت. البن النجار احلنبلي  : شرح الكوكب املنري  

  .هـ١٤١٣. الثانية: ط. جامعة أم القرى مبكة املكرمة
دار الغـرب  . عبد ايد تركي: ت.  أليب إسحاق الشريازي:شرح اللمع يف أصول الفقه    

  .هـ١٤٠٨. األوىل: ط. بريوت. مياإلسال
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طه عبد الـرؤوف  : ت.  شهاب الدين القرايف:شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول    
  .هـ١٣٩٣. األوىل: ط. القاهرة. مكتبة الكليات األزهرية. سعد

. حممد أبو األجفان ، الطاهر املعموري: ت. أليب عبد اهللا الرصاع: شرح حدود ابن عرفة  
  .م١٩٩٣. األوىل: ط. بريوت. ميدار الغرب اإلسال

: ط. الريـاض . مكتبة الرشد . خالد املصري : ت.  بدر الدين العيين   :شرح سنن أيب داود   
  .هـ١٤٢٠. األوىل

مكتبـة  . ياسر بن إبراهيم : ت. علي بن خلف بن بطال القرطيب     : شرح صحيح البخاري  
  .هـ١٤٢٣. الثانية: ط. الرياض. الرشد

. الثانيـة : ط. بريوت. دار إحياء التراث العريب . لنووي حميي الدين ا   :شرح صحيح مسلم  
  .هـ١٣٩٢

 أمحد بن إبراهيم بـن      :شرح قصيدة ابن القيم ، أو توضيح املقاصد وتصحيح القواعد         
  .هـ١٤٠٦. الثالثة: ط. بريوت. املكتب اإلسالمي. زهري الشاويش: ت. عيسى

. بريوت. مؤسسة الرسالة. عبد اهللا التركي/ د: ت. سليمان الطويف: شرح خمتصر الروضة
  .هـ١٤١٩. الثانية: ط

رسـالة دكتـوراه   . عصمت اهللا حممد  : ت. أليب بكر اجلصاص  : شرح خمتصر الطحاوي  
  .هـ١٤١٦جبامعة أم القرى 

رسالة دكتوراه جبامعة   . فهد املشيقح : ت. أليب احلسني القدوري  : شرح خمتصر الكرخي  
  .هـ١٤٢٧. اإلمام حممد بن سعود بالرياض

. مؤسسة الرسـالة  . شعيب األرناؤوط : ت.  أليب جعفر الطحاوي   : اآلثار شرح مشكل 
  .هـ١٤٠٨. األوىل: ط. بريوت

. بريوت. دار الكتب العلمية  .حممد النجار : ت. أليب جعفر الطحاوي  : شرح معاين اآلثار  
  .هـ١٣٩٩. األوىل: ط

عامل . منصور البهويت : "دقائق أويل النهى لشرح املنتهى    "شرح منتهى اإلرادات املسمى     
  .هـ١٤١٦٦. الثانية: ط. بريوت. الكتب
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: ط. بريوت. دار الكتب العلمية  . حممد بن عبد الباقي الزرقاين    : شرح موطأ اإلمام مالك   
  .هـ١٤١١. األوىل

: ط. بـريوت . دار الكتب العلمية  . حممد زغلول : ت.  أليب بكر البيهقي   :شعب اإلميان 
  .هـ١٤١٠. األوىل

دار العلـم   . أمحد عطـار  : ت.  إمساعيل اجلوهري  :ربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح الع    
  .م١٩٩٠. الرابعة : ط. بريوت. للماليني

. شـعيب األرنـاؤوط  : ت.  حممد بن حبان البسيت    :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان     
  .هـ١٤١٤. الثانية: ط. بريوت. مؤسسة الرسالة

املكتـب  . حممـد األعظمـي   / د: ت.  حممد بن إسحاق بن خزمية     :صحيح ابن خزمية  
  .هـ١٣٩٠. بريوت. اإلسالمي

: ط. الريـاض . مكتبة املعـارف .  حممد ناصر الدين األلباين  :صحيح الترغيب والترهيب  
  .اخلامسة

. األوىل: ط. الكويـت . مؤسـسة غـراس   . ناصر الدين األلباين  : صحيح سنن أيب داود   
  .هـ١٤٢٣

دار إحيـاء   . قيحممد فؤاد عبد البـا    : ت. مسلم بن احلجاج النيسابوري   : صحيح مسلم 
  .بريوت. التراث العريب
. دار املعرفة . حممود فاخوري ، حممد رواس      : ت. أليب الفرج ابن اجلوزي   : صفة الصفوة 

  .هـ١٣٩٩. الثانية: ط. بريوت
دار الكتاب املـصري ،  . إبراهيم األبياري :  ت. خلف بن عبد امللك بن بشكوال     :الصلة

  .هـ١٤١٠. األوىل: ط. القاهرة ، بريوت. دار الكتاب اللبناين
دار الكتـاب  . أيب إسحاق احلويين: ت.  أليب بكر ابن أيب الدنيا     :الصمت وآداب اللسان  

  .هـ١٤١٠. األوىل: ط. بريوت. العريب
مجال : ت. أليب الوليد ابن رشد احلفيد: الضروري يف أصول الفقه ، أو خمتصر املستصفى

  .م١٩٩٤. وىلاأل: ط. بريوت. دار الغرب اإلسالمي. الدين العلوي
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. بريوت. دار املكتبة العلمية. عبد املعطي قلعجي  : ت. أليب جعفر العقيلي  : الضعفاء الكبري 
  .هـ١٤٠٤. األوىل: ط

: ط. حلب. دار الوعي . حممود زايد : ت. أمحد بن شعيب النسائي   : الضعفاء واملتروكني 
  .هـ١٣٩٦. األوىل

. دار الكتب العلمية  . د اهللا القاضي  عب: ت.  أليب الفرج ابن اجلوزي    :الضعفاء واملتروكني 
  .هـ١٤٠٦. األوىل: ط. بريوت

. األوىل: ط. الكويت. مؤسسة غراس . ناصر الدين األلباين  حممد  : ضعيف سنن أيب داود   
  .هـ١٤٢٣

. منشورات دار مكتبة احليـاة    . مشس الدين السخاوي  : الضوء الالمع ألهل القرن التاسع    
  .بريوت

  .بريوت. دار الفكر. عبد الغين عبد اخلالق: ت. ابن قيم اجلوزية: الطب النبوي
. األوىل: ط. بـريوت . دار الكتـب العلميـة    . جالل الدين السيوطي  : طبقات احلفاظ 

  .هـ١٤٠٣
عبد الفتـاح  / حممود الطناحي ، د/ د: ت.  تاج الدين السبكي:طبقات الشافعية الكربى  

  .هـ١٤١٣. الثانية: ط. السعودية. دار هجر. احللو
. بريوت. عامل الكتب. احلافظ عبد العليم خان/ د: ت.  ابن قاضي شهبة:افعيةطبقات الش

  .هـ١٤٠٧. األوىل: ط
  .بريوت. دار القلم. خليل امليس: ت. أليب إسحاق الشريازي: طبقات الفقهاء

  .بريوت. دار صادر. حممد بن سعد الزهري: الطبقات الكربى
دار . عبد القـادر حممـد    : ت. راقيزين الدين ابن الع   : طرح التثريب يف شرح التقريب    

  .م٢٠٠٠. األوىل: ط. بريوت. الكتب العلمية
. الثانيـة : ط. بـريوت . دار النفائس . خالد العك : ت. جنم الدين النسفي  : طلبة الطلبة 

  .هـ١٤٢٠
املدينـة  . مكتبة العلوم واحلكم  . صاحل املزيد / د: ت. أليب عبيد القاسم بن سالم    : الطهور
  .هـ١٤١٤ .الثانية: ط.املنورة
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املؤسـسة  . إحسان عباس / د: ت.  ابن حزم األندلسي   :طوق احلمامة يف األلفة واألالف    
  .م١٩٨٧. الثانية: ط. بريوت. العربية للدراسات والنشر

. دار الكتب العلميـة   . أليب بكر ابن العريب   : عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي    
  .مكة املكرمة. بريوت ، دار الباز
مطبعـة حكومـة    . صالح الدين املنجد  : ت. مشس الدين الذهيب  : غربالعرب يف خرب من     

  .م١٩٨٤.الثانية: ط. الكويت. الكويت
. طبع بعناية احملقق  . أمحد املباركي / د: ت.  القاضي أيب يعلى الفراء    :العدة يف أصول الفقه   

  .هـ١٤١٠. الثانية: ط
دار . بد املوجـود  علي معوض ، عادل ع    : ت. أليب القاسم الرافعي  : العزيز شرح الوجيز  

  .هـ١٤١٧. األوىل: ط. بريوت. الكتب العلمية
حممـد أبـو   : ت. جالل الدين ابن شـاس : عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة   

  .هـ١٤١٥. األوىل: ط.بريوت. دار الغرب اإلسالمي. األجفان، عبد احلفيظ منصور
. عامل الكتب . ئي وآخرين صبحي السامرا : ت.  أليب طالب القاضي   :علل الترمذي الكبري  

  .هـ١٤٠٩. األوىل: ط. بريوت
. بـريوت . دار املعرفـة    . حمب الدين اخلطيب  : ت. البن أيب حامت الرازي   : علل احلديث 

  .هـ١٤٠٥
دار الكتب . خليل امليس: ت. أليب الفرج ابن اجلوزي: العلل املتناهية يف األحاديث الواهية

  .هـ١٤٠٣. األوىل: ط. بريوت. العلمية
حمفـوظ الـرمحن    / د: ت.  علي بن عمر الدارقطين    :لل الواردة يف األحاديث النبوية    الع

  .هـ١٤٠٥. األوىل: ط. الرياض. دار طيبة. السلفي
املكتـب  . وصـي اهللا عبـاس    / د: ت.  أمحد بن حنبل الشيباين    :العلل ومعرفة الرجال  

  .هـ١٤٠٨. األوىل: ط. بريوت. اإلسالمي
  .بريوت. دار إحياء التراث العريب. بدر الدين العيين :عمدة القاري شرح صحيح البخاري

  .جدة. دار القبلة للثقافة. كوثر الربين: ت. ابن السين الدينوري: عمل اليوم والليلة
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. مؤسـسة الرسـالة  . فاروق محادة/ د: ت.  أمحد بن شعيب النسائي   :عمل اليوم والليلة  
  .هـ١٤٠٦. الثانية: ط. بريوت

رسالة . أمحد حممد نور سيف/  د:حات مالك وآراء األصولينيعمل أهل املدينة بني مصطل
  .هـ١٣٩٢. مكة املكرمة. ماجستري جبامعة امللك عبد العزيز

املطبعة األمريية  .  مطبوع امش فتح القدير    . البابريت  بن حممود  حممد: العناية شرح اهلداية  
  .هـ١٣١٥. األوىل: ط. مصر. ببوالق

. بريوت. دار الكتب العلمية  . مشس احلق العظيم أبادي    :عون املعبود شرح سنن أيب داود     
  .م١٩٩٥. الثانية: ط

دار . إبراهيم السامرائي / مهدي املخزومي ، د   / د: ت.  اخلليل بن أمحد الفراهيدي    :العني
  . بريوت. ومكتبة اهلالل

  .بريوت. دار املعرفة.  حممد بن أمحد الرملي:غاية البيان شرح زبد ابن رسالن
  . مصر.  دار الكتب العربية الكربى. زكريا األنصاري:شرح لب األصولغاية الوصول 
. مطابع جامعة أم القرى. عبد الكرمي العزباوي: ت. أليب سليمان اخلطايب: غريب احلديث

  .هـ١٤٠٢. مكة املكرمة
. دار الكتـاب العـريب   . حممد خان / د: ت.  أليب عبيد القاسم بن سالم     :غريب احلديث 

  .هـ١٣٩٦. األوىل: ط. بريوت
. دار الكتب العلمية  .  شهاب الدين احلموي   :غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر     

  .هـ١٤٠٥. األوىل: ط. بريوت
علي البجاوي ، حممـد أبـو       : ت.  حممود بن عمر الزخمشري    :الفائق يف غريب احلديث   

  .الثانية: ط. بريوت. دار املعرفة. الفضل إبراهيم
  .بريوت. دار الفكر. ن حجر اهليتمي اب:الفتاوى الفقهية الكربى

  .هـ١٤١١. بريوت. دار الفكر. الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند: الفتاوى اهلندية
دار . حمب الدين اخلطيب: ت. البن حجر العسقالين: فتح الباري شرح صحيح البخاري 

  .بريوت. املعرفة
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دار . ق عوض اهللا  طار: ت. البن رجب احلنبلي  : فتح الباري يف شرح صحيح البخاري     
  .هـ١٤٢٢.الثانية: ط. الدمام. ابن اجلوزي

دار .  حممد بن علي الشوكاين:فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري
  .بريوت. الفكر

  .الثانية:ط. بريوت. دار الفكر. كمال الدين ابن اهلمام: فتح القدير
: ط. بريوت. دار الكتب العلمية.  السخاوي مشس الدين :فتح املغيث شرح ألفية احلديث    

  .هـ١٤٠٣. األوىل
. بريوت. دار اآلفاق اجلديدة.  عبد القاهر البغدادي:الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية

  .م١٩٧٧. الثانية: ط
: ط. بـريوت . دار الكتب العلميـة   . حازم القاضي : ت.  مشس الدين ابن مفلح    :الفروع
  .هـ١٤١٨.األوىل 

. دار الكتـب العلميـة    . خليل منصور : ت. شهاب الدين القرايف  : مع هوامشه الفروق  
  .هـ١٤١٨األوىل : ط. بريوت
نشر وزارة األوقاف والشؤون    . حممد طموم / د: ت. أسعد بن حممد الكرابيسي   : الفروق

  .هـ١٤٠٢. األوىل: ط. الكويت. اإلسالمية
  .القاهرة. بة اخلاجنيمكت.  ابن حزم األندلسي:الفصل يف امللل واألهواء والنحل

وزارة األوقـاف   . عجيل النـشمي  / د: ت.  أليب بكر اجلصاص  : الفصول يف األصول  
  .هـ١٤٠٥. األوىل: ط. بالكويت

. مؤسـسة الرسـالة  . وصي اهللا عباس/ د: ت.  أمحد بن حنبل الشيباين    :فضائل الصحابة 
  .هـ١٤٠٣. األوىل: ط. بريوت

أميـن  : ت. حممد بن احلسن احلجوي الفاسي     :الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي     
  .هـ١٤١٦. األوىل: ط. بريوت. دار الكتب العلمية. شعبان

إحسان / د: ت. ين عبد احلي الكتا:فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات
  .هـ١٤٠٢. الثانية: ط. بريوت.  اإلسالميدار الغرب. عباس

  .هـ١٣٩٨.  بريوت.دار املعرفة. حممد بن الندمي: الفهرست
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السيد حممد : ت.  عبد احلي اللكنوي:الفوائد البهية يف تراجم احلنفية مع التعليقات السنية
  .بريوت. دار املعرفة. بدر الدين

  .هـ١٤١٢. األوىل: ط. الرياض. مكتبة الرشد. محدي السلفي: ت.  متام الرازي:الفوائد
دار .  ، عادل عبـد املوجـود      علي معوض : ت.  حممد بن شاكر الكتيب    :فوات الوفيات 
  .م٢٠٠٠. األوىل: ط. بريوت. الكتب العلمية

دار إحيـاء التـراث   .  عبد العلي حممد األنصاري  :فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت    
  .هـ١٤١٨. األوىل: ط. بريوت. العريب

. دار الفكـر  . أمحد غنيم النفـراوي   : الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين       
  .هـ١٤١٥. وتبري

. مصر. املكتبة التجارية الكربى  .  عبد الرؤوف املناوي   :فيض القدير شرح اجلامع الصغري    
  .هـ١٣٥٦. األوىل: ط

مكتبة . يعقوب الباحسني : "دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية     "قاعدة املشقة جتلب التيسري     
  .هـ١٤٢٤. األوىل: ط. الرياض. الرشد

  .بريوت. مؤسسة الرسالة. لفريوز أبادي حممد بن يعقوب ا:القاموس احمليط
. دار الكتب العلمية  . حممد الشافعي : ت.  أليب املظفر السمعاين   :قواطع األدلة يف األصول   

  .هـ١٤١٨. بريوت
  .بريوت. دار الكتب العلمية. عز الدين ابن عبد السالم: قواعد األحكام يف مصاحل األنام

. األوىل: ط. كراتـشي . لصدف ببلـشرز  ا.  حممد عميم اإلحسان الربكيت    :قواعد الفقه 
  .هـ١٤٠٧
  .م١٩٩٩. الثانية: ط. مكة املكرمة. مكتبة نزار الباز. البن رجب احلنبلي: القواعد

. األوىل: ط. بريوت. دار الكتب العلمية  .  ابن عبد الرب القرطيب    :الكايف يف فقه أهل املدينة    
  .هـ١٤٠٧

. املكتب اإلسـالمي . ن قدامة املقدسي اب:الكايف يف مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل  
  .بريوت
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دار . عبد اهللا القاضـي   : ت.  احلسن علي بن أيب الكرم الشيباين      يبأل: الكامل يف التاريخ  
  .هـ١٤١٥. الثانية: ط. بريوت. الكتب العلمية

.  دار الفكـر  . حيىي غزاوي : ت.  عبد اهللا بن عدي اجلرجاين     :الكامل يف ضعفاء الرجال   
  .هـ١٤٠٩. ثةالثال: ط. بريوت

. دار الكتب العلمية  . أبو الوفا األفغاين  : ت.  أليب يوسف يعقوب األنصاري    :كتاب اآلثار 
  .هـ١٣٥٥. بريوت

مطبعة . عفت الشرقاوي / خدجية كامل ، د   : ت.  حممد بن احلسن الشيباين    :كتاب اآلثار 
  .هـ١٤٢٦. القاهرة. دار الكتب والوثائق القومية

املدينـة  . مكتبة الغرباء األثريـة . صالح الشالحي:  ت.الفضل بن دكني  : كتاب الصالة 
  .هـ١٤١٧. األوىل: ط. املنورة

  بريوت. دار صادر. حممد علي التهانوي: كشاف اصطالحات الفنون
. هالل مصيلحي ، مصطفى هالل    : ت. منصور البهويت : كشاف القناع عن منت اإلقناع    

  .هـ١٤٠٢. بريوت. دار الفكر
دار . عبـد اهللا حممـود    : ت. عبد العزيز البخاري  : دويكشف األسرار عن أصول البز    

  .هـ١٤١٨. بريوت. الكتب العلمية
. بريوت. دار الكتب العلمية  .  حاجي خليفة  :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     

  .هـ١٤١٣
دار . علي البواب : ت.  أليب الفرج ابن اجلوزي    :كشف املشكل من حديث الصحيحني    

  .هـ١٤١٨. الرياض. الوطن
يوسـف  : ت.  أليب احلسن املالكي   :ية الطالب الرباين لرسالة ابن أيب زيد القريواين       كفا

  .هـ١٤١٢. بريوت. دار الفكر. البقاعي
. أيب عبد اهللا السورقي ، إبراهيم املـدين       : ت.  اخلطيب البغدادي  :الكفاية يف علم الرواية   

  .املدينة املنورة. املكتبة العلمية
. مؤسـسة الرسـالة   . عدنان درويش ، حممد املصري    : ت . البقاء الكفوي  أليب: الكليات
  .هـ١٤١٩. بريوت
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. حممود الدمياطي: ت.  عالء الدين املتقي اهلندي:كنـز العمال يف سنن األقوال واألفعال
  .هـ١٤١٩. األوىل: ط. بريوت. دار الكتب العلمية

دار . ضةصالح عوي: ت.  جالل الدين السيوطي:الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة
  .هـ١٤١٧. األوىل: ط. بريوت. الكتب العلمية

. دار الفكـر  . عالء الدين اخلازن  : لباب التأويل يف معاين التنـزيل ، أو تفسري اخلازن        
  .هـ١٣٩٩. بريوت

دار . حممد فضل املراد  / د: ت.  مجال الدين املنبجي   :اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب     
  .ـه١٤١٤. الثانية: ط. دمشق. القلم

. بـريوت . دار صـادر  .  أليب احلسن بن أيب الكرم اجلزري      :اللباب يف ذيب األنساب   
  .هـ١٤٠٠

عادل عبد املوجود ، علـي      : ت.  أليب حفص الدمشقي احلنبلي    :اللباب يف علوم الكتاب   
  .هـ١٤١٩. األوىل: ط. بريوت. دار الكتب العلمية. معوض

  .األوىل: ط. وتبري. دار صادر. البن منظور اإلفريقي: لسان العرب
مؤسسة األعلمـي  . دائرة املعارف النظامية باهلند : ت.  ابن حجر العسقالين   :لسان امليزان 
  .هـ١٤٠٦. الثالثة: ط. بريوت. للمطبوعات

. األوىل: ط. بريوت. دار الكتب العلمية  .  أليب إسحاق الشريازي   :اللمع يف أصول الفقه   
  .هـ١٤٠٥
  .بريوت. دار الفكر العريب.  حممد أبو زهرة":حياته وعصره ، آراؤه وفقهه" مالك 

. الثالثـة : ط. بريوت. املكتب اإلسالمي . برهان الدين ابن مفلح   : املبدع يف شرح املقنع   
  .هـ١٤٢١
  .هـ١٤١٤. بريوت. دار املعرفة. مشس الدين السرخسي: املبسوط

دار . يـد حممود زا : ت.  ابن حبان البسيت   :اروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني    
  .هـ١٣٩٦. األوىل: ط. حلب. الوعي

 جملة فصلية تعىن بالبحوث اإلسالمية حتت إشراف مجـع مـن            :جملة البحوث اإلسالمية  
  .الرياض. العلماء تصدرها الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء بالسعودية
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دار . خليل املنـصور  : ت.  عبد الرمحن شيخي زاده    :جممع األر يف شرح ملتقى األحبر     
  .هـ١٤١٩. األوىل: ط. بريوت. الكتب العلمية

  .هـ١٤٠٧. القاهرة. دار الريان للتراث. علي اهليثمي: جممع الزوائد ومنبع الفوائد
. مكتبة ابن تيميـة   . عبد الرمحن النجدي  : مجع. شيخ اإلسالم ابن تيمية   : جمموع الفتاوى 

  .الثانية: ط.القاهرة
  .م١٩٩٧. بريوت. دار الفكر. نوويحميي الدين ال: اموع شرح املهذب

. عبد السالم عبد الشايف: ت.  ابن عطية األندلسي:احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز
  .هـ١٤١٣. األوىل: ط. بريوت. دار الكتب العلمية

  .هـ١٤٠٤. الثانية: ط. الرياض. مكتبة املعارف. د الدين ابن تيمية: احملرر يف الفقه
مطابع جامعة اإلمـام  . طه العلواين/ د: ت.  فخر الدين الرازي   :األصولاحملصول يف علم    

  .هـ١٤٠٠. األوىل: ط. الرياض. حممد بن سعود
دار الكتب  . عبد احلميد هنداوي  : ت.  علي بن إمساعيل بن سيده     :احملكم واحمليط األعظم  

  .م٢٠٠٠. األوىل: ط. بريوت. العلمية
  .القاهرة.  ، دار التراثأمحد شاكر: ت. ابن حزم األندلسي: احمللى

. إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية   . نعيم أشرف : ت. برهان الدين البخاري  : احمليط الربهاين 
  .هـ١٤٢٤. األوىل: ط. كراتشي

. بريوت. عامل الكتب . حممد آل ياسني  : ت.  الصاحب إمساعيل الطالقاين   :احمليط يف اللغة  
  .هـ١٤١٤. األوىل: ط

 مجال  :خمتصر منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل       خمتصر ابن احلاجب ، أو      
  .هـ١٤٢٧. األوىل: ط. بريوت. دار ابن حزم. نذير محادو/ د: ت. الدين ابن احلاجب

/ سعيد فانـدي ، د   / د: ت.  ابن عرفة الورغمي   :خمتصر ابن عرفة ، أو املختصر الفقهي      
  .م٢٠٠٣. األوىل: ط. بريوت. دار املدار اإلسالمي. حسن الطوير

. دار البشائر اإلسالمية. عبد اهللا نذير/ د: ت. أليب بكر اجلصاص: خمتصر اختالف العلماء
  .هـ١٤١٧. الثانية: ط. بريوت
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.  احلسن بن علي الطوسي    :خمتصر األحكام ، أو مستخرج الطوسي على جامع الترمذي        
  .هـ١٤١٥. األوىل: ط. املدينة املنورة. مكتبة الغرباء األثرية. أنيس أمحد طاهر: ت

. دار الكتـاب العـريب    . أبو الوفا األفغاين  : ت. أليب جعفر الطحاوي  : خمتصر الطحاوي 
  .هـ١٣٧٠. القاهرة

. بـريوت . مؤسسة الريان. عبد اهللا نذير/ د:ت. أليب احلسني القدوري  : خمتصر القدوري 
  .هـ ، وامشه تصحيح القدوري البن قطلوبغا١٤٢٦. األوىل: ط

  .هـ١٣٩٣. الثانية: ط. بريوت. دار املعرفة. ل بن حيىي املزين إمساعي:خمتصر املزين
مكتبـة  . ذياب عبد الكـرمي   / د: ت.  أمحد بن فرج اللخمي    :خمتصر خالفيات البيهقي  

  .هـ١٤١٧. األوىل: ط. الرياض. الرشد
. بـريوت . دار الفكـر  . أمحد حركـات  : ت. خليل بن إسحاق املالكي   : خمتصر خليل 

  .هـ١٤١٥
حممد : ت.  ابن اللحام البعلي:الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلاملختصر يف أصول 

  .مكة املكرمة. نشر جامعة امللك عبد العزيز. مظهر بقا
. األوىل: ط. باكـستان .  حـديث أكـادميي    . أمحد بن علي املقريزي    :خمتصر قيام الليل  

  .هـ١٤٠٨
: ط. بريوت. عريبدار إحياء التراث ال   . خليل جفال : ت.  ابن سيده األندلسي   :املخصص

  .هـ١٤١٧. األوىل
  .هـ١٣٩٩. الثانية: ط. بريوت. دار اآلفاق اجلديدة.  ابن حزم األندلسي:مداواة النفوس

. عبد اهللا التركي/ د: ت.  عبد القادر بن بدران:املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  
  .هـ١٤٠١. الثانية: ط. بريوت. مؤسسة الرسالة
  .بريوت. دار صادر.  التنوخيسحنون: املدونة الكربى

: ط. املدينة املنورة. مكتبة العلوم واحلكم .  حممد األمني الشنقيطي   :مذكرة يف أصول الفقه   
  .م٢٠٠١. اخلامسة

. القـاهرة . دار الكتاب اإلسالمي .  عبد اهللا بن أسعد اليافعي     :مرآة اجلنان وعربة اليقظان   
  .هـ١٤١٣
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  .بريوت. لكتب العلميةدار ا.  ابن حزم األندلسي:مراتب اإلمجاع
: ط. بـريوت . مؤسسة الرسـالة  . شكر اهللا قوجاين  : ت.  ابن أيب حامت الرازي    :املراسيل

  .هـ١٣٩٧. األوىل
: ط. بـريوت . مؤسسة الرسالة . شعيب األرناؤوط : ت.  أليب داود السجستاين   :املراسيل

  .هـ١٤٠٨. األوىل
إدارة البحوث العلمية   . كفوريأليب احلسن املبار  : مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح    

  .هـ١٤٠٤. الثالثة: ط. اهلند. والدعوة واإلفتاء
. دار اهلجـرة  . خالد الرباط وآخرين  : ت. إسحاق الكوسج : مسائل أمحد وابن راهويه   

  .هـ١٤٢٥. األوىل: ط. الرياض
. الدار العلميـة  .  صاحل بن أمحد بن حنبل     :مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه صاحل       

  .هـ١٤٠٨. نداهل
زهـري  : ت.  عبد اهللا بن أمحد بن حنبل :مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا        

  .هـ١٤٠١. األوىل: ط. بريوت. املكتب اإلسالمي. الشاويش
حممـد الـسليماين ، عائـشة     : ت.  أليب بكر ابن العريب    :املسالك يف شرح موطأ مالك    

  .هـ١٤٢٨. األوىل: ط. بريوت. دار الغرب اإلسالمي. السليماين
. دار الكتب العلمية  . مصطفى عطا : ت.  احلاكم النيسابوري  :املستدرك على الصحيحني  

  .هـ١٤١١. األوىل: ط. بريوت
دار . حممد عبد السالم عبد الـشايف     : ت.  أليب حامد الغزايل   :املستصفى يف علم األصول   

  .هـ١٤١٣. األوىل: ط. بريوت. الكتب العلمية
: ط. بريوت. دار خضر . عبد امللك بن دهيش   /د: ت. دين السامري نصري ال : املستوعب

  .هـ١٤٢٠. األوىل
  .بريوت. دار املعرفة. سليمان بن داود الطيالسي: مسند أيب داود الطيالسي

  .مصر. مؤسسة قرطبة. أمحد شاكر: ت.  أمحد بن حنبل الشيباين:مسند اإلمام أمحد
عبـد اهللا  / مجع من العلماء بإشـراف د : ت.  أمحد بن حنبل الشيباين:مسند اإلمام أمحد 

  .األوىل: ط. بريوت. مؤسسة الرسالة. التركي



  قائمة املصادر واملراجع

 

٥٩٤ 

. حمفوظ الرمحن زين اهللا   / د: ت. أمحد بن عمرو البزار   : مسند البزار ، أو البحر الزخار     
  .هـ١٤٠٩. األوىل: ط. املدينة املنورة. مكتبة العلوم واحلكم

  .بريوت. الكتب العلميةدار .  حممد بن إدريس الشافعي:مسند الشافعي
املدينـة  .  اإلميان كتبةم. عبد الغفور البلوشي  / د: ت.  إسحاق بن راهويه احلنظلي    :املسند
  .هـ١٤١٢. األوىل: ط. املنورة
  .القاهرة. مكتبة املتنيب.  األعظميحبيب الرمحن: ت.  عبد اهللا بن الزبري احلميدي:املسند
  .هـ١٤١٠. األوىل: ط. بريوت. ة نادرمؤسس. عامر حيدر: ت. علي بن اجلعد: املسند
  .بريوت. دار املعرفة.  أليب عوانة االسفراييين:املسند

:  ط . دمـشق  .دار املأمون للتـراث   . حسني سليم أسد  : ت . يعلى املوصلي  أليب :سندامل
  .هـ١٤٠٤. األوىل

. دار املـدين . حممد حميي الدين عبـد احلميـد    : ت.  آلل تيمية  :املسودة يف أصول الفقه   
  .اهرةالق

املكتبة العتيقة بتونس ، دار     . القاضي عياض املالكي  : مشارق األنوار على صحاح اآلثار    
  .مصر. التراث 

. دار الكتـب العلميـة    . فاليشهمر. م: ت.  ابن حبان البسيت   :مشاهري علماء األمصار  
  .م١٩٥٩. بريوت

 :ط. بـريوت .املكتبـة العـصرية   . يوسـف حممـد   :ت. أمحد الفيومي : املصباح املنري 
  .هـ١٤١٧.األوىل

. مكتبة الرشـد . كمال احلوت: ت. عبد اهللا بن أيب شيبة   : املصنف يف األحاديث واآلثار   
  .هـ١٤٠٩. األوىل: ط. الرياض
. بريوت. املكتب اإلسالمي . حبيب الرمحن األعظمي  : ت. عبد الرزاق الصنعاين  : املصنف

  .هـ١٤٠٣. الثانية: ط
دار . سعد الشثري / د: ت.  ابن حجر العسقالين   :يةاملطالب العالية بزوائد املسانيد الثمان    

  .هـ١٤١٩. األوىل: ط. الرياض. العاصمة
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. دمشق. املكتب اإلسالمي . مصطفى الرحيباين: مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى
  .م١٩٦١

. الثالثـة : ط. بـريوت . املكتب اإلسالمي . مشس الدين البعلي  : املطلع على أبواب املقنع   
  .هـ١٤٢١

حممـد  : ت. أليب نصر اإلشبيلي  : مح األنفس ومسرح التأنس يف ملح أهل األندلس       مط
  .م١٩٨٣. األوىل: ط. بريوت. مؤسسة الرسالة. شوابكة

دار ابـن  . حممد بن حـسني اجليـزاين  /  د:معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة   
  .هـ١٤١٦. األوىل: ط. الدمام. اجلوزي

  .بريوت. دار املعرفة. خالد العك: ت. عود البغوياحلسني بن مس: معامل التنـزيل
. حممد راغب الطباخ  : ت.  أليب سليمان اخلطايب   :معامل السنن ، أو شرح سنن أيب داود       

  .هـ١٣٥١. األوىل: ط. حلب. طبع مبطبعة الطباخ العلمية
. مطابع جامعة أم القـرى . حممد الصابوين: ت. أليب جعفر النحاس : معاين القرآن الكرمي  

  .هـ١٤٠٩. األوىل: ط.  املكرمةمكة
عـامل  .  أليب احملاسن يوسف بن موسى احلنفـي       :املعتصر من املختصر من مشكل اآلثار     

  .بريوت. الكتب
. دار الكتـب العلميـة  . خليل امليس: ت.  أليب احلسني البصري   :املعتمد يف أصول الفقه   

  .هـ١٤٠٣. األوىل: ط. بريوت
حممد العريـان ، حممـد   : ت. واحد املراكشي عبد ال : املعجب يف تلخيص أخبار املغرب    

  .هـ١٣٦٨. األوىل: ط. القاهرة. مطبعة االستقامة. العريب
دار ابـن  . عبد احملـسن احلـسيين   :  ت . أمحد بن حممد بن األعرايب     :معجم ابن األعرايب  

  .هـ١٤١٨. األوىل: ط. الدمام. اجلوزي
  .هـ١٤١١. األوىل: ط. بريوت. دار الكتب العلمية.  ياقوت احلموي:معجم األدباء

دار . طارق عوض اهللا ، عبد احملسن احلسيين      : ت.  أليب القاسم الطرباين   :املعجم األوسط 
  .هـ١٤١٥. القاهرة. احلرمني
  .بريوت. دار الفكر. ياقوت احلموي: البلدان معجم
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: ط. املوصـل . مكتبة الزهراء . محدي السلفي : ت. أليب القاسم الطرباين  : املعجم الكبري 
  .هـ١٤٠٤. ةالثاني

 .العـريب  التـراث  إحيـاء  دار  ، بريوت .املثىن مكتبة.  عمر رضا كحالة   :معجم املؤلفني 
  .بريوت

  .هـ١٤١٠. إسطنبول. دار الدعوة. إلبراهيم مصطفى وآخرين: املعجم الوسيط
  .هـ١٤١٦. األوىل: ط. بريوت. دار النفائس. حممد قلعه جي/ د: معجم لغة الفقهاء

. دار الكتب العلمية  . روحية السويفي / د: ت. س الدين الذهيب   مش :معجم حمدثي الذهيب  
  .هـ١٤١٣. األوىل: ط. بريوت

: ط. بريوت. دار الفكر املعاصر. قطب مصطفى سانو/  د:معجم مصطلحات أصول الفقه
  .هـ١٤٢٣. الثانية

. القاهرة. مكتبة اآلداب. حممد عبادة/ د: ت.  جالل الدين السيوطي:معجم مقاليد العلوم
  .هـ١٤٢٤.  األوىل:ط

. بـريوت .دار اجليـل  . عبد السالم هـارون   :ت. أمحد بن فارس    : معجم مقاييس اللغة  
  .هـ١٤٢٠.الثانية:ط

  .بريوت. دار الكتب العلمية. سيد كسروي: ت.  أليب بكر البيهقي:معرفة السنن واآلثار
:  ط .الريـاض . دار الـوطن  . عادل العزازي : ت.  أليب نعيم األصبهاين   :معرفة الصحابة 

  .هـ١٤١٩. األوىل
بشار معروف  / د: ت. مشس الدين الذهيب  : معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار     

 .  هـ١٤٠٤. األوىل: ط. بريوت. مؤسسة الرسالة. وآخرين
. دار الكتب العلميـة   . خليل املنصور : ت.  يعقوب بن سفيان الفسوي    :املعرفة والتاريخ 

  .هـ١٤١٩. بريوت
دار الكتـب  . حممد الشافعي: ت. للقاضي عبد الوهاب  :  عامل املدينة  املعونة على مذهب  

  .هـ١٤١٨. األوىل: ط. بريوت. العلمية
. األوىل: ط. بريوت. دار الكتب العلمية. حممد عطا: ت.  حممد بن عمر الواقدي   :املغازي
  .هـ١٤٢٤
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حـسن  حممد  :  ت . بدر الدين العيين   :اآلثار معاين رجال أسامي شرح يف مغاين األخيار 
  .هـ١٤٢٧. األوىل: ط. بريوت. دار الكتب العلمية. إمساعيل

. حممود فاخوري ، عبد احلميد خمتار: ت.  ناصر الدين املطرزي:املغرب يف ترتيب املعرب
  .م١٩٨٢. حلب. مكتبة أسامة بن زيد

. دار املعارف القـاهرة . شوقي ضيف / د: ت.  ابن سعيد املغريب   :املغرب يف حلى املغرب   
  .م١٩٥٥. ةالثالث: ط

  .بريوت. دار الفكر . حممد اخلطيب الشربيين: مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج
. األوىل: ط. بـريوت . دار الفكـر  . البن قدامة املقدسي  : املغين يف شرح خمتصر اخلرقي    

  .هـ١٤٠٥
. وىلاأل: ط. دار الكتب العلمية  .  فخر الدين الرازي   :مفاتيح الغيب ، أو التفسري الكبري     

  .هـ١٤٢١
. دار الغرب اإلسـالمي   . حممد حجي / د: ت. أليب الوليد ابن رشد   : املقدمات املمهدات 

  .هـ١٤٠٨. األوىل: ط. بريوت
دار . نور الدين عتـر   : ت.  عثمان الشهرزوري  :مقدمة ابن الصالح ، أو علوم احلديث      

  .هـ١٣٩٧. بريوت. الفكر املعاصر
. دار الغـرب اإلسـالمي   . حممد السليماين : ت. ي ابن القصار املالك   :املقدمة يف األصول  

  .م١٩٩٦. األوىل: ط. بريوت
عبد الرمحن / د: ت. برهان الدين ابن مفلح: املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد

  .هـ١٤١٠. األوىل: ط. الرياض. مكتبة الرشد. العثيمني
 دحممو، امرائي   صبحي الس  :ت . عبد بن محيد بن نصر     :املنتخب من مسند عبد بن محيد     

  .هـ١٤٠٨ .األوىل: ط.  القاهرة.مكتبة السنة.  الصعيدي
. األوىل: ط. بريوت. دار صادر . أليب الفرج ابن اجلوزي   : املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم    

  .هـ١٣٥٨
  .هـ١٣٣١. األوىل: ط. مصر. مطبعة السعادة. أليب الوليد الباجي: املنتقى شرح املوطأ
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مؤسسة . عبد اهللا البارودي  : ت.  عبد اهللا بن علي بن اجلارود      :سندةاملنتقى من السنن امل   
  .هـ١٤٠٨. األوىل: ط. بريوت. الكتاب الثقافية

عبد اهللا / د: ت. ابن النجار الفتوحي: منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات
  .هـ١٤١٩. األوىل: ط. بريوت. مؤسسة الرسالة. التركي

طبـع وزارة األوقـاف     . تيسري فـائق  / د: ت. بدر الدين الزركشي  : املنثور يف القواعد  
  .هـ١٤٠٥. الثانية: ط. بالكويت

  .هـ١٤٠٩. بريوت. دار الفكر. حممد عليش: منح اجلليل يف شرح خمتصر خليل
. دمشق. دار الفكر . حممد هيتو / د: ت.  أليب حامد الغزايل   :املنخول يف تعليقات األصول   

  .هـ١٤٠٠. الثانية: ط
  .بريوت. دار املعرفة.  حميي الدين النووي:اج الطالبني وعمدة املفتنيمنه

دار الغـرب   . عبد ايـد تركـي    : ت.  أليب الوليد الباجي   :املنهاج يف ترتيب احلجاج   
  .م٢٠٠١. الثالثة: ط. بريوت. اإلسالمي

ين حميي الد: ت.  حممد بن إبراهيم بن مجاعة:املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي
  .هـ١٤٠٦. الثانية: ط. دمشق. دار الفكر. رمضان

  .بريوت. دار الفكر.  أليب إسحاق الشريازي:املهذب يف فقه اإلمام الشافعي
  .بريوت. دار املعرفة. عبد اهللا دراز: ت.  أليب إسحاق الشاطيب:املوافقات

: ط. بـريوت . دار الفكـر  . حممـد احلطـاب   : يل لشرح خمتصر خليـل    لمواهب اجل 
  .هـ١٣٩٨.الثانية

  .هـ١٤٢٦. الثانية: ط. الرياض. مكتبة الرشد. دبيان الدبيان: موسوعة أحكام الطهارة
طبعت بـدار   . الكويت. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية   : املوسوعة الفقهية الكويتية  

  )هـ١٤٢٧ - ١٤٠٤(السالسل بالكويت ، مث مطابع دار الصفوة مبصر ، مث بالوزارة 
: ط. بريوت. دار الكتب العلمية. توفيق محدان: ت. فرج ابن اجلوزيأليب ال: املوضوعات

  .هـ١٤١٥. األوىل
دار إحيـاء   . حممد فؤاد عبد البـاقي    : ت.  مالك بن أنس األصبحي    :موطأ اإلمام مالك  

  .مصر. التراث العريب
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مطـابع الدوحـة   . حممد زكي عبد الرب/ د: ت. عالء الدين السمرقندي : ميزان األصول 
  .هـ١٤٠٤. األوىل: ط. رقط. احلديثة

عـادل عبـد املوجود،حممـد    : ت. مشس الدين الذهيب : ميزان االعتدال يف نقد الرجال    
  .هـ١٤٠٥. األوىل: ط. بريوت. دار الكتب العلمية. معوض

. األوىل: ط. بريوت. عامل الكتب . عبد احلي اللكنوي  : النافع الكبري شرح اجلامع الصغري    
  .هـ١٤٠٦

وزارة الثقافـة   .  مجال الدين ابن تغري بـردي      :ك مصر والقاهرة  النجوم الزاهرة يف ملو   
  .مصر. واإلرشاد القومي

  .بريوت. دار إحياء التراث العريب.  ابن حجر العسقالين:خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر
   /د: ت.  ابن حجر العسقالين   :نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر         

  .هـ١٤٢٩. الثانية: ط. بع بإشراف احملققط. عبد اهللا الرحيلي
دار . حممـد البنـوري   : ت.  عبد اهللا بن يوسف الزيلعي     :نصب الراية ألحاديث اهلداية   

  .هـ١٣٥٧. مصر. احلديث
. إحسان عباس / د: ت.  أمحد بن حممد املقري    :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب     

  .هـ١٣٨٨. بريوت. دار صادر
املطبعـة  . أمحد زكي بك  : ت.  صالح الدين الصفدي   :ننكت اهلميان يف نكت العميا    

  .هـ١٣٢٩. مصر. اجلمالية
دار . مفيد قميحة وآخرين: ت.  شهاب الدين أمحد النويري    :اية األرب يف فنون األدب    

  .هـ١٤٢٤. األوىل: ط. بريوت. الكتب العلمية
. بـريوت . دار الفكـر للطباعـة    . مشس الدين الرملـي   : اية احملتاج إىل شرح املنهاج    

  .هـ١٤٠٤
دار . عبد العظيم الـديب   / د: ت.  إمام احلرمني اجلويين   :اية املطلب يف دراية املذهب    

  .هـ١٤٢٨. األوىل: ط. جدة. املنهاج
. صاحل اليوسف ، سعد الشويح    : ت.  تقي الدين اهلندي   :اية الوصول يف دراية األصول    

  .هـ١٤١٦. األوىل: ط. مكة. املكتبة التجارية



  قائمة املصادر واملراجع

 

٦٠٠ 

طـاهر الـزاوي ، حممـود       : ت. البن األثري اجلزري  :  غريب احلديث واألثر   النهاية يف 
  .هـ١٣٩٩. بريوت. املكتبة العلمية. الطناحي

. دار الغرب اإلسالمي. عبد الفتاح احللو/د: ت. البن أيب زيد القريواين: النوادر والزيادات
  .م١٩٩٩. األوىل: ط. بريوت

  .م١٩٧٣. بريوت. اجليلدار . حممد بن علي الشوكاين: نيل األوطار
: ط. مصر. مكتبة مصطفى البايب احلليب. برهان الدين املرغيناين: اهلداية شرح بداية املبتدي

  .األخرية
حممد فؤاد عبد الباقي ، حمب : ت.  ابن حجر العسقالين:هدي الساري مقدمة فتح الباري

  .هـ١٣٧٩. بريوت. دار املعرفة. الدين اخلطيب
. دار الكتب العلمية.  إمساعيل باشا البغدادي  :املؤلفني وآثار املصنفني  هدية العارفني أمساء    

  .هـ١٤١٣. بريوت
. مؤسسة الرسالة. عبد اهللا التركي/ د: ت.  أليب الوفاء ابن عقيل    :الواضح يف أصول الفقه   

  .هـ١٤٢٠. األوىل: ط. بريوت
دار . أمحد األرناؤوط ، تركـي مـصطفى     : ت.  صالح الدين الصفدي   :الوايف بالوفيات 

  .هـ١٤٢٠. بريوت. إحياء التراث
. دار الـسالم  . أمحد إبراهيم ، حممد تـامر     : ت. أليب حامد الغزايل  : الوسيط يف املذهب  

  .هـ١٤١٧. األوىل: ط. القاهرة
  . إحـسان عبـاس   / د: ت. مشس الدين ابن خلكان   : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان    

 .بريوت. دار الثقافة 
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  ٥ 
١٩  متهيد: القسم األول 
 :١٩  حياة اإلمام ابن حزم 

٢٠  حياته الشخصية: األول املبحث 
٢٨  حياته العلمية: الثاين املبحث 
٣٦  حياته العملية: الثالث املبحث 

 :٤٥  دراسة كتاب احمللى 
٤٦  توثيق كتاب احمللى: املبحث األول 

٤٨  الباعث على تصنيف كتاب احمللى: حث الثايناملب 
٤٩  منهج كتاب احمللى: املبحث الثالث 
٥١ مكانة كتاب احمللى: املبحث الرابع 

٥٢  األعمال اليت تتابعت خدمة لكتاب احمللى: املبحث اخلامس 
٥٥  دراسة تأصيلية عن اإللزام: الباب األول 

٥٦ تعريف اإللزام: الفصل األول 
٦٠ أركان اإللزام: اينالفصل الث 

٦١ شروط صحة اإللزام: الفصل الثالث 
٦٢ أقسام اإللزام: الفصل الرابع 

٦٥ مسالك اإللزام: الفصل اخلامس 
٧٢  مثرات اإللزام: الفصل السادس 
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القواعد األصولية اليت بىن عليها ابن حزم إلزاماته      : الباب الثـاني

  رة من احمللىفقهاء املذاهب األربعة يف كتاب الطها
٧٤ 

٧٥  احلديث املرسل:  القاعدة األوىل  
٧٩  قول الصحايب: القاعدة الثانية 
٨٤  عمل أهل املدينة: القاعدة الثالثة 
٩١  القياس: القاعدة الرابعة 

٩٨   القياس يف الرخص:أوالً: ملحقات بالقياس 
١٠٤  االستحسان: ثانياً                     
 وتقومي إلزامات ابن حزم الظاهري فقهـاء   دراسة: القسم الثـاني

  املذاهب األربعة يف كتاب الطهارة من احمللى
١١٠ 

١١١  النية يف الوضوء: مسألة 
١٢٢  قراءة القرآن للجنب: مسألة 
١٣٥  مبا علق ما من النجاسة تطهري اخلُف والنعِل :مسألة 
١٥٣  االستجمار بغري األحجار: مسألة 
١٦٠  ب يف اإلناءولوغ الكل: مسألة 
١٦٩  االنتفاع جبلد الفرس: مسألة 
١٧٥  طهارة سؤر احليوان: مسألة 
١٨٩  وقوع النجاسة أو أي حمرم يف املاء: مسألة 
٢٠٢  طهارة بول وروث احليوان: مسألة 
٢٢١  رفع احلدث باملاء املستعمل : مسألة 
٢٣٢  رفع احلدث باملاء املختلط بالطاهرات: مسألة 
٢٤٤  احلدث بالنبيذرفع : مسألة 
٢٦٠  رفع احلدث مباء مغصوب أو مباء يف إناء مغصوب: مسألة 
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٢٦٩  النوم يف ذاته حدث أو مظنة احلدث: مسألة 
٢٨٨  نقض الوضوء ِبمس الذَّكَر: مسألة 
٣٠١  نقض الوضوء مبس الرجل املرأة من غري حائل: مسألة 
٣٢١  نقض الوضوء بظهور دم االستحاضة: مسألة 

٣٤٧  نقض الوضوء باخلارج من غري السبيلني إذا مل يكن بوالً أو غائطاً: ألةمس 
٣٦٢  نقض الوضوء من أذية املسلم ومن مس الصليب والوثن: مسألة 
٣٧٠  نقض الوضوء من القهقهة يف الصالة: مسألة 
٣٨٠  الغسل من خروج املين ألي سبب كان: مسألة 
٣٨٦  غسل اجلمعة لليوم أو للصالة: مسألة 
٣٩٠  نيابة غسل واحد عن أَغْساٍل عدة: مسألة 
٣٩٧  املسح على العمامة واخلمار وحنو ذلك: مسألة 
٤٠٦  تنكيس الوضوء أو خمالفة الترتيب فيه: مسألة 
٤١٩  املواالة يف الوضوء: مسألة 
٤٣٦  تيقن الطهارة والشك يف احلدث وعكس ذلك: مسألة 
٤٤٤  املسح على اجلوربني: مسألة 
٤٥١  املسح على اخلفني املقطوعني حتت الكعبني: مسألة 
٤٥٧  إخراج القدم إىل ساق اخلف بعد املسح عليه: مسألة 
٤٦٣  طهارة املتيمم إذا وجد املاء أثناء الصالة: مسألة 
٤٧٦  انعدام املاء والصعيد: مسألة 
٤٨٠  النية يف التيمم: مسألة 
٤٨٤  استيعاب مسح الوجه والكفني يف التيمم: مسألة 
٤٩١  أقل احليض: مسألة 
٥٠٠  أكثر النفاس: مسألة 
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٥٠٧  أقل النفاس: مسألة 

  ٥١٣ 
٥٣٥  الفهارس  

٥٣٦  فهرس اآليات القرآنية  
٥٤٠  فهرس األحاديث النبوية  

٥٤٤  فهرس اآلثار  
٥٤٧  فهرس األعالم املترمجني  

٥٥٧  فهرس املصطلحات واحلدود والغريب  
٥٦١  القبائل والوقائع فهرس األماكن و 

٥٦٢  قائمة املصادر واملراجع  
٦٠١  فهرس املوضوعات  


