اختيارات احلافظ عبدالرزاق الصنعاني من كتاب
املصنف
من كتاب الطالق إىل نهاية كتاب البيوع

إعداد  /انيف بن رشيد بن محيد العمري احلرب

اختيارات احلافظ عبدالرزاق الصنعاين الفقهية من كتابه املصنف

ملخص البحث
يتناول هذا البحث مجع آراء احلافظ عبدالرزاق الصنعاين من كتابه املصنّف مع بيان
أقوال العلماء ف املسألة اليت جزم فيها برأيه ،وذكر من وافقه من العلماء ف ذلك الرأي
ومن خالفه وإيراد أدلتهم وبيان الراجح ف املسألة.
وتكمن مشكلة البحث فيما إذا كان للحافظ عبدالرزاق اختيارات وآراء تضمنها كتابه
املصنّف ،وما الذي ميكن أن تضيفه تلك اآلراء للمكتبة العلمية.
قسم البحث إىل مقدمة تشتمل على أمهية املوضوع ،وأهدافه ،وأسباب اختياره،
وقد ّ
والدراسات السابقة ،واملبحث األول ف مسائل الطالق ويشتمل على متهيد بتعريف
الطالق وثالثة مطالب هي :زوجة املفقود ،زوجة العبد ،عتق أم الولد إذا حبلت ف
غري ملك زوجها ،واملبحث الثاين ف مسائل القذف ويشتمل على متهيد بتعريف
القذف وبيان حكمه ،ومخسة مطالب هي :شهادة القاذف هل تقبل ،عفو السيد
عن مملوكه إذا زان ،الزواج ابخلامسة ،استحالف القاذف ،مدة الرضاع احملرم ،واملبحث
الثالث يشتمل على متهيد بتعريف البيع وبيان حكمه ،ومطلبني هي :اإلشراك ف
السلعة قبل القبض ،البيع ابلرباءة ،وخامتة تضمنت النتائج اليت توصل هلا الباحث،
واليت كان من أمهها:
 أن كتاب املصنّف مل جيد االهتمام الكاف من طالب العلم. علو منزلة احلافظ عبدالرزاق الصنعاين وتفوقه على أقرانه. قلة اختيارات احلافظ عبدالرزاق ف مصنفه مقارنة حبجم الكتاب.كما تضمن البحث فهرس للمصادر واملراجع ،وفهرس للموضوعات.
الكلمات املفتاحية :املصنف – احلافظ – رأي – عبدالرزاق.
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احلمد هلل الذي أوحى إىل عبده الكتاب والسنة وأقام هبما على عباده احلجة هدى هبما من
الغواية وعلّم هبما من اجلهالة من متسك هبما عُصم ف الدنيا من الضاللة وف اآلخرة من
وهدى ورمحة
الشقاوة ،والصالة والسالم على الرمحة املهداة والنعمة املسداة املبعوث للعاملني نوراً ً
وعلى آله وصحبه الكرام الربرة ومن سلك هنجهم إىل يوم الدين

وبعد:

وجيتنب
فإن الواجب على العبد التفقه ف دينه لكي يعبد ربه على بصرية ،فبالفقه يُعرف احلالل ُ

احلرام؛ ولذلك قام فقهاء هذا الدين بتوضيح مسائله ،وإبراز دالئله ،وترتيب حججه مستمدين
ذلك من كتاب هللا عز وجل وسنة نبيه  وإمجاع األمة وسائر األدلة املعتربة.
فصنفوا املطوالت واملختصرات ،واجتهدوا ف ترتيبها وأودعوا فيها ما حيتاج إليه الناس ف
عباداهتم ،ومعامالهتم ،وأنكحتهم ،وغري ذلك من سائر أبواب الدين؛ ومن هؤالء الفقهاء وأبرزهم
احلافظ أب بكر عبدالرزاق بن مهام الصنعاين ،عامل جليل ،من العلماء الكبار له مؤلفات من
أمهها وأكثرها شهرةً كتابه املصنف.
فأحببت ف هذا البحث الصغري أن أمجع اختياراته الفقهية من كتابه املصنف واليت قد فاتين
مجعها ف رسالة املاجستري ،لعل هللا أن ينفع هبا فاسأل هللا العون والسداد.

أهداف البحث:
 إبراز مكانة احلافظ عبدالرزاق الصنعاين العلمية. مجع آراء احلافظ ف كتاب واحد لكي يسهل على طلبة العلم الرجوع إليها. -إضافة جديدة للمكتبة العلمية.

أمهية املوضوع:
تكمن أمهية املوضوع فيما يلي:
 .1أن للحافظ مكانة علمية كبرية عرفناها من ثناء العلماء عليه.
 .2أن املكتبة العلمية حباجة آلراء هذا العامل اجلليل.
 .3أن مناقشة آراء هذا اإلمام ومجعها تعترب من احملافظة على الرتاث الكبري الذي تركه لنا
علمائنا.
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أسباب اختيار املوضوع :ميكن أن نستمد أسباب اختيار املوضوع من أمهيته:
• املكانة الكبرية لإلمام احلافظ الصنعاين ويدل على ذلك ثناء العلماء عليه.
• أنه مل يسبق ألحد أن مجع آراء احلافظ العلمية.
• حاجة املكتبة الفقهية الختيارات مثل هذا العامل اجلليل.
• رغبيت ف اإلستفادة من الفقه بشكل أوسع حيث أن االطالع على آراء العلماء السابقني
وقراءة كتبهم مينح الباحث ملكة فقهية كبرية.
• رغبيت ف التعرف على طريقة التأليف لدى العلماء السابقني.

الدراسات السابقة:
بذلت وسعي ف البحث عمن مجع آراء احلافظ عبد الرزاق الصنعاين ف كتابه املصنف فلم أجد
أحداً كتب عن ذلك وأكثر من كتب عن املصنف تناول جوانب أخرى منه.

خطة البحث:

اشتمل البحث على مقدمة ،وسبعة مباحث ،وخامتة ،وفهارس وهي على النحو اآليت:
املقدمة :حتدثت فيها عن موضوع البحث ،وأهدافه وأمهيته والدارسات السابقة وبينت منهجي
ف البحث ،وتكلمت عن خطة ف البحث وتقسيماته ،واليت كانت كما يلي:
املبحث األول :كتاب الطالق وفيه متهيد وثالثة مطالب:
التمهيد :تعريف الطالق.
املطلب األول :زوجة املفقود.
املطلب الثاين :زوجة العبد.
املطلب الثالث :عتق األمة إذا حبلت ف غري ملك زوجها.
املبحث الثاين :القذف وفيه متهيد وأربعة مطالب:
التمهيد :تعريف القذف.
املطلب األول :شهادة القاذف.
املطلب الثاين :عفو السيد عن أمته إذا زنت.
املطلب الثالث :الزواج ابخلامسة.
4

اختيارات احلافظ عبدالرزاق الصنعاين الفقهية من كتابه املصنف

املطلب الرابع :استحالف القاذف.
احملرم.
املطلب اخلامس :الرضاع ّ
املبحث الثالث :البيوع وفيه متهيد ومطلبان:
التمهيد :تعريف البيع.
املطلب األول :اإلشراك هل يُشرتط له القبض.
املطلب الثاين :البيع ابلرباءة من العيب.

منهج البحث :كان املنهج ف الكتابة كما يلي:
 .1وضعت عنواانً لكل مسألة.
فصلت القول ف املسألة فأوردت أقوال العلماء وآراءهم من كتبهم.
ّ .2
 .3ف املسائل اخلالفية أوردت األقوال مع أدلتها.

 .4ذكرت نص اختيار احلافظ ف املسألة وأوردت األدلة على اختياره.
 .5عزوت اآلايت إىل مظاهنا فذكرت اسم السورة ورقم اآلية مع كتابتها ابلرسم العثماين.
خرجت األحاديث واآلاثر فإذا كانت ف الصحيحني أو ف أحدمها اكتفيت بذلك
ّ .6
أخرجه من كتب احلديث األخرى وأوضح درجته.
وإذا مل تكن فيهما فإين ّ
 .7التزمت ابألمانة العلمية ف النقل فقد نسبت كل قول إىل قائله.
 .8شرحت املصطلحات الغريبة والغامضة.
 .9ترمجت جلميع األعالم بدون استثناء.
 .10وضعت فهارس للبحث على النحو التايل:
• فهرس للمصادر واملراجع.
• فهرس للموضوعات.
اخلامتة :تطرقت فيها ألهم النتائج والتوصيات.
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املبحث األول
كتاب الطالق

التمهيد :تعريف الطالق لغة واصطالحا.
املطلب األول :زوجة املفقود.
املطلب الثاين :زوجة العبد.
املطلب الثالث :عتق األمة إذا حبلت من زوجها يف غري
ملكه.
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التمهيد :تعريف الطالق لغة واصطالحا
الطالق لغةً :من طَلُ َق وهو اسم من التطليق مبعىن اإلرسال ،يقال :أطلقت الناقة من عقاهلا
يعين أرسلتها؛ وقيل :هو إزالة القيد والتخلية ،يقال :طلّق الرجل امرأته مبعىن أزال قيد النكاح

عنها(.)1
اصطالحاً :اختلفت عبارات الفقهاء ف تعريف الطالق فاحلنفية يعرفونه بقوهلم هو :رفع قيد
النكاح بلفظ خمصوص(.)2
واملالكية يقولون هوَ :ح ُل العصمة املنعقدة بني الزوجني (.)3

وأما الشافعية فالطالق عندهم هو :تصرف مملوك للزوج حيدثه بال سبب فيقطع النكاح(. )4

واحلنابلة يرون أبنهَ :ح ُل قيد النكاح أو بعضه (.)5

والتعاريف ف مجلتها متقاربة فيمكن القول أبن الطالق :حل عقد النكاح كله أو بعضه بلفظ

خمصوص من قبل الزوج أو من ينيبه.

) (1القاموس المحيط باب القاف فصل الطاء مادة طلق ص , 904/الصحاح حرف الطاء مادة طلق ص.646 /
) (2رشح فتح القدير . 443 / 3
) (3المقدمات الممهدات . 497/1
مغن المحتاج . 368 / 3
) (4ي
) (5المبدع رشح المقنع . 292 / 6
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املطلب األول :زوجة املفقود
صورة املسألة :رجل خرج ومل يَعُد وفُِقد أثره وله زوجة هل هلا أن تتزوج إذا طال انتظارها ،فإن
عاد بعد أن تزوجت هل ترجع إليه؟

حترير املسألة :أمجع الفقهاء على أن امرأة األسري تبقى على حاهلا وال حيل هلا النكاح حىت أييت
خربه بطالق أو موت(.)1
املسألة األوىل :هل لزوجة املفقود أن تتزوج إذا انقطع خرب زوجها وطال انتظارها:
اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:
القول األول :تنتظره حىت يتبني أمره إما مبوت أو طالق وهو مذهب احلنفية والشافعي ف
اجلديد(.)2
أدلتهم:
 .1عن املغرية بن شعبة( )3قال :قال رسول هللا " امرأة املفقود امرأته حىت أيتيها البيان"(،)4
وف رواية" :امرأة املفقود امرأته حىت أيتيها اخلرب"(.)5
 .2عللوا ابلقياس على غيبة الزوجة ،فإن الزوجة لو فقدت فإنه ال حيل لزوجها نكاح أختها أو
نكاح أرب ٍع من غريها.
 .3عللوا ابلقياس على أمهات األوالد فإنه جيري عليه ف حقهن حكم احلياة فكذلك زوجاته.
القول الثاين :ترتبص أربع سنني وتعتد بعدها أربعة أشهر وعشراً وحتل لألزواج بعد ذلك ،فإن
عاد بعد أن تزوجت فإن مل يدخل هبا الثاين فهي زوجته وإن دخل هبا خري بني زوجته وبني
المغن .247/11
)(1
ي
الطالبي .38/3
الكبي  ،316/11منهاج
) (2رشح فتح القدير  ،136/6حاشية ابن عابدين  ،452/6الحاوي
ر
ر
) (3هو :
بأب عبدهللا  ,أسلم عام الخندق  ,وشهد الحديبية  ,وكان من
أب عامر بن مسعود
ر
الثقف يكن ي
المغية بن شعبة بن ي
ي
ا
باليموك وّله عمر البرصة ثم عزله لما
دهاة العرب األربعة الذين ذكرهم
الشعن  ,شهد اليمامة وفتوح الشام  ,وذهبت عينه ر
ي
ا
شهدوا عليه بالزنا  ,ثم اوّله الكوفة ولم يزل عليها ى
خمسي للهجرة .
حن عزله عثمان ثم وّله معاوية الكوفة إىل أن مات سنة
ر
انظر أسد الغابة  , 238/5اإلصابة .156/6
ى
البيهف ف السي الكيى ( )15565كتاب العدد باب من قال امرأة امرأته ى
حن يأتيها البيان.
)(4أخرجه
ي ي
الحبي .2528/5
قطن ( )3849كتاب النكاح باب المهر ،.والحديث ضعيف ،انظر التلخيص
) (5أخرجه الدار
ر
ي
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الصداق وهو مذهب مالك والشافعي ف القدمي وأمحد ( ،)1إال أن مالكاً خصص ذلك مبن فقد
ف دار اإلسالم وف حالة السلم.
أدلتهم:
 .1ما روي عن عمر بن اخلطاب( )2أنه جاءته امرأة فقالت :إن زوجها غاب عنها فأطال
الغيبة فأمرها أن ترتبص أربع سنني ففعلت ،مث أتته فأمر وليه أن يطلقها فطلقها وأمرها أن
تعتد ثالثة قروء ففعلت مث أتته فأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً ففعلت فأمرها أن تزوج(.)3
 .2عن حيىي بن جعدة( ،)4أن رجال استهوته( )5اجلن على عهد عمر ،فأتت امرأته عمر ،فأمرها
(أن تربص أربع سنني ،مث أمر وليه بعد أربع سنني أن يطلقها ،مث أمرها أن تعتد ،فإذا
انقضت عدهتا تزوجت ،فإن جاء زوجها خري بني امرأته والصداق) (.)6
وجه الداللة :أن عمر  قضى بذلك على مرأى ومسمع من الصحابة فعد ذلك إمجاعاً.
 .3عللوا ابلقياس على ثبوت اخليار هلا ف حال العنة واإليالء ،فاملرأة تفتقد ف حال العنة
واإليالء الوطء فقط ،خبالف الفقد فهي تفتقد فيه للوطء والنفقة والعشرة ،فمن ابب أوىل
ثبوت اخليار هلا هنا.
الراجح :هو القول الثاين ملا يلي:
 .1أن حديث املغرية ضعيف ،وال ميكن االحتجاج به.
 .2أن املسألة قضى هبا عمر  على مرأى من الصحابة فلم يعارضه أحد.
) (1ر
المغن  ،247/11الهداية عىل
الكبي ،316/11
اإلشاف عىل نكت مسائل الخالف  ،41/4االستذكار  ،139/5الحاوي
ر
ي
مذهب أحمد .486
ر
ثاب الخلفاء الراشدين  ,ولد بعد عام الفيل بثالث
) (2هو  :أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى
القرش العدوي ي
ي
بعهد من أب بكر  السنة الثالثة ر
ر
عش من
عشة سنة  ,وكان رأشاف قريش  ,وكانت إليه السفارة يف الجاهلية توىل الخالفة
ٍ
ي
ُ
ً
ً
ر
شهيدا ف المدينة سنة ثالث ر
وعشين من الهجرة
المسلمي  ,قتل غدرا ومات
الخي
الهجرة ؛ وكيت الفتوحات يف عهده  ,وعم ر
ر
ي
 .انظر أسد الغابة  , 156 – 137/4اإلصابة . 484/4
) (3أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ( )1751كتاب الطالق باب الحكم يف امرأة المفقود.
ر
المخزوم روى عن :خباب بن األرت ،وزيد بن أرقم ،وعبد هللا بن مسعود،
القرش
أب وهب
يحن بن جعدة بن ر
) (4ر
هبية بن ي
ي
ي
ئ
ئ
والنساب وذكره ابن حبان يف الثقات ،
غي واحد منهم أبو حاتم
أب طالب  ،وثقه ر
ي
وأب هريرة وجدته أم هاب بنت ي
وأب الدرداء ،ي
ي
انظر تهذيب الكمال .254/31
) (5أضلته.
أب شيبة ( )16720كتاب النكاح .522/3
) (6أخرجه ابن ي
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 .3أن قياس فقد الزوج على فقد الزوجة فيه نظر وذلك أن الزوجة حمبوسة عليه خبالف
الزوج فهو غري حمبوس عليها فيستطيع الزواج بغريها وإن أراد أختها استطاع تطليقها.
 .4عمالً بقاعدة الضرر يزال ،فإن ف حبس املرأة على زوجها املفقود ضرر كبري عليها.

املسألة الثانية :إذا عاد الزوج بعد غيبة ووجد امرأته قد تزوجت فعلى من يرجع ابلصداق:
ذهب احلنابلة إىل أن املفقود يرجع ابلصداق على الزوج الثاين واستدلوا بقضاء عمر
وعثمان(.)1
فقد روى سعيد بن املسيب( ،)2أن عمر وعثمان  قضيا ف املرأة اليت ال تدري ما مهلك
زوجها ،أن تربص أربع سنني ،مث تعتد عدة املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ،مث تزوج إن
بدا هلا ،فإن جاء زوجها خري؛ إما امرأته ،وإما الصداق ،فإن اختار الصداق ،فالصداق على
زوجها اآلخر ،وتثبت عنده ،وإن اختار امرأته ،عزلت عن زوجها اآلخر حىت تنقضي عدهتا،
وإن قدم زوجها وقد توف زوجها اآلخر ،ورثت ،واعتدت عدة املتوىف عنها ،وترجع إىل األول(.)3
وألن الزوج الثاين هو الذي حال بينهما بعقده على املرأة.
ويرى احلافظ عبدالرزاق أبن املفقود يرجع ابلصداق على املرأة(.)4
ولعله قال ذلك ألن القول أبن الصداق يلزم الزوج الثاين فيه ظلم له فذلك يفضي إىل إلزامه
بصداقني مقابل وطء واحد.

ر
النن  يف عبد مناف  ,كان من أوائل من أسلم,
أب العاص بن أمية
)(1هو  :عثمان بن عفان بن ي
القرش األموي  ,يجتمع مع ي
ي
ا
ا
وىل
النن  ابنته رقية فهاجر بها إىل الجبشة كال
ر
الهجرتي ثم بعد وفاتها زوجه أختها أم كلثوم  ,يقال له ذو النورين  ,ي
فزوجه ي
ً
شهيدا يوم الدار بعد أن حارصه الخوارج ف ميله يوم ى
اليوية يف الثامن من شهر ذي الحجة من عام
الخالفة بعد عمر  ,قتل
ي
وثالثي للهجرة  .انظر أسد الغابة  , 578/3اإلصابة . 377/4
خمسة
ر
ر
التابعي روى عن عدد من الصحابة
المدب ،سيد
المخزوم ،أبو محمد
القرش،
أب وهب
ر
ي
) (2هو :سعيد بن المسيب بن حزن بن ي
ي
ي
المدين :ال أعلم
عىل بن
وروى عنه خلق ر
ي
كثي قال قتادة :ما رأيت أحدا قط أعلم بالحالل والحرام من سعيد بن المسيب وقال ي
وتسعي من الهجرة ،انظر تهذيب الكمال .75/11
توف سنة أرب ع
يف
ر
ر
التابعي أحدا أوسع علما من سعيد بن المسيب ي
الجوزجاب
) (3رواه
ي
) (4المصنف .89/7
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املطلب الثاين :زوجة العبد اآلبق
صورة املسألة :عبد أبق وله زوجة هل تبقى يف عصمته تنتظره أم تطلق إبابقه؟
اتفق الفقهاء على أن العبد إذا أبق وله زوجة أهنا تبقى على الزوجية حىت تُعلم وفاته أو ردته
أو يبلغها طالقه وهو رأي احلافظ عبدالرزاق( )1ومل خيالف ف ذلك إال احلسن( )2فإنه يرى أن

زوجته تطلق إبابقه.

) (1المصنف .93/7
التابعي وكيائهم ،وجمع كل فن من علم وزهد وورع
أب الحسن يسار البرصي؛ كان من سادات
ر
) (2هو :أبو سعيد الحسن بن ي
والمغية بن شعبة وعبد الرحمن بن سمرة ،كان جامعا عالما رفيعا ثقة حجة مأمونا
حصي
وعبادة ،حدث عن عثمان وعمران بن
ر
ر
كثي العلم فصيحا ،توف سنة مائة ر
للذهن .57/1
وعشة للهجرة ،انظر تذكرة الحفاظ
عابدا ناسكا ر
ي
ي
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املطلب الثالث :عتق أم الولد
صورة املسألة :رجل تزوج أمة ف ملك غريه فحملت منه مث ملكها وولدت عنده هل تصري
بذلك أم ولد؟ اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:
القول األول :أهنا ال تصري أم ولد له سواء اشرتاها قبل الوالدة أم بعدها وهو مذهب الشافعية
واحلنابلة (.)1
أدلتهم:

ٍ
مبملوك فلم يثبت هلا حكم االستيالد قياساً على مالو زىن هبا مث ملكها.
 .1أن األمة محلت منه
 .2أن األصل ف هذه احلالة هو الرق ويستثىن من ذلك مالو محلت منه ف ملكه ،وما عدا
ذلك يبقى على األصل.
القول الثاين :أهنا تصري أم ولد إذا اشرتاها قبل أن تلد وهو مذهب مالك وراوية عند أمحد(.)2
دليلهم :القياس على مالو محلت ف ملكه.
القول الثالث :أهنا تصري أم ولد سواءً اشرتاها قبل أن تلد أو بعد وهو مذهب احلنفية ورأي

احلافظ عبدالرزاق (.)3

أدلتهم .1 :عموم حديث ابن عباس ( )4قال :ذكرت أم إبراهيم عند رسول هللا  فقال:
"أعتقها ولدها"(.)5
 .2قاسوه على مالو استولدها ف ملكه فتصري أم ولده.

المغن  ،589/14اإلنصاف .466/7
الكبي  ،313/18البيان ،521/8
) (1الحاوي
ر
ي
المغن .589/14
) (2المدونة الكيى  ،53/4فتح لجليل ، 481/9
ي
تبيي الحقائق  ،104/3المصنف .299/7
) (3المبسوط  ،152/7ر
ر
الهاشم أبو العباس  ,ابن عم رسول هللا  ولد
القرش
) (4هو عبدهللا بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف
ي
ي
النن  روى عنه
بالشعب قبل الهجرة بثالث ر
لنن  باليكة  ,فكان حي األمة وترجمان القرآن وذلك بيكة دعاء ي
سني  ,دعا له ا ي
ِّ
وستي للهجرة ولكن اختلفوا يف سنه آنذاك والصحيح أنه مات
كثي من الصحابة  ,واتفق الرواة أنه مات بالطائف سنة ثمان
ر
ر
وسبعي  .انظر أسد الغابة  , 291/3اإلصابة .121 / 4
وسنه إحدى
ر
ى
والبيهف ( )21782كتاب
) (5أخرجه ابن ماجه ( )2516أبواب العتق باب أمهات األوالد ،والدارقطن ( )4233كتاب المكاتب،
األلباب يف اإلرواء .186/6
عتق أمهات األوالد 346/10وضعفه
ي
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املبحث الثاين
القذف

❖ التمهيد :تعريف القذف لغة واصطالحاً.
❖ املطلب األول :شهادة القاذف.
❖ املطلب الثاين :عفو السيد عن أمته إذا زنت.
❖ املطلب الثالث :الزواج ابخلامسة.
❖ املطلب الرابع :استحالف القاذف
❖ املطلب اخلامس :الرضاع احملرم
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التمهيد :تعريف القذف لغة واصطالحا
ف يقال :قذف ابحلجارة قذفاً ،أي رمى هبا؛ وقذف احملصنة أي رماها
القذف لغةً :من قَ َذ َ
ابلفاحشة؛ ويقال :قذف بقوله أي تكلم من غري تدب ٍر وال أت ٍ
مل(.)1
عرف احلنفية( ،)2والشافعية( ،)3واحلنابلة( )4القذف أبنه :الرمي ابلزان؛ وزاد الشافعية
اصطالحاًّ :

فقالوا :الرمي ابلزان ف معرض التعيري.

وعرفه املالكية أبنه  :نسبة آدمي مكلف ،غريه حراً ،عفيفاً ،مسلماً ،ابلغاً أو صغريه تطيق
ّ
الوطء ،لزىن ،أو قطع نسب (.)5
وميكن القول أبن القذف هو :رمي املكلف غريه حمصناً كان أو حمصنة ابلزىن.
والقذف حمرم ،وهو من كبائر الذنوب فقد أمر هللا جبلد القاذف ورد شهادته ووصفه ابلفاسق،
فدل ذلك على أن القذف حمرم.
وأما السنة فحديث أب هريرة(  )6عن النيب  قال" :اجتنبوا السبع املوبقات( ")7قالوا  :اي
حرم هللا إال ابحلق وأكل
رسول هللا ،وما ّ
هن ؟ قال ":الشرك ابهلل ،والسحر ،وقتل النفس اليت ّ

الراب ،وأكل مال اليتيم ،والتويل يوم الزحف ،وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت"(.)8
وأما اإلمجاع :فقد أمجعت األمة على حترمي قذف احملصن واحملصنة(.)9

المني كتاب القاف مادة قذف ص , 298/الصحاح حرف القاف مادة قذف ص.843/
 1انظر المصباح
ر
 2رشح فتح القدير .303/5
 3أسن المطالب .135/4
الكاف .96/4
4
ي
الدواب .210/2
 5الفواكه
ي
ً
ا
الشي بن ظريف الدوش ،أسلم عام خيي؛ أجمع أهل الحديث أنه ر
 6هو :أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي ر
أكي الصحابة حديثا،
ي
وخمسي للهجرة .انظر أسد الغابة  , 313/6اإلصابة .348/7
سبع
ر
النن  ،ي
دعا له ي
توف سنة ٍ
ه الذنوب المهلكات .النهاية يف غريب الحديث حرف الواو باب الواو مع الباء مادة وبق .146/5
) (7الموبقات :ي
) (8أخرجه البخاري ( )2766كتاب الوصايا ،ومسلم ( )89كتاب اإليمان.
) (9البيان .395/12
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املطلب األول :شهادة القاذف
حترير املسألة :أن القاذف إذا مل أييت ببينة ومل يقر املقذوف أو مل يالعن إن كان زوجاً فإنه ُحيد
وحيكم بفسقه وترد شهادته لقوله تعاىل :ﭐﱡﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲋﲍ
ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ ﲌ
ﲎ ﲏﲐﱠ

النور.4

فإن اتب مل يسقط عنه احلد وزال عنه الفسق بال خالف (.)1
واختلفوا يف قبول شهادته بعد التوبة على قولني:
القول األول :تقبل شهادته بعد التوبة وهو رأي اجلمهور منهم املالكية والشافعية واحلنابلة(.)2
أدلتهم:

 .1قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲋﲍﲎ ﲏﲐ
ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ ﲌ
ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜ

ﱠ النور5 - 4 :

وجه الداللة :أن االستثناء من النفي إثبات فيكون تقديره (إال الذين اتبوا) فاقبلوا شهادهتم
وليسوا بفاسقني ،كما أن االستثناء عائد على اجلميع ألن اجلمل معطوف بعضها على بعض
فصارت كاجلملة الواحدة.
 .2ما روي عن عمر  أنه قال ألب بكرة( )3تب تقبل شهادتك (.)4
وجه الداللة :أن عمر قال ذلك على مسمع من الصحابة فلم ينكر عليه أحد فصار إمجاعاً.

المغن .188/14
)(1
ي
المغن  ،188/14اإلنصاف .51/12
الذخية  ،217/10المعونة  ،438/2األم  ،225/6اإلقناع ،169
)(2
ر
ي
النن من الحصن يف بكرة وأعتقه رسول هللا وهو
) (3هو :نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو
الثقف  ,نزل يوم الطائف إىل ي
ي
ر ً
ر
توف
من مواليه وكان من فضالء الصحابة  ,وكان ر
كثي العبادة  ,وكان أوالده أشافا يف البرصة بكية المال والعلم والواليات ي
وخمسي من الهجرة  .انظر أسد الغابة  , 35/6اإلصابة 369/6
اثنتي
بالبرصة سنة إحدى
ر
وخمسي أو ر
ر
ى
البيهف يف السي الكيى (.256/10 )220545
)(4
ي
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 .3القياس على كل من ترد شهادته بسبب فسقه كالزاين وشارب اخلمر والسارق فإنه إذا اتب
تقبل شهادته فكذلك القاذف.
القول الثاين :أنه شهادته ال تقبل إذا ضرب احلد وهو مذهب احلنفية ورأي احلافظ عبدالرزاق

()1

أدلتهم:

 .1قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﱠ
وجه الداللة :أن هذا اللفظ يقتضي بطالن شهادته على التأبيد ،وأن هللا تعاىل ملا قرنه
دل على أن لذلك فائدة وهو عدم قبول شهادته أبداً حىت بعد التوبة.
ابلتأبيد ّ

 .2حديث عائشة()2رضي هللا عنها أن النيب  قال" :ال جتوز شهادة خائن وال خائنة
وال جملود حداً وال ذي غم ٍر()3على أخيه وال ظنني()4ف والء وال قرابة وال القانع()5مع
أهل البيت"(.)6
 .3حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده()7قال :قال رسول هللا ": ال جتوز شهادة
خائن وال خائنة وال حمدود ف اإلسالم وال ذي غم ٍر على أخيه"(.)8
) (1رشح مخترص الطحاوي للجصاص  ،218/6المصنف .388/7
التي ا
) (2ه  :عائشة بنت أب بكر عبدهللا بن عثمان بن عامر القرشية ا
المؤمني أفقه نساء األمة عىل اإلطالق
مية المكية أم
ر
ي
ي
ً
ر
اثنتي من
النن بعد وفاة أم
المؤمني خديجة وكان ذلك قبل الهجرة ببضع عشة شهرا ودخل بها يف شوال سنة ر
ر
تزوجها ي
ً
ً
ٌ
وخمسي
كثي  ,وكانت أحب الناس إىل رسول هللا توفيت سنة سبع
النن وروى عنها خلق ر
الهجرة  ,روت علما ر
ر
كثيا عن ي
سي أعالم النبالء .135/2
بالمدينة ولها من العمر ثالث وستون سنة  .انظر اإلصابة  , 231/8ر
) (3أي حقد وضغن  ،انظر النهاية يف غريب الحديث واألثر .384/3
غي مواليه ،ال تقبل شهادته للتهمة ،انظر النهاية يف غريب الحديث
) (4من الظنة :التهمة ،والمقصود هو الذي
ينتم إىل ر
ي
واألثر .163/3
) (5هو :الخادم والتابع ترد شهادته للتهمة ،انظر النهاية يف غريب الحديث واألثر .114/4
ى
ى
بيهف يف السي الكيى ()20570
) (6أخرجه اليمذي يف سننه()2298أبواب الشهادات باب ما جاء فيمن ال تجوز شهادته ،وال ي
قطن ( )4602كتاب األقضية واألحكام ،قال البغوي يف رشح السنة
كتاب الشهادات باب من قال ال تقبل شهادته ،والدار
ي
ى
الدمشف منكر الحديث.
 :123/10هذا حديث غريب ويزيد بن زياد
ي
ر
السهم الحجازي  ,فقيه أهل الطائف ومحدثهم ,
القرش
) (7هو :عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدهللا بن عمرو بن العاص
ي
ي
ا
ا
ر
وغيهم  ,ومما
أب رباح ر
حدث عن أبيه فأكي  ,وعن سعيد بن المسيب  ,وطاووس  ,حدث عنه الزهري  ,وقتادة  ,وعطاء بن ي
مناكي وإنما نكتب حديثه نعتي به  ,فأما أن
الميموب قال  :سمعت أحمد بن حنبل يقول  :له أشياء
قيل عنه أن أبا الحسن
ر
ي
ا
نحدث به فال  ,توف سنة مائة وثمان ر
سي أعالم النبالء  , 165/5شذرات الذهب . 83/2
عشة للهجرة  .انظر ر
ي
) (8أخرجه أبو داود يف سننه ( )3601أول كتاب األقضية باب من ترد شهادته ،وابن ماجه ( )2366يف أبواب األحكام باب من ال
األلباب يف اإلرواء .284/8
تقبل شهادته ،وأحمد يف مسنده  ،531/11قال الحافظ يف التلخيص  :364/4سنده قوي ،وحسنه
ي
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الراجح :القول األول ملا يلي:

 .1فعل عمر  ومن املعلوم أن الصحابة هم أعلم الناس بعد نبيهم  وقول الصحاب
حجة إذا مل يعارضه أحد.
 .2ضعف ما استدل به أصحاب القول الثاين.
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املطلب الثاين :عفو السيد عن أمته إذا زنت
صورة املسألة :أمة زنت وثبت زانها ببينة أو إقرار فللسيد إقامة احلد عليها بناء على رأي
اجلمهور( )1ولكن هل له أن يسقط احلد عنها؟
فإن عامة أهل العلم قالوا أبنه ال حيق للسيد إسقاط احلد عن مملوكه ألن احلد حق هلل  فال
يسقط بعفو السيد.
وقياساً على احلر واحلرة إذا زنيا وقامت البينة على ذلك أو كان اإلقرار منهما فإنه ال حيل
للسلطان إسقاط احلد عنهما.
وخالف ف ذلك احلسن فقال يصح عفوه واستحسن ذلك احلافظ عبدالرزاق ومل أقف هلما على
دليل(.)2

المغن .334/12
)(1
ي
) (2المرجع السابق ،المصنف .398/7
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املطلب الثالث :الزواج ابخلامسة
حترير املسألة :من تزوج خبامسة وهو جاهل حبكم ذلك فُّرق بينهما وال حد عليه وال تعزير وإن
محلت منه حلقه الولد بال خالف ،ولكن إن تزوج وهو عامل حبرمة ذلك هل ُحيد؟

اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:

القول األول :ذهب اجلمهور ومنهم املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أنه ُحيد(.)1
أدلتهم:

قالوا هو وطء ف غري ملك وال شبهة ملك فإذا تعمده من هو عامل ابلتحرمي صار كالزىن.
القول الثاين :ذهب احلنفية إىل أنه يعزر وال حد عليه وهو رأي احلافظ عبدالرزاق(.)2
أدلتهم:
 .1عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا " : أميا امرأة نكحت بغري إذن مواليها
فنكاحها ابطل -ثالث مرات -فإن دخل هبا فاملهر هلا مبا أصاب منها فإن تشاجروا
فالسلطان ويل من ال ويل له"(.)3
وجه الداللة :أن صورة العقد أسقطت احلد فهنا مل يُوجب النيب  احلد عليها.

 .2أن هذا ال يُعد زان فأهل اللغة ال يفصلون بني الزان والنكاح إال ابلعقد.

 .3أن هذا الفعل مباحاً ف شريعة من قبلنا خبالف فلم يكن مباحاً من قبل وكذلك يُ َق ُر عليه
أهل الذمة خبالف الزان فإهنم ُحيدون عليه.

الراجح :هو القول الثاين لوجاهة ما استدلوا به.

) (1المدونة

المغن  ،343/12كشاف القناع.98/6
البيان  ،362/12تحفة المحتاج ،102/9
ي

) (2المبسوط  ،90/9بداية المبتدئ  ،106المصنف .400/7
) (3أخرجه أبو داود ( )2083أول كتاب النكاح باب الوىل ،وابن ماجه ( )1879كتاب النكاح باب ال نكاح إال بوىل ،ى
واليمذي
ي
ي
االلباب يف اإلرواء .243/6
بوىل ،وصححه
ي
( )1102أبواب النكاح باب ال نكاح إال ي
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املطلب الرابع :االستحالف يف القذف
صورة املسألة :رجل قذف آخر ومل تكن للمقذوف بينة عليه هل للقاضي أن يستحلف أحد
منهما؟
اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:
القول األول :ذهب احلنفية وأمحد ف رواية إىل أن القاذف ال يستحلف(.)1
دليلهم :أن القذف حد من احلدود ال يستحلف فيه كالزان والسرقة.
القول الثاين :ذهب املالكية والشافعية وأمحد ف رواية وهو رأي احلافظ عبدالرزاق إىل أن القاذف
يستلحف ،إذا مل يكن للمقذوف بينة(.)2
أدلتهم:
 .1عن ابن عباس ،أن النيب  قال" :لو يعطى الناس بدعواهم ،الدعى انس دماء رجال
وأمواهلم ،ولكن اليمني على املدعى عليه"(.)3
 .2وألنه حق آلدمي فجاز فيه احللف كالدين.

المغن .409/12
) (1المبسوط ،110/9
ي
القواني الفقهية  ،235البيان  ،97/3المصنف .419/7
)(2
ر
ً
ً
) (3أخرجه البخاري ( )4552كتاب تفسي القرآن باب إن الذين ى
يشيون بعهد هللا وأيمانهم ثمنا قليال ،ومسلم ( )1711كتاب
ر
اليمي عىل المدىع عليه ،واللفظ له.
األقضية باب
ر
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املطلب اخلامس :مدة الرضاع احملرم
اختلف الفقهاء يف مدة الرضاع احمل ِرم على ثالثة أقوال:
القول األول :ذهب مجهور الفقهاء ومنهم املالكية الشافعية واحلنابلة وأبو يوسف وحممد بن
احلسن من احلنفية ،وهو رأي احلافظ عبدالرزاق إال أن املالكية أابحوا الزايدة اليسرية فقيل شهر
وقيل شهرين وقيل أقل من ذلك(.)1
أدلتهم:

ﲤﱠ البقرة:
ﲥ
ﲞﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲟ
 .1قوله تعاىل ﱡﭐﲙﲚﲛﲜﲝ
.233

علي رسول هللا  وعندي رجل قاعد ،فاشتد
 .2حديث عائشة رضي هللا عنها قالت :دخل ّ
ذلك عليه حىت رأيت الغضب ف وجهه ،قالت :فقلت اي رسول هللا إنه أخي من الرضاعة،
فقال " :انظرن إخوتكن من الرضاعة ،فإمنا الرضاعة من اجملاعة"(.)2
 .3حديث أم سلمة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا " : ال حيرم من الرضاعة إال ما
فتق األمعاء ف الثدي وكان قبل الفطام"(.)3
القول الثاين :ذهب أبو حنيفة إىل أن الرضاع احملرم ما كان ف ثالثني شهراً (.)4

أدلتهم:

ﱊﱌ
ﱋ
ﱄﱆﱇﱈﱉ
ﱅ
قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ

ﱏﱠ األحقاف15 :
ﱍﱎ ﱐ

واحلمل املقصود هنا ليس محل البطن وإمنا احلمل بني الذراعني لإلرضاع.
) (1ر
المغن  ،319/11المبسوط
للشيازي  ،142/3البيان ،142/11
اإلشاف عىل نكت مسائل الخالف  ،804/2المهذب
ر
ي
 ،132/5االختيار لتعليل المختار  ،118/3المصنف .463/7
حولي ،ومسلم ( )1455كتاب الرضاع باب إنما الرضاعة
) (2أخرجه البخاري ( )5102كتاب النكاح باب من قال ال رضاع بعد
ر
من المجاعة ،واللفظ له.
) (3أخرجه ى
اليمذي ( )1152أبواب الرضاع باب ما جاء أن الرضاعة ال تحرم إال يف الصغر ،وقال( :هذا حديث حسن صحيح)،
ئ
الحولي.
والنساب ( )5441كتاب النكاح ،الرضاعة بعد الفطام قبل
ر
ي
) (4المرجع السابق.
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القول الثالث :ما روي عن عائشة رضي هللا عنها أن الرضاع غري مؤقت فرضاع الكبري حيرم
وهو قول داود من الظاهرية.
أدلتهم:
حديث عائشة رضي هللا عنها قالت :جاءت سهلة بنت سهيل()1إىل النيب  فقالت :اي رسول
هللا إين أرى ف وجه أب حذيفة()2من دخول سامل()3وهو حليفه ،فقال النيب " أرضعيه" قالت:
ِ
مت أنه رجل كبري"(.)4
وكيف أرضعه؟ وهو رجل كبري ،فتبسم رسول هللا  وقال" :قد َعل ُ

الهجرتي جميعا مع
ه :سهلة بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس أسلمت قديما بمكة وبايعت وهاجرت إىل أرض الحبشة
ر
) (1ي
أب حذيفة وكان يدخل عليها فرخص لها رسول هللا  أن
أب حذيفة ،وقد كانت سهلة بنت سهيل قد تبنت سالما موىل ي
زوجها ي
ترضعه خمس رضعات ،انظر الطبقات الكيى .212/8
) (2هو :أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس واسمه هشيم كان رجال طواال حسن الوجه وكان من مهاجرة الحبشة يف
ً
اثنن ر
ى
عشة للهجرة ،انظر الطبقات الكيى
ر
الهجرتي جميعا ومعه امرأته سهلة شهد بدرا والمشاهد كلها وقتل يوم اليمامة سنة ي
.62/3
أب حذيفة بن عتبة بن ربيعة  ،وزوجه أبو حذيفة بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ،قتل.
) (3هو :سالم موىل ي
اثنن ر
ى
عشة للهجرة ،انظر الطبقات الكيى .65/3
رحمه هللا .يوم اليمامة شهيدا سنة ي
الكبي.
) (4أخرجه مسلم( )1453كتاب الرضاع باب رضاعة
ر
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املبحث الثالث
البيوع

❖ التمهيد :تعريف اليوع لغة واصطالحاً.
❖ املطلب األول :اإلشراك هل يُشرتط له القبض.
❖ املطلب الثاين :البيع ابلرباءة من العيب.
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التمهيد :تعريف البيوع لغة واصطالحا
البيوع لغة :مجع بيع يقال بعت الشيء :شريته أبيعه بيعاً ومبيعاً وهو شاذ وقياسه مباعاً وهو
من األضداد(.)1
اصطالحا:مل ختتلف عبارات الفقهاء من املذاهب األربعة ف تعريف البيع اختالفاً جوهرايً بل
إن مجيعها تدور حول معناً واحد فعرفه احلنفية بقوهلم :مبادلة املال ابملال على وجه الرتاضي(.)2
وعرفه املالكية ب أنه :نقل ملك بعوض على وجه صحيح ويتم مبا يدل على الرضى(.)3
وقال الشافعية هو :مقابلة مال مبال قابلني إبجياب وقبول على الوجه املأذون فيه(.)4
وأما احلنابلة فقالوا :مبادلة املال ابملال متلكاً ومتليكاً(.)5
وميكن القول أبن البيع هو :مبادلة املال ابملال متلكاً ومتليكاً ابإلجياب والقبول.

) (1انظر معجم الصحاح  120حرف الباء مادة بيع
) (2البناية رشح الهداية 3/8
) (3الشامل يف فقه اإلمام مالك .517/2
) (4كفاية االخيار 232
المغن .5/6
)(5
ي
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املطلب األول :اإلشراك هل يُشرتط له القبض
صورة املسألة :رجل اشرتى سلعة ومل يقبضها بعد ،فقال له آخر أشركين فيها ،هل له أن يشركه
قبل أن يقبض السلعة.
اختلف الفقهاء فيما حيتاج إىل قبض هل جتوز الشركة فيه قبل القبض على قولني:
القول األول :ذهب مجهور الفقهاء منهم احلنفية والشافعية واحلنابلة وهو رأي احلافظ عبدالرزاق
إىل أن الشركة ال جتوز فيما مل يُقبض من البيوع(.)1

دليلهم :حديث ابن عمر( )2قال" :هنى النيب  أن يباع الطعام إذا اشرتاه حىت يستوفيه"(.)3
وقالو أبن االشراك بيع بعض املبيع جبزء من الثمن فهو داخل ف عموم النهي الوارد ف احلديث.
القول الثاين :ذهب املالكية إىل جواز الشركة ف الطعام قبل قبضه(.)4

معللني قوهلم أبنه من املعروف والتيسري على الناس وقياساً على ختصيص العارية من بيع الطعام
ابلطعام نسيئة وتفاضالً.
الراجح :القول األول لصحة تعليلهم.

المغن  ،194/6المصنف.48/8
الطالبي ،509/3
) (1الحجة عىل أهل المدينة  ،706/2روضة
ر
ي
ً
ر
صغيا ثم هاجر مع أبيه
المدب  ,أسلم
المك ثم
القرش العدوي
) (2هو  :عبدهللا بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى
ر
ي
ي
ي
ً
وغيهم ,
النن  وعن الخلفاء الراشدين ر
النن  يوم الخندق وما بعدها وكان ممن بايع تحت الشجرة روى ر
كثيا عن ي
غزا مع ي
ً
ٌ
وروى عنه خلق كثي منهم ثابت البناب  ,والحسن البرصي  ,وعمرو بن دينار وغيهم ,كان من ر
أكي الصحابة اقتداءا بالسنة ,
ر
ر
ي
وسي أعالم النبالء .203/3
وسبعي وعمره خمس
توف بمكة سنة ثالث
وثماني سنة .اإلصابة  , 155/4ر
ر
ر
ي
)(3أخرجه البخاري ( )2124كتاب البيوع باب ما ذكر يف األسواق ،واللفظ له ،ومسلم ( )1526كتاب البيوع باب بطالن بيع
المبيع قبل القبض.
) (4البيان والتفصيل .296/11
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املطلب الثاين :البيع ابلرباءة من العيب
صورة املسألة :رجل ابع على آخر سلعة وقال أان برئ من كل عيب فيها ،هل يربأ بذلك وال
يكون للمشرتي حق ف الرد إذا وجد هبا عيباً.
اختلف الفقهاء يف ذلك على ثالثة أقوال:
القول األول :أنه ال يربأ بذلك حىت يعلم املشرتي ابلعيب وهو رواية عن مالك وقول للشافعي
ف غري احليوان ورواية عن أمحد(.)1
دليلهم :حديث أب هريرة  قال" :هنى رسول هللا  عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر"(.)2
والبيع هبذا الشرط فيه غرر قد ينقص ف مثن السلعة والندري كم مقدار النقص.
القول الثاين :أنه يربأ من كل عيب سواء علمه أو جهله وهو قول أبو حنيفة وقول للشافعي
ورواية ألمحد(.)3
أدلتهم:
 .1حديث أب هريرة  أن رسول هللا  قال" :املسلمون على شروطهم والصلح جائز بني
املسلمني"(.)4
 .2حديث أم سلمة(  )5قالت" :جاء رجالن من األنصار خيتصمان إىل رسول هللا  ف
مواريث بينهما قد درست( )6ليس بينهما بينة فقال :رسول هللا " إنكم ختتصمون إيل
وإمنا أان بشر أقضي بينكم بنحو ما أمسع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فال أيخذه
المغن .264/6
للخم  ،4435/5البيان ،325/5
) (1االتبرصة
ي
ي
) (2رشح مخترص الطحاوي  ،76/3المراجع السابقة.
) (3أخرجه مسلم ( )1513كتاب البيوع باب بطالن بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر.
قطن ( )2890كتاب البيوع ،والحاكم يف المستدرك ()2309
)(4أخرجه أبو داود ( )3594كتاب األقضية باب يف الصلح ،والدار
ي
األلباب يف اإلرواء .143/5
كتاب البيوع وقال عنه :رواة هذا الحديث مدنيون ولم يخرجاه ،وصححه
ي
المؤمني  ,اسمها هند ,
المغية بن عبدهللا بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية  ,أم
أب أمية بن
ر
ر
ه  :أم سلمة بنت ي
) (5ي
ً
توف تزوجها رسول هللا  ,وكانت من المهاجرات إىل الحبشة
ألب سلمة بن عبد األسد
وقيل  :رملة وكانت زوجة ي
المخزوم ولما ي
ي
تسع
وإىل المدينة  ,روت عن رسول هللا  ,وروى عنها  :سعيد بن المسيب  ,وسليمان بن يسار  ,وعروة وآخرون  ,توفيت سنة ٍ
وستي  .انظر أسد الغابة  , 329/7اإلصابة . 404/8
وستي  ,وقيل سنة اثنان
وخمسي للهجرة  ,وقيل سنة إحدى
ر
ر
ر
)(6
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فإمنا هو قطعة من النار أييت به أسطاماً( )1ف عنقه يوم القيامة" فبكى الرجالن فقال كل
واحد منهما :حقي لصاحبه فقال :رسول هللا



"ال أما إذا فعلتما هذا فاقتسما وتوخيا

احلق مث استهما مث ليحلل كل واحد منكما صاحبه"(.)2
وجه الداللة :احلديث فيه داللة واضحة على جواز الرباءة من اجملهول.
 .3وألنه عيب رضي به املشرتي فكان كما لو أعلمه به.
القول الثالث :أنه يربأ من كل عيب مل يعلمه وال يربأ من عيب علمه وكتمه وهو رواية عن أمحد
وذلك ف احليوان وهو قول للشافعي ورواية عن مالك وملالك رواية أخرى زاد فيها الرقيق.
أدلتهم:
ماورد أن عبدهللا بن عمر  ابع غالماً له بثمامنائة درهم وابعه ابلرباءة فقال الذي ابتاعه
لعبدهللا بن عمر ابلغالم داء مل تسمه يل فاختصما إىل عثمان بن عفان  فقال الرجل ابعين
عبداً وبه داء مل يسمه وقال عبدهللا" :بعته ابلرباءة" فقضي عثمان بن عفان على عبدهللا بن
عمر أن حيلف له لقد ابعه العبد وما به داء يعلمه فأىب عبدهللا أن حيلف وارجتع العبد فصح
عنده فباعه عبدهللا بعد ذلك أبلف ومخسمائة درهم(.)3
وجه الداللة :أن عثمان قضاء ابليمني على ابن عمر أنه ما علم به عيباً فكتمه فدل ذلك على
أن الرباءة من العيب إذا كان معلوماً دون إخبار املشرتي بذلك جائز.

ى
الن تحرك بها النار .أي قطعت له ما يشعل به النار عىل
) (1سطم اإلسطام والسطام :المسعار وهو الحديدة المفطوحة الطرف ي
نفسه ويسعرها .أو قطعت له نارا مسعرة محروثة ،انظر الفائق يف غريب الحديث .178/2
القاض إذا أخطأ ،وإسحاق بن راهويه ( 61/4 )1823واللفظ له ،وأحمد
) (2أخرجه أبو داود ( )3584كتاب األقضية باب قضاء
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اخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامتة
ويف اخلتام:
علي من إمتام هذا البحث ،فله احلمد أوالً وآخراً ،ظاهراً وابطناً،
أمحد هللا  على ما ّ
من به ّ

كما ينبغي جلالل وجهه ،وعظيم سلطانه ،كما اسأله تعاىل أن جيعل ذلك خالصاً لوجهه إنه
جواد كرمي.

وأود أن اذكر أهم النتائج اليت توصلت هلا من خالل البحث:
 .1تبني من خالل القراءة ف املصنف أن للحافظ عبد الرزاق مكانة علمية كبرية ،فاق هبا
أقرانه ،فقد كان يتمتع :بقوة احلفظ ،وسعة اإلدراك ،وعلو املنزلة.
 .2أن كتاب املصنَّف مل جيد االهتمام الكاف من طالب العلم.
 .3تبني من خالل البحث صعوبة ألفاظ املصنف وعدم فهم املراد منها ولذلك أشكل
علي بعض اختياراته.
ّ

 .4تبني أيضاً أن احلافظ اهتم كثرياً أبقوال الصحابة ،وأكثر من نقل فتاوى التابعني كمعمر،
وعطاء ،وابن جريج.
 .5قلة اختيارات احلافظ ف كتابه املصنَّف مقارنة حبجم الكتاب.
 .6ظهر جلياً عدم مناسبة بعض اآلاثر الواردة ف املصنف لألبواب اليت ادرجت حتتها،
مثال ذلك :مسألة الرضاع احملرم أدرجت حتت كتاب احلدود.
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فهرس املصادر واملراجع
 االختيار لتعليل املختار ،لإلمام عبدهللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي املتوىف سنة683ه  ،عليها تعليقات للشيخ :حممود أبو دقيقة ،طبعة مطبعة احلليب القاهرة1356ه
1937م.
 إرواء الغليل ف ختريج أحاديث منار السبيل ،لإلمام حممد انصر الدين األلباين املتوىف سنة1420ه  ،إبشراف :زهري الشاويش ،الطبعة الثانية 1405ه ،املكتب اإلسالمي بريوت.
 االستذكار ،لإلمام يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب املتوىف سنة 463ه  ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث العرب ،بدون اتريخ.
 أسد الغابة ف معرفة الصحابة ،لإلمام علي بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين املتوىفسنة 630ه  ،حتقيق :علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود ،الطبعة األوىل1415ه -
1994م ،دار الكتب العلمية .
 أسىن املطالب ف شرح روض الطالب ،لإلمام زكراي بن حممد بن زكراي األنصاري املتوىف سنة 926ه  ،دار الكتاب اإلسالمي ،بدون اتريخ.
 اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ،لإلمام عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي املتوىفسنة 422ه  ،حتقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،الطبعة األوىل1429ه -
2008م ،دار ابن القيم للنشر والتوزيع الرايض ،دار ابن عفان للنشر والتوزيع القاهرة.
 اإلقناع ،لإلمام موسى بن أمحد بن موسى احلجاوي املقدسي املتوىف سنة 968ه  ،حتقيق:عبد اللطيف حممد موسى السبكي ،دار املعرفة بريوت لبنان ،بدون اتريخ.
 األم ،لإلمام حممد بن إدريس بن العباس القرشي املكي املتوىف سنة204ه  ،ملحقاً به خمتصراملزين ،لإلمام إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل املزين املتوىف سنة 264ه  ،دار املعرفة بريوت لبنان
1410ه 1990-م.
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 اإلنصاف ف معرفة الراجح من اخلالف ،لإلمام علي بن سليمان بن أمحد املرداوي احلنبلياملتوىف سنة  885ه  ،حتقيق :حممد حسن حممد حسن الشافعي ،الطبعة الثالثة1433ه -
2012م ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان.
 البناية شرح اهلداية ،لإلمام حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد الغيتاب احلنفي العيين املتوىفسنة  855ه  ،الطبعة األوىل 1420ه 2000-م ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان.
 البيان والتحصيل ،لإلمام حممد بن أمحد بن رشد القرطيب املتوىف سنة  520ه  ،حتقيق :حممدحجي وآخرون ،الطبعة الثانية 1408ه1988-م ،دار الغرب اإلسالمي بريوت لبنان .
 البيان ف مذهب اإلمام الشافعي ،لإلمام حيىي بن سامل العمراين اليمين املتوىف سنة 558ه ،اعتىن به :قاسم حمم النوري ،الطبعة الثانية 1428ه 2007-م ،دار املنهاج للنشر والتوزيع
جدة.
 تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،لإلمام عثمان بن علي بن حمجن البارعي الزيلعي احلنفياملتوىف سنة  743ه  ،وعليها حاشية الشليب ،لإلمام أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس الشليب
املتوىف سنة 1021ه  ،الطبعة األوىل 1313ه  ،املطبعة األمريية بوالق القاهرة .
 هتذيب الكمال ف أمساء الرجال ،لإلمام أب احلجاج يوسف املزي املتوىف سنة 742ه ،حتقيق :بشار عواد معروف ،الطبعة الثانية1431ه 2010-م ،مؤسسة الرسالة بريوت لبنان.
 جامع الرتمذي ،لإلمام حممد بن عيسى الرتمذي املتوىف سنة 279ه  ،ختريج :احلافظ أبوطاهرزبري علي زئي ،دار السالم للنشر والتوزيع الرايض1430ه 2009 -م.
 اجلامع املسند الصحيح (صحيح البخاري) لإلمام حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخارياملتوىف سنة 256ه  ،حتقيق :شعيب األرانؤوط وآخرون ،الطبعة األوىل1432ه2011 -م دار
الرسالة العاملية دمشق.
 حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  ,لإلمام حممد عرفة الدسوقي املتوىف سنة 1230ه ,دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت لبنان 1432ه 2011 -م .
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 احلاوي الكبري ،لإلمام علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري املتوىف سنة 450ه ،حتقيق :علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود ،الطبعة الثالثة 2009م ،دار الكتب
العلمية بريوت لبنان.
 رد احملتار على الدر املختار (حاشية ابن عابدين على شرح حممد بن علي احلصكفي ملنتتنوير األبصار للشيخ مشس الدين التمراتشي) ،لإلمام حممد أمني بن عمر بن عبدالعزيز
الدمشقي احلنفي املتوىف سنة 1252ه  ،حتقيق :عبد اجمليد طعمه حليب ،الطبعة الثالثة
1432ه 2011-م ،دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بريوت لبنان.
 روضة الطالبني وعمدة املفتني ،لإلمام زكراي بن حيىي بن شرف النووي الدمشقي املتوىف سنة676ه  ،إشراف :زهري الشاويش ،الطبعة الثالثة1412ه 1991-م ،املكتب اإلسالمي بريوت.
 سنن ابن ماجه ،لإلمام حممد بن يزيد بن ماجه القزويين املتوىف سنة 273ه  ،ختريج :عمادالطيار وآخرون ،الطبعة األوىل1430ه 2009-م ،مؤسسة الرسالة انشرون بريوت.
 سنن أب داود ،لإلمام سليمان بن األشعث السجستاين املتوىف سنة 275ه  ،ختريج :احلافظأبو طاهر زبري علي زئي ،دار السالم للنشر والتوزيع الرايض1430ه 2009-م.
 سنن الدار قطين ،لإلمام علي بن عمر بن أمحد بن مهدي البغدادي الدار قطين املتوىف سنة385ه  ،حتقيق :شعيب األرانؤوط وآخرون ،الطبعة األوىل1424ه 2004-م ،مؤسسة الرسالة
بريوت لبنان.
 السنن الكربى ،لإلمام أمحد بن احلسني بن علي اخلراساين البيهقي املتوىف سنة 458ه ،حتقيق :حممد عبدالقادر عطا ،الطبعة الثالثة1424ه 2003-م ،دار الكتب العلمية بريوت.
 سنن النسائي ،لإلمام أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين النسائي املتوىف سنة 303ه ،حتقيق :رائد صربي بن أب علفه ،الطبعة األوىل1431ه 2010-م ،دار طويق للنشر والتوزيع
الرايض.
 سري أعالم النبالء ،لإلمام حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوىف سنة 748ه  ،أشرف علىحتقيق الكتاب وخرج أحاديثه :شعيب األرانؤوط ،الطبعة احلادية عشرة 1422ه 2001-م،
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر بريوت لبنان.
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 شذرات الذهب ف أخبار من ذهب ،لإلمام عبد احلي بن أمحد بن حممد بن العماد احلنبلياملتوىف سنة 1089ه  ،حتقيق :حممود األرانؤوط وعبد القادر األرانؤوط ،الطبعة األوىل 1406ه
 1986م ،دار ابن كثري دمشق. شرح فتح القدير ،لإلمام حممد بن عبد الواحد السيواسي ،املعروف اببن اهلمام احلنفي املتوىفسنة  861ه  ،حتقيق :عبد الرزاق غالب املهدي ،الطبعة الثانية 2009م ،دار الكتب العلمية
بريوت لبنان.
 شرح خمتصر الطحاوي ،لإلمام أب بكر الرازي اجلصاص املتوىف سنة 370ه  ،حتقيق :عصمتهللا عنايت هللا حممد وآخرون ،الطبعة الثانية1431ه 2010-م ،دار البشائر اإلسالمية
للطباعة والنشر والتوزيع بريوت لبنان ،دار السراج املدينة املنورة.
 صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي املتوىف سنة 261ه  ،الطبعةالثانية 1421ه 2000-م ،دار السالم للنشر والتوزيع الرايض.
 الطبقات الكربى ،لإلمام حممد بن سعد بن منيع اهلامشي البصري املتوىف سنة 230ه ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،الطبعة األوىل1410ه 1990-م ،دار الكتب العلمية بريوت
لبنان.
 القاموس احمليط ،لإلمام حممد بن يعقوب الفريوز آابدي املتوىف سنة 817ه  ،حتقيق :مكتبالرتاث ف مؤسسة الرسالة ،إبشراف :حممد نعيم العرقسوسي ،الطبعة الثامنة 1426ه -
2005م ،مؤسسة الرسالة بريوت لبنان.
 كشاف القناع عن منت اإلقناع ،لإلمام منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت احلنبلي1051ه  ،دار الكتب العلمية ،بدون اتريخ.
 املبسوط ،لإلمام حممد بن أمحد السرخسي املتوىف سنة 483ه  ،حتقيق :مسري مصطفى رابب،الطبعة األوىل بدون اتريخ ،دار إحياء الرتاث العرب للطباعة والنشر والتوزيع بريوت لبنان .
 املدونة الكربى (رواية سحنون بن سعيد عن عبد الرمحن بن القاسم عن مالك بن أنس)،حتقيق :سعيد محاد الفيومي العجماوي ،نظر وتقريظ :عبد اجمليد الشرنوين األزهري املالكي،
الطبعة األوىل 1433ه2012-م ،دار النوادر سورية.
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 املستدرك على الصحيحني ،لإلمام احلاكم حممد بن عبدهللا بن حممد النيسابوري املتوىف سنة405ه  ،حتقيق :مصطفى عبدالقادر عطا ،الطبعة األوىل 1411ه 1990-م ،دار الكتب
العلمية بريوت.
 مسند اإلمام أمحد ،لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين املتوىف سنة 241ه  ،حتقيق:شعيب األرانؤوط وآخرون ،إشراف عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي ،الطبعة األوىل1421ه -
2001م ،مؤسسة الرسالة.
 املصباح املنري ،لإلمام أمحد بن حممد بن علي الفيومي ،حتقيق :حيىي مراد ،الطبعة األوىل1429ه 2008-م ،مؤسسة املختار للنشر والتوزيع القاهرة.
 معجم الصحاح ،لإلمام إمساعيل بن محاد اجلوهري املتوىف سنة 393ه  ،اعتىن به :خليلمأمون شيحا ،الطبعة الرابعة 1433ه 2012 -م ،دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بريوت
لبنان.
 املعونة على مذهب عامل املدينة ،لإلمام عبد الوهاب بن علي بن نصر املالكي املتوىف سنة422ه  ،حتقيق :حممد حسن حممد حسن الشافعي ،الطبعة األوىل1418ه 1998-م ،دار
الكتب العلمية بريوت لبنان.
 املغين ،لإلمام عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي الدمشقي احلنبلي املتوىف سنة620ه  ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي وعبد الفتاح بن حممد احللو ،دار عامل الكتب
الرايض 1432ه 2011-م.
 منهاج الطالبني ،لإلمام زكراي بن حيىي بن شرف النووي الدمشقي املتوىف سنة 676ه  ،حتقيق:أمحد عبدالعزيز احلداد ،الطبعة الرابعة 1432ه 2011-م ،دار البشائر اإلسالمية للنشر
والتوزيع بريوت لبنان.
 النهاية ف غريب احلديث األثر ،لإلمام املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرميالشيباين ابن األثري املتوىف سنة 606ه  ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي،
املكتبة العلمية بريوت لبنان.
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