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 اإلهداء

 

إلى روحّي والدّي الكريمين المذين عّمماني عمى الفضائل، ورحال إلى عالم اآلخرة 
 قبل أن يريا ىذا العمل.

 ساندتني أثناء إنجاز ىذا العمل، وسيرت من الميالي أكثرىا.إلى زوجتي التي 
إلى أوالدي: خضر، وعمر، وبراء، ومحمد، وابنتي: إسراء ودعاء، الذين أرجو من 

 اهلل أن يكونوا من أىل العمم والتقوى.
 . محمد،  ، و  : أبو المجد إلى أخوّي الكريمين

شجعتني عمى إتمام دراستي إلى أخواتي جميعا، وأخص منين أختي "منال" التي 
 العميا.

 إلى روح ابن أختي الشييد محمود عواد، الذي أسأل اهلل أن يتقبمو في الصالحين.
 .-رحمو اهلل تعالى-وختاما إلى العالمة الشيخ مرعي الكرمي 

يوسف خضر نافع عواد
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 أو معيد. وعممي الدؤوب، وأن ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لم يقدم لنيل أي درجة في أي جامعة 
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 شكر وعرفان

إلى كل من  -بعد شكر اهلل عز وجل–يسعني إال أن أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان ال 
أعانني وساعدني في إكمال بحثي وذلل الصعاب، وأخص بالذكر أستاذنا الدكتور حسام 

ير أثناء دراستي ، رجل المواقف الصعبة، والذي عممني الكث-الذي قدم الكثير–الدين عفانة 
فأفاد وأجاد، فنعم األستاذ، سائال المولى أن يمد في عمره ويعطيو موفور الصحة والعافية، 

 وأن يجزيو عني خير الجزاء.

وعرفانا بالجميل ال يفوتني أن أشكر الدكتور جمال عبد الجميل صالح المشرف عمى ىذه 
 واإلرشاد. الرسالة، والذي تحممني كثيرا، فمم يقصر في توجيو النصح

الذي قدم الكثير في إتمام  -الشيخ حسن عدوان–كما أشكر أخي وصديقي الفاضل األستاذ 
 ىذا البحث، ولم يبخل في تقديم المشورة.

كما أشكر الدكتور سعيد القيق والدكتور محمد عساف، المذين كان ليما فضل عمي أثناء 
 الدراسة، واستفدت منيما كثيرا.

 ساىم في إتمام ىذا البحث.كذلك أشكر كل من دعم و 
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 الممخص
تكمن أىمية ىذه الرسالة في أنيا تعرضت لفقو عمم من أعالم الفقو الحنبمي من أىل فمسطين وىو 

 لو عند الحنابمة وخصوصا اختياراتو الفقيية.امرعي الكرمي ويعتبر من المجتيدين في المذىب وأقو 

تيدف ىذه الدراسة إلى التعريف بسيرة العالمة الكرمي ، بداية بالعصر الذي عاشو الكرمي وىو العصر 
العثماني في بدايتو عندما حكموا الوطن العربي، ثم بيان الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

بو وكنيتو ، ومولده ، والعممية والثقافية ، كما احتوت الرسالة عمى ترجمة لمكرمي ببيان اسمو، ولق
ونشأتو وشيوخو وتالمذتو، ومذىبو وعقيدتو ، و التعريف بالمذىب الحنبمي من خالل التعريف بمؤسسو 
اإلمام أحمد بن حنبل ، وأصول المذىب الحنبمي باإلضافة إلى طبقات رجال المذىب الحنبمي ثم كيف 

من خالل مؤلفاتو "دليل الطالب لنيل  انتشر في  فمسطين من خالل مؤلفاتو  ، وركزت الرسالة تأثيره
المطالب " و "غاية المنتيى " "ورسالتو في التمفيق " والدراسات العممية عمى كتبو الفقيية وأثرىا عمى 

 من جاء بعده  

ركزت الرسالة عمى تأثير الكرمي في الفقو الحنبمي من خالل نماذج من اختياراتو الفقيية ، وتم اختيارىا 
المنتيى " وقد شممت أبواب الفقو المختمفة في الطيارة والصالة والزكاة الصيام والحج  من كتابو "غاية

 والمعامالت والنكاح والطالق والمواريث والجنايات . 

وقد اتبعت المنيج التاريخي مع تحميل بعض المواقف عندما تحدثت عن حياة  الكرمي ، واتبعت المنيج 
الكتب التي ألفيا ، وعند دراسة المسائل الفقيية مع المقارنة بين اآلراء الوصفي عندما تحدثت عن منيجو في 

 المختمفة  في المذىب الحنبمي  اتبعت المنيج المقارن .
وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج من أىميا:عاش الكرمي في الثمث األخير من القرن العاشر اليجري، 

ىـ( ومعظم حياتو قضاىا في 3311 -ىـ569ين )والثمث األول من القرن الحادي عشر اليجري، ما ب
مصر والتي كانت تحت حكم الخالفة العثمانية ، والتي بمغت فييا الدولة العثمانية مجدا في الفتوحات 

 خصوصا في أوروبا الشرقية.



ث  
 

أبرزت ىذه الدراسة المكانة العممية لمعالمة الكرمي من خالل مؤلفاتو التي زادت عن الثمانين مؤلفا في 
ى مجاالت العموم المختمفة من وأثره في الفقو الحنبمي من خالل مؤلفاتو الفقيية وما القت من عناية  شت

بعد وفاتو من خالل الشروح والتعميقات ، وكان الكرمي عالمة المذىب الحنبمي في مصر وىو أوضح 
الكرمي التى عاش فيمن ترجموا لو وكثرة تالميذه ممن نشروا الفقو الحنبمي في نجد ، وتعتبر مرحمة 

فييا ىي مرحمة المتأخرين في المذىب الحنبمي وىي مرحمة االستقرار لممذىب، وىو من المجتيدين في 
المذىب ، وقد تأثر الكرمي بشيخ اإلسالم ابن تيمية وألف كتابين في الدفاع عنو، كما تأثر بمواقف ابن 

ت شتى أنواع العموم كالفقو، والتفسير ، قدامة وامتاز   بالعالم الشمولي من خالل مؤلفاتو التي شمم
والحديث، والعقائد، وعموم القرآن، والنحو، والصرف، والتاريخ وغيرىا ، وكانت اختياراتو الفقيية في 

 إطار المذىب الحنبمي وال يخالفيا إال نادرا.
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“Mar’ee Al – Karmi and his Impact on the Hanbali Jurisprudence and 

models of his Jurisprudence Selecting”  

Student: Yousef  Khader Nafe’ Awwad  

Supervisor: Jamal Abdul Jaleel Saleh    

Abstract 

The Importance of this thesis lies in the fact that it handled the jurisprudence of one of the 

scientists of the Hanbali Jurisprudence, a Palestinian scientist, Mar’ee Al – Karmi, who is one 

of the diligents in the doctrine and its sayings, as he was acceptable with the Hanbali 

followers, especially his jurisprudent selections.  

This study aims to identify the biography of the Scientist, Al – Karmi, starting with the age in 

which  Al – Karmi lived, the beginning of the Ottoman Age, when the Ottomans ruled the 

Arab World, and identifying his political, social, economic, scientific and cultural life. The 

Thesis also contained a translation of Al – Karmi, showing his name, family name, title, his 

place of birth and growing up, his teachers and students, his doctrine and his belief. The 

Thesis also contained an identification of the Hanbali Doctrine through identifying its founder, 

the Imam Ahmad Ben Hanbal, as well as the origins of the Hanbali Doctrine, in addition to the 

classes of the believers in the Hanbali Doctrine, and how he entered Palestine through his 

writings. The Thesis focused on the influence of Al – Karmi on the Hanbali Jurisprudence 

through his books: “Daleel Al – Taleb linail Al – Mattaleb”, “Ghayat Al- Muntaha”, and his 

Thesis on Embellished Speech and the scientific studies on his jurisprudent  books and their 

influence on those who came after him.  

The Thesis also focused on the influence of Al – Karmi on the Hanbali Jurisprudence throne 

models of his jurisprudent selections which were selected from his book, “Ghayat Al – 

Mintaha”. These models included the deferent chapters of jurisprudence on purity, praying, 

alms, fasting, pilgrimage, transactions, marriage, divorce, heritance and crimes.  

I followed the historical methodology and analyzed some attitudes when I talked about Al – 

Karmi’s life, I also followed the descriptive methodology in the books which he wrote, as well 

as the comparative methodology when I studied the jurisprudent matters and compared the 

different opinions in the Hanbali Doctrine.     

The researcher concluded several results, the most important of which are the following: Al – 

Karmi lived in the Last Third of the Tenth Hijri Century and the First Third of the Eleventh 

Hijri Century, between (965 Hijri – 1033 Hijri). He spent most of his life in Egypt which was 

under the rule of the Ottoman Caliphate during which the Ottoman State achieved glory in the 

conquests, especially in Eastern Europe. This study highlighted the scientific position of the 

Scientist, Al – Karmi, through his writings which were more Eighty (80) books on deferent 
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fields of science and his influence on the Hanbali Jurisprudence through his jurisprudent 

writings which received more care after his death through explanations and comments on 

them. Al – Karmi was the scientist of the Hanbali Doctrine in Egypt. He was the clearest one 

among those who translated for it. His students who published the Hanbali Doctrine in Najd 

increased. The stage of Al – Karmi is the stage of the later in the Hanbali Doctrine, as it is the 

stage of stability of the Doctrine; and he is one of the diligents of the Doctrine. Al – Karmi 

was influenced by the Sheik of Islam, “Ibn Taymiyah”, and wrote two books on defending 

him. He was also influenced by the attitude of “Ibn Qudama”.Al – Karmi was distinguished as 

and inclusive scientist through his writings which included various kinds of science such as 

Jurisprudence, Explanation, Hadeeth, doctrines, Holy Quran Science, Grammar, Etymology, 

history… etc. The selections of Al – Karmi are within the Hanbali Doctrine framework and he 

rarely violates them.        
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 مقذمت

"الحمد  الذم جعؿ في كؿ زماف فترة مف الرسؿ بقايا مف أىؿ العمـ يدعكف مف ضؿ إلى اليدل، 
كيبصِّركف بالنكر أىؿ العمى، فكـ مف قتيؿ كيصبركف منيـ عمى األذل، يحيكف بكتاب ا المكتى، 

الناس عمييـ،  الناسأقبح أثر حسن أثزىم عهى انناص ًأ إلبميس أحيكه، ككـ مف تائو ضاؿ ىدكه، فما
ينفكف عف كتاب ا تحريؼ الغاليف كانتحاؿ المبطميف، كتأكيؿ الجاىميف الذيف عقدكا ألكية البدعة، 
كأطمقكا عناف الفتنة، فيـ مختمفكف في الكتاب، مخالفكف لمكتاب، مجمعكف عمى مفارقة الكتاب، يقكلكف 

المتشابو مف الكبلـ، كيخدعكف جياؿ الناس بما عمى ا كفي ا كفي كتاب ا بغير عمـ، يتكممكف ب
 .1يشبيكف عمييـ، فنعكذ با مف فتنة المضميف"

 كاقعنا المؤلـ، فقد كثرت انحرافاتفي مقكلتو، كىي ال تنفصؿ عف  -رحمو ا–صدؽ اإلماـ أحمد 
المنكر كالنيي كتحريفات أىؿ الباطؿ، الذيف حممكا ألكية البدعة كأطمقكا عناف الفتنة، كأصبح األمر ب

عف المعركؼ كاجبا، فكـ ممف ينتسب إلى الديف اإلسبلمي اسما ظير في الفضائيات فأطمؽ فتاكل 
شاذة خالفت النصكص صراحة، كخالفت اإلجماع، فاستحؿ محاـر ا بقتؿ األبرياء دكف كجو حؽ 

فبل بد مف كقفة  إرضاء لمباطؿ كأىمو، كىذا يجعؿ األمر خطيرا في تحريؼ الديف عف مساره الصحيح،
 كلي عمييـ، كتعريؼ الناس بحقيقتيـ كلمف يعممكف.ؤالء الظممة، كأقميا اإلنكار القجادة في كجو ى

كالفتكل مف األمكر الميمة في حياة المسمـ المعاصرة، فكـ مف قضية فقيية عقدت ليا الندكات، كأقيمت 
بعد الدراسات المتأنية، كبعض القضايا ليا المناقشات كالمحاكرات بيف العمماء ليتخذكا مكقفا منيا 

الفقيية أجمت لعاـ أك أكثر ألخذ الكقت الكافي في الدراسة، أما التسرع بإصدار الفتاكل مف أىؿ 
 الباطؿ، إرضاء ألسيادىـ، إنما ىي فتنة كبرل تصيب صاحبيا في الداريف، دار الدنيا كدار اآلخرة.

، كىذا البرنامج ميـ -في برنامج الفقو كالتشريع كأصكلو–ا كشاء ا أف ألتحؽ ببرنامج الدراسات العمي
جدا في حياة الدارسيف لو خصكصا أنو يركز عمى الفتكل كفقو النكازؿ المعاصرة، التي تحتاج إلى 

 .-رحميـ ا–ذىف منفتح عند دراسة كؿ نازلة أك حادثة، كلـ تكف معركفة لمسابقيف مف عممائنا 

                                                           
زية. ابف ىذه الخطبة اقتباس مف الخطبة التي افتتح بيا اإلماـ أحمد كتابو الرد عمى الزنادقة كالجيمية، نقبل عف إعبلـ المكقعيف البف قيـ الجك  1

 ـ.1996، دار الكتاب العربي، بيركت،1، ط16-1/15قيـ الجكزية، محمد، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، 
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المذاىب الفقيية كأعبلميا، كآثرت أف أكتب عف عمـ مف أعبلـ الفقو في كأثناء الدراسة تعرفت عمى 
المذىب الحنبمي، كىك الشيخ مرعي الكرمي، الذم كاف أثره كبيرا عمى مف جاء بعده، كترؾ ثركة عممية 
، استفاد منيا طمبة العمـ، فكاف عنكاف الرسالة: "مرعي الكرمي كأثره في الفقو  في شتى أنكاع العمـك

 ي كاختياراتو الفقيية"الحنبم

 

 أًال: دًافع انبحث

يعكد سبب البحث إلى أنني عندما درست مادة فقو األيماف كالنذكر، كىي مادة استدراكية، كقد أسندت 
فقو األيماف كالنذكر لمشيخ –في تدريسيا إلى أستاذنا الدكتكر حساـ الديف عفانة، ككاف الكتاب المقرر 

األستاذ الدكتكر حساـ يعطينا كاجبات إلحضارىا في المحاضرة ، ككاف -الدكتكر محمد أبك فارس
أعطانا كاجبا عف كتب الفقو الحنبمي ككانت أكثر مف عشرة كتب،  1القادمة، كفي مرة مف المرات

كأعطانا مرجعيف لمرجكع إلييما كىما: المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد لمعبلمة ابف بدراف الدمشقي، 
إلماـ أحمد بف حنبؿ لرئيس مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة المرحكـ الدكتكر كالمدخؿ المفصؿ إلى فقو ا

بكر أبك زيد، فذىبت إلى مكتبة مسجد البيرة كبدأت بالقراءة عف الكتابيف كشدني كتاب بكر أبك زيد، 
فاشتريت الكتاب فطمبت اإلعارة مف مسؤكؿ المكتبة فرفض، ألنو مرجع مككف مف أكثر مف مجمد، 

يـ شديد، حيث ذكر أعبلما كثيرة في فمسطيف كنت أعرؼ بعضيـ، كالبعض اآلخر لـ بن كأقبمت عميو
تكف لي معرفة بيـ، ككاف مف بينيـ الشيخ مرعي الكرمي، ككنت أعرؼ أنو مؤرخ فقط، كتفاجأت أنو 
مف كبار عمماء الحنابمة في فمسطيف، حيث تركيا كاستقر في مصر كتكفي فييا، فاستشرت الدكتكر 

في عنكاف "مرعي الكرمي كأثره في الفقو الحنبمي كاختياراتو الفقيية" فقاؿ: تأكد أف حساـ الديف 
المكضكع بيذا العنكاف لـ يكتب فيو، كفعبل تأكدت مف عدـ الكتابة في ىذا المكضكع فكافقت المجنة 

 مشككرة عمى العنكاف.

 أما عف أسباب اختيار مرعي الكرمي بالذات، فأىميا:

كرمي بيف العمماء الحنابمة، كخصكصا أنو مف فمسطيف، كتبياف دكر مكانة الشيخ مرعي ال .1
عمماء فمسطيف في نشر المذىب الحنبمي مف خبلؿ التأليؼ كالتصنيؼ كالشركح كالحكاشي 

 كالتعميقات عمى كتب المذىب الحنبمي.

                                                           
 ـ.2008كاف ذلؾ في الفصؿ الدراسي الثاني سنة  1
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 مكانة مؤلفاتو الفقيية مف خبلؿ كتابيف ىما: دليؿ الطالب لنيؿ المطالب، كغاية المنتيى في .2
الجمع بيف اإلقناع كالمنتيى، كىما مف كتب المذىب الميمة، حيث لقيا عناية كبيرة في الشرح، 

 حتى خرجت أحاديث منار السبيؿ في شرح الدليؿ.

براز شخصية ىذا العالـ الذم يعتبر مف مجتيدم المذىب بالبحث في اختياراتو  .3 إحياء كا 
بار الحنابمة كابف قدامة، كالحجاكم، الفقيية، كالتي ىي سمة مف سمات المجتيد، بؿ خالؼ ك

 كابف النجار، كىذه االختيارات عنكنيا بمفظ "كيتجو".

 عدـ كجكد دراسة سابقة خاصة عف أثره في الفقو الحنبمي كاختياراتو الفقيية. .4

 ثانيا: ىذف انذراست

كجيده  أثره في الفقو الحنبمي مف خبلؿ مؤلفاتو مى سيرة الشيخ مرعي الكرمي، ثـ عمىاالٌطبلع ع
 العممي، الذم تٌكجو باالختيارات الفقيية.

 

 ثالثا: الدراسات السابقة

 مف خبلؿ بحثي عف دراسات سابقة تتعمؽ بمرعي الكرمي، تبيف ما يمي:

لمدكتكر ال يكجد دراسة خاصة عف أثره في الفقو الحنبمي، كيكجد بحث عف الشيخ الكرمي  .1
 الكرمي ككتابو دليؿ الطالب".حساـ الديف عفانة بعنكاف " العبلمة مرعي 

 ال يكجد دراسة خاصة في اختياراتو الفقيية. .2

كالنحكية كغيرىا، كقد أشرت  الشرعيةتكجد دراسات كثيرة في تحقيؽ بعض مخطكطاتو، منيا  .3
 إلييا عند الحديث عف مؤلفاتو.

األصؿ تكجد دراسة بعنكاف "تاريخ المذىب الحنبمي في فمسطيف" ليكسؼ األكزبكي، كىي في  .4
رسالة ماجستير، ثـ نشرت مؤخرا، تناكؿ فييا أعبلـ الحنابمة في فمسطيف كمنيـ العبلمة مرعي 

 الكرمي.
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 رابعا: منيج انبحث

 كاف منيجي في البحث باتباع الخطكات اآلتية:

اتبعت المنيج التأريخي مع تحميؿ بعض المكاقؼ عندما تحدثت عف حياة مرعي الكرمي كما  .1
 يتعمؽ بيا.

المنيج الكصفي عندما تحدثت عف منيجو في الكتب التي ألفيا، كعند دراسة المسائؿ  اتبعت .2
 الفقيية مع المقارنة بيف اآلراء المختمفة.

 الرجكع إلى معاجـ المغة العربية لمعرفة معاني الكممات كالمصطمحات الغريبة. .3

ؿ النزاع، كسبب االقتصار في بحث المسائؿ الفقيية عمى اختيار مرعي الكرمي، ثـ تحرير مح .4
ثـ أذكر الركايات عف اإلماـ أحمد،  ي المسألة كمفالخبلؼ، ثـ أذكر أقكاؿ الحنابمة ف
 خصكصا إذا كانت أكثر مف كاحدة.

األدلة في المسائؿ الفقيية كانت مرتبة بالقرآف الكريـ أكال، ثـ بالسنة النبكية المطيرة ثانيا، ثـ  .5
المختمؼ فييا مثؿ مذىب الصحابي كشرع مف قبمنا، ثـ باإلجماع ثالثا كالقياس رابعا، كاألدلة 

 كجو الداللة في اآليات كاألحاديث.

عزكت اآليات القرآنية إلى سكرىا مع رقميا، كخرجت األحاديث مف كتب الحديث، فإذا كاف  .6
ف كاف في غيرىما نقمتو مف مصدر ثـ  الحديث في الصحيحيف أك أحدىما نقمتو كما ىك، كا 

 حديث السابقيف كالمعاصريف فيو.أردؼ حكـ عمماء ال

اعتمدت عمى المصادر كالمراجع األصمية كالمعتمدة، ألف بعض المراجع غير معتمدة في  .7
 بعض المذاىب.

استخمصت نتائج البحث ضمف خاتمة تضمنت أىـ التكصيات كالنتائج، باإلضافة إلى فيارس  .8
 لآليات كاألحاديث كاألعبلـ، كالمكضكعات كالمصادر كالمراجع.
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 خامسا: خطت انبحث

 تتككف خطة البحث مف مقدمة كثبلثة فصكؿ كخاتمة، كفيارس، كتناكلت ما يأتي:

 المقدمة، كتتككف مف:

 أكال: أىمية المكضكع كسبب اختياره

 ثانيا: ىدؼ الدراسة

 ثالثا: الدراسات السابقة

 رابعا: منيج البحث

 خامسا: خطة البحث
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 عصره، وحياتو، ومذىبوالفصل األول: ترجمة مرعي الكرمي: 

 وفيو ثالثة مباحث:

 المبحث األول: عصر مرعي الكرمي، وفيو أربعة مطالب:

 المطمب األكؿ: الحياة السياسية في عصر مرعي الكرمي 
  :الحياة االجتماعية في عصر مرعي الكرميالمطمب الثاني 
  :الحياة االقتصادية في عصر مرعي الكرميالمطمب الثالث 
  :الحياة العممية في عصر مرعي الكرميالمطمب الرابع 

 المبحث الثاني: حياة مرعي الكرمي، وفيو عشرة مطالب:

  :اسمو كنسبوالمطمب األكؿ 
 المطمب الثاني: لقبو ككنيتو 
 المطمب الثالث: مكلده 
 المطمب الرابع: نشأتو كطمبو لمعمـ 

 المطمب الخامس: شيكخو كتبلميذه 
 المطمب السادس: مذىبو كعقيدتو 
  السابع: مبلمح شخصيتوالمطمب 
 المطمب الثامف: مؤلفاتو 
 المطمب التاسع: كفاتو 
 المطمب العاشر: ثناء العمماء عميو 

 المبحث الثالث: التعريف بالمذىب الحنبمي، وفيو أربعة مطالب:

  :مرحمة تأسيس المذىب الحنبمي كفيو فرعاف:المطمب األكؿ 
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 الفرع األكؿ: أصكؿ المذىب الحنبمي
 تاريخ المذىب الحنبميالفرع الثاني: 

  مرحمة المتقدميف–المطمب الثاني: مرحمة النمك كالنقؿ لممذىب الحنبمي- 
 المطمب الثالث: مرحمة المتكسطيف 
 المطمب الرابع: مرحمة المتأخريف 

 الفصل الثاني: تأثير مرعي الكرمي في الفقو الحنبمي، وفيو ثالثة مباحث:

الفقو الحنبمي من خالل كتابو "دليل الطالب لنيل المطالب"، المبحث األول: تأثير مرعي الكرمي في 
 وفيو المطالب اآلتية:

 لب لنيؿ المطالباالمطمب األكؿ: التعريؼ بكتاب "دليؿ الط" 
 المطمب الثاني: شركح الكتاب 
 المطمب الثالث: حكاشي الدليؿ 
 المطمب الرابع: طبعات الكتاب كشرحو 

 المطمب الخامس: منظكمات الدليؿ 
 المطمب السادس: تخريج أحاديث شرح الكتاب 
 المطمب السابع: القيمة العممية لمكتاب 

المبحث الثاني: تأثير مرعي الكرمي في الفقو الحنبمي من خالل كتابو "غاية المنتيى في الجمع بين 
 اإلقناع والمنتيى"

 وفيو المطالب اآلتية:

 "المطمب األكؿ: التعريؼ بالحجاكم ككتابو "اإلقناع 
 مطمب الثاني: "التعريؼ بابف النجار ككتابو "منتيى اإلرادات"ال 
 المطمب الثالث: التعريؼ بػ"غاية المنتيى" كعمؿ الكرمي فيو 
 المطمب الرابع: شركح الكتاب 

 المبحث الثالث: ثأثير مرعي الكرمي في الفقو الحنبمي من خالل رسالتو في التمفيق
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 وفيو المطالب اآلتية:

  :تعريؼ التمفيؽ لغة كاصطبلحاالمطمب األكؿ 
 المطمب الثاني: مجاؿ التمفيؽ 
 المطمب الثالث: ظيكر التمفيؽ 
 المطمب الرابع: حكـ التمفيؽ في المذاىب الفقيية 

 الفصل الثالث: نماذج من اختياراتو الفقيية من خالل كتابة غاية المنتيى

 المبحث األول: تعريف االختيارات لغة واصطالحا

 ألفاظ االختيارات وضوابطيا عند الكرميالمبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: اختيارات الكرمي في العبادات

 المطمب األكؿ: اختيارات الكرمي في الطيارة: تخميؿ المحية 
 كاإلمامة المطمب الثاني: اختيارات الكرمي في الصبلة: التفضيؿ بيف األذاف كاإلقامة 
  :طر، كىؿ تجزئ القيمة؟اختيارات الكرمي في زكاة الفالمطمب الثالث 
 اختيارات الكرمي في الصياـ كتجديد النية لكؿ يـكالمطمب الرابع : 
 المطمب الخامس: اختيارات الكرمي في الحج كاألضحية 

 المبحث الرابع: اختيارات الكرمي في المعامالت والفرائض والنكاح والطالق والجنايات

  :التسعيرالمطمب األكؿ: اختيارات الكرمي في البيكع 
 المطمب الثاني: اختيارات الكرمي في الفرائض: ميراث األخكة مع الجد 
  المطمب الثالث: اختيارات الكرمي في النكاح: مف خاؼ عمى نفسو الكقكع في

 الزنا
 المطمب الرابع: اختيارات الكرمي في الطبلؽ: طبلؽ السكراف 
 بالكاحد المطمب الخامس: اختيارات الكرمي في الجنايات: قتؿ الجماعة 

 وفي نياية البحث خاتمة بأىم النتائج والتوصيات، وقائمة الفيارس.
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كبعد، فيذه رسالتي عف مرعي الكرمي كأثره في الفقو الحنبمي كنماذج مف اختياراتو الفقيية، كقد بذلت 
في إعدادىا ككتابتيا كؿ ما في كسعي كجيدم إلخراجيا عمى ىذا النحك، فما رأيت مف سبيؿ في 

، لمخركج بيذه الدراسة ا إال كسمكتو، رغـ بعض العقبات كالصعكبات، فكاصمت العمؿ ليؿ نيارإعدادى
 .في صكرة تميؽ بالعبلمة الكرمي كأثره في الفقو الحنبمي

عز –كأخيرا، ىذا جيدم في كتابة ىذه الرسالة، كىك جيد المقؿ كطالب العمـ، فما كاف صكابا فمف ا 
كما كاف مف خطأ كزلؿ كنسياف فيك تقصير مني، كال حكؿ كال قكة إال با العمي العظيـ،  -كجؿ

سبحانو كتعالى أف يتقبؿ مني ىذا العمؿ، كأف ينفعني بو في الداريف، كينفع بو طمبة العمـ مف –كأسألو 
 بعدم، كأف يكفقني ا لما يحب كيرضاه، كىك حسبي كنعـ الككيؿ.

 أف الحمد  رب العالميف كآخر دعكانا

 كصمى ا عمى سيدنا محمد كعمى آلو كأصحابو أجمعيف

 

 الطالب                                                                 

 يكسؼ خضر نافع عكاد
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 انفصم األًل: تزجمت مزعي انكزمي: عصزه، ًحياتو، ًمذىبو

 وفيو ثالثة مباحث:

 عصر مرعي الكرمي، وفيو أربعة مطالب:المبحث األول: 

 المطمب األكؿ: الحياة السياسية في عصر مرعي الكرمي 
  :الحياة االجتماعية في عصر مرعي الكرميالمطمب الثاني 
  :الحياة االقتصادية في عصر مرعي الكرميالمطمب الثالث 
  :الحياة العممية في عصر مرعي الكرميالمطمب الرابع 

 مرعي الكرمي، وفيو عشرة مطالب: المبحث الثاني: حياة

  :اسمو كنسبوالمطمب األكؿ 
 المطمب الثاني: لقبو ككنيتو 
 المطمب الثالث: مكلده 
 المطمب الرابع: نشأتو كطمبو لمعمـ 

 المطمب الخامس: شيكخو كتبلميذه 
 المطمب السادس: مذىبو كعقيدتو 
 المطمب السابع: مبلمح شخصيتو 
 المطمب الثامف: مؤلفاتو 
  التاسع: كفاتوالمطمب 
 المطمب العاشر: ثناء العمماء عميو 

 المبحث الثالث: التعريف بالمذىب الحنبمي، وفيو أربعة مطالب:

  :مرحمة تأسيس المذىب الحنبمي كفيو فرعاف:المطمب األكؿ 
 الفرع األكؿ: أصكؿ المذىب الحنبمي
 الفرع الثاني: تاريخ المذىب الحنبمي

 مرحمة المتقدميف–نقؿ لممذىب الحنبمي المطمب الثاني: مرحمة النمك كال- 
 المطمب الثالث: مرحمة المتكسطيف 
 المطمب الرابع: مرحمة المتأخريف 
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 : عصز مزعي انكزمياألًلانمبحث 

 : تمييد

عاش مرعي الكرمي في الثمث الخير مف القرف العاشر اليجرم كالثمث األكؿ مف القرف الحادم 
بداية حياتو مف فمسطيف حيث الميبلد كالتعميـ، كباقي ىػ ككانت 1033-عشر اليجرم ما بيف ؟؟؟

حياتو إلى الكفاة كانت في مصر، ككانت مصر كفمسطيف في ىذه الفترة تحت الخبلفة العثمانية، كال بد 
 مف الحديث عف العثمانييف كعف دكلتيـ كحكميـ لمشرؽ اإلسبلمي الذم بدأ مف سكريا كانتيى بمصر.

 أصل العثمانيين

ف أف أصؿ العثمانييف كجذكرىـ تنتمي إلى قبيمة قام كىي إحدل عشائر األتراؾ ذكر المؤرخك 
األكغكز، نزحت مف كسط أسيا إلى أعالي الجزيرة بيف دجمة كالفرات، كسكنت المراعي المجاكرة لمدينة 

ـ ذلؾ مف 1229ىػ، 626"كىذه العشيرة قبيمة مف قام، تركت منطقة خبلط في حكالي عاـ  1خبلط 
. أم أف أصؿ العثمانييف يرجع 2ارؾ كاالقتتاؿ كالضغكط العسكرية التي شيدتيا ىذه المنطقة" كثرة المع

إلى قبائؿ تركمانية سكنت أكاسط آسيا الصغرل ككانكا رعاة، كىذا جعميـ محاربيف أشداء في المعارؾ 
 كالحركب التي خاضكىا ضد خصكميـ.

الدكلة العثمانية عمى رأس القبائؿ كاف سميماف كالد أرطغرؿ كجٌد عثماف الذم نسبت إليو 
  3كتشير الركاية إلى غرؽ سميماف في نير الفرات عند قمعة جعبر -التركمانية التي تحدثنا عنيا سابقا

ـ فانقسمت القبيمة عمى نفسيا، كعاد قسـ إلى مكطنو األكؿ كقسـ 1231في األراضي السكرية في عاـ 
 .4رل ليعيش حياة الرعي كالتنقؿ البدكية ىاجر إلى ببلد الشاـ، كثالث إلى أسيا الصغ

ىػ، ككاف عثماف يحب ابنة شيخ مف األكلياء اسمو 656كلد ألرطغرؿ كلد سماه عثماف سنة 
بالي، ككالدىا يأبى أف يزكجو بيا، فرأل يكما فيما يرل النائـ أنو تزكج ممؾ خاتكف ابنة بالي كخرج مف 

بيا شجرة عمت البر كالبحر إلى آخر ما تحدثكا حجرىا ىبلؿ كصعد إلى صدرىا، ثـ ظيرت مف جكان

                                                           
 .1/28ابف كثير، محمد ، البداية كلنياية،  'وهً بلدة عظٌمة الخٌرات تقع على حدود أرمٌنٌا والشام' :خبلط 1
 .ـ2006، مكتبة اليبلؿ، بيركت، 1، ط185 ص، الياشمي، عبد المنعـ، مكسكعة تاريخ العرب، عصر المماليؾ كالعثمانييف 2
، 202قمعة جعبر: قمعة في سكرية عمى الفرات بمحافظة الرقة ىي دكسر قديما، معمكؼ، لكيس، المنجد في المغة كاألعبلـ، ص  3
 ـ.1991، بيركت، 31ط
 ـ.2003، دار أسامة، عماف، 1، ط14الزيدم، مفيد، مكسكعة التاريخ اإلسبلمي،  4
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عف ىذا الحمـ، فمما أصبح الصباح قص رؤياه عمى الشيخ االدة بالي فزكجو ابنتو ككلدت ابنو 
 .1أكرخاف

تككف تأكيبل مستقبميا لممؾ العثمانييف الذم امتد قركنا  –كالذم يبدك أف ىذه الرؤيا إف صحت 
كىذه األراضي الشاسعة لـ  –يبا كأكركبا الشرقية كآسيا الصغرل طكيمة فممككا الشرؽ األكسط كمو تقر 

تبمغيا أم دكلة ألف العثمانييف أصبحكا أمراءى عمى ىذه المناطؽ الشاسعة كالتي تمتد إلى مبلييف 
فريقيا، كأكركبا.  الكيمكمترات المربعة في ثبلث قارات كىي آسيا كا 

ثماف األكؿ كبدأ حكمو مف سنة سمطانا أكليـ ع 37"كبمغ عدد سبلطيف العثمانييف 
سنة، كآخرىـ السمطاف عبد الحميد بف عبد العزيز كالذم ختمت بو  43ـ، كداـ حكمو 1281ىػ/683

ـ، أم أف حكـ العثمانييف امتد ستة قركف كنصؼ 1924الدكلة العثمانية كقامت تركيا الحديثة سنة 
 .2كىذه مدة طكيمة إذا قيست بعمر الدكؿ السابقة" 

ـ، خمفو ابنو عثماف كاستطاع أف يؤسس الدكلة العثمانية 1281ىػ/680أرطغرؿ سنة  بعد كفاة
التي سميت باسمو، كقد اتجيت الدكلة العثمانية اتجاىا دينيا إسبلميا سنيا كأصبح ليا جيش كطمكح 

، كامتدت الفتكحات في أكركبا الشرقية كالتكسع نحك المشرؽ اإلسبلمي، كىذا يدؿ عمى أف 3كبير 
ة العثمانية اكتسبت ىذه المساحات الشاسعة مف األراضي خصكصا في أكركبا الشرقية مف خبلؿ الدكل

الجياد كالمعارؾ الضارية خصكصا مع الصرب حتى أف بعض السبلطيف استشيد في المعارؾ كىك 
 .4ـ خبلؿ إحدل المعارؾ مع الصرب1381ىػ/791مراد األكؿ، فقد استشيد عاـ 

كبناء عمى ما سبؽ يعد عثماف المؤسس األكؿ لمدكلة العثمانية، كالتي سميت باسمو كاستطاع 
عثماف أف يؤسس دكلة منظمة تنظيما اقتصاديا كاجتماعيا كجمب الصناع كالتجار ككفد إليو العمماء 

ا في القادمكف مف الشاـ كالعراؽ، فاستفاد عثماف مف ىذه الفئات االجتماعية المختمفة، كاستخدمي
أغراضو كحمبلتو العسكرية كنشاطو االقتصادم كالعممي كالثقافي ألف الدكلة العثمانية في عيد عثماف 

ـ كتكلى 1326ىػ/ 726أخذت بالتكسع غربا كأصبحت تيدد الدكلة البيزنطية، ثـ تكفي عثماف سنة 

                                                           
  .2001بف كثير، دمشؽ، ، دار ا1، ط55أرسبلف، شكيب، تاريخ الدكلة العثمانية ص 1
 .، بتصرؼ307الزيدم، مكسكعة التاريخ اإلسبلمي، ص  2
 .190الياشمي، مكسكعة تاريخ العرب، ص 3
 .15، صزيدم، مكسكعة التاريخ االسبلميال 4
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د كاضحة، كقد بعده الحكـ ابنو أكرخاف فكرث عف أبيو دكلة تحتاج إلى قكانيف راسخة كعممة كحدك 
 .1شاقة في إقامة دكلة ثابتة راسخة األقداـ" ةأحاط بيذه الدكلة جيراف ىـ أقكل منيا، كأصحبت مسؤكلي

 العثمانيون والمشرق اإلسالمي

/ السادس عشر الميبلدم المماليؾ، مكاف يحكـ المشرؽ اإلسبلمي في القرف العاشر اليجر 
سنة، كشيد الكثير مف  275رؽ اإلسبلمي ما يقارب كالمماليؾ عبيد أتراؾ شراكسة داـ حكميـ لممش

االضطرابات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، ككثير مف سبلطيف المماليؾ قتؿ أك اغتيؿ أك جرل 
عميو االنقبلب كقميؿ منيـ مات كالناس، كترؾ المماليؾ الكثير مف اآلثار العمرانية اليامة مثؿ 

 .2يا، خاصة في القاىرة كالقدس كدمشؽ المساجد كالمدارس كاألضرحة كالتكا

ـ التي دارت قرب حمب معركة فاصمة في تاريخ 1516ىػ/ 922كتعتبر معركة مرج دابؽ سنة 
المماليؾ فقد ىزمكا ىزيمة ثقيمة أماـ جحافؿ الجيش العثماني بقيادة سميـ األكؿ، كقتؿ السمطاف قانصكة 

ـ فمسطيف فمصر، فتكلى أمر المماليؾ السمطاف الغكرم، كاستمر الزحؼ العثماني عمى ببلد الشاـ ث
طكماف بام خمفا لمسمطاف الغكرم، كجمع فمكؿ المماليؾ المنيزمة مف الشاـ كدارت معركة الريدانية 

ىػ 923بيف المماليؾ كالعثمانييف كانتيت بيزيمة ساحقة لممماليؾ، كشنؽ السمطاف طكماف بام سنة 
 .3ـ كانتيت دكلة المماليؾ البرجية 1517

أصبح المشرؽ اإلسبلمي بعد نياية دكلة المماليؾ تحت الحكـ العثماني كالذم داـ أربعة قركف 
شيدت الكثير مف الكقائع كالحكادث، كخاصة حركات التمرد ضد الدكلة العثمانية، بعد أف رحب العرب 

انية كاف مف  كبعد فترة مف الزمف ظيرت حركات التمرد ضد الدكلة العثم -كالمسممكف بالحكـ العثماني
، كما أف بعض حركات التمرد كانت مكجية مف فسببيا الظمـ كاإلىماؿ مف قبؿ بعض الكالة العثمانيي

قبؿ الغرب كخاصة فرنسا كبريطانيا، كما أف سبلطيف العثمانييف لـ ييتمكا بالمشرؽ اإلسبلمي كثيرا 
بلمي في القرف السادس عشر بسبب انشغاليـ بالقتاؿ ضد أكركبا الشرقية، كبيذا يككف المشرؽ اإلس

 الميبلدم كالعاشر اليجرم تحت الحكـ العثماني الذم سنبحثو الحقا.

                                                           
 .15الزيدم، مكسكعة التاريخ اإلسبلمي،  1
 ـ.1986، دار النيضة العربية، بيركت، 1ط ،11كلى في مصر كالشاـ، صحمد مختار، قياـ دكلة المماليؾ األأالعبادم،  2
 ـ.1982، الييئة المصرية العامة، 2تحقيؽ: محمد مصطفى، ط.147-5/143، ككقائع الدىكر ابف إياس، بدائع الزىكر 3
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 المطمب األول: الحياة السياسية في عصر مرعي الكرمي 
تؤثر الحياة السياسية تأثيرا كبيرا في حياة العالـ أك المؤرخ أك األديب الذم يقطف ذلؾ البمد أك 
تمؾ الدكلة، كىذا التأثير يككف باستقرار األحكاؿ السياسية أك اضطرابيا، كقد تنعكس ىذه الحالة عمى 

األحكاؿ السياسية التي حياة العالـ فقد يرحؿ مف تمؾ البمد، كقد يسجف، كقد يقتؿ كىناؾ الكثير مف 
 أثرت في حياة العمماء.  

ـ، كعاش مرعي الكرمي شطرا 1623ىػ/1033 -كقد عاش العبلمة الكرمي ما بيف عامي ؟؟؟  
مف حياتو في فمسطيف كالباقي في مصر، ككانت فمسطيف كمصر في تمؾ الفترة تحت الحكـ العثماني، 

إلييا كثير مف العمماء كطبلب العمـ مف مختمؼ  كفي مصر كاف األزىر المنارة العممية التي يتكجو
ديار اإلسبلـ، فقد تكلى الحكـ في الدكلة العثمانية عدد مف أشير سبلطيف آؿ عثماف أحرزت الدكلة 
العثمانية في عيكدىـ كثيرا مف االنتصارات كخاصة في دكؿ البمقاف كأكركبا الشرقية، كمف أشير 

 ي:سبلطيف العثمانييف في عصر مرعي الكرم

سميماف القانكني: كأكثر المؤرخيف عمى أف سميماف ىك أعظـ سبلطيف آؿ عثماف، كفي عيده  .1
ـ 1566ىػ/ 974ـ ، كتكفي السمطاف عاـ 1521ىػ/927فتحت بمغراد عاصمة يكغسبلفيا 

أثناء حصاره إحدل المدف المجرية، كلقبو الغرب بػ سميماف العظيـ، لكف شعبو اإلسبلمي سماه 
ع القكانيف، بسبب مساىمتو في تدكيف القانكف العثماني الذم تناكؿ تنظيـ القانكني أم جام

 .1الجيش، كاإلقطاع الحربي، كقكانيف ممكية األرض كالشرطة كالقضاء
"كتكقفت الفتكحات العثمانية في عيده ألنو كاف محبا   2سميـ الثاني: "كاجو تمرد االنكشارية" .2

 .3ـ" 1574ىػ/982يمف كتكفي عاـ لمكسؿ كالراحة، كدخمت في عيده الحجاز كال
مراد الثالث: "كفي عيده ضـ المغرب إلى الدكلة العثمانية بعد أف استنجد بو سمطاف المغرب  .3

ضد ىجمات البرتغاؿ، كما حدت الدكلة في عيده حدكدا إلى القكقاز كقزكيف، كما شيد عيده 

                                                           
 .204-203مكسكعة تاريخ العرب: عصر المماليؾ كالعثمانييف، صالياشمي،  1
فرقة عسكرية كاف ليا مركز متميز بيف فرؽ الجيش العثماني، كاف يؤخذ جنكدىا مف الشباف المسيحييف الذم  االنكشارية:تعريؼ  2

كانكا في المدف الخاضعة لؤلتراؾ فترسميـ لخدمة السمطاف، ككاف ىؤالء الشباف ينشأكف عمى الكالء لمسمطاف، كيدربكف تدريبا 
ـ. غرباؿ، المكسكعة 1826اف كتخمعة، كقضى عمييا السمطاف محمكد عاـ عسكريا قكيا، فكانت فرقة االنكشارية تنصب السمط

 .2006، دار الجيؿ، بيركت، 2، ط354/ 1العربية الميسرة، 
 .190ص ، تاريخ الدكلة العثمانية،أرسبلف 3
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مطاف، كفي مصر ثار الكثير مف االضطرابات كخاصة ثكرة االنكشارية فيجمكا عمى قصر الس
 .1الجند عمى أكيس باشا الكالي"

ـ بداية التدخؿ البريطاني 1574ىػ/1003 -982كقد شيد عصر مراد الثالث الذم امتد مف  
في الشؤكف الشرقية، كبدا الصراع األكركبي لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكلة، باإلضافة إلى 

. كىذا 2الحركات االنفصالية في البمقاف عمى كجو الخصكص، كذلؾ بفعؿ تراجع الدكلة كتقيقرىا"
أثرت في قكة الدكلة العثمانية ألف الحركات االنفصالية في البمقاف  ةأف االضطرابات الداخمييدؿ 

أدت إلى تنازؿ الدكلة العثمانية عف بعض األراضي لتمؾ الحركات، كما أف التدخؿ األكركبي 
أصبح كاضحا في شؤكف ىذه الدكلة الكبرل، كذلؾ بسبب الفساد السياسي الذم كاف في ذلؾ 

 العصر.

-1595ىػ/ 1012 -1003لسمطاف محمد خاف الثالث: "تكلى ىذا السمطاف الحكـ عاـ ا .4
ـ اشتير ىذا السمطاف بأنو اضطر أف يخرج بنفسو لمحرب ضد النمسا كتكفي عاـ 1603
ـ، كدارت الدائرة عمى النمساكييف كالمجر كخسركا خمسيف ألؼ مقاتؿ في 1596ىػ/1005

 .3يحسنكا ىذا الظفر العظيـ"  معركة كيرستسف، إال أف العثمانييف لـ
كىذا النصر في ىذه المعركة أعاد لمدكلة العثمانية ىيبتيا أماـ الدكؿ األكركبية بعد أف بدأت 

 تفقدىا شيئا فشيئا.

"أما حالة السمطنة فقد كانت أسكأ ما يككف فمـ تكف تسكف ثكرة مف جية حتى تثكر أخرل، 
لدكلة العثمانية ىي التي جعمت النفكذ األكركبي كىذا يدؿ عمى أف االضطرابات الداخمية في ا

يظير جميا يكما بعد يكـ، كما أف اختبلؿ النظاـ العسكرم كعدـ صبلحيتو افقد الدكلة 
 .4العثمانية الييبة بيف أعدائيا" 

ـ، 1617 -1603ىػ/ 1026 -1012السمطاف أحمد خاف األكؿ: "حكـ ىذا السمطاف مف  .5
عبلف الشاه إسماعيؿ الحرب عمى الدكلة كتميز عيده بظيكر الدكلة الصفك  ية في إيراف كا 

 .5العثمانية، كذلؾ ظيكر الفتف الداخمية منيا عصياف الدركز في عيد فخر الديف المعني" 
                                                           

 .203المرجع نفسو، ص 1
 .205ص ف،يعصر المماليؾ كالعثماني ،العرب الياشمي، مكسكعة تاريخ  2
 210الدكلة العثمانية، ص ، تاريخأرسبلف 3
 .2003، دار النفائس، بيركت، 9حقي، ط إحساف، تحقيؽ، 270ص العثمانية،تاريخ الدكلة  محمد،فريد بؾ المحامي،  4
 .211العثمانية، ص الدكلةالمرجع السابؽ، تاريخ  5
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ىػ/ 1027 -1026السمطاف مصطفى األكؿ: "تكلى ىذا السمطاف الحكـ مرتيف، األكلى  .6
عثمانية في عيد ىذا السمطاف ، كادت أف تقع الحرب بيف فرنسا كالدكلة ال1618 -ـ1617

 .1ككانت فترتو األكلى في الحكـ ثبلثة أشير ثـ عزلة المغني" 
ـ 1622السمطاف عثماف الثاني: "تميز عصر ىذا السمطاف أف االنكشارية ثاركا عميو ثـ قتمكه  .7

ـ  كىك أكؿ سمطاف قتؿ في الدكلة 1622 -1618ىػ/ 1032 -1027بعد أف حكـ مف 
 .2العثمانية" 

ـ، ثـ 1623-1622: داـ حكمو ىذه المرة سنة كاحدة -مرة ثانية –السمطاف مصطفى األكؿ  .8
 .3عزؿ كعيف مكانو السمطاف مراد الرابع

ـ ، تميز عيد ىذا السمطاف بأنو 1640-1623السمطاف مراد الرابع: "حكـ ىذا السمطاف مف  .9
كالي مصر الكزير محمد  استعاد بغداد بعد احتبلليا مف قبؿ العجـ الصفكييف، كذلؾ بمساعدة

باشا، كأخمد ثكرة فخر الديف المعني في لبناف كقمع الفتف الداخمية الكثيرة التي ألمت بالدكلة 
 .4العثمانية" 

 

كعميو فتاريخ سبلطيف آؿ عثماف في عصر الشيخ مرعي الكرمي كقبمو تاريخ حافؿ كمشرؽ   
مما أدل إلى انتشار اإلسبلـ  في االنتصارات، خاصة عمى األكركبيف، في أكثر مف معركة

خصكصا في شرؽ أكركبا، ككقؼ الزحؼ العجمي الفارسي عمى بغداد دفع الشيخ مرعي الكرمي 
في فضائؿ آؿ عثماف  5إلى تأليؼ كتابو في فضائؿ سبلطيف آؿ عثماف كالذم سماه قبلئد العقياف

6. 

ف امتاز بحبو لمعمـ أما في مصر فقد تعاقب كالة كثيركف اختمفت فترات حكميـ فمنيـ م  
ىػ، 1006 -1004كالعمماء عمؿ عمى نشر التعميـ، فقد أعاد محمد باشا الذم كلي مصر ما بيف 

                                                           
 ..276فريد بؾ، تاريخ الدكلة العثمانية، ص 1
 .216أرسبلف، تاريخ الدكلة العثمانية، ص 2
 .217المرجع نفسو، ص 3
 كما بعدىا. 218كما بعدىا، أرسبلف، تاريخ الدكلة العثمانية، ص 280ص بؾ، تاريخ الدكلة العثمانية، دفري 4
 ، لساف العرب، مادة عقا.الذىب العقياف: 5
 .الحقا عف ىذا الكتاب سأفصؿ 6
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ترميـ األزىر كأصمح بناء المشيد الحسيني، ككاف يكزع عمى الطمبة الفقراء العدس المطبكخ يكميا، 
 .1الجند ثاركا عميوكحاكؿ أف يرفع عنيـ الضريبة التي كاف العساكر يأخذكنيا منيـ، كلكف 

ىػ محبا لمعمـ راعيا 1020-1016"كذلؾ كاف محمد باشا الصدقي الذم كلي مصر ما بيف 
لمعمماء، كسادت مصر في زمنو فترة مف الرخاء، ثـ تكلى بعده بفترة أحمد باشا الدفتر دار الذم 

 .2ف قبمو" عرؼ بصبلحو كمحبتو لمعمـ كسادت الببلد في زمانو فترة مف الرخاء كالتي سادت م

كعميو يككف عصر الشيخ مرعي الكرمي في مصر مف الناحية السياسية عصرا مستقرا إلى   
حد كبير، نبغ فيو الكثير مف العمماء الذم اتجيكا فيو إلى المصنفات كالمتكف القديمة بالشرح أك 

بتكار الحفظ أك االختصار، أك نظميا شعرا، أك الرد عمى المتكف القديمة بحيث كادت ركح اال
 تغيب أك تندثر.

 المطمب الثاني: الحياة االجتماعية في عصر الكرمي
 يمكف تقسيـ المجتمع المصرم في ىذه الفترة إلى طبقتيف ىما:

: "الطبقة الحاكمة كتتككف مف الكزير يميو القائـ مقاـ، ثـ الدفتر دار، كالقاضي الحنفي، كقادة أوال
الطكائؼ العسكرية كىـ أصحاب الرتب العميا مف السناجؽ، كغالبية أفراد ىذه الطبقة مف األتراؾ 

ماعي أك مف المماليؾ الذيف حاكلكا استعادة نفكذىـ، كيتمتع أفراد ىذه الطبقة بمستكل اجت
كاقتصادم متميز، فيـ يشغمكف الكظائؼ اإلدارية العميا، كما شغمكا الكظائؼ القيادية في الجيش 
كما ليـ امتيازات كبيرة، كفرض الضرائب عمى الفبلحيف كالتجار كسيطركا عمى دار الضرب لمنقكد 

خمة كيعرفكف كليـ مرتبات عميا، كعاشكا حياة بذخ كترؼ، دلت عميو قصكرىـ كلباسيـ كمكاكبيـ الف
 .3بأعياف الببلد" 

بعد ىذا العرض لمطبقة األكلى في المجتمع المصرم تبيف أنيـ أصحاب نفكذ مف خبلؿ اإلدارة في 
الكظائؼ العامة، أك القيادة في الجيش مما أدل استغبلليـ لمكظائؼ أسكأ استغبلؿ، ككاف ىذا 

 بقتيف في المجتمع المصرم.االستغبلؿ عمى حساب الفبلحيف كالتجار، مما أدل إلى ظيكر ط
                                                           

، تحقيؽ، عبد الرحيـ عبد 129كالباشات، ص شمبي، أحمد الحنفي، أكضح اإلشارات فيمف تكلى مصر القاىرة مف الكزراء 1
 ـ.1978الرحمف، مكتبة الخانجي، القاىرة، 

 .1968، دمشؽ، 2ط، 128صافؽ، عبد الكريـ، ببلد الشاـ كمصر مف الفتح العثماني إلى حممة نابميكف، ر  2
 .135افؽ، ببلد الشاـ كمصر مف الفتح العثماني إلى حممة نابميكف بكنابرت، صر  3
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الطبقة العامة كىي الغالبية العظمى مف الرعايا كيقطنكف القرل كالمدف كىـ الفبلحكف، كقد  ثانيا:
عاش ىؤالء الفبلحكف عمى األرض التي يزرعكنيا كليس ليـ فييا سكل حؽ االنتفاع، فميس ليـ 

شريحة األكبر عددا كاألضعؼ عمى األرض بيع أك شراء كفي مقابؿ ذلؾ تحمؿ الفبلحكف، كىـ ال
تنظيما في القكل العاممة المصرية، العبء األعظـ في دفع الضرائب التي تسد حاجة المماليؾ 

 .1كاألفراد" 

كما كقع عمى الفبلحيف العبء األكبر في دفع الضرائب، كتعرضكا لمظمـ الكبير مف الجند، 
المتمركزيف في األقاليـ، حيث عيد إلييـ تكطيف األمف كمساعدة الكشاؼ في  2خاصة االسباىية 

جمع الضرائب مما سيؿ عمييـ ابتزاز األمكاؿ مف الفبلحيف، كنيب كقتؿ أصحابيا، كذلؾ تعرضكا 
البتزاز مكظفي االلتزاـ الذيف كانكا يجمعكف أضعاؼ ما يدفعكنو لمف ىـ أعمى منيـ فيأخذكف 

 .3بالقكة  األمكاؿ مف الرعايا

"في ظؿ ىذه الظركؼ القاسية انخفض مستكل الفبلحيف إلى درجة كبيرة حيث ظؿ أبناء 
الريؼ يعيشكف في أقصى حالة مف الضنؾ، فالقرل مككنة مف أككاخ مف الطيف تحيط بأغمبيا 
خرائب تعمف تناقص عدد السكاف، كيعيش ىؤالء كىـ يعممكف لجزء مف العاـ في أعماؿ الرم 

خبز الذرة كالبصؿ غير المطبكخ كالخيار كالجبف كالفكؿ كالعدس كبعض الخضركات،  الشاقة عمى
كنادرا ما يتناكلكف المحـ إال في شير رمضاف المبارؾ، كاألعياد الدينية، كليس ليـ مف أثاث إال 

 .4عدد ضئيؿ مف اآلنية الفخارية كبعض األكاني الفقيرة" 

أف الفبلح المصرم كاف يعيش في بؤس كشقاء،  كبناء عمى ما نقؿ مف مراجع مكثكقة تبيف  
نتيجة لمظمـ الذم لحؽ بو مف قبؿ الحكاـ، كخاصة دفع الضرائب التي أثقمت كاىمو، كذلؾ كانت 
معيشتو اليكمية متدنية جدا إذا قكرنت بطبقة الحكاـ كالعساكر الذيف كانكا يترفيكف عمى حساب 

                                                           
 اإلنساف،، مركز الدراسات كالمعمكمات القانكنية لحقكؽ 1، ط71-70كماؿ حامد، مصر في العصر العثماني ص مغيث،  1

 .1997القاىرة، 
حممة البنادؽ ككثر  أمعمى ثبلث مف الطكائؼ العسكرية كىي الجنمياف كتعني المتطكعيف، كالتفنكجياف  أطمؽاالسباىية: اسـ  2

افؽ، ببلد الشاـ كمصر مف الفتح العثماني ر  .االنكشارية ـانتساب المماليؾ لياتيف الطائفتيف كالطائفة الثالثة ىي المستحفظاف كى
 .133، ص98إلى حممة نابميكف بكنابرت، ص

 .132افؽ، ببلد الشاـ كمصر مف الفتح العثماني إلى حممة نابميكف، صر  3
 .73العصر العثماني، ص مغيث، مصر في 4
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ثكرات كالتمرد كالعصياف ضد سمطات الحكـ في الفبلح المصرم، كىذا أدل إلى قياـ كثير مف ال
 مصر التي أجحفت بحؽ الفبلحيف المصرييف الذيف ىـ غالبية الشعب.

كما أدل اإلىماؿ الحككمي المتعمد لئلنفاؽ الضركرم عمى األعماؿ الزراعية إلى تقمص 
م رقعة متكسط إنتاجية األرض الزراعية، فتدىكرت كمية المحاصيؿ كاإليرادات المستكردة مف أ

زراعية محددة، فسعى الجياز الحاكـ إلى تعكيض نقصاف المكارد المالية لو باالستقطاع مف حقكؽ 
أك عكائد الفبلحيف العامميف عمى تمؾ الرقعة المعينة بالرغـ مف فقرىـ الشديد، فنقص اإلنتاج 

الستخبلص  الزراعي مجددا ليشتد بطش الطبقة الحاكمة كتمجأ إلى تكظيؼ أشرس ألداتيا الضاربة
األمكاؿ، فيزداد ثقؿ العبء الكاقع عمى الفبلحيف، كتتدىكر اإلنتاجية الفردية مف جديد، كمف أبرز 
األمثاؿ التي أبدعيا الفبلحكف المصريكف لمتعبير عف أحكاليـ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية 

 .1ؼ السمطنة طكيؿ" بما يؤكد ىذه األكضاع المتردية كىذا النيب المنظـ كالمستمر بقكلو سي

 

 المطمب الثالث: الحياة االقتصادية في عصر الكرمي
يعتبر الماؿ ىك عصب االقتصاد في أية دكلة مف الدكؿ، ألف الماؿ تتحرؾ بو عجمة االقتصاد 
ـي الماؿ كاف اقتصادا سيئا أك رديئا، كيؤدم  ذا لـ ين فينمك؛ فإذا نما الماؿ كاف اقتصادا ناجحا، كا 

االنكماش االقتصادم، بؿ نجد أف النظاـ المالي لدكؿ كثيرة قد انيار بسبب عدـ  إلى الرككد أك
 نماء الماؿ.

"كالنظاـ المالي في مصر فمـ يكف أحسف حاال مف النظاـ السياسي فقد اعتبر سميـ األكؿ نفسو    
 مالكا ألراضي مصر، كعمى ىذا كاف صاحب األرض ال يممؾ رقبتيا بؿ حؽ االنتفاع بيا، ككانت
األرض عند كفاة صاحبيا تؤكؿ إلى الحككمة غير أف لكرثتو ردىا إلى حكزتيـ إذا دفعكا مبمغا 
معينا مف الماؿ، كعندما زاد نفكذ البككات المماليؾ تصرفكا في األرض كيفما شاءكا، كقسمت 
ف معظـ أراضي مصر بينيـ كآلت إلييـ ممكية ثمثي ما يكزع مف األراضي، ككزع الباقي بيف الفبلحي

 .2كالممتزميف كاألكقاؼ" 

                                                           
 .75 -74ص مغيث، مصر في العصر العثماني، 1
 ـ.1990، دار النيضة، بيركت، 1، ط48عمر، عبد العزيز، دراسات في تاريخ العرب الحديث كالمعاصر، ص 2
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كقد شيدت الدكلة العثمانية في أكاخر القرف العاشر اليجرم السادس عشر الميبلدم كثيرا مف 
 االضطرابات االقتصادية لؤلسباب التالية:

"تكقؼ حركة الحركب، مما أدل إلى إضعاؼ كارداتيا، في الكقت الذم زادت فيو مصاريفيا  . أ
 .1لجنكد كمصركفاتيـ" ثبلثة أضعاؼ بسبب زيادة عدد ا

"انخفاض قيمة العممة نتيجة اكتشاؼ العالـ الجديد، كتفاقمت األزمة بتدفؽ الفضة مف أمريكا  . ب
ـ أف خفضت قيمة 1584فانيارت قيمة النقد العثماني، كقد حدث في مصر بالذات سنة 

ة لمركاتب عممتيا المحمية التي تسمى بارة بمقدار النصؼ، كانخفضت تبعا لذلؾ القيمة الشرائي
 .2التي تدفع لمجند كغيرىـ مف المكظفيف" 

 
 كفي مصر حيث عاش الشيخ مرعي الكرمي تمثمت األزمة االقتصادية بما يمي: 

 غش العممة كتزييفيا .أ 
"لـ يتكقؼ األمر عند حد تبلعب الحكاـ بقيمة العممة، بؿ تعداه إلى غش العممة 

ـ حيث 1566 -1564ىػ/ 973 -971كتزيفيا كقد ظير ذلؾ في عيد عمي باشا الصكفي 
تـ خمط العممة بالنحاس زيادة عمى القانكف فقد أمر ىذا الباشا دار الضرب باف تخمط في 

فثقؿ األمر كقامت الرعايا ككثر المصكص كالمفسدكف، كقد المائة درىـ ثبلثيف درىما نحاسا 
اعتمد الكالة الذيف غشكا العممة عمى مجمكعات مف الصيارفة األقباط الذيف كثيرا كانكا يتكلكف 

، كقد تركت ىذه السياسة نتائج خطيرة عمى الشعب المصرم حيث أدت إلى 3ادراة سؾ النقكد" 
ائية لمعممة، فمجأ العسكر لتعكيض ذلؾ بنيب العامة ارتباؾ األسعار كانخفاض القيمة الشر 

كالضغط عمييـ بفرض ضرائب عمييـ، كما لعبت دكرا كبيرا في عرقمة التراكـ النقدم لدل 
المنتجيف الحرفيف كفي منع تحكليـ إلى رأسماليف بالمعنى الحقيقي، كفي ميؿ األغنياء إلى 

 .4اكتناز الذىب كالفضة بدال مف استثمار أمكاليـ" 

 ب. انخفاض مياه النيؿ

                                                           
 .242افؽ، ببلد الشاـ بيف الفتح العثماني إلى حممة نابميكف، صر  1
 .52مغيث، مصر في العصر العثماني، ص 2
 .53المرجع نفسو، ص 3
 .53مغيث، مصر في العصر العثماني، ص  4
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يعتبر نير النيؿ المصدر األكؿ لرم الزراعة في مصر، كتعتمد عميو اعتمادا كميا ألف مناخ مصر  
مناخ صحراكم، كتيطؿ األمطار في فصؿ الشتاء بكميات قميمة في الشماؿ، أما الجنكب فبل تكاد 

 تسقط عميو أمطار لمناخو الصحراكم.

ى أزمات اقتصادية نتيجة عدـ كصكؿ نير النيؿ إلى منسكبو "تعرضت مصر في ىذه الفترة إل
الطبيعي، لذا كانت ترتفع األسعار، كاستغؿ بعض التجار كحتى البشكات انخفاض مستكل نير 

ـ 1604-1601ىػ/ 1013-1010النيؿ لتحقيؽ بعض المكاسب المادية ففي عيد عمي باشا 
عمي باشا رغـ ذلؾ في بيع القمح مف  حصؿ في زمانو غبلء عظيـ بسبب قمة كفاء النيؿ، كشرع

العنبر السمطاني إلى تجار الفرنجة، كحيف كاف يزكر مقاـ البدكم في طنطا تعرض لو العساكر 
 .1كأرادكا قتمو لتبلعبو بالقمح فرضخ لمطالبيـ" 

 انتشار األكبئة كالطكاعيف . ج
تعرضت مصر في ىذه الفترة إلى ككارث طبيعية تمثمت في انتشار مرض الطاعكف 

ـ انتشر في مصر 1604-1601ىػ/1013-1010أكثر مف مرة ففي عيد الكزير عمي باشا  
طاعكف كبير عـ أقاليـ الببلد، بؿ نجد أف الكزير عمي باشا كفف بيده عددا كبيرا مف المكتى 

 .2كقد استمر ىذا الطاعكف لمدة خمسة كثبلثيف يكما" كصمى عمييـ في الجامع األزىر، 

"أما الصناعة فقد اشتيرت مصر بالمنسكجات القطنية، كالكتاف، كقد ازدىرت صناعات أخرل 
مثؿ صناعة السكر، كما قامت الصناعات التي تعتمد عمى   الحديد كالنحاس كأكاني الطيي 

كأدكات الزراعة كالحدائؽ كأدكات البنائيف المصنكعة مف النحاس، كاألدكات الحديدية المختمفة 
 .3كالقصاريف كغيرىـ" 

إلى جانب تمؾ الصناعات كانت ىناؾ العديد مف الصناعات التي ازدىرت في مصر منذ 
عيكد سابقة، مثؿ صناعة الحصر، كتفريخ الدجاج، كصناعة مكاد البناء، كقد كانت تمؾ 

 .4الصناعات منتشرة في جميع أنحاء الببلد 

                                                           
 .243تاريخ الشاـ كمصر مف الفتح العثماني إلى حممة نابميكف، ص افؽ،ر  1
 .247المرجع نفسو، ص 2
 .34 33مغيث، مصر في العصر العثماني، ص  3
 .34مغيث، مصر في العصر العثماني،  4
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عرض الحياة االقتصادية في عصر الشيخ مرعي الكرمي تبيف أف المظالـ التي بعد 
كقعت عمى الفبلحيف كعجزىـ عف أداء الضرائب الباىظة المفركضة عمييـ مف قبؿ الكالة 
أثرت في الحياة االقتصادية في الريؼ المصرم حيث بدأ الفبلحكف ييجركف الريؼ المصرم 

 عة التي ىي عصب االقتصاد المصرم في ذلؾ الزماف.لينتشركا في المدف، أم ترؾ الزرا

 

 المطمب الرابع: الحياة العممية في عصر الكرمي
كانت الدكلة العثمانية في بدايتيا دكلة كاسعة، كاىتماميا بالعمكـ قميؿ،  ككؿ ما أنجزتو 

سبلطيف كاىتمت بو ىك العمـك الدينية، كالفقو اإلسبلمي كالمكسكعات التاريخية، كلذلؾ تنافس ال
 كالكالة بإنشاء المدارس الدينية في العكاصـ كالمدف الكبرل.

"أما في مصر فمـ يختمؼ الحاؿ، حيث زاد االىتماـ بالعمكـ الدينية، فقد كثرت المدارس التي أسسيا  
الكالة ليذا الغرض، إضافة لممدارس كالمؤسسات التعميمية السابقة، مف مساجد كمدارس مف أياـ 

ميـ، كالجامع الطبلككني كاألزىر كجامع السمطاف حسف، كقد درس فييا الكرمي، كعند المماليؾ أك قب
ذا أراد أف  دراستيـ يحممكف لقب عالـ، كلو أف يعمؿ في القضاء، أك التدريس، أك العمؿ الديني، كا 
يمحؽ بكبار العمماء عميو أف يدرس ست سنكات أخرل في إحدل المدارس يخضع بعدىا المتحاف 

تي يرشح بعدىا لمنصب مدرس، ككاف كبار العمماء في العاصمة العثمانية يفدكف إلييا في أماـ المف
 .1الغالب مف مصر" 

أما الحياة األدبية فقد كانت تمر بأصعب مراحميا، فالشعر بقي عمى جمكده، كتابع الشعراء في 
ـ، في معركة 1516ىػ/922الذم أنياه العثمانيكف –ىذا العصر منيج الشعراء في العصر المممككي 

مرج دابؽ الذم تمييز بالغزؿ كالمدح كالتصكؼ، كمف أبرز شعراء ىذا العصر عائشة الباعكنية ت 
ىػ، كعبد الباقي النابمسي الشاعر 1087ىػ، كابف معتكؽ 1080ىػ، كمتجؽ باشا اليكسفي ت 930

 .2ىػ كغيرىـ" 1144الصكفي الشيير ت 

                                                           
، دار العمـ لممبلييف، 3، ترجمة، نبيو فارس كمنير البعمبكي، ط105-103حضارتيـ، صالعثمانيكف ك  األتراؾبرككمماف، كارؿ،  1

 ـ.1961بيركت، 
 ـ.1982، دمشؽ، اإلنشاء، مطبعة 38-30/ 2العربي المممككي كالعثماني،  األدبباشا، عمر مكسى،  2



23 
 

النكاحي الثقافية لـ تنقطع في ىذا العصر فقد ازدىرت المذاىب األربعة كظيرت حركة بيد أف 
تأليؼ نشطة في الفقو اإلسبلمي، ككانت الجكامع في العصر العثماني دكر عمـ، مراكز تعميمية 
ىامة كخاصة الجامع األزىر، الذم استقطب الكثير مف طمبة العمـ مف جميع الببلد اإلسبلمية 

كاف بمثابة بمثابة جامعة في العصر الحاضر، ككانت تدرس فيو عمكـ الحديث، كالتفسير كالعربية ف
كالفقو، كالنحك، كالببلغة، كالصرؼ، كالمنطؽ، كأصبح لفقيائو كلعممائو نفكذ كبير جعمت الكالة 

رخكف كالحكاـ يتكددكف إلييـ كي ال يثيركا العامة عمييـ، كظير في ىذه الفترة العمماء كالفقياء كالمؤ 
 كاألدباء كالنحاة منيـ:

الفقيو الحنفي محمد بف عبد ا التمرتاشي الغزم نسبة إلى غزة في فمسطيف، ككاف ىذا العالـ  .1
ـ كنشأ فييا كرحؿ إلى القاىرة أربع 1532ق، 939مف كبار فقياء الحنفية كلد في غزة سنة 

زة ككاف رأسان في العمـ مرات آخرىا سنة ثماف كتسعيف كتسعمائة لميجرة ثـ عاد إلى بمده غ
ـ عف خمس كستيف 1596كفؽ  ػى1004كقصده الناس في الفتكل تكفي أكاخر رجب سنة 

 .1سنة
"اشتير ىذا العالـ بالمتف األكؿ كىك "تنكير األبصار كجامع البحار في فركع الفقو" كىك متف في 

 .2السعد فاشتير في اآلفاؽ"الفقو، جميؿ القدر، جـ الفائدة، دقيؽ في مسائمو كؿ التدقيؽ، كرزؽ فيو 

ـ، كسماه "الدر المختار 1677ىػ/1088"كممف شرحو أيضا عبلء الديف الحصكفي المتكفى سنة 
ـ، 1836ىػ/1252شرح تنكير األبصار"، ثـ جاء العالـ الدمشقي الشيير بابف عابديف المتكفي 

حاشية ابف عابديف، كىك فسماه "رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار" كىك الشيير ب
مف الكتب المعتمدة في الفقو الحنفي كعميو الفتكل في المذىب، كلو الكثير مف المصنفات أشيرىا 

 .3الفتاكل التمرتاشية كلو مؤلفات في األصكؿ كعمـ الصرؼ كغيرىا" 

قاؿ ابف عابديف: "إف كتاب الدر المختار شرح تنكير األبصار قد طار في األقطار، كسار في 
ألمصار، كفاؽ في االشتيار عمى الشمس في رابعة النيار حتى أكب الناس عميو... كبذلت الجيد ا

                                                           
 ىػ.1284المطبعة الذىبية، القاىرة، ، 20-18/ 4القرف الحادم عشر،  أعياففي  األثرالمحبي، محمد بف محب ا، خبلصة  1
 . 4/19المرجع نفسو،  2
 ـ.1986، دار العمـ لممبلييف، بيركت، 1، ط97/ 2فركخ، معالـ األدب في العصر الحديث،  3
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في بياف ما ىك األقكل كما عميو الفتكل، كبياف الراجح مف المرجكح، مما أطمؽ في الفتاكل أك 
 .1الشركح معتمدا في ذلؾ عمى ما حرره األئمة األعبلـ مف المتأخريف العظاـ" 

تاشي أستاذنا الدكتكر حساـ الديف عفانة مخطكطا بعنكاف "رسالة بذؿ المجيكد في كقد حقؽ لمتمر 
تحرير أسئمة تغير النقكد" كىي مف أىـ الرسائؿ المؤلفة في مسائؿ النقكد، كخاصة أف مؤلفيا مف 

 .2كبار محققي الحنفية المتأخريف 

ب نكر الديف الحمبي "نكر الديف الحمبي عمي بف إبراىيـ بف أحمد بف عمي بف عمر، الممق  .2
ـ، كاف مف أجؿ أعبلـ 1567ىػ/975صاحب السيرة النبكية، اإلماـ الكبير، كلد بمصر سنة 

المشايخ كعبلمة الزماف، كاف جببل مف جباؿ العمـ، كبحر ال ساحؿ لو، كاسع الحمـ، جامعا 
يأتكنو ألخذ  ألشتات العمى، ككاف غاية في التحقيؽ، جامعا لمعمـ كالعمؿ، عف نفعو الناس فكانكا

العمـ عنو، لو مؤلفات منيا "إنساف العيكف في سيرة النبي المأمكف"، "التحفة السنية في شرح 
 .3ـ "1634ىػ/1044األجركمية"، ككاف أحد مشايخ المدرسة الصبلحية، تكفي سنة 

عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف، الممقب زيف الديف الحدادم المناكم  .3
ـ اإلماـ الكبير، الحجة الثبت مف أجؿ أىؿ عصره 1545ىػ/952قاىرم الشافعي، كلد سنة ال

ككاف إماما فاضبل، زاىدا، عابدا، قانتا ، كثير النفع، ككاف يحسف العمؿ مثابرا عمى التسبيح، 
حفظ القرآف الكريـ قبؿ بمكغو قرأ عمى كالده عمكـ المغة العربية، انقطع عف الناس كانكب عمى 
التدريس كالتأليؼ، ككلي تدريس المدرسة الصبلحية، لو كتاب "غاية األماني"، ك"إعبلـ األعبلـ 

 .4بأصكؿ المنطؽ كالكبلـ"
إبراىيـ بف إبراىيـ بف حسف بف عمي بف عبد القدكس المقاني المالكي، أحد األعبلـ المشار   .4

، ككاف قكم النفس عظيـ الييبة إلييـ بسعة االٌطبلع في عمـ الحديث كالدراية، كالتبحر في الكبلـ
يصرؼ كقتو لمتدريس كاإلفادة ككاف جامعا بيف الشريعة كالحقيقة، لو كرامات خارقة، كمزايا 
باىرة، لو مف الكتب "تكضيح ألفاظ األجركمية"، ك"قضاء الكطر مف نزىة النظر في تكضيح 

 .5ـ" 1631ىػ/1041نخبة األثر"، ككانت كفاتو كىك راجع مف الحج سنة 

                                                           
 ـ.1986، دار الفكر، بيركت، 4 3/ 1ابف عابديف، محمد أميف، رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير االبصار،  1
، تحقيؽ، أ. د. حساـ الديف عفانة، 53تغير النقكد، ص أسئمةد في تحرير مجيك محمد بف عبد ا، رسالة بذؿ الالتمرتاشي،  2

 ـ.2001القدس، 
 .124 122/ 3المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،  3
 .124-3/122المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،  4
 ، 31- 30/ 2، البغدادم، ىدية العارفيف، 9-1/6في اعياف القرف الحادم عشر،  ثرالمحبي، خبلصة األ 5
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ىػ، كرحؿ إلى فاس 1084"المقرم، العباس أحمد بف محمد، مؤرخ كأديب مغربي، كلد بالمغرب   .5
ـ، ثـ صار يتنقؿ بيف مصر كسكريا كالحجاز مؤثرا اإلقامة في دمشؽ تكفي في 1618كحج سنة 

ـ، مف تصانيفو "نفح الطيب في غصف األندلس الرطيب كذكر كزيرىا 1631ىػ/1041مصر 
 .1ب"، ك"الدر الثميف في أسماء اليادم كاألميف"لساف الديف بف الخطي

القرماني، أحمد بف سناف الدمشقي، مؤرخ دمشقي، كأحد الكتاب المشيكريف كاف كاتبا منشئا   .6
حسف العبادة، اشتير بكتابو "أخبار الدكؿ كآثار األكؿ"، ك"الركض النسيـ في مناقب السمطاف 

 .2ـ 1610ىػ/1019إبراىيـ"، تكفي سنة 
يف عبد القادر التميمي الغزم الحنفي، مؤرخ كأديب كعالـ بالرجاؿ، اشتير بكتابة تقي الد  .7

الطبقات، كاشتغؿ بالقضاء كتكلى قضاء منطقة الجيزة، مف أشير مؤلفاتو "مختصر يتمة الدىر" 
ألبي منصكر الثعالبي النيسابكرم، ك"الطبقات السنية في تراجـ الحنفية" كىك مف أشير كتبو؛ 

تقى مادتو مف الكتب التي سبقتو، كقد جمع تقي الديف التميمي في ىذا الكتاب ألف مؤلفو اس
بإسياب تراجـ رجاؿ المذىب الحنفي حتى نياية القرف العاشر اليجرم، مف كؿ المصادر التي 
كقعت لو كالتي ذكر طرفا منيا في مقدمة الكتاب كرتبو عمى حركؼ المعجـ ت 

 .3ـ " 1601ىػ/1010
الحديث عف الحياة العممية في عصر مرعي الكرمي كالتي تميزت بظيكر  كبيذا المؤرخ يختـ

مجمكعة مف العمماء كالفقياء كالمؤرخيف الذيف تميزكا في عصرىـ بكثرة مؤلفاتيـ، كالتي غمب عمييا 
طابع التقميد كالشرح كالجمع مف مؤلفات السابقيف، ثـ أضافكا إلييا ما أضافكا، فظيرت في مؤلفات 

 سابقيف.منفردة عف ال

 

 

 

 

 
                                                           

 ـ.2003، دار الجيؿ، بيركت، 2، ط2315/ 4غرباؿ، محمد شفيؽ، المكسكعة العربية الميسرة،  1
، دار 5ط كالمستشرقيف،شير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف ، قامكس تراجـ أل1/271، االعبلـ، الزركمي خير الديف 2

 .العمـ لممبلييف، بيركت
 .245/ 1، البغدادم، ىدية العارفيف، 480 479/ 1في أعياف القرف الحادم عشر، المحبي، خبلصة االثر  3
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 المبحث الثاني: حياة الشيخ مرعي الكرمي وفيو المطالب اآلتية:

 المطمب األول: اسمو ونسبو

 المطمب الثاني: لقبو وكنيتو

 المطمب الثالث: مولده 

 المطمب الرابع: نشأتو وطمبو لمعمم

 المطمب الخامس: شيوخو وتالميذه

 المطمب السادس: مذىبو وعقيدتو

 مالمح شخصيتو وأعمالوالمطمب السابع: 

 المطمب الثامن: مؤلفاتو

 المطمب التاسع: وفاتو

 المطمب العاشر: ثناء العمماء عميو
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 المبحث الثاني: حياة الشيخ مرعي الكرمي 

 المطمب األول: اسمو ونسبو
بإسكاف –ىك مرعي الكرمي بف أبي بكر بف أحمد بف أبي بكر بف يكسؼ بف أحمد الكرمي 

 .3، المسماة اليـك طكلكـر 2، كقيؿ اسمو الكرمي نسبة إلى طكركـر 1ثـ المقدسي  -الراء

كعميو فالشيخ مرعي الكرمي ينتسب إلى مدينة طكلكـر الفمسطينية التي تقع حاليا في الضفة الغربية  
 ـ.1995كتخضع إلدارة السمطة الفمسطينية منذ عاـ 

 ماء كىي:يينسب لمشيخ مرعي الكرمي عدة أس

المقدسي: ألنو تكجو إلى بيت المقدس، طمبا لمعمـك المختمفة، لو مف مكانة عممية  .1
مرمكقة خاصة في العمكـ الشرعية كقد تتممذ عمى يد كثير مف شيكخ فمسطيف، فأخذ 

 .4عنيـ العمـك الشرعية كالعمـك المغكية، كعمـك الحديث كغيرىا 
–ر الذم أسسو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الحنبمي: نسبة إلى المذىب الحنبمي المشيك  .2

 .5كالشيخ الكرمي لو مؤلفات كثيرة في الفقو الحنبمي سأفصؿ عنيا الحقا  -رحمو ا

                                                           
، دار ابف كثير، 1رناؤكط، طعبد القادر األ إشراؼ، 144/ 8مف ذىب  أخبارابف العماد، عبد الحي، شذرات الذىب في  1

، ابف الغزم، شمس الديف، ديكاف 358/ 4القرف الثاني عشر،  أعياففي  األثرـ، المحبي، خبلصة 1995 دمشؽ، بيركت،
 ألصحاب األكمؿـ كالغزم، محمد كماؿ الديف محمد، النعت 1990، دار الكتب العممية،بيركت، 1، ط111-110/ 4سبلـ، اإل

ـ، الشطي، 1982ة، دار الفكر، دمشؽ، ظباأ، كنزار ، تحقيؽ كجمع محمد مطيع الحافظ190-189حمد بف حنبؿ، ص أ اإلماـ
ـ، النجدم، 1986، دار الكتاب العربي، بيركت، 1، ط111-107محمد جميؿ بف عمر البغدادم، مختصر طبقات الحنابمة، ص

، مؤسسة 1زيد، كعبد الرحمف العثيميف، ط أبك، تحقيؽ، بكر 1118/ 3محمد بف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة 
، مؤسسة 1زيد، ط أبكـ، البردم، صالح القصيمي، تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة، تحقيؽ، بكر 1996الرسالة، بيركت، 
م، دار الحبيب، الرياض، ر ، تحقيؽ، محمد الشت23/ 1ـ، ابف بشر، عنكاف المجد في تاريخ نجد، 2000الرسالة، بيركت، 

 ت.التراث العربي، بيركت، د، إحياء، دار 218/ 11، كحالة، عمر رضا، معجـ المؤلفيف، 203/ 7، األعبلــ، الزركمي، 2008
: الطكر بمعنى الجبؿ فالمعنى جبؿ الكـر كبقيت بيذا االسـ طكر كـر حتى القرف الثامف عشر الميبلدم، ثـ حرفت إلى  2 طكر كـر

ىذا، كذلؾ لقرب مخرجي البلـ كالراء، كلسيكلة النطؽ حيث تخمص الناطؽ مف إحدل الرائيف،  طكلكـر كبقيت بيذا االسـ إلى يكمنا
 ، األىمية لمنشر كالتكزيع، عماف، د.ت.507ثـ ركبت تركيبا مزجيا، شراب، محمد، معجـ بمداف فمسطيف، ص

: مدينة فمسطينية تقع في الجزء الشرقي مف منتصؼ الساحؿ الفمسطيني عمى بعد  3  األبيضكـ مف شاطئ البحر 15طكلكـر
كـ مف مدينة نابمس كعرفت بيذا االسـ منذ القرف الثامف عشر الميبلدم، المرعشمي، أحمد، كآخركف، 27كتبعد المتكسط، 

، دار الطميعة، بيركت، 4، ط247/ 5ـ، الدباغ، مصطفى، ببلدنا فمسطيف، 1996، دمشؽ، 125/ 3المكسكعة الفمسطينية،
 ـ.1988

 .1/23نجد،  أىؿ، ابف بشر، عنكاف المجد في تاريخ 358/ 4القرف الثاني عشر،  أعياففي  األثرصة المحبي، خبل 4
 .111/ 4، اإلسبلـ، الغزم، شمس الديف، ديكاف 144/ 8ابف العماد، شذرات الذىب،  5
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المصرم: نسبة إلى مصر ألنو ارتحؿ إلى مصر، كدرس فييا العمكـ الشرعية كألؼ  .3
 . 1فييا مؤلفاتو المشيكرة كطالت إقامتو فييا إلى تكفي فييا 

األزىرم: نسبة إلى الجامع األزىر الذم درس فيو العمـك الشرعية كصنؼ مؤلفاتو فيو  .4
2. 

 

 المطمب الثاني: لقبو وكنيتو
، كلـ يذكر أحد مف المؤرخيف الذيف ترجمكا لمشيخ الكرمي أنو  3لقب الكرمي بزيف العابديف 

لقب بزيف العابديف، سكل جكرجي زيداف في كتابو تاريخ آداب المغة العربية كلـ يذكر مف أيف جاء بيذا 
 المقب كماىي مصادره.

ر فقد جاء متأخرا في حياة الشيخ الكرمي أثناء كجكده في مص –إف صح ىذا المقب -كالذم يترجح 
 كا اعمـ.

أما كنيتو فمـ تذكر المصادر التي ترجمت لمشيخ الكرمي كنية، كقد ذكرت اثنيف مف أبنائو كىما يحيى 
 .4كأحمد، كأغمب الظف أنو أبك يحيى أك أبك أحمد كا اعمـ 

 المطمب الثالث: مولده
اتو سنة لـ تعرؼ سنة كالدتو عمى كجو التحديد كلـ تذكر المصادر التي اعتنت بترجمة حي

ميبلده، كلـ أجد مؤرخا ذكر ميبلده بالتحديد، كالذم يترجح أنو كلد في الثمث األخير مف القرف العاشر 
 ىػ، كىذا تقدير استنتاجي لتاريخ كالدتو ، كا أعمـ.965اليجرم أم بعد 

 المطمب الرابع: نشأتو وطمبو لمعمم
العمـ طريفة، كعتيا األجياؿ الكرمية  الشيخ الكرمي لو بداية محرقة، كنياية مشرقة، كقصتو في

كتعكد البداية لتمؾ الطفكلة المبكرة الحزينة كمرحمة الشباب اليافع الرياف، كىذه  -أم مشافية -شفاىا
القصة تناقمتيا اآلباء عف األجداد، فيركم التاريخ الشفكم أف مرعي فقد أمو في سف مبكرة كتزكج أبكه 

                                                           
 .111/ 4، اإلسبلـالغزم، شمس الديف، ديكاف  1
 .1/23ابف بشر، عنكاف المجد،  2
 .1983، دار الحياة، بيركت، 293/ 2المغة العربية،  آدابزيداف، جكرجي، تاريخ  3
، تحقيؽ، مشيكر حسف سمماف، 19 -18، صاآلفالكرمي، مرعي الكرمي، تحقيؽ البرىاف في شاف الدخاف الذم يشربو الناس  4
، بيركت، 1ط  ـ.2000، دار ابف حـز
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يعمؿ أعماال شاقة قاسية ال  -كىك دكف العاشرة-الصغير، فأخذ مف امرأة مارست قسكتيا عمى مرعي 
تتناسب مع جسده الصغير، فقد أككمت إليو سكؽ قطيع مف العجكؿ كاف يمتمكو كالده إلى السيكؿ 
الخضراء كالتي تعتبر مراعي خصبة لتمؾ العجكؿ، كذات يكـ عاد مرعي كقد فقد عجبل مف قطيعو، 

لباب، فمنعتو مف دخكؿ البيت إال إذا أعاد العجؿ المفقكد كلـ يفمح فكجد زكجة أبيو تقؼ عمى عتبو ا
ذلؾ الفتى في العثكر عمى ذلؾ العجؿ، فطردتو زكجة أبيو مف البيت، كعاد إلى البيت مرة أخرل 

 .1فرفضت استقبالو كأصرت عمى شرطيا بعكدة العجؿ المفقكد 

ة أبيو إلى بيت المقدس لطمب العمـ لـ يجد الشاب اليافع مرعي إال أف يرحؿ مف قسكة كظمـ زكج
 الشرعي.

ىذه الركاية الشفكية السابقة تدؿ عمى سبب ترؾ مرعي الكرمي لبمدتو طكلكـر كانتقالو إلى 
القدس كطمبو لمعمـ الشرعي، كىذه الركاية فييا مف القسكة كالظمـ الذم كقع عمى ىذا الشاب مف زكجة 

شمالي لفمسطيف المحتمة، فزكجة أبيو أرادت شيئا كا أبيو بسبب ضياع العجؿ في السيؿ الساحمي ال
أراد شيئا آخر، فمكال ضياع العجؿ مف قبمو كمنعو مف العكدة إلى البيت مف قبؿ زكجة أبيو لظؿ الشاب 
مرعي راعيا لمعجكؿ طيمة حياتو، فتدبير ا فكؽ كؿ تدبير، كمف ىذه المحظة الفارقة في حياة ىذا 

 الـ كبير بسبب القصة السابقة.الشاب الذم تحكؿ إلى ع

 المطمب الخامس: شيوخو وتالميذه

 أًال: شيٌخو

كـ المختمفة عنيـ، ال تذكر المصادر التي ترجمت لمكرمي سكل قميؿ مف شيكخو الذيف تمقى العم
 رغـ أف عصره كاف حافبل بالشيكخ كالعمماء خاصة في مصر كالشاـ، كمف أشير شيكخو:

"الشيخ محمد حجازم الكاعظ، كىك محمد بف محمد بف عبد ا األلدادم القمقشندم المعركؼ  .1
ق، كنشأ بمصر كحفظ القرآف كمتكنا في النحك كالقراءات، لو  957بمحمد حجازم، كلد سنة 

مصنفات كثيرة منيا: فتح المكلى النصير بشرح الجامع الصغير لمسيكطي، كشرح ألفية 

                                                           
، 1، ط28 27كف، صالكرميكف عبر ثمانية قر  العمماء بدكم، عمار، 1  ـ.2002، بمدية طكلكـر
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كاء الصراط في بياف األشراط، كالقكؿ المشركح في النفس كالركح، الحديث لمسيكطي، كس
 .1ـ"1625ق/1035كالقكؿ المقبكؿ في كفارة ذنب المقتكؿ. تكفي في القاىرة 

الشيخ المحقؽ أحمد الغنيمي. "كىك شياب الديف أحمد بف محمد بف عمي بف نكر الديف  .2
ؿ نسبو إلى الصحابي الجميؿ المعركؼ بالغنيمي األنصارم الخزرجي المصرم الحنفي، يتص

العمـ المحقؽ، كقد عكؼ عمى دراسة المعقكؿ كالمنقكؿ،  -رضي ا عنو-سعد بف عبادة  
كاف شافعيا ثـ انقمب حنفيا، لو العديد مف المؤلفات في األصكؿ كالنحك كالمنطؽ كمف أشيرىا: 

عمى عقائد  حاشية عمى مقدمة السنكسي المسماة أـ البراىيف في أصكؿ الديف، كحاشية
النسفي، كرسالة في أف ا قديـ الذات كالزماف، كرسالة في الخضر ىؿ كلي أـ نبي؟ كحاشية 
رشاد الطبلب إلى لفظ  عمى شرح جمع الجكامع لممحمي، كحاشية عمى شرح األزىرية، كا 
اإلعراب، كابتياج الصدكر، ككاف يمقي دركسا في التفسير في جامع أحمد بف طكلكف، تكفي 

 .2ـ1634ىػ/ 1044سنة 
نزيؿ القاىرة كشيخ  -3نسبة إلى مردا–الشيح محمد المرداكم. "ىك محمد بف أحمد المرداكم  .3

الحنابمة فييا في عصره، كمرجعيـ في القاىرة، أخذ العمـ عف كبار عمماء المذىب الحنبمي، 
في ، صاحب شرح الكككب المنير 4كمنيـ التقي محمد الفتكحي المصرم المعركؼ بابف النجار

أصكؿ الفقو كالذم انتيت إليو رئاسة المذىب كأخذ عنو جماعة مف العمماء منيـ الشيخ مرعي 
 .5ـ1617ق/1026الكرمي، تكفي في القاىرة 

القاضي يحيى بف مكسى الحجاكم. ىك يحيى بف مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ الشيير  .4
الصالحي ثـ القاىرم، اإلماـ بابف الحجاكم، المقدسي األصؿ، الدمشقي المكلد كالنشأة، ثـ 

العالـ البارع المحدث الفقيو، أخذ العمـ عف كالده مكسى الحجاكم، كعندما تكفي كالده رحؿ إلى 
                                                           

. 3/1119، ابف حميد، السحب الكابمة  عمى ضرائح الحنايمة، 4/358المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   1
 ـ.1987، دار الجفاف كالجكابي، قبرص، 1، ط693الجابي، بساـ، معجـ األعبلـ، ص

 .227-226/ 1، الزركمي، األعبلـ، 1/312المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   2
مردا: قرية فمسطينية تقع جنكب جماعيف قرب نابمس، اشتيرت بكثرة العمماء منيـ العبلء المرداكم صاحب اإلنصاؼ في   3

كف إلى مردا، كالنسبة إلى البمد مرداكم، شراب، معجـ عالمان ينتسب 41ىػ، كقد أحصى الدباغ 885الراجح مف مسائؿ الخبلؼ، ت
 .501-2/490كالدباغ، مصطفى، ببلدنا فمسطيف،  .656بمداف فمسطيف، ص

ىػ، كأخذ العمـ عف كبار 898ابف النجار، أبد البقاء محمد بف أحمد الفتكحي المصرم الحنبمي المشيكر بابف النجار، كلد بمصر   4
ىػ، ابف شطي، 972كاألصكؿ حتى انتيت إليو رئاسة المذىب، ككاف مشيكرا بالزىد كالكرع، ت عمماء عصره، كبرع في الفقو 
 .111مختصر طبقات الحنابمة، ص

 .111، ابف شطي، مختصر طبقات الحنابمة، ص3/356المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   5
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القاىرة كأدرؾ بيا جماعة مف العمماء كأخذ عنيـ، ثـ درس في األزىر، كتكفي في القاىرة أكائؿ 
 .1القرف الحادم العشر اليجرم"

 ثانيا: تالميذه
الفقيو ابف أخيو أحمد بف يحيى بف يكسؼ بف أبي بكر الحنبمي أبك العباس المقدسي، "الشيخ  .1

ق، كتعمـ بيا 1000كاف أحد العباد الزاىديف كالعمماء العامميف، كلد في بيت المقدس سنة 
كحفظ القرآف الكريـ ثـ كصؿ إلى القاىرة، كأخذ العمـ عف عمو الشيخ مرعي الكرمي، كالعبلمة 

ق، كغيرىما، ككاف حسف السيرة قميؿ 1051صاحب كشاؼ القناع المتكفى  منصكر البيكتي
 .2ق"1091الكبلـ، تكفي بالقاىرة سنة 

الشيخ محمد بف مكسى بف محمد الجمازم الحسيني المالكي نسبة إلى مذىب اإلماـ مالؾ،  .2
كاف فقييا أديبا شاعرا، تكلى القضاء بمصر كأخذ العمـ عف الشيخ مرعي الكرمي، مف 

 .3ق"1065اتو التحفة الكفية كالحجة، تكفي سنة مصنف
العبلمة المفتي عبد الباقي بف عبد القادر بف إبراىيـ بف عمر البعمي الحنبمي األزىرم  .3

الدمشقي، مفتي الحنابمة في دمشؽ، تعمـ في األزىر، كلو مصنفات كثيرة منيا: العيف كاألثر 
 .4ق"1071السنة،تكفي في دمشؽ  في عقائد أىؿ األثر، كرياض أىؿ الجنة في آثار أىؿ

كىذا العدد القميؿ مف التبلميذ يدؿ عمى أف الشيخ الكرمي تفرغ في أكاخر حياتو لمتصنيؼ 
 . -كا أعمـ –كالتأليؼ كالتدريس 

 المطمب السادس: مذىبو وعقيدتو

 أًال: مذىبو

كاف الشيخ الكرمي حنبمي المذىب، بؿ لعمو كاف مف أكابر العمماء في عصره، كلو مؤلفات 
كثيرة في الفقو الحنبمي القت القبكؿ كاالستحساف لدل كثير مف عمماء الحنابمة، خصكصا مؤلفو 
الشيير دليؿ الطالب، كسأفصؿ عنو الحقا. كىك مف الكتب المعتمدة في المذىب الحنبمي، ألنو ليس 

                                                           
 .106-105، ابف شطي، مختصر طبقات الحنابمة، ص 6/257المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   1
، عبد ا الغفيمي، تاريخ 52. مجمة البحكث اإلسبلمية، عدد1/376المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   2

 ـ.1997/ػى1418النشر 
 .4/243ياف القرف الحادم عشر، المحبي، خبلصة األثر في أع  3
 .352، ص52، مجمة البحكث اإلسبلمية، عبد ا الغفيمي، عدد 121-120ابف شطي، مختصر طبقات الحنابمة، ص 1 
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ما ألؼ في مذىب معيف ىك مرجع معتمد كخصكصا عندما تككف المسألة الفقيية الكاحدة فييا  كؿ
 قكلو: -رحمو ا–أربعة أقكاؿ تنسب إلى مؤسس المذىب كيدؿ عمى عشقو لمذىب اإلماـ أحمد 

 لئف قمد الناس األئمة إننػي     لفي مذىب الحبر ابف حنبؿ راغب

 1لمناس في ما يعشقكف مذاىػبأقمػػد فتكاه كأعشؽ قكلػو      ك 

فيذه األبيات مف الشعر تدؿ عمى أف مذىبو حنبمي، باإلضافة إلى تقميد اإلماـ أحمد في فتكاه 
كأقكالو، كىذه األبيات قيمت في عصر التعصب المذىبي الذم مرت بو األمة اإلسبلمية كالذم كلى إلى 

 ع الدليؿ كلك كاف مف آحاد الناس.غير رجعو في القرف األخير بسبب البعد عف التقميد كاتبا

 

 ثانيا: عقيذتو

كانت عقيدة الشيخ مرعي سمفية، كىي العقيدة التي تثبت األسماء كالصفات كما ىي مف غير 
فيك يصرح أف ما  2تأكيؿ، كظير ىذا كاضحا في كتابو "أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ األسماء كالصفات"

ى صحتيا، كأنيا عقيدة السمؼ كيكثر مف النقكؿ عف عمماء يقرره ىك عقيدة الحنابمة، كيقيـ األدلة عم
الحنابمة، كلو كلع خاص بالنقؿ عف شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، فيذكر أقكالو كيتبناىا، كألؼ كتابا في 

، كفي الكتابيف السابقيف أقاكيؿ 3مناقب ابف تيمية سماه "الككاكب الدرية في مناقب المجتيد ابف تيمية"
الدرية يتبنى أقكاؿ ابف تيمية في األسماء كالصفات كىك مذىب السمؼ مف غير تأكيؿ الثقات كالككاكب 

كال تشبيو كال تجسيـ كال تعطيؿ، ألف الحنابمة مف المثبتيف لؤلسماء كالصفات كما ىي كىك مذىب 
 السمؼ.

                                                           
 .1/25ابف بشر، عنكاف المجد في تاريخ نجد،  1

ققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو الكرمي، مرعي، أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ السماء كالصفات كاآليات المحكمات كالمشتبيات، ح  2
 ـ.1985، مؤسسة الرسالة، بيركت، 1شعيب األرناؤكط، ط

، دار الغرب اإلسبلمي، 1الكرمي، مرعي، الككاكب الدرية في مناقب المجتيد ابف تيمية، تحقيؽ نجـ عبد الرحمف خمؼ، ط  3
 بيركت.
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كبالجممة فمذىبو مذىب السمؼ في إثبات األسماء كالصفات كما ىي "مف غير تحريؼ كال 
كال تكييؼ كال تمثيؿ، كال يجكز نفي صفات ا التي كصؼ بيا نفسو، كال تمثيميا بصفات تعطيؿ 

 .1المخمكقيف"

كأما نضالو في عقيدة أىؿ السنة كالجماعة فمشيكد في كثير مف كتبو، كمنيا المصنفات التي 
صعة، صنفيا في مسائؿ العقيدة، فيذكر أقكاؿ المخالفيف ألىؿ الحؽ كيدحض قكليـ بالحجة النا

كيتجمى ذلؾ في أكثر مف مصنؼ، عمى سبيؿ المثاؿ "إرشاد ذكم العرفاف لما لمعمر مف الزيادة 
 ، كدحض آراءىـ بنص الذكر الحكيـ كالحديث الشريؼ.3حيث عرض مذىب القدرية 2كالنقصاف"

 

 المطمب السابع: مالمح شخصيتو وأعمالو
عالـ متكاضع ألؼ في العديد مف يمكف كصؼ الشيخ الكرمي بالعالـ الشمكلي المصغر، فيك 

، مما يدؿ عمى شمكليتو، كلـ يقتصر عمى عمـ معيف منيا: الفقو كلو فيو مؤلفات، كالتفسير كلو  العمـك
فيو مؤلفات، كالتراجـ كالسير كلو فييا مؤلفات، كغيرىا الكثير، كسأفصؿ الحقا أثره في المذىب 

أليؼ، ككثرة قراءتو لمؤلفات العمماء الذيف سبقكه؛ الحنبمي، كالذم ميز الشيخ مرعيا بشمكليتو في الت
كفيميا فيما دقيقا كعميقا أمكنو مف االستدراؾ عمييا كالترجيح بيف األقكاؿ المختمفة خصكصا في 

 المؤلفات الفقيية.

كىذه المرحمة بمغيا الشيخ مرعي بعد جيد عاؿو مف المثابرة في القراءة كاالستيعاب لما يقرأ 
ضافيا عمى مؤلفات السابقيف جاءت نتيجة العقمية الفذة التي تمتع بيا الشيخ، فبل كاإلضافة التي أ

 غرابة في إمامتو لمحنابمة في مصر كفييا الكثير مف الحنابمة.

                                                           
، الكرمي، أقكايؿ الثقات في تأكيؿ 2004عة، مصر، ، دار الشري1، ط70-36ىراس، محمد خميؿ، شرح العقيدة الكاسطية، ص  1

 .112األسماء كالصفات، ص
. 1988، دار عمار، عماف، 1عدىا، طكما ب 26الكرمي، مرعي، إرشاد ذكم العرفاف لما لمعمر مف الزيادة كالنقصاف، ص  2

 .39- 38كبدكم، العمماء الكرميكف عبر ثمانية قركف، ص 
3
المٌة المنتسبة إلى اإلسالم، ذات المفاهٌم واآلراء االعتقادٌة الخاطئة فً مفهوم القدر، إذ قالوا بإسناد أفعال القدرٌة: هً إحدى الفرق الك  

شأن فً ذلك قدرة وال مشٌئة وال قضاء، كما أنكروا علم هللا السابق، وقد وجدت طائفة  -على قولهم–العباد إلى قدرتهم، وأنه لٌس هلل تعالى 

، دار الندوة 5، ط2/114والعلو والكتابة وتنكر المشٌئة. الجهنً، مانع، الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب المعاصرة، منهم تثبت العلم 

 م.2003العالمٌة، 
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كىي المسائؿ الفقيية المستجدة التي ال  –كمف محاسف الشيخ الكرمي أنو كاف فقييا لمنكازؿ 
مماء الذيف أصدركا حكما شرعيا في التدخيف مف خبلؿ فنجده مف أكائؿ الع -يكجد فييا حكـ شرعي

"فقاؿ فيو: "فاعمـ أف األقرب فيو  1كتابو "تحقيؽ البرىاف في شأف الدخاف الذم يشربو الناس اآلف"
كالصكاب كما تقتضيو قكاعد المذىب المقررة سيما المذاىب األربعة أف يقاؿ فيو: إف شرب الدخاف 

عكارضو البلحقة لو مف ترتيب المفاسد كنحكىا يقرب مف الكراىة  عمى كجو ال يشيف بقطع النظر عف
 .3"2التنزييية"

تحاؼ  4أما مصنفاتو ففي التفسير فمنيا "إحكاـ األساس في قكلو تعالى إف أكؿ بيت كضع لمناس" كا 
 ". 5ذكم األلباب في قكلو تعالى "يمحك ا ما يشاء كيثبت كعنده أـ الكتاب"

أسماه "أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ األسماء كالصفات، كالذم سيؽ التعريؼ كفي العقيدة ألؼ كتابا 
 .6بو سابقا كفي الحديث صنؼ "الفكائد المكضكعة في األحاديث المكضكعة"

، كفي التراجـ ألؼ "نزىة الناظريف في 7كفي المغة كالنحك ألؼ "دليؿ الطالبيف لكبلـ النحكييف"
. كما أنو ألؼ كتابيف في مناقب شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 8"تاريخ مف كلي مصر مف الخمفاء كالسبلطيف

، ك"الشيادة الزكية في ثناء األئمة عمى ابف 9ىما "الككاكب الدرية في مناقب المجتيد ابف تيمية"
مف المجتيديف الذيف ليـ  -رحمو ا–، ففي الكتاب األكؿ يعتبر شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 10تيمية"

                                                           
، 1الكرمي، مرعي، تحقيؽ البرىاف في شأف الدخاف الذم يشربو الناس اآلف، تحقيؽ مشيكر حسف آؿ سمماف، ط  1 ، دار ابف حـز

 ـ.2000بيركت، 
كىك ما طمب الشارع تركو ال عمى كجو الحتـ كاإللزاـ، كأكؿ لحـك الخيؿ لمحاجة إلييا في الحركب، كحكمو  الكراىة التنزييية:  2

، دار 3، ط92-1/91أف فعمو ال يستحؽ العقاب كال الذـ، كلكنو يككف خبلؼ األكلى كاألفضؿ. الزحيمي، أصكؿ الفقو اإلسبلمي، 
 ـ.2007الفكر، دمشؽ، 

 .114-113كرمي، تحقيؽ البرىاف في شأف الدخاف الذم يشربو الناس اآلف، صال  3
 .96سكرة آؿ عمراف، آية:  4
 .39سكرة الرعد، آية   5
 ـ.1977الكرمي، مرعي، الفكائد المكضكعة في األحاديث المكضكعة، تحقيؽ محمد الصباغ، المكتب اإلسبلمي، بيركت،   6
ـ النحكييف، تحقيؽ مفيد عرقكب، إشراؼ د. حسيف الدراكيش، رسالة ماجستير غير منشكرة، الكرمي، مرعي، دليؿ الطالبيف لكبل  7

 ـ.2004جامعة القدس، فمسطيف، 
الكرمي، مرعي، نزىة الناظريف في تاريخ مف كلي مصر مف الخمفاء كالسبلطيف، تحقيؽ أميرة دبابسة، إشراؼ د. محمكد عطا   8

 ـ.2000عة النجاح الكطنية، فمسطيف، ا، رسالة ماجستير غير منشكرة، جام
 .6الكرمي، الككاكب الدرية في مناقب المجتيد ابف تيمية، ص  9

 ىػ.1404، مؤسسة الرسالة، بيركت، 1الكرمي، مرعي، الشيادة الذكية في ثناء األئمة عمى ابف تيمية، تحقيؽ نجـ خمؼ، ط  10
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كىذا القكؿ فيو  -ألف األئمة األربعة مجتيدكف مطمقكف–ه كاألئمة األربعة اجتياد خاص بيـ، فيك عند
 نزاع بيف العمماء ألف منيـ مف يعتبر ابف تيمية مجتيد منتسب لممذىب الحنبمي ال مجتيد مطمؽ.

كالذيف  –رحمو ا  –كفي الكتاب الثاني ينقؿ أقكاؿ المؤيديف مف العمماء ألقكاؿ ابف تيمية 
ع كجكد عمماء قالكا في ابف تيمية أقكاال منكرة مثؿ تكفيره كتفسيقو مثؿ ابف السبكي، أثنكا، عميو م

كعبلء الديف البخارم كابف حجر الييتمي، كال يتسع المقاـ لتفصيؿ أقكاؿ المؤيديف كالمعارضيف البف 
ابف تيمية تيمية، كبالمجمؿ فيك مف المؤيديف كالمتعصبيف البف تيمية كيتعبره شيخ اإلسبلـ فقاؿ: "إف 

الشيخ تقي الديف ىك اإلماـ الحافظ الحجة، العمـ المجتيد، الضابط، المتقف، المفسر، أعجكبة الزماف، 
 .1ترجماف القرآف، سيد المحققيف، كسند المدققيف، كشيخ اإلسبلـ كالمسمميف"

مجتيدا متقنا لكؿ فالعبارات السابقة تدؿ داللة كاضحة عمى إعجاب الشيخ الكرمي بابف تيمية، فيعتبره 
 ما صنؼ فيو، كىك شيخ اإلسبلـ كالمسمميف.

، عمى الرغـ مف تعدد المكضكعات 2ككاف مرعي شاعرا خمؼ ديكاف شعر ذكرتو كتب التراجـ
التي تناكليا، إال أف أشعاره جاءت لتنسجـ مع مرعي العالـ، كالفقيو، كصاحب المذىب الحنبمي، فخمت 

إلى البساطة ك الكضكح ، كعدـ التعقيد بعيدة عف التكمؼ ك الصنعة، مف العاطفة كاالنفعاالت، كمالت 
   :3مستخدما المغة البسيطة القريبة مف األلفاظ التي يتداكليا الناس ك مف أشعاره

   

 تجنب أبناء ىذا الزماف      إذا رمت تسمـ مف شرىـ

 فإف الزماف بغى أىمو       أعاذنا ا مف مكرىـ

ف كاف ال بد مف عش  رة       فعاشر تقيا مف خيرىـكا 

 كأعجب الشيخ الكرمي بقصيدة نظميا اإلماـ محمد الجمازم، عمى )أـ البراىيف( فقاؿ:

ال زىكر أـ ثغكر بكاسـ  أىذم خدكر أـ بدكر تمائـ      كا 

                                                           
 .87المصدر السابؽ، ص  1
 .7/203، كالزركمي، األعبلـ، 4/360ف القرف الحادم عشر، المحبي، خبلصة األثر في أعيا  2
 .87كية في ثناء األئمة عمى ابف تيمية، صز الكرمي، الشيادة ال  3
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ال شمكس أشرقت كنسائـ ال نجكـ في السماء كأىمة      كا   كا 

ال ببلبؿ في الصباح ترنمت       عمى إلفيا   1لما شجتيا الحمائـكا 

كعميو فشعره بسيط يخمك مف التعقيد المفظي، كشممت أشعاره بعض أغراض الشعر، إال أف شعره منثكر 
في كتب التراجـ التي ترجمت لو، كلـ ينشر حتى اآلف في كتاب مستقؿ، أك ديكاف مرعي الكرمي، 

 كعسى أف ييسر ا مف ينشر ديكانو في كتاب مستقؿ.

الشيخ مرعي يقضي أيامو في تحصيؿ العمـ إلى أف أصبح كاحدا مف مشاىير  أما أعمالو فكاف
عمماء زمانو الذيف يشار إلييـ بالبناف، فأصبح يقضي أيامو في التصنيؼ كالتحقيؽ كاإلفتاء كالتدريس 
يساعده في ذلؾ حافظة قكية، كرغبة كصادقة في تحصيؿ العمـ كتعميمو، كىمة ال تفتر، كالدليؿ عمى 

اتو الكثيرة التي صنفيا التي سيأتي ذكرىا الحقا، مما أتاح لو ذلؾ أف يتكلى بعض ذلؾ مصنف
 المناصب العممية التي تميؽ بمكانتو ككاف مف ذلؾ:

"تصدره لمتدريس في الجامع األزىر، كتكلى تدريس القرآف الكريـ كتفسيره، كفيو قد صنؼ أكثر  .1
 .2كتبو"

 .3ف بالقاىرة""قاـ بتدريس الفقو الحنبمي بجامع ابف طكلك  .2
"تكلى مشيخة جامع السمطاف حسف في القاىرة، إلى أف أخذىا منو معاصره العبلمة إبراىيـ  .3

، ككاف قد كقع بينيما مف المشاحنات ما يقع بيف األقراف، ككانت الغمبة لمميمكني، 4الميمكني
ط فأخذ مف الشيخ مرعي المشيخة في المسجد المذككر، كقد ألؼ كؿ منيما رسائؿ في الح

كالنيؿ مف اآلخر، ككتب الشيخ الكرمي في ذلؾ "النادرة الغريبة كالكاقعة العجيبة" في الشككل 
 .5مف الميمكني كالنيؿ منو، فغفر ا ليما عمى ذلؾ الفعؿ"

                                                           
 .20الكرمي، الككاكب الدرية في مناقب المجتيد ابف تيمية، ص  1
 .1/23ابف بشر، عنكاف المجد في تاريخ نجد،   2
 .3/1548البردم، تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة،   3
إبراىيـ الميمكني: برىاف الديف، كاف ضميعا في العمـك النقمية كالعقمية كخاصة في التفسير كالعربية، ككاف رقيؽ الطبع حسف   4

 ىػ.1079الخمؽ لو كتب كثيرة منيا حاشية عمي البيضاكم، كحاشية عمى المكاىب المدنية، ت 
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/360المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   5

 .193ص
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مما سبؽ يتبيف أف الكرمي قد عمؿ في ثبلثة مساجد كىي: األزىر، كجامع ابف طكلكف، 
مما يدؿ عمى عمك  -في كقتيا–، كىي عاصمة العمكـ كجامع السمطاف حسف، ككميا في القاىرة

 مكانتو العممية في التدريس في المساجد المذككرة، إضافة إلى تصنيفو مؤلفاتو الكثيرة.

 المطمب الثامن: مؤلفاتو
اختمؼ المؤرخكف كالمتحدثكف عف سيرة الشيخ الكرمي في عدد مف مؤلفاتو، "فقد ذكر المحبي أنيا 

، كذكر شعيب األرناؤكط أنيا بمغت 2كذكر الزركمي أنيا بمغت سبعيف 1مؤلفا"بمغت سبعة كستيف 
، كيعكد السبب أف المؤرخيف اعتبركا 4، كذكر عمار بدكم أنيا بمغت كاحدا كثمانيف كتابا3ثمانيف

بعض الكتب كتابيف، كعمى سبيؿ المثاؿ كتاب تحقيؽ الظنكف بأخبار الطاعكف كما يفعمو األطباء 
شر الطاعكف، منيـ مف اعتبره كتابا كاحدا، كمنيـ مف اعتبره كتابيف، ككذلؾ كتاب  كالداعكف لدفع

"مسبكؾ الذىب في فضؿ العرب كشرؼ العمـ عمى شرؼ النسب"، منيـ مف اعتبره كتابا كاحدا، 
 .5كمنيـ مف اعتبر مسبكؾ الذىب كتابا كشرؼ العمـ كتابا آخر

 ه كتبو:كاألغمب أنيا بمغت ثمانيف كتابا فما فكؽ، كىذ

 أًال: كتبو انمطبٌعت

. طبع بتحقيؽ الشيخ عمار بدكم مفتي 6إحكاـ األساس في آية "إف أكؿ بيت كضع لمناس" .1
، كىك مف الكتب التي تحدثت عف تفسير اآلية الكريمة "إف أكؿ بيت كضع لمناس" 7طكلكـر

 كذكر أقكاؿ المفسريف في اآلية، كفكائد بناء الكعبة، كأسماء مكة.
، كىك مف الكتب 8حققو مشيكر حسف سمماف -عميو السبلـ–العرفاف لنزكؿ عيسى إرشاد ذكم  .2

في آخر الزماف، كذكر صاحب معجـ مصنفات  -عميو السبلـ–التي تناكلت نزكؿ عيسى 

                                                           
 .4/358المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   1
 .7/203الزركمي،األعبلـ،  2
 .40-32ت كالمشتبيات، مقدمة التحقيؽ، صالكرمي، أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ السماء كالصفات كاآليات المحكما  3
 .62بدكم، العمماء الكرميكف عبر ثمانية قركف، ص  4
 .63بدكم، العمماء الكرميكف عبر ثمانية قركف، ص  5
 .96سكرة آؿ عمراف، آية:  6
 .2001 ، د.د.ف، القدس،1الكرمي، مرعي، إحكاـ األساس في آية "إف أكؿ بيف كضع لمناس" ، تحقيؽ، عمار بدكم، ط  7
 ـ.1988، دار عمار، عماف، 1الكرمي، مرعي، إرشاد ذكم العرفاف لنزكؿ عيسى عميو السبلـ، ط  8
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فاالختبلؼ فقط في  1الحنابمة أف اسـ الكتاب "إرشاد ذكم األفياـ لنزكؿ عيسى عميو السبلـ"
 كممتيف ىما: العرفاف كاإلفياـ، كاألكؿ ىك المتداكؿ ألنو المطبكع.

إرشاد ذكم العرفاف لما في العمر مف الزيادة كالنقصاف كىك مختصر لكتابي "بيجة الناظريف  .3
 .3، كقد حققو الدكتكر عطية الزىراني2ق 1022كأركاح األشباح فرغ منو 

 27ماء كالصفات، سبقت اإلشارة إلى ىذا الكتاب في الصفحة أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ األس .4
كما بعدىا كىك مف الكتب التي تحدث فييا الشيخ عف عقيدة السمؼ في أسمائو كصفاتو كحققو 

، "كحقؽ في رسالة عممية في جامعة أـ القرل في مكة المكرمة عاـ 4الشيخ شعيب األرناؤكط
 .5ىػ"1401

، 6مكاتبات كالمراسبلت، كيعرؼ أيضا باسـ إنشاء مرعي""بديع اإلنشاءات كالصفات في ال .5
ككتاب اإلنشاء ىذا عمى قسميف: األكؿ في المخاطبات كالثاني في كتابة الشركط كالصككؾ، 

 7ق1291ق، كطبع في األستانة سنة 1299طبع في مصر تسع مرات آخرىا عاـ 
كلـ  –مطبكع  ومة أنبيجة الناظريف في آيات المستدليف. ذكر صاحب معجـ مصنفات الحناب .6

كقد حقؽ في رسالة عممية في الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة قسـ العقيدة  -أعثر عميو
. كذكر شعيب األرناؤكط عشرات النسخ المكزعة في مكتبات العالـ الكبرل التي 8ق1412

 .9تعتني بالمخطكطات
ف صالح الخزم سنة تحقيؽ البرىاف في إثبات حقيقة الميزاف، طبع بتحقيؽ سميماف ب .7

 .10ق1409

                                                           
 ـ.2001، د.د.ف، الرياض، 1، ط5/182الطريقي، عبد ا، معجـ مصنفات الحنابمة،   1
 ..33الكرمي، أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ األسماء كالصفات، ص 2
 .5/182ة، الطريقي، معجـ مصنفات الحنابم 3
 ـ.1985، مؤسسة الرسالة ، بيركت، 1الكرمي، أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ األسماء كالصفات، تحقيؽ شعيب األرناؤكط ،ط  4
 .5/184الطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة،  5
 .32الكرمي، أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ األسماء كالصفات، ص 6
طبعة سركيس بمصر، ، م2/1738عجـ المطبكعات العربية، كيس، يكسؼ، م، سر 3/309العربية،  المغة زيداف، تاريخ آداب 7

 ـ.1928
 .5/186الطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة،  8
 .33الكرمي، أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ األسماء كالصفات، ص 9

، مطبعة المدني، القاىرة، 1الكرمي، مرعي، تحقيؽ البرىاف في إثبات حقيقة الميزاف، تحقيؽ سميماف بف صالح الخزم، ط 10
 ىػ.1409
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تحقيؽ البرىاف في شأف الدخاف الذم يشربو الناس اآلف، كىك مف كتب النكازؿ التي كانت  .8
جديدة في عصر الكرمي، كىك مف أكائؿ العمماء الذيف أعطكا حكما عف التدخيف، كقد نشره 

 .1ـ2000مشيكر حسف سمماف في بيركت سنة 
ىػ طبع بتحقيؽ مشيكر حسف 1023منو سنة تحقيؽ الخبلؼ في أصحاب األعراؼ فرغ  .9

ك ىذا الكتاب يبحث عف الخبلؼ بيف المفسريف في أصحاب األعراؼ ك القكؿ الراجح  2سمماف
 فييـ.

تحقيؽ الرجحاف بصكـ يكـ الشؾ في رمضاف، لو أكثر مف طبعة، األكلى "بتحقيؽ مسعد بف  .10
، ككما كأضح مف العنكاف فيـك 4، كالثانية "بتحقيؽ الدكتكر عبدالكريـ العمرم 3عبد الحميد"

الشؾ حصؿ فيو نزاع بيف العمماء، فحقؽ المسألة كقد عرض فييا أقكاؿ األئمة األربعة 
أصحاب المذاىب المشيكرة، كأكرد أدلة كؿ منيا كناقشيا بأسمكب مرتب كمبسط كخاؿو مف 

 التكمؼ.
 5تشكيؽ األناـ إلى حج بيت ا الحراـ .11
مناقب األئمة المجتيديف، طبع بتحقيؽ عبد ا الكندرم، كىك تنكير بصائر المقمديف في  .12

كتاب جامع لسير العمماء، كقد ترجـ فيو سيرة ثبلثيف عالما مف كبار أىؿ العمـ، كأفرد لكؿ 
إماـ مف األئمة األربعة بابا ذكر فيو مجمكعة مف مناقبو كفضائمو، كتناكؿ فيو مكضكع تفضيؿ 

 . 6د، كغيره مف المكاضيعالمذاىب بعضيا عمى بعض، كالتقمي
تكفيؽ الفريقيف عمى خمكد أىؿ الداريف، كما ىك كاضح مف العنكاف تصدل العبلمة الكرمي  .13

كتمميذه ابف قيـ الجكزية أف النار قد تفنى في يكـ مف  -رحمو ا–لقكؿ نسب إلى ابف تيمية 
ع عف ابف القيـ فأثبت أف األياـ، فدافع عف ابف تيمية مف القكؿ المنسكب لو كبٌرأه منو، كما داف

                                                           
، 1الكرمي، مرعي، تحقيؽ البرىاف في شأف الدخاف الذم يشربو الناس اآلف، تحقيؽ: مشيكر حسف آؿ سمماف، ط  1 ، دار ابف حـز

 ـ.2000بيركت، 
 ىػ.1408، دار الصحابة، بيركت، 1ي، تحقيؽ الخبلؼ في أصحاب األعراؼ، تحقيؽ مشيكر حسف سمماف، طالكرمي، مرع  2
، دار الصحابة لمتراث، القاىرة، 1الكرمي، مرعي، تحقيؽ الرجحاف بصـك يـك الشؾ مف رمضاف، تحقيؽ مسعد عبد الحميد، ط  3

 ـ.1992
 ، مطابع ابف تيمية، القاىرة.1مضاف، تحقيؽ د. عبد الكريـ العمرم، طالكرمي، مرعي، تحقيؽ الرجحاف بصـك يـك الشؾ مف ر   4
5
مكة المكرمة،  ،مكتبة األسدم، 1، طعبد الرحمف القيسي، تحقيؽ تشكيؽ األناـ إلى حج بيت ا الحراـالكرمي، مرعي،  

 ـ.2008

، 1، تحقيؽ عبد ا الكندرم، ط9-6الكرمي، مرعي، تنكير بصائر المقمديف في مناقب األئمة المجتيديف، ص  6 ، دار ابف حـز
 ـ.1998بيركت، 
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القكؿ بخمكد النار افتراء عمى ابف تيمية كتمميذه ابف القيـ، كقد طبع بتحقيؽ خميؿ السبيعي، 
 .1كقدمو الشيخ عبد ا بف جبريف

كسأفصؿ الحقا  –دليؿ الطالب لنيؿ المطالب، كىك مف الكتب المعتمدة في المذىب الحنبمي  .14
، كلقي 2طبع مف ىذا الكتاب ما يزيد عف سبع طبعاتك  -عف ىذا الكتاب في الفصؿ الثاني

 عناية كاىتماما مف العمماء المتأخريف.
دفع الشبية كالغرر عمف يحتج عمى فعؿ المعاصي بالقدر، يتضح مف عنكاف ىذا الكتاب  .15

أنو يرد عمى القدرية كخصكصا عمف فعؿ المعاصي كاآلثاـ كقاؿ إنيا قدر ا عميو، كىك مف 
 .3ي العقيدة كاإليماف، كقد طبع بتحقيؽ أسعد المغربيالكتب الميمة ف

الشيادة الزكية في ثناء األئمة عمى ابف تيمية، كاف الشيخ الكرمي مكلعا بشيخ اإلسبلـ ابف  .16
ق، ثـ انتصر ابف 843تيمية، كقد تعرض ابف تيمية لمتكفير مف قبؿ عبد العزيز البخارم ت 

افر عمى مف سمى ابف تيمية شيخ اإلسبلـ كافر" ناصر الدمشقي كألؼ كتابا عنكانو "الرد الك 
كقدمو المحدث ابف حجر العسقبلني، فانتصر فيو ابف ناصر الدمشقي البف تيمية كرد أقكاؿ 
البخارم، ثـ كثر الكبلـ في ابف تيمية مف بعض األئمة كالسبكي كابف حجر الييتمي المتكفى 

ادة أئمة كبار أثنكا عميو كعمى ق، ثـ جاء العبلمة الكرمي كانتصر البف تيمية بشي974
 .4اجتياده، كقد طبع بتحقيؽ نجـ خمؼ

غاية المنتيى في الجمع بيف اإلقناع ك المنتيى، كىك مف الكتب الميمة في المذىب  .17
الحنبمي، كسأفصؿ عنو الحقا في الفصؿ الثاني، كلو شركح عديدة كقد طبع عدة طبعات، ك 

 .5عي ك رائد الركميكاف آخرىا في الككيت بتحقيؽ ياسر المزرك 

                                                           
، تحقيؽ خميؿ السبيعي، تقديـ عبد ا بف جبريف، دار ابف 12-6الكرمي، مرعي، تكفيؽ الفريقيف عمى خمكد أىؿ الداريف، ص  1

، ط  ـ.1998، بيركت،1حـز
 ـ.2000، دار الصميعي، الرياض، 1، ط453-452قاسـ، عبد العزيز، الدليؿ إلى المتكف العممية، ص  2
، دار حراء، 1، تحقيؽ أسعد المغربي، ط31-1الكرمي، مرعي، دفع الشبية كالغرر عمف يحتج عمى فعؿ المعاصي بالقدر، ص  3

 ىػ.1410مكة المكرمة، 
، مؤسسة الرسالة، 2، تحقيؽ نجـ عبد الرحمف خمؼ، ط6-1في ثناء األئمة عمى ابف تيمية، صكية الكرمي، مرعي، الشيادة الز   4

 ـ.1985بيركت، 
، دار غراس، 1الكرمي، مرعي، غاية المنتيى في الجمع بيف اإلقناع كالمنتيى، تحقيؽ ياسر المزركعي كرائد الركمي، ط  5

 ـ.2007الككيت، 
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الفكائد المكضكعة في األحاديث المكضكعة، كاضح مف العنكاف أنو مف الكتب التي تتحدث  .18
 .1عف األحاديث المكضكعة، ك قد طبع بتحقيؽ محمد الصباغ

قبلئد المرجاف في الناسخ ك المنسكخ مف القرآف، كىك مف الكتب الميمة في عمـك القرآف،  .19
لنسخ كعف أقساـ المنسكخ في القرآف، كعف أقساـ الناسخ في تحدث فيو المؤلؼ عف معنى ا

القرآف، كعف فيما يككف ناسخا ك منسكخا، كالفرؽ بيف النسخ كالتخصيص، كعما يخؿ مف 
النسخ كالخبر، ثـ ذكر السكر التي دخميا الناسخ كالمنسكخ كغيرىا مف المكاضيع التي تعمقت 

بتحقيؽ سامي عطا حسف، كالثانية بتحقيؽ بالنسخ، كقد طبع منو أكثر مف طبعة، األكلى 
 .2محمد غرايبة كمحمد زغمكؿ

الككاكب الدرية في مناقب المجتيد ابف تيمية، ىذا الكتاب عرض لسيرة شيخ اإلسبلـ ابف  .20
ق، كأطنب 702تيمية خصكصا في البداية كىي الجياد ضد التتار في معركة "شيقحب" 

ظمكما إلى أف تكفاه ا، ثـ ذكر المؤلؼ المؤلؼ في عرضو لمحنة شيخ اإلسبلـ كسجنو م
تكاضع ابف تيمية بالعفك عف مخالفيو رغـ تجاكزاتيـ في حقو كظيكر أخطائيـ، حتى بمغ 
األمر أف عفا عف السمطاف الممؾ ناصر ككنو حبسو ظمما، ألنو فعؿ ذلؾ مقمدا، كختمو 

د اإلسبلمية، ينافحكف فييا بالرسائؿ التي أكفدىا جماعة كبيرة مف العمماء الكبار في شتى الببل
عف ابف تيمية كيصفكنو بالجتياد، كيعتذركف عنو كيمتمسكف مف سمطاف المسمميف أف يخرج 

 .3ىذا الحبر مف السجف، كحققو كنشره نجـ خمؼ
المفظ المكطأ في بياف الصبلة الكسطى، اختمؼ الفقياء كالمفسركف في تفسير قكلو تعالى:  .21

، كىذا الكتاب يبيف الراجح في معنى الصبلة 4الكسطى" "حافظكا عمى الصمكات كالصبلت
الكسطى كذكر الكرمي كاحدا كعشريف قكال في معنى الصبلة الكسطى، مع ذكر القائميف 

 .5كأدلتيـ كمناقشتيا، كرجح أنيا صبلة العصر. كقد حققو عبد العزيز األحمدم
                                                           

 ـ.1977، المكتب اإلسبلمي، بيركت، 2األحاديث المكضكعة، تحقيؽ محمد الصباغ، طالكرمي، مرعي، الفكائد المكضكعة في   1
ىػ، 1400، دار القرآف، الككيت، 1الكرمي، مرعي، قبلئد المرجاف في الناسخ كالمنسكخ مف القرآف، تحقيؽ سامي عطا حسف، ط  2

 ـ.2000، دار الفرقاف، عماف، 1الطبعة الثانية، تحقيؽ محمد غرايبة كمحمد زغمكؿ، ط
3 ، تحقيؽ نجـ عبد الرحمف خمؼ، دار الغرب 17-7الكرمي، مرعي، الككاكب الدرية في مناقب المجتيد ابف تيمية، ص  

 ـ.1986، بيركت، 1اإلسبلمي، ط
 .238سكرة البقرة، آية:   4
، دار 1، ط، تحقيؽ عبد العزيز مبركؾ األحمدم106-56الكرمي، مرعي، المفظ المكطأ في بياف الصبلة الكسطى، ص  5

 ـ.1991البخارم، 
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اب يتحدث عف مسبكؾ الذىب في فضؿ العرب كشرؼ العمـ عمى شرؼ النسب، ىذا الكت .22
فضؿ العرب كما حازكه مف شرؼ النسب كالحسب، ثـ ذكر فيو معنى العرب كاألعراب 
كتاريخيـ، كذكر األحاديث في فضؿ العرب كأف قريشا ىي أفضؿ العرب، كأف بني ىاشـ 

أفضؿ بني ىاشـ، فيك أفضؿ الخمؽ  -صمى ا عميو كسمـ–أفضؿ قريش، كأف رسكؿ ا 
كنسبا، كعمى ذلؾ درج الخمؼ كالسمؼ. كقد حققو عمي حسف عبد أجمعيف، كأشرفيـ حسبا 

 .1الحميد

 ثانيا: كتبو انمخطٌطت

 .2"اآليات المحكمات كالمتشابيات" .23
. كذكر 4"3"إتحاؼ ذكم األلباب في قكلو تعالى "يمحك ا ما يشاء كيثبت كعنده أـ الكتاب" .24

محقؽ كتاب أقاكيؿ الثقات أنو يكجد نسخة في مكتبة أسعد أفندم الممحقة بالمكتبة السميمانية 
 .5 137كرقـ  110، كأخرل في المكصؿ رقـ 1300في استانبكؿ رقـ 

 6"إخبلص الكداد في صدؽ المعاد" .25
 . 7"األدلة الكفية بتصكيب قكؿ الفقياء كالصكفية" .26
 .8إلو إال ا""إرشاد مف كاف قصده إعراب ال  .27

                                                           
، تحقيؽ عمي حسف عبد الحميد، 11-1الكرمي، مرعي، مسبكؾ الذىب في فضؿ العرب كشرؼ العمـ عمى شرؼ النسب، ص  1
 ـ.1988، دار عمار، عماف، 1ط
بؿ، ، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حن4/358المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   2

 3/1120، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 191ص
 .39سكرة الرعد، آية:   3
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/359المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   4

 .3/1120، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 192ص
 .33كرمي، أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ األسماء كالصفات، صال  5
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/360المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   6

حنابمة، ، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح ال1/50، كالبغدادم، إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف، 193ص
3/1121. 
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/358المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   7

 .3/1120، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 192ص
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/358المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   8

. كذكر أف عنكاف الكتاب "مف كاف قصده إعراب ال إلو إال 3/1119، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 191ص
 ا".
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، كلو صكرة في جامعة 1985الطريقي أنو لو مخطكطا في المكتبة الظاىرية بدمشؽ رقـ 
 .9 1002، كأخرل في الجامعة اإلسبلمية برقـ 1650اإلماـ برقـ 

 .10أخبار الطاعكف""تحقيؽ الظنكف ب .36
 

                                                           
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/359رف الحادم عشر، المحبي، خبلصة األثر في أعياف الق  1

 .3/1120، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 192ص
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/359المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   2

 .3/1120حب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، ، كابف حميد، الس192ص
 .38، كذكره  شعيب األرناؤكط في أقاكيؿ الثقات، ص1/68البغدادم في إيضاح المكنكف،  هذكر   3
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 .3/1120كابمة عمى ضرائح الحنابمة، ، كابف حميد، السحب ال192ص
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/359المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   5

 .5/185، الطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 3/1120، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 192ص
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/360ثر في أعياف القرف الحادم عشر، المحبي، خبلصة األ  6

، البغدادم، إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف، 3/1121، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 193ص
1/184. 
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/360المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   7

، البغدادم، إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف، 3/1121، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 193ص
 .5/186، كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 1/184
 .3/1123ابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة،   8
 .5/187الطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة،   9

 .3/1120، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 4/359المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   10
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، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/360المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   1

 . 3/1550، البردم، تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة، 3/1121، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 193ص
، ابف حميد، السحب الكابمة 4/111، كالغزم، ديكاف اإلسبلـ، 4/360حادم عشر، المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف ال  2

 .5/189، كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 3/1121عمى ضرائح الحنابمة، 
، كالبغدادم، ىدية العارفيف أسماء 4/111،ديكاف اإلسبلـ، 192الغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ص  3

 .2/426كآثار المصنفيف، المؤلفيف 
، 3/1120، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 4/359المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   4

 .3/1549، البردم، تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة، 109ابف شطي، مختصر طبقات الحنابمة، ص
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/359قرف الحادم عشر، المحبي، خبلصة األثر في أعياف ال  5

 .3/1120، ابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 192ص
 .5/190الطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة،   6
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 .35، األرناؤكط، مقدمة أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ األسماء كالصفات، ص5/191الطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة،   9
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، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/359المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   1
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 .5/192كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 

 ، كلـ أعثر في كتب التراجـ مف ذكر ىذا الكتاب.35ء كالصفات، صاألرناؤكط، مقدمة أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ األسما  4
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، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/359المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   2
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 .5/197، كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 3/1550، كالبردم، تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة، 193ص
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/358المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   6

 .5/197، كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 3/1120، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 192ص
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/359المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   7

، 3/1560، البردم، تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة، 3/1121، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 193ص
أف ىذا الكتاب قد حقؽ في رسالة عممية في جامعة أـ القرل في مكة  5/197كذكر الطريقي في معجـ مصنفات الحنابمة، 

 المكرمة.
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/359القرف الحادم عشر،  المحبي، خبلصة األثر في أعياف  8

، 3/1549، البردم، تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة، 3/1120، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 192ص
 .5/199كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 
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: 3/1120، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 192الغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ص  1
أف عنكاف الكتاب "مرآة الفكر"، أما لبغدادم  4/359قبلئد الفكر،  كذكر المحبي في خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر، 

 ا كتاباف األكؿ "ففكائد فرائد الفكر" كالثاني "مرآة الفكر في الميدم المنتظر".أنيم 2/427فذكر في ىدية العارفيف 
 .193الغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ص  2
 .2/484، برككمماف، تاريخ األدب العربي، 19الكرمي، مسبكؾ الذىب في مقدمة التحقيؽ، ص  3
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/358حادم عشر، المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف ال  4

، كذكر البردم في تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة، 3/1120، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 191ص
 أف عنكاف الكتاب ىك "قرة عيف المكدكد...". 3/1594
 ظكر، جماؿ الديف، لساف العرب، مادة عقا.العقياف: الذىب الخالص، ابف من  5
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/360المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   6

، كذكر 5/200، كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 3/1121، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 193ص
 أف عنكاف الكتاب ىك"قبلئد العقياف في فضائؿ آؿ عثماف". 3/1550ي تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة، البردم ف

 .90سكرة النحؿ، آية   7
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/360المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   8

، كالبردم، 5/201، كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 3/1121ة عمى ضرائح الحنابمة، ، كابف حميد، السحب الكابم193ص
 .3/1594تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة، 

، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/358المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   9
 .5/202، كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 3/1119مة عمى ضرائح الحنابمة، ، كابف حميد، السحب الكاب191ص
، كذكر أنو جمع فيو أربعيف حديثا نبكيا شريفا، الطريقي، معجـ مصنفات 20الكرمي، مسبكؾ الذىب، مقدمة التحقيؽ، ص  10

 .5/202الحنابمة، 
 .25سكرة البقرة، آية:   11
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/359ف الحادم عشر، المحبي، خبلصة األثر في أعياف القر   12
 .5/202، كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 3/1594، كالبردم، تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة، 192ص
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ماـ أحمد بف حنبؿ، ، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإل4/359المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   1

 .5/203، كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 3/1121، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 193ص
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/359المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   2

، 3/1549، كالبردم، تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة، 3/1121ضرائح الحنابمة،  ، كابف حميد، السحب الكابمة عمى192ص
 .5/204كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 

، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/359المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   3
، 3/1549، كالبردم، تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة، 3/1120ى ضرائح الحنابمة، ، كابف حميد، السحب الكابمة عم192ص

 .5/204كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 
 .5/204، الطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 37الكرمي، أقاكيؿ الثقات، مقدمة التحقيؽ، ص  4
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/359المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   5

، 3/1550، كالبردم، تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة، 3/1121، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 193ص
 .5/205كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 

، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/360المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   6
 .5/206، كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 3/1121، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 193ص

 ـ.1985، بيركت، 1، مؤسسة الكتب الثقافية، ط5صذكره عبد ا الباركني في مقدمة تحقيؽ دليؿ الطالب   7
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/359المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   8

 ، كقد بينت الخبلؼ سابقا حكؿ اسـ الكتاب كالخبلؼ عميو.192ص
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/358 المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،  9

، 3/1594، كالبردم، تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة، 3/1119، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 191ص
 .5/206كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 

، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/360، المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر  10
، كذكر البردم في تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة، 3/1121، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 193ص
 .5/206أف عنكاف الكتاب ىك "منية المحبيف كبغية العارفيف"،الطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة،  3/1594
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، كالحط 2، كىذه الرسالة مضمكنيا الشككل مف الميمكني1"النادرة الغريبة كالكاقعة العجيبة" .81
كباشرت فييا التدريس،  -مدرسة السمطاف حسف–عميو، فقاؿ: "كقد كليت مشيخة ىذه المدرسة 

عثماني، فنازعني فييا رجؿ يقاؿ لو إبراىيـ الميمكني، لو في الكظائؼ كؿ يـك نحك الخمسمائة 
كمف العجب أف بيده عدة تداريس في الفقو، كالفرائض كالحديث، كىك ال يعرؼ القديـ مف ذلؾ 

 .3كالحديث، كلكف مف عيب الدنيا أنيا ال تعطي كؿ أحد ما يستحقو"
 . 4"نزىة المتفكر" .82
 .5"نزىة الناظريف في تاريخ مف كلي مصر مف الخمفاء كالسبلطيف" .83
 .6زاة كالمجاىديف""نزىة الناظريف في فضائؿ الغ .84
 .7"نزىة النفكس األخيار كمطمع مشارؽ األنكار" .85
 .8"نصيحة" .86

كبناء عمى ما ذكر مف كتب لمشيخ الكرمي تبيف أف بعض المترجميف قد عدكا الكتاب الكاحد كتابيف، 
فعمى سبيؿ المثاؿ كتاب "تحقيؽ الظنكف بأخبار الطاعكف كما يفعمو األطباء كالداعكف لدفع شر 

منيـ مف اعتبره كتابا كاحدا، كمنيـ مف اعتبر تحقيؽ الظنكف كتابا كما يفعمو األطباء كتابا  الطاعكف"
                                                           

، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/360المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   1
 .1122-3/1121، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 193ص

ي العمـك الشرعية كالعربية، كاف حافظا ماـ العبلمة فإبراىيـ الميمكني: ىك إبراىيـ بف محمد بف عيسى المصرم الشافعي، اإل  2
 .46-1/45ىػ، المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر، 1079ككاف فصيح المساف حسف الخمؽ، ت 

 .14، الكرمي، مرعي، نزىة الناظريف، مقدمة التحقيؽ ص3/1553البردم، تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة،   3
، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 5/207في أعياف القرف الحادم عشر،  المحبي، خبلصة األثر  4

، 3/1550، كالبردم، تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة، 3/1121، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 193ص
 .5/207كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 

، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/360ر في أعياف القرف الحادم عشر، المحبي، خبلصة األث  5
، 3/1550، ، كالبردم، تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة، 3/1121، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 193ص

ماجستير عممية، جامعة النجاح الكطنية، تحقيؽ أميرة دبابسة، ، كقد حققت في رسالة 5/207كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 
 ـ.2000إشراؼ د. محمكد عطا ا، 

، كالغزم، النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 4/360المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   6
كر البردم في تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة، ، كذ3/1121، كابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة، 193ص
 .5/208"فضؿ الغزاة كالمجاىديف"، كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة،  3/1550
أف عنكاف الكتاب "نزىة نفكس  5/208، كذكر الطريقي في معجـ مصنفات الحنابمة 6/427خميفة، حاجي، كشؼ الظنكف،   7

 األخيار كمطمع مشارؽ األنكار".
 .5/208، كالطريقي، معجـ مصنفات الحنابمة، 38ذكره األرناؤكط في مقدمة تحقيؽ أقاكيؿ الثقات، ص  8
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آخر مستقبل عف الكتاب األكؿ، ككذلؾ في كتاب "مسبكؾ الذىب في فضؿ العرب كشرؼ العمـ عمى 
ا شرؼ النسب" منيـ مف اعتبره كتابا كاحدا كمنيـ مف اعتبر مسبكؾ الذىب كتابا كشرؼ العمـ كتاب

 . 1آخر

 كالذم يظير أف عدد كتب الشيخ قد زادت عف الثمانيف كتابا كا أعمـ.

 المطمب التاسع: وفاتو
بعد حياة حافة بالعطاء في مجاؿ العمـ كالتدريس كاإلفتاء  –رحمو ا –تكفي العبلمة الكرمي 

ـ، كاتفقت 1624ىػ/1033كالتصنيؼ، في القاىرة في شير ربيع األكؿ سنة ثبلث كثبلثيف كألؼ لميجرة 
، إال صاحب السحب الكابمة فقد ذكر أف كفاتو كانت 2جميع المصادر التي ترجمت لو عمى ذلؾ التاريخ

كالعشريف مف شير ذم القعدة سنة اثنتيف كثبلثيف كألؼ لميجرة، فقاؿ: "رأيت  يكـ األربعاء في الخامس
بخط شيخ مشايخنا العمدة الضابط، الشيخ محمد بف سمكـ أف كفاتو ضحكة يـك  3في ظير الغاية

، كدفف 4ىػ، ككاف لو مشيد عظيـ كجبللة تميؽ بو"1032األربعاء لخمس بقيت مف ذم القعدة سنة 
 .5-رحمو ا–بتربة المجاكريف 

 كلمتكفيؽ بيف التاريخيف المذككريف أقكؿ:

ىػ كعند انتشار الخبر في األمصار كصميـ في سنة 1032كانت كفاة الكرمي في نياية 
ىػ ألف كسائؿ المكاصبلت في زمنيـ كانت الدكاب فقط كلـ تكف كسائؿ المكاصبلت متقدمة  في 1033

 ذلؾ الزمف، كا أعمـ.

  

                                                           
 .63بدكم، عمار، العمماء الكرميكف، ص  1
 .23المصادر التي ترجمت لميبلده ترجمت لكفاتو ص   2
 المقصكد "غاية المنتيى في الجمع بيف اإلقناع كالمنتيى" لمكرمي.  3
 .3/119ابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة،   4
 .4/358المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   5
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 ثناء العمماء عميوالمطمب العاشر: 
 لـ يختمؼ اثناف في الشيخ مرعي انو كاف مف أكابر عمماء الحنابمة في عصره، فقالكا فيو:

قاؿ المحبي: "ىك شيخ اإلسبلـ أكحد العمماء األعبلـ، فريد عصره كزمانو، ككحيد دىره كأكانو، صاحب 
التدقيؽ، أحد أكابر عمماء الحنابمة التآليؼ العديدة كالتحريرات المفيدة، العبلمة بالتحقيؽ، كالفيامة ب

بمصر، كاف إماما فقييا محدثا، ذا اطبلع كاسع عمى نقكؿ الفقو كدقائقو، كمعرفة تامة بالعمـك 
 .1المتداكلة..."

كقاؿ عنو الغزم: "أكحد العمماء األعبلـ، فريد عصره كزمانو، ككحيد دىره كأكانو، العبلمة 
، كرقى مجده عمى 2و الببلد المقدسة، سما قدره رتبة السماكيفبالتحقيؽ، كالفيامة بالتدقيؽ، شرفت ب

، كاف فردا مف أفراد العالـ عمما كفضبل كاطبلعا، كانعقد عميو اإلجماع مف أىؿ الخبلؼ 3فرؽ الفرقديف
 .4كالكفاؽ، فيك اآلية الكبرل، كالحجة العظمى"

ريد عصره كزمانو كقاؿ الشيخ محمد جميؿ ابف الشطي: "شيخ اإلسبلـ، أكحد األعبلـ، ف
كأكانو، صاحب التصانيؼ العديدة، كالتحريرات المفيدة، العبلمة بالتحقيؽ، كالفيامة بالتدقيؽ، اإلماـ في 
حؿ المباني كرصؼ المعاني، كاف فردا مف أفراد العالـ عمما كفضبل كاٌطبلعا، كيتيمة مف خزائف الككف 

ا، كفاؽ الجميع باالتفاؽ، كأضاءت بدكر يدا كباعا، جمع مف العمـك أصنافا، كمف الفيكـ أضعاف
 .5فضائمو عمى سائر اآلفاؽ، كانعقد عميو اإلجماع مف الخبلؼ كالكفاؽ ..."

 .6كقاؿ عنو العبلمة ابف بدراف: "بقية المجتيديف"

حجة اإلسبلـ في عصره عمما بأصكؿ الشريعة  -رحمو ا-أما العبلمة محمد سعيد الباني فقاؿ: "كاف 
كفركعيا، كفيما بأسرارىا كسياستيا، كحسبي تصكيرا لمقدرتو العممية أف أقكؿ:  إنو كاف بالنسبة إلى 

                                                           
 .4/358المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،   1
 . 444-10/443السماكاف: ىما نجماف أحدىما السماؾ األعزؿ كاآلخر الرامح، ابف منظكر، لساف العرب،   2
الفرقداف: مثنى فرقد، كىك النجـ الذم ييتدل بو في الميؿ،  ابف منظكر، لساف العرب، مادة، فرقد، باب الداؿ فصؿ الفاء،   3

 .334ص
 .193الغزم: النعت األكمؿ ألصحاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ص  4
 كما بعدىا. 120شطي: مختصر طبقات الحنابمة، صالابف   5
، مؤسسة الرسالة، 3عبد ا التركي، ط ، تحقيؽ442ادر، المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، صابف بدراف، عبد الق  6

 ـ.2006بيركت، 
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كتبو، التي يكفؽ فييا  زمنو صكرة مصغرة لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية أك اإلماـ ابف القيـ كما تشيد بذلؾ
بيف الشريعة الغراء كمقتضيات الزماف كالعمراف، فضبل عف تكفيقو بيف أقكال الفقياء كالصكفية، كتفكقو 

 .1في األدبيات العربية"

كقاؿ عنو ابف حميد: "العالـ، العبلمة، الفيامة، المدقؽ، المحقؽ، المحدث، الفقيو، األصكلي، 
 .2نابمة..."النحكم، أحد أكابر العمماء الح

كاعتبره الدكتكر عبد الرحمف العثيميف "مف كبار أئمة المذىب المحققيف، أسيـ في التأليؼ   
 .3كالتعميؿ حقا، كيعتبر الشيخ مرعي مدرسة في المذىب"

 .4كقاؿ عنو ابف بشر: "الشيخ العالـ العبلمة، كانت لو اليد الطكلى في الفقو كغيره"

بكر أبك زيد مف مجتيدم المذىب الحنبمي المتأخريف فقاؿ:  بينما اعتبره الدكتكر المرحكـ 
ىػ، كالفتكحي 968ىػ، كالحجاكم ت 885"كمف مجتيدم المذىب المتأخريف شيخ المذىب المرداكم ت 

 .5ىػ"1051ىػ، كالبيكتي ت 1033ىػ، كالشيخ مرعي ت 972الشيير بابف النجار ت 

ميو خيرا كعدكه مف أكابر عمماء عصره، كبرع بعد ذكر آراء العمماء فيو تبيف أف الجميع أثنى ع
في الفقو الحنبمي كصنؼ فيو، بؿ عده بعضيـ مف مجتيدم المذىب المتأخريف، بينا اعتبره الباني فقيو 
النكازؿ الذم كفؽ في الجمع بيف الشريعة كمقتضيات الزماف كالعمراف، كعممو بالمذىب الحنبمي 

في  -إف شاء ا-الفقيية في المذىب، كىذا سأتكمـ عنو  كرسكخو، جاء فيو لسعة اطبلعو عمى الكتب
الفصؿ الثاني عند الحديث عف أثره في الفقو الحنبمي، كما برع الكرمي في التفسير كالحديث كالعقائد، 
أم اتسـ بسمة العالـ الشمكلي، كىك الذم جعؿ محمد سعيد الباني في تصكير مقدرتو العممية بصكرة 

بف تيمية، أك اإلماـ ابف القيـ، كىذاف العالماف امتازا بالعمـ الشمكلي كالمكسكعي مصغرة لشيخ اإلسبلـ ا
 الذم نفتقده اآلف.

 
                                                           

 ـ.1997، دار القادرم، دمشؽ، 2، ط194-193الباني، محمد سعيد، عمدة التحقيؽ في التقميد كالتمفيؽ، ص  1
 .3/1183ابف حميد، حاشية السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة،   2
 .3/1183ابف حميد، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة،   3
 .1/23ابف بشر، عنكاف المجد،   4
 .1/488أبك زيد، المدخؿ المفصؿ إلى فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ،   5
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 المبحث الثالث: التعريف بالمذىب الحنبمي

 المطمب األول: مرحمة تأسيس المذىب الحنبمي
يعتبر المذىب الحنبمي رابع المذاىب الفقيية السنية المنتشرة في العالـ اإلسبلمي، كسمي  

ق، كىك 241ق كالمتكفى 164المكلكد سنة  -رحمو ا–بالحنبمي نسبة إلى اإلماـ أحمد بف حنبؿ 
 مذىب يعتمد عمى نص الكتاب كالسنة أساسا.

ية، كسبقو في الظيكر في بغداد كالعالـ نشأ ىذا المذىب في بغداد حاضرة الخبلفة العباس    
 ق.150ق كتكفي 80اإلسبلمي المذىب الحنفي نسبة إلى أبي حنيفة النعماف بف ثابت، كلد سنة 

كاشتير اإلماـ أحمد بعمـ الحديث، كبرع فيو حتى سمي أمير المؤمنيف في الحديث، كيكفيو فخرا أنو  
 27716.1جمع المسند الذم بمغ عدد أحاديثو 

"كعندما طمب فقو الصحابة خصص لكؿ صحابي سندا قائما بذاتو في كتابو المسند، كفي كؿ سند 
لصحابي مف المجتيديف الذيف اشتيركا باإلفتاء كعمي بف أبي طالب، كزيد بف ثابت، كأبك بكر 

 .2" -رضي ا عنيـ أجمعيف–الصديؽ، كعمر بف الخطاب 

الذم مكنو مف ممكة فقيية  -رحمو ا–ىػ 204لشافعي تكما التقى اإلماـ أحمد باإلماـ ا       
عميقة، كدرس كذلؾ فقو التابعيف كجمع فتكاىـ، كفييـ مف كاف يغمب عميو الرأم، كفييـ مف كاف 
يتكقؼ إف لـ يجد حديثا فكجد في فقو التابعيف مجمكعة فقيية اتبعيا، كاستنبط عمى منياجيا، كمنياج 

ما لـ يجد نصا عميو مف الكتاب كالسنة كلـ  - تبارؾ كتعالى عمييـرضكاف ا–ما أثر عف الصحابة 
 .3يؤثر عف تابعي أك صحابي فتكل فيو

 

                                                           
1
 م.1993بٌروت، ، دار الكتب العلمٌة، 1ابن حنبل، أحمد، المسند، ط 
 .1996، دار الفكر العربي، القاىرة، 474أبك زىرة، محمد، تاريخ المذاىب اإلسبلمية، ص  2
 .474المرجع السابؽ، ص   3
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، عندما قيؿ بخمؽ القرآف، كأصاب المسمميف 1بالكقكؼ ضد المعتزلة -رحمو ا–اشتير اإلماـ      
كلـ يقبؿ اإلماـ أحمد ىك  محنة كببلء كقد حاكؿ الخميفة المأمكف حمؿ الناس عمى القكؿ بخمؽ القرآف،

كجماعة مف العمماء، كثبت عمى الحؽ، فأمر المأمكف بحبسو كضربو، كىذا ما فعمو المعتصـ مف 
بعده، كاستمر حبسو ثمانية كعشريف شيرا، ككاف يصمي كيناـ كالقيد في رجمو، ثـ أطمؽ سراحو، فعاد 

منع اإلماـ أحمد مف الخركج لمدرس  إلى التدريس بالمسجد بعد أف شفي مف جراحاتو، كفي عيد الكاثؽ
أعاد ا الحؽ إلى نصابو فأحيا  –يرحمو ا –خمس سنكات حتى تكفي الكاثؽ، كفي عيد المتككؿ 

 .2السنة كأمات البدع كالضبللة، كانتصر أىؿ السنة عمى المعتزلة

 الفرع األول: أصول المذىب الحنبمي
 أقاـ اإلماـ أحمد مذىبو الفقيي عمى خمسة أصكؿ ىي:      

: فكاف يأخذ بالنص القرآني، ثـ ما صح مف الحديث، كال يقدـ عميو رأيا كال قياسا كال أوال: النصوص
 قكؿ صحابي.

فإذا كجد لبعضيـ فتكل ال يعرؼ لو مخالؼ منيـ أخذ  -رضي ا عنيـ– ثانيا: ما أفتى بو الصحابة
 يتعداىا إلى غيره.بيا، كلـ 

، كلـ يخرج عف أقكاؿ ثالثا: إذا اختمف الصحابة تخير من أقواليم ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة
 الصحابة، فإذا لـ يتبيف لو مكافقو أحد األقكاؿ، حكى الخبلؼ كلـ يجـز بقكؿ.

كقد رجح عمى ، ، والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعو3رابعا: األخذ بالحديث المرسل
ىذا القياس، كليس عنده المراد بالضعيؼ الباطؿ كال المنكر كال ما في ركايتو متيـ، بؿ الحديث 

                                                           
( العصر األمكم)في أكاخر  البصرةىػ( في  131 -ىػ 80ظيرت في بداية القرف الثاني اليجرم) إسبلمية كبلميةفرقة المعتزلة:   1

فً تأسٌس عقائدهم وقدموه على النقل، وقالوا بأّن العقل  العقلاعتمدت المعتزلة على  العصر العباسيكقد ازدىرت في 

،كمف عقائدىـ الفاسدة خمؽ القرآف، الجيني، المكسكعة والفطرة السلٌمة قادران على تمٌٌز الحالل من الحرام بشكل تلقائً
 .1/64لميسرة في الفرؽ كاالدياف المعاصرة،ا

 .1/128المذاىب المعاصرة، الجيني، مانع، المكسكعة الميسرة في األدياف كاألحزاب ك   2
ىك ما رفعو التابعي الى الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير صغيرا كاف التابعي أك كبيرا الحديث المرسؿ:   3

 .222ديثيف مف غير أف يفرقكا بيف التابعي الصغير ك الكبير، الخطيب، أصكؿ الحديث ، كعمى ىذا جميكر المح

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84
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، إذ أنو لـ يقسـ الحديث إلى صحيح كحسف 2، كقسـ مف أقساـ الحسف1الضعيؼ عنده قسيـ الصحيح
نما يقسمو إلى صحيح كضعيؼ، كلمضعيؼ عنده مراتب فإذا لـ يجد في الب اب ما يدفعو كضعيؼ، كا 

 كال قكؿ صحابي كال إجماعا عمى خبلفو كاف العمؿ بو عنده أكلى مف القياس.

كىك يستعممو عند الضركرة إذا لـ يكجد شيء مما تتقدـ، كيبلحظ أف اإلماـ أنكر  ،3خامسا: القياس
 .5في ركاية، كذكر ابف قدامة أنو يأخذ باالستحساف بعد القياس، كأنو مذىبو  4االستحساف

يتضح مما سبؽ أف المذىب الحنبمي قائـ أكال عمى النصكص مف كتاب كسنة كأقكاؿ الصحابة،      
فيك مذىب أثرم نقمي بخبلؼ المذىب الحنفي الذم يعتمد أصكال تختمؼ عف أصكؿ المذىب الحنبمي، 
 كخصكصا في السنة؛ ألف أبا حنيفة كاف يتشدد في قبكؿ الحديث أك خبر الكاحد، كعذره في ذلؾ أنو

 6كاف في الككفة، ككانت ميد الفتف كالتحزب السياسي، كانشقاؽ الفرؽ.

 كأبرز سمات المذىب الحنبمي

فقو الدليؿ: ىذا المذىب بحؽ ًقبمة لمدرسة النص، إذ يجد الناظر في كتب المسائؿ عف اإلماـ  .1
بذؿ أحمد حشدا ميما مف أدلة الكتاب كالسنة، كأقكاؿ الصحابة كفتاكاىـ، كقد أدل ىذا إلى 

الجيد في البحث عف سند المركم مف السنة كأقكاؿ الصحابة، كمعرفة الصحيح مف الضعيؼ 
 .-رضي ا عنيـ–. فيك مذىب أثرم نقمي خصكصا عف الصحابة 7أك المكضكع

                                                           
الصحيح: ىك المسند الذم يتصؿ اسناده بنقؿ العدؿ الضابط عف العدؿ الضابط الى منتيى كال يككف شاذا كال معمبل، الخطيب،   1

 .200أصكؿ الحديث، ص
 .219شذكذ كال عمة ، الخطيب، أصكؿ الحديث، صالحسف: ما اتصؿ سنده بعدؿ خؼ ضبطو مف غير   2
الحاؽ أمر غير منصكص عمى حكمو الشرعي بأمر منصكص عمى حكمو الشتراكيما في عمة الحكـ، الزحيمي، اصكؿ  القياس:  3

 .574/ 1الفقو االسبلمي، 
العدكؿ ،البغا، أثر االداة المختمؼ ىك العدكؿ بالمسألة عف حكـ نظائرىا الى حكـ آخر لكجو أقكل يقتضي ىذا االستحساف:  4

 .122فييا،ص
، تحقيؽ طو عبد الرؤكؼ سعيد، مكتبة الكميات 1، ط1ابف القيـ، محمد بف أبي بكر، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، ج  5

 .1968األزىرية، القاىرة، 
6
 .1/113الجهنً، الموسوعة المٌسرة،  
 .1/137أبك زيد، بكر، المدخؿ المفصؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ،   7



57 
 

كثرة المسائؿ العممية كالعممية: لظيكر ىذه الميزة في فقو الدليؿ كثر كبلـ اإلماـ أحمد في  .2
الخبرية، أكثر مف  -أم االعتقادية-ية ثـ كبلمو في المسائؿ العممية المسائؿ العممية كالعمم

 .1غيره مف األئمة المشيكديف، فإف كبلميـ أكثر ما يكجد في المسائؿ العممية
البعد عف الفقو التقديرم: ىك اإلفتاء بالمسائؿ الفقيية قبؿ كقكعيا أم مسائؿ افتراضية قد  .3

المذىب الحنفي، لـ يكف اإلماـ أحمد يشغؿ نفسو  تحصؿ مستقببل، كاشتيرت ىذه المسائؿ في
بفرض ىذه المسائؿ ثـ التكليد منيا بقدر كقكعيا، ثـ بفرض الحكـ الفقيي ليا، كمف نظر في 
أجكبة اإلماـ أحمد خرج بنماذج كثيرة يزجر فييا السائميف عنيا، فكاف مجمسو منشغبل بما شغؿ 

ال بالكتاب كالسنة، كاإلفتاء كتعميـ الناس شؤكف بو السمؼ أنفسيـ، فكانكا ال يشغمكف أنفسيـ إ
دينيـ، فبل يبحث في العقيدة عف طريؽ العقؿ، بؿ عف النقؿ المجرد الذم مصدره الكتاب 

 .2كالسنة
"فقد ركم عف أحمد بف أصـر عف أحمد أنو سئؿ عف مسألة في المعاف، فقاؿ لو: سؿ رحمؾ 

رجؿ عف مسألة فقاؿ لو: دعنا مف ىذه المسائؿ  ا عما ابتميت بو، كنقؿ عنو أبك داكد. كسألو
ياؾ كىذه المحدثة، كخذ  المحدثة، كسألتو عف أخرل فغضب كقاؿ: خذ كيحؾ فيما ينتفع بو،كا 
: سمعت أحمد سئؿ عف مسألة قاؿ: دعنا،ليت أنا نحسف ما  في شيء فيو حديث. كقاؿ األثـر

 3جاء في األثر"

رل في األسئمة االفتراضية الكراىة، بؿ إنو زجر السائؿ كبناء عمى ما سبؽ فاإلماـ كاف ي        
كغضب عميو، كىذه سمة تعتبر مأخذا عمى المذىب عند البعض، فمكال الفقو التقديرم أك االفتراضي 
 لما أجاب الفقياء، كخصكصا الحنفية عف ىذه المسائؿ، التي تعتبر ثركة فقيية في كتب الفقو القديمة.

أم: فمف يعتمد عمى النص كينشد الدليؿ كيستركح داللتو مف منطكقو البعد عف اإلغراؽ في الر  .4
أك مفيكمو أف يبتعد عف الرأم المجرد، كلقد كثر في عصر اإلماـ أحمد الكبلـ في العقائد، 
كظيرت الفرؽ الكبلمية كالمعتزلة، كالجبرية، كالقدرية، فقد خاضكا أمكر العقيدة مثؿ الجبر 

سماء ا تعالى المذككرة في القرآف أىي صفات  تعالى؟ ثـ ىؿ كاالختيار، كمثؿ الكبلـ في أ
القرآف قديـ؟ كىؿ القرآف مخمكؽ؟ كغير ذلؾ مما كاف يخكض فيو العمماء الذيف سمكا عمماء 

                                                           
 ، 1/138أبك زيد، بكر، المدخؿ المفصؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ  ،  1
 .479أبك زىرة، محمد، تاريخ المذاىب اإلسبلمية، ص  2
 ـ.1997ء التراث اإلسبلمي، فمسطيف، ، جمعية إحيا1،ط1/521ابف مفمح، محمد، اآلداب الشرعية كالمنح المرعية،   3



58 
 

الكبلـ، فكاف أحمد ال يصنع صنيع ىؤالء، كال يشغؿ درسو بشيء قط مف كبلميـ، كيعدىـ مف 
 إال أحد األمثمة عف البعد عف اإلغراؽ في الرأم. -المشيكرة–أىؿ الزيغ، كما فتنة خمؽ القرآف 

التيسير في األحكاـ مف العبادات كالمعامبلت كالشركط كالنكاح كغيرىا مف مقاصد الشريعة  .5
اإلسبلمية في التيسير كرفع الحرج. كلكال التيسير كرفع الحرج لكجدنا الكثير مف األحكاـ 

، فمثبل تميز مذىب اإلماـ أحمد في أبكاب الطيارة الشرعية تكقع الناس في المشقة كالحرج
بالقكؿ بطيارة بكؿ كركث مأككؿ المحـ، كلكال ىذا لضاؽ األمر، ككثر الحرج كال سيما عمى 
الدائس كالحالب. كفي المعامبلت تميز مذىب اإلماـ أحمد بأف األصؿ في العقكد كالشركط 

قعكد كالشركط بناء عمى ىذا األصؿ، ما لـ ىك الصحة، كىذا يفتح حرية المتعاقديف في إبراـ ال
يصادـ نصا، كىك ما يتفؽ مع األصؿ الشرعي، التيسير كرفع الحرج، كمف مذىبو صحة بيع 

 . 2"1المعاطاة

كصدؽ مف قاؿ إف المذىب الحنبمي أكسع المذاىب اإلسبلمية في التيسير في المعامبلت       
المعامبلت التجارية، التي يحتاجيا الناس في ىذا  كالعقكد كالشركط، كىذا ما نشعر بو خصكصا في

 .3العصر مف معامبلت تجارية لـ تكف في عيد السابقيف

 الفرع الثاني: تاريخ المذىب الحنبمي
"انتشر المذىب الحنبمي في أكؿ أمره في العراؽ كبعض ببلد ما كراء النير، ككانت لو في بعض       

تمبث أف ضعفت بسبب الفتف التي كاف يثيرىا تشدد بعض األتباع األكقات غمبة في بغداد، كلكف لـ 
 .4مف العامة، كاتخاذ العنؼ سبيبل إلظيار ذلؾ، ثـ قؿ المقمدكف لو"

"كقد تأخر ظيكر المذىب الحنبمي بمصر ظيكرا بينا إلى القرف السابع، كقاؿ السيكطي: "كىـ     
 في القرف السابع كما بعده، ذلؾ أف اإلماـ أحمد بالديار المصرية قميؿ جدا، كلـ أسمع بخبرىـ فييا إال

كاف في القرف الثالث، كلـ يبرز مذىبو في العراؽ إال في القرف الرابع، كفي ىذا  -رضي ا عنو-
مصر كأفنكا مف كاف بيا مف أئمة المذاىب الثبلثة قتبل كنفيا  -الفاطميكف–القرف ممؾ العبيديكف 

                                                           
 110ىك اف يناكؿ المشترم الثمف لمبائع فيناكلو البائع السمعة دكف ايجاب كال قبكؿ ، الجرجاني، التعريفات، صبيع المعاطاة:   1
 1/140أبك زيد، المدخؿ المفصؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ،  2
 ، دار الفكر العربي، د.ط.د.ت، القاىرة.307-305راؤه كفقيو، صأبك زىرة، محمد، ابف حنبؿ حياتو كعصره كآ  3
 .355أبك زىرة، محمد، ابف حنبؿ حياتو كعصره كآراؤه كفقيو، ص  4
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لشيعة كلـ يزكلكا إال في أكاخر القرف السادس، فتراجع إلييا األئمة كتشريدا، كأقامكا مذىب الرفض كا
مف سائر المذاىب، كأكؿ مف عممت مف الحنابمة حمكلو بمصر الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب 

 .1العدة"

أما في فمسطيف "فقد قدـ إلى فمسطيف أبك الفرج عبد الكاحد بف محمد الشيرازم في منتصؼ القرف      
ىػ، فنشر مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ في القدس كما حكليا مف المدف كالقرل، 450ليجرم الخامس ا

ـ" ككاف 1092ىػ/486ثـ قاـ بدمشؽ كنشر المذىب كتخرج بو األصحاب، كتكفي أبك الفرج الشيرازم 
أبك الفرج ىذا فقييا كاعظا عارفا بالفقو كاألصكؿ شديدا في السنة عارفا، فدرس كناظر كصنؼ 

كثيرة في الفقو كأصكلو، كفي أصكؿ الديف كالتفسير، كىك شيخ اإلسبلـ في عصره، ككاف مف  مصنفات
، كمنيـ أخذ عنو المذىب قدامة بف مقداـ بف نصر بف عبد ا 2بركتو آؿ قدامة مف جماعيؿ"

المقدسي، كابنو محمد، ككاف ألحمد بف محمد بف قدامة كابنو أحمد كحفيده محمد أبك عمر أثر كبير 
نقؿ المذىب الحنبمي إلى دمشؽ، عندما ىاجر آؿ قدامة مف قرية جماعيؿ في منتصؼ القرف  في

السادس اليجرم/ الثاني عشر الميبلدم، ىربا مف بطش الصميبييف عندما احتمكا فمسطيف، كلحؽ بيـ 
مدة ب -في دمشؽ–عدد كبير مف أقربائيـ كأبناء قريتيـ كالقرل المحيطة بيا، فأسسكا عمى جبؿ قاسيكف 

 . 3الصالحية، كأسسكا دعامات مركز عممي لمفقو الحنبمي"

كانتشر المذىب الحنبمي في ربكع فمسطيف كباألخص في شماليا في قرل نابمس كطكلكـر كجنيف، كزارد 
عدد المدف كالقرل التي خرج منيا الحنابمة عمى األربعيف ، كعدد الحنابمة الذيف ترجـ ليـ في كتب 

 .4التراجـ سبعمائة عمـ

 

 

                                                           
، دار احياء 1.تحقيؽ، محمد أبك الفضؿ ابراىيـ، ط1/480السيكطي، جبلؿ الديف، حسف المحاضرة في أخبار مصر كالقاىرة،   1

 .1967الكتب العربية ، القاىرة، 
/ كـ ظير منيا العديد مف العمماء المشيكريف في 16عنيا  جماعيف: قرية فمسطينية تقع في الجنكب الغربي مف نابمس كتبعد  2

 .268الفقو الحنبمي كمنيـ شيخ االسبلـ مكفؽ الديف بف قدامةكغيره الكثير، شراب، معجـ بمداف فمسطيف، ص
 .143/ 1، أبك زيد، المدخؿ المفصؿ لمذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 183-4/182المرعشمي، المكسكعة الفمسطينية،   3
4
 م.2010، الدار األثرٌة عمان، 1، ط14 -13االوزبكً، ٌوسف، تارٌخ المذهب الحنبلً فً فلسطٌن، ص - 
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كمما يميز عمماء الحنابمة مف أىؿ فمسطيف أنيـ ينتظمكف في بيكت كأشير ىذه البيكت آؿ قدامة 
العمريكف الجماعيميكف، كآؿ سركر الجعفريكف الجاماعيميكف، آؿ السعدم االنصار الجماعيميكف، كآؿ 

 .2كغيرىـ1خمؼ بف راجح الجماعيميكف، كآؿ مفمح االنصار المقادسة، كآؿ مفمح الرامينكيف

كىؤالء العمماء الحنابمة مف أىؿ فمسطيف ساىمكا في خدمة العمـ الشرعي بشكؿ عاـ ، كبشكؿ خاص 
كاف ليـ الدكر األكبر في بمكرة المذىب الحنبمي مف خبلؿ كتبيـ الفقيية كاألصكلية ، كالتي ما تزاؿ 

سبلمي كقد زادت عف مئتي ىي العمدة كالمصدر لممتمذىبيف بالمذىب الحنبمي كالباحثيف في الفقو اإل
كالحجاز مما أدل إلى انتشار  دكتاب فرحؿ إلييـ طمبة العمـ مف سائر ببلد الشاـ كالعراؽ كمصر كنج

 .3المذىب الحنبمي في تمؾ الببلد

كعميو فالحنابمة مف أىؿ فمسطيف أثركا الفقو الحنبمي بمؤلفات قيمة ككبيرة القت عناية فائقة في الشركح 
كالتعميقات ممف جاء بعدىـ ، ككاف أثرىـ كبيرا في نشر المذىب الحنبمي في فمسطيف كالشاـ كالحكاشي 

كمصر كنجد كالحجاز، كتتممذ عمى أيدييـ تبلميذ كثيركف نشركا المذىب الحنبمي في ببلدىـ حتى 
 صاركا أعبلما يشار إلييـ بالبناف.

إلسبلـ ابف تيمية المتكفى أما في الشاـ فقد ازدىر المذىب الحنبمي بفضؿ شيخ ا      
ذا نظرنا إلى مصنفات ابف تيمية في المذىب أك إلى 1328ىػ/728 ـ، كىك أشير مف يمثؿ المذىب، كا 

دركسو التي ألقاىا أك إلى نشاطو الشخصي، فإنو في كؿ ىذه المجاالت ترؾ بصمة كاضحة كأثرا 
ـ، 1351ىػ/ 751لجكزية المتكفى سنة عميقا مف تاريخ المذىب الحنبمي، ثـ تبعو أىـ تبلميذه ابف قيـ ا

ككاف كاعظا كفقييا، شارؾ شيخ اإلسبلـ في محنتو عندما سجف، كأشير مؤلفاتو "إعبلـ المكقعيف عف 
ـ، كتتممذ عمى يد ابف القيـ، كمف 1393ىػ/795رب العالميف"، ثـ جاء ابف رجب الحنبمي المتكفى سنة 

كتسب بيذا المؤلؼ صفة المؤرخ الثبت الدقيؽ لممذىب كتبو المشيكرة "الذيؿ عمى طبقات الحنابمة" فا
 .4الحنبمي كرجاالتو"

                                                           
1
لكرم، ٌنسب الٌها آل مفلح البٌت الشهٌر بالعلم، شراب، معجم بلدان كم عن طو17رامٌن، قرٌة فلسطٌنٌة تقع فً الشرق من عنبتا وتبعد  - 

 .411فلسطٌن، ص 
2
 .14االوزبكً، تارٌخ المذهب الحنبلً، ص - 

3
 .14المرجع نفسه، ص  

 ـ.1998، مركز الشارقة لئلبداع، الشارقة، 1، ط4367-14/4366خكرشيد، إبراىيـ، مكجز دائرة المعرؼ اإلسبلمية،   4
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إذف انتشر المذىب الحنبمي خارج العراؽ كلكف ببطء شديد، ألف المذاىب الفقيية الثبلثة سبقتو مف 
ناحية الظيكر، ففي العراؽ كما حكليا انتشر المذىب الحنفي، كفي شماؿ إفريقيا كاألندلس المذىب 

كفي مصر كفمسطيف كالحجاز المذىب الشافعي، ثـ دخؿ المذىب الحنبمي فمسطيف في حدكد المالكي، 
القرف الخامس اليجرم، ثـ انتشر في الشاـ، ثـ دخؿ مصر في القرف السادس اليجرم، ككاف ألىؿ 

بصمة كاضحة  -خاصة قرل نابمس مثؿ: جماعيؿ، كمردا، كراميف، ككادم الشعير، كحجة –فمسطيف 
 في الفقو الحنبمي مف ناحية االنتشار كالتأليؼ. كأثرا كبيرا

 أما سبب قمة أتباع المذىب كعدـ انتشاره بقكة فيعكد إلى األسباب اآلتية:

: أف المذىب جاء بعد أف احتمت المذاىب الثبلثة التي سبقتو األمصار اإلسبلمية فكاف في العراؽ أوال
 .1كفي المغرب كاألندلس المذىب المالكي مذىب أبي حنيفة، كفي مصر المذىب الشافعي كالمالكي،

: أف المذىب لـ يكف منو قضاة، إذ إف القضاة يككنكف سببا في نشر المذاىب؛ ألنيـ يقضكف ثانيا
 .2بمقتضى المذىب الذم يعتنقكنو فينتشر بيف الناس

كانكا كمما : شدة الحنابمة كتعصبيـ ككثرة خبلفاتيـ مع غيرىـ، ال بالحجة كالبرىاف بؿ بالعمؿ، فثالثا
قكيت شككتيـ اشتدكا عمى الناس باسـ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر مما نفر الناس منيـ 

 .3فابتعدكا عنيـ

 .4: التصنيؼ في االجتياد إال لضركرة، كلـ تتقمده حككمة إال حديثا في الجزيرة العربيةرابعا

 

 المتقدمينالمطمب الثاني: مرحمة النقل والنمو لممذىب، مرحمة 
قاـ رجاؿ المذىب الحنبمي بأعماؿ جميمة أفادت طالبيو كعٌبدت طرائؽ الكصكؿ إليو، فجمعكا        

المركم عف أحمد، كعنكا بو عناية كبيرة، كاشتغمكا بمسائؿ إماميـ جمعا كترتيبا، كتدقيقا، كترجيحا، 
ىػ ببغداد، فألؼ كتابو 311كصار مصب السبؽ لصاحب األثر الخالد الفقيو أحمد بف محمد الخبلؿ ت

                                                           
 .529أبك زىرة، تاريخ المذاىب اإلسبلمية، ص  1
 ـ.2000، دار الكتب العممية، بيركت، 1، ط2/165معكض، عمي كآخركف، تاريخ التشريع اإلسبلمي،   2
 .356-355أبك زىرة، ابف حنبؿ حياتو كعصره كآراؤه كفقيو ، ص  3
 .130الجيني، المكسكعة الميسرة، ص  4
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"الجامع لعمكـ اإلماـ أحمد" فمفت بيذا األنظار، كصار مطمبا لعمماء األمصار، كمف ىنا بدأ ظيكر 
االنتساب إلى اإلماـ، كبرز في مذىبو المشايخ الكبار، كأخذت أصكؿ المذىب كخطكطو العريضة 

تأليؼ كتقريب كتمقيف، كتمتد ىذه كمصطمحاتو الدقيقة كآثاره النفيسة محؿ درس كتدريس كاستقراء ك 
ىػ كتنتيي بكفاة شيخ المذىب في زمانو الحسف بف حامد ت 241المرحمة منذ كفاة اإلماـ أحمد 

المرحمة في القرف الثالث كالرابع كالخامس اليجرم  هىػ، أم قرف كنصؼ. كمف أىـ أعبلـ ىذ403
 ]مرحمة المتقدميف[:

 ىػ.244أحمد بف محمد المشكاني ت  .1
 ىػ.251ف منصكر الككسبح ت اسحؽ ب .2
 ىػ.261أحمد بف ىانئ األثـر ت  .3
 ىػ.266صالح بف أحمد بف حنبؿ الشيباني ت  .4
 ىػ.373حنبؿ بف اسحؽ بف حنبؿ الشيباني ت  .5
 ىػ.247عبد الممؾ الميمكني ت  .6
 ىػ.275أحمد بف حجاج المركزم ت  .7
 ىػ.275اسحؽ بف إبراىيـ بف ىانئ ت  .8
 ىػ.275أبك داكد، سميماف بف األشعث ت  .9

 ىػ.280حرب الكرماني ت  .10
 ىػ.284محمد بف ماىاف ت  .11
 ىػ.285إبراىيـ الحربي ت  .12
 ىػ.290عبد ا بف أحمد بف حنبؿ الشيباني ت  .13

 كمف أعبلـ القرف الرابع اليجرم:

 ىػ.307أحمد بف المثنى التميمي ت  .1
 ىػ.311أبك بكر، أحمد بف محمد بف ىاركف الخبلؿ ت  .2
 ىػ.343الخرقي الحنبمي ت أبك القاسـ، عمر بف الحسيف  .3
 ىػ.363عبد العزيز بف جعفر المعركؼ بغبلـ الخبلؿ ت  .4
 ىػ.369ابف شاقبل، إبراىيـ بف أحمد بف عمر البغدادم ت  .5
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 ىػ كىك آخر أعبلـ ىذه الفترة.403كفي القرف الخامس اليجرم كاف الحسف بف حامد ت 

 كمف أبرز سمات ىذه الطبقة:

 كترتيبيا عمى أبكاب العمـ. جمع كتب المسائؿ كفحص ركاياتيا .1
"بداية حركة تأليؼ المتكف الفقيية كالتي تقتصر مف الركايات كاألقكاؿ عمى معتمد المذاىب  .2

ىػ فضؿ السبؽ في عمؿ المختصر في فقو أحمد الشيير 334ككاف ألبي القاسـ الخرقي ت 
ىك مف ب"مختصر الخرقي" كالذم كاف مرجعا ميما عمد المتقدميف في معرفة المذىب، ك 

 .2""1المتكف المعتمدة في مذىب أحمد
ىػ "كتاب المناسؾ" كبدأ التأليؼ 285بدأ التأليؼ في أبكاب الفقو، كما ألؼ إبراىيـ الحربي ت  .3

ىػ في كتابو "أصكؿ الفقو" ك "تيذيب 403 في أصكؿ الفقو كما عمؿ الحسيف بف حامد ت 
  .3األجكبة"

                                                           
، د.ط، د.ت، مؤسسة 225-1/218نبمي دراسة في تاريخة كسماتو كأشير أعبلمو كمؤلفاتو، التركي، عبد ا، المذىب الح  1

 الرسالة، بيركت.
 .1/218، التركي، المذىب الحنبمي، 1/457أبك زيد، المدخؿ المفصؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،   2
 .460-459/ 1أبك زيد، المدخؿ المفصؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ،   3
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 المطمب الثالث: مرحمة المتوسطين
ىػ، كىـ رؤساء الطبقة الخامسة مف  403تبدأ ىذه المرحمة مف تبلميذ الحسف بف حامد ت "         

ىػ، صاحب 458عمماء الحنابمة كرأس ىذه الطبقة كحامؿ لكاء المذىب القاضي الفراء المتكفى 
بكفاة مجتيد التصانيؼ الكثيرة منيا "األحكاـ السمطانية" ك"العدة في أصكؿ الفقو"، كتنتيي ىذه الطبقة 

ىػ، كىذه الطبقة حافمة بالشيكخ كاألئمة الكبار، ففييا زينة 884المذىب البرىاف بف مفمح المتكفى سنة 
ثـ الصالحيكف أىؿ دمشؽ كمنيـ  –نسبة إلى بيت المقدس-الحياة الدنيا كبيجتيا في زمانيـ المقادسة 

 آؿ قدامة كآؿ مفمح كغيرىـ، كمف أعبلـ القرف الخامس اليجرم:

 ىػ. 458بك يعمى، الفداء محمد بف الحسيف ت أ .1
 ىػ. 470الشريؼ أبك جعفر عبد الخالؽ بف عيسى بف أحد ت  .2
 ىػ. 471الحسيف بف عبد ا، يعرؼ بابف البناء ت  .3

 كمف أعبلـ القرف السادس اليجرم :

ذىاني صاحب التمييد في أصكؿ الفقو كدركس  .1 أبك الخطاب، محفكظ بف أحمد الكىٍمكى
 ىػ. 510المسائؿ ت 

 ىػ. 513أبك الكفاء، عمي بف عقيؿ البغدادم الفقيو األصكلي ت  .2
 ىػ.527أبك الحسف، عمي بف عبيد ا الزغكاني ت  .3
 ىػ. 597ابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي بف محمد ت  .4

ذىاني كابف عقيؿ  كتميز القرف السادس اليجرم بظيكر التأليؼ في عمـ األصكؿ كما فعؿ الكىٍمكى
 البغدادم.

 مف أعبلـ القرف السابع:ك 

عبد ا بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي، صاحب "المغني في شرح الخرقي" كىك مف  .1
أشير كتب الفقو الحنبمي، كىك أكؿ المقادسة الذيف ىاجركا إلى الشاـ، قاؿ عنو ابف غنيمة: 

 ىػ. 620"ما أعرؼ أحدا في زماننا أدرؾ االجتياد إال المكفؽ" ت 
بك البركات عبد السبلـ بف تيمية تمميذ المكفؽ ابف قدامة، كىك جد آؿ تيمية ت مجد الديف أ .2

 ىػ.652
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ىػ. كىك كالد شيخ اإلسبلـ أحمد بف تيمية  682عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف تيمية ت  .3
 ىػ.728الحراني المتكفى 

سطيف، الذيف كمما يتميز بو ىذا القرف ظيكر بيكت مف الحنابمة استمرت طكيبل كآؿ قدامة مف فم
ىاجركا إلى الشاـ مف بطش الصميبييف عندما احتمكا بيت المقدس، كآؿ تيمية الذيف تكجيـ شيخ 

 اإلسبلـ أحمد ابف تيمية.

 كمف أعبلـ القرف الثامف اليجرم:

ىػ. كالذم يعتبر منارة في المذىب الحنبمي 728شيخ اإلسبلـ أحمد بف تيمية الحراني، ت  .1
 عامة.خاصة كالفقو اإلسبلمي 

 ىػ.751ابف قيـ الجكزية ت  .2
 ىػ.763شمس الديف بف مفمح الراميني ت  .3
شرؼ الديف أبك العباس، أحمد بف الحسف بف عبد ا بف قدامة المعركؼ بابف قاضي الجبؿ  .4

 ىػ.771ت 
 ىػ.795ابف رجب الحنبمي ت .5

أثرىـ في الفقو كما يميز ىذا القرف ظيكر آؿ مفمح الذيف ينتسبكف إلى راميف في فمسطيف، ككاف 
 الحنبمي بارزا مف كثرة عددىـ كمؤلفاتيـ.

 ىػ.884كمف أعبلـ القرف التاسع اليجرم: إبراىيـ بف مفمح ت 

  كقد امتازت مرحمة المتكسطيف بالسمات اآلتية:

ثرائو في التأليؼ كالشركح كالحكاشي فقد حكت ىذه   .1 كثرة العمماء المنشغميف بالمذىب الحنبمي، كا 
عمما مف أعبلـ الفقو في المذىب، كقد بمغت تآليفيـ في الفقو الحنبمي  166الطبقة نحك 
 كتابا. 550كأصكلو نحك 

 كثرة الشركح كاالختصارات كالحكاشي، كالتعميقات كالتصحيحات. .2
ضبط القكاعد العامة في نقؿ المسائؿ المركية عف اإلماـ أحمد كأصحابو ثـ تبياف ما ىك  .3

 منصكص كما ليس منصكصا.
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يديف في المذىب الذيف خرجكا الفرع عمى األصكؿ العامة كالترجيح بيف الركايات ظيكر مجت .4
 كالكجكه كاالحتماالت ثـ ظيرت اصطبلحات فقيية جديدة.

ظيكر بيكت الحنابمة كآؿ قدامة كآؿ مفمح كآؿ تيمية كآؿ الجراعي كغيرىـ الذيف خدمكا  .5
 المذىب قركنا طكيمة.

الشاـ كخصكصا فمسطيف كمصر كالجزيرة العربية،  انتشار المذىب خارج بغداد، فكصؿ إلى .6
حتى أصبحت الشاـ معقبل في حمؿ المذىب، كنشره بالتدريس كالتأليؼ كالشرح كالفتكل 
كالتنقيح. كىي أغنى مراحؿ الفقو الحنبمي بالعمـ كاألعبلـ الذيف كاف أثرىـ كاضحا في ازدىار 

 .1الفقو الحنبمي كاستمراره إلى يكمنا ىذا"

 لرابع: مرحمة المتأخرينالمطمب ا
تبدأ ىذه المرحمة مف رأس المتأخريف كرئيسيـ إماـ المذىب في زمانو كجامع شتاتو كمجرد        

ىػ، منقح المذىب الحنبمي في كتابو الشيير 885ركاياتو العبلمة أبك الحسف عبلء الديف المرداكم ت 
ف أعبلـ المتأخريف مف الحنابمة الذيف "اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ"  الذم يعتبر عمما م

آثركا الفقو الحنبمي بترجيح الركايات الكثيرة في المسألة الكاحدة، كمف كتبو "تصحيح الفركع" الذم يعتبر 
 مف الكتب المعتمدة في المذىب الحنبمي.

 كمف أعبلـ ىذه المرحمة:

 ىػ، صاحب "مغني ذكم األفياـ.909يكسؼ بف عبد اليادم ت  .1
 ىػ، كلو "التكضيح في الجمع بيف المقنع كالتنقيح".939 الشكيكي ت .2
ىػ، صاحب "اإلقناع" ك 968الحجاكم، شريؼ الديف أبك النجا مكسى الحجاكم المقدسي ت  .3

 "زاد المستقنع".
ىػ، صاحب "منتيى اإلرادات في أصكؿ 972محمد بف أحمد الفتكحي، الشيير بابف النجار ت  .4

 الفقو".
 ىػ.1033الدليؿ كالغاية" تمرعي الكرمي، "صاحب  .5

                                                           
، التركي، المذىب الحنبمي دراسة في تاريخة كسماتو 472-1/470أبك زيد، المدخؿ المفصؿ لمذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ،   1

 كما بعدىا. 316، أبك زىرة، ابف حنبؿ حياتو كعصره كآراؤه كفقيو، ص 237-1/231كأشير أعبلمو كمؤلفاتو، 
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ىػ كىك صاحب "كشاؼ القناع" كشرح منتيى اإلرادات" ك"الركض 1051البيكتي المتكفى سنة  .6
 المربع" ك"عمدة الطالب".

 ىػ، صاحب "أخصر المختصرات" ك"كافي المبتدم".1083البمباني المتكفى سنة  .7
 .1في شرح غاية المنتيىىػ، لو "مطالب أكلي النيى 1240الرحيباني السيكطي المتكفى سنة  .8

كىذه المرحمة جاءت بعد مرحمة المتكسطيف كىي مرحمة ازدىار الفقو الحنبمي، كىي مرحمة يمكف 
تسميتيا بمرحمة استقرار المذىب، حيث ظير الشيخ مرعي الكرمي، كاستفاد مف كتب السابقيف في 

 التأليؼ كالشرح كالجمع.

 .2مذىب الحنبمي المتأخريف"كقد عده المرحـك بكر أبك زيد مف "مجتيدم ال

كىذا الكصؼ يدؿ داللة كاضحة عمى عمك مكانتو كتبحره في الفقو الحنبمي كأصكلو، كلـ يتصؼ بيذه  
 الصفة مف تمذىب كألؼ في المذىب الحنبمي كأصكلو.

  

                                                           
 .473-1/472بؿ، أبك زيد، المدخؿ المفصؿ لمذىب اإلماـ أحمد بف حن  1
 .472-1/470أبك زيد، المدخؿ،   2
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 الفصل الثاني: تأثير مرعي الكرمي في المذهب الحنبلي

 وفيو ثالثة مباحث:

 مرعي الكرمي في الفقو الحنبمي من خالل كتابو "دليل الطالب لنيل المطالب"المبحث األول: تأثير 

المبحث الثاني: تأثير مرعي الكرمي في الفقو الحنبمي من خالل كتابو "غاية المنتيى في الجمع بين 
 اإلقناع والمنتيى"

 المبحث الثالث: تأثير مرعي الكرمي في الفقو الحنبمي من خالل رسالتو في التمفيق
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 المبحث األول: تأثير مرعي الكرمي في المذىب الحنبمي من خالل كتابو "دليل الطالب لنيل المطالب"

 "لب لنيل المطالباالمطمب األول: التعريف بكتاب "دليل الط
" متف مشيكر في الفقو الحنبمي، اختصره الكرمي مف كتاب "منتيى لب لنيؿ المطالبادليؿ الط"

كالتنقيح كزيادات" لمعبلمة محمد بف أحمد الفتكحي المصرم الشيير بابف اإلرادات في جمع المقنع 
 .1ىػ972النجار، المتكفى سنة 

 كاضح مف اسمو أف مؤلفو جمع بيف كتابيف ىما المقنع كالتنقيح ، كلنمؽ نظرة عمى كؿ منيما:

ىػ، 620المقنع : تأليؼ اإلماـ مكفؽ الديف محمد بف قدامة المقدسي المتكفى سنة  -1
يجازه كتقريبو كسطا بيف القصير قاؿ  في خطبتو:" اجتيدت في جمعو كترتيبو كا 

كالطكيؿ كجامعا ألكثر األحكاـ عرية عف الدليؿ كالتعميؿ ، كذكر فيو الركايات عف 
 .2اإلماـ ليجعؿ لقارئو مجاال إلى كد ذىنو ليتمرف عمى التصحيح
المتكف بعد مختصر  ريككتاب المقنع عمدة الحنابمة مف زمنو إلى يكمنا ىذا كىك أش

الخرقي ، ليذا أفاضكا في شرحو كتحشيتو كبياف غريبو كخريج أحاديثو ، كتصحيحو 
كتنقيحو كتكضيحو، كامتدحو العبلمة المرداكم في مقدمة اإلنصاؼ فقاؿ:" انو مف 

 .3أعظـ الكتب نفعا أكثرىا جمعا"
ريج ألحاديثو كنظـ كقد تتابعت األعماؿ العممية عمى المقنع ما بيف شرح كحاشية كتخ

لو كجمع بينو كبيف غيره مف الكتب ، كبياف لغريب ألفاظو ،كاختصار لو كقد بمغت 
شركحو أحد عشر شرحا، كبمغت حكاشيو ثبلثة عشر حاشية ، كلو مختصراف ، كعميو 
كتاباف لبياف غريب ألفاظو كخرج أحاديثو أبك المحاسف يكسؼ بف محمد المرداكم 

كفاية المستقنع ألدلة المقنع، كخرجيا أيضا أبك المحاسف ىػ في 769المتكفى سنة 
ىػ ، كمف لطائؼ االتفاؽ أف كؿ كاحد مف 909يكسؼ بف عبد اليادم المتكفى سنة 

 .4الخرجيف اسمو يكسؼ ككنيتو أبك المحاسف كلقبو جماؿ الديف

                                                           

 .2/791( أبك زيد، المدخؿ، 1)
2
 ، بحث منشور ، موقع ٌسألونك. 17عفانة، حسام الدٌن ، العالمة الشٌخ مرعً الكرمً وكتابه دلٌل الطالب، ص  

3
 ، 722/ 2ابو زٌد، المدخل ،  

4
 18 -17عفانة، العالمة الشٌخ مرعً ، ص  
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الديف كأما كتاب التنقيح فعنكانو التنقيح المشبع في تحرير أحكاـ المقنع لمعبلمة عبلء  -2
ىػ، كالذم يعتبر مصحح المذىب كمنقحو كقد اقتضب 885المرداكم المتكفى سنة 

كتابو التنقيح مف كتابو الكبير اإلنصاؼ في الراجح مف مسائؿ الخبلؼ الذم يعتبر 
بمثابة شرح لممقنع، كقد استكعب ما أمكف مف الركايات في المذىب كمصادرىا ، 

المذىب متنا كشرحا كحاشية، كحكل  كحكل بيف دفتيو ما سبقو مف أميات كتب
اختيارات كترجيحات الشيكخ المعتمديف في المذىب فصار دليبل لتصحيحات شيكخ 
المذىب المعتمديف قبمو كحرر الميذب ركاية كتخريجا كتصحيحا كقد اختصره في 

  1كتابو التنقيح الذم يعد خدمة عظيمة لكتابيف أحدىما اإلنصاؼ كاآلخر المقنع

رمي في افتتاحية دليؿ الطالب ما لعمو يشير بو إلى ىذا إشارة خفية حيث قاؿ: "كأشيد كقد صرح الك
 2أف محمدا عبده كرسكلو المبيف ألحكاـ شرائع الديف ... الفائز بمنتيى اإلرادات مف ربو..."

 :-رحمو ا تعالى-ىػ 1259قاؿ الشطي ت 

 يا مف يركـ بفقيو في الديف نيؿ مطالب

 3كاحفظ دليؿ الطالب اقرأ لشرح المنتيى

 فالشطي يمدح كتاب دليؿ الطالب.

ىػ بأنو أسيؿ منو عبارة، كأخؼ تعقيدا، كليذا 968يتميز ىذا الكتاب عمى زاد المستقنع لمحجاكم ت 
كاف ىك المتف المعتمد في طبقتو فمف بعدىـ عمماء الشاـ، كالقصيـ عمى خبلؼ ما جرل عميو عامة 

زاد المستقنع كتفضيمو عميو بكثرة مسائمو، فالشيخ مرعي ال يذكر إال أىؿ الجزيرة مف العناية بكتاب 
ركاية كاحدة في المسألة، كيعتبرىا ىي المعبرة عف المذىب، كىذا بناء عمى ما صنعو صاحب أصؿ 
الكتاب ابف النجار في منتيى اإلرادات حيث اعتمد ركاية كاحدة، كاعتبرىا المعبرة عف المذىب، كىي 

في المذىب، كأشار الكرمي في مقدمة كتابو دليؿ الطالب فقاؿ: "كبعد فيذا مختصر  الركاية الراجحة
في الفقو عمى المذىب األحمد مذىب اإلماـ أحمد، بالغت في إيضاحو رجاء الغفراف، كبينت فيو 

                                                           
1
 .18المرجع نفسه، ص   

 .2002، دار العقيدة، القاىرة، 2، ط10-1/9( ابف ضكياف، إبراىيـ، منار السبيؿ في شرح الدليؿ، 2)
 .194( ابف الشطي، مختصر طبقات الحنابمة، ص3)
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األحكاـ أحسف بياف، لـ أذكر فيو إال ما جـز بصحتو أىؿ التصحيح كالعرفاف، كعميو الفتكل فيما بيف 
 .1الترجيح كاإلتقاف..."أىؿ 

كليذا يظير بكؿ كضكح كجبلء أف دليؿ الطالب ال يذكر سكل ركاية كاحدة، كال يذكر خبلفا في 
 المسائؿ، 

كيعتمد ما صححو المحققكف مف المذىب عمى أنو المذىب، كعميو مدار الفتكل عند أىؿ الترجيح 
 ىػ.1019سنة كاإلتقاف، كابف قدامة كالمرداكم، كغيرىـ، فرغ منو مؤلفو 

 

 المطمب الثاني: شروح الكتاب
 اعتنى المتأخركف مف الحنابمة بكتاب دليؿ الطالب شرحا، كتمؾ الشركح ىي:

"نيؿ المآرب بشرح دليؿ الطالب"، لمفقيو الفرضي عبد القادر بف عمر التغمبي الشيباني ت  .1
، كقد 2المتف ىػ، كىذا الشرح متداكؿ كمطبكع، لكنو غير محرر، كليس بكاؼو بمقصكد1135

 طبع ىذا الكتاب عدة طبعات: 
  ىػ1288في مطبعة بكالؽ في مصر سنة 
  ىػ، كبيامشو الركض المربع.1324في المطبعة الخيرية في مصر سنة 
  ىػ.1374في مطبعة محمد عمي صبيح بالقاىرة سنة 
  ىػ بتحقيؽ الدكتكر محمد سميماف األشقر، 1403طبعة مكتبة الفبلح في الككيت سنة

 .3حسف طبعات ىذا الشرحكىي أ

 كعمى شرح التغمبي حاشيتاف، ىما:

 ىػ.1200حاشية عمى نيؿ المآرب لمشيخ مصطفى الدكماني ت  . أ
 

                                                           

 .1/11( ابف ضكياف، منار السبيؿ في شرح الدليؿ، 1)
 .44( ابف بدراف، المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد، ص2)
 ـ.2000، دار الصميعي، الرياض، 1، ط456اسـ، عبد العزيز، الدليؿ إلى المتكف العممية، ص( ق3)
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حاشية تيسير المطالب إلى فيـ كتحقيؽ نيؿ المآرب شرح دليؿ الطالب، لمشيخ عبد الغني  . ب
 .1انعىػ، كىي حاشية مفيدة جدا كما ذكر الشيخ ابف م1317ياسيف المبدم النابمسي ت 

ىػ، كال يزاؿ مخطكطا، منو 1121مسمؾ الراغب شرح دليؿ الطالب لمشيخ صالح البيكتي ت  .2
 .2[ فقو حنبمي، مف أكؿ الكتاب إلى باب الككالة92نسخة في دار الكتب المصرية برقـ، ]

ىػ كصؿ فيو إلى الحدكد كذكر ابف 1189شرح الدليؿ لمشيخ محمد بف أحمد السفاريني ت  .3
 .3كلـ نجد مف أخبرنا أنو رآه، كالذم يذكر قرأه في ترجمة الشيخ السفاريني"بدراف: "لـ نره 

شرح دليؿ الطالب لمعبلمة إسماعيؿ بف عبد الكريـ بف محيي الديف الدمشقي الشيير بالجراعي  .4
 ىػ، كجاء في مجمديف، كلـ يتمو.1202ت 

شيرة كبيرة بسبب منار السبيؿ في شرح الدليؿ، كىك مف أشير الشركح لكتاب الدليؿ، كناؿ  .5
ىػ، طبع في مجمديف، كمف 1353تخريج أحاديثو، ألفو الشيخ إبراىيـ بف سالـ بف ضكياف ت 
 .4مزاياه ذكر الدليؿ كسياؽ اختيارات شيخ اإلسبلـ ابف تيمية

 المطمب الثالث: حواشي الدليل
 جاء عمى كتاب دليؿ الطالب عدد مف الحكاشي، كىي:

كراسا، كقيؿ في مجمديف البف عكض أحمد بف محمد بف عكض حاشية الدليؿ في نحك ثبلثيف  .1
 .5ىػ، تمميذ الشيخ عثماف بف قائد النجدم1101المرداكم، ت 

حاشية عمى دليؿ الطالب نحك عشرة كراريس لمفتي ركاؽ الحنابمة بمصر مصطفى الدكماني  .2
 .6ىػ1200الدمشقي ت 

 .7ىػ1351حاشية عمى دليؿ الطالب لصالح بف عثماف القاضي ت  .3
 .8ىػ1366حاشية عمى دليؿ الطالب لعثماف بف صالح بف عثماف القاضي ت  .4

                                                           

 .792-2/791( أبك زيد، المدخؿ، 1)
 .457( قاسـ، عبد العزيز، الدليؿ إلى المتكف العممية، ص2)
 .793-792/ 2، كأبك زيد، المدخؿ المفصؿ، 443-442( ابف بدراف، المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 3)
 .793( أبك زيد، المدخؿ المفصؿ، ص4)
 .2/794( المرجع السابؽ، 5)
 .1/442( ابف بدراف، المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 6)
 2/795( أبك زيد، المدخؿ المفصؿ، 7)
 2/795( المرجع السابؽ، 8)
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ىػ، مطبكعة مع متف 1385حاشية عمى دليؿ الطالب لمعبلمة محمد بف العزيز بف مانع ت  .5
 .1الدليؿ، طباعة كنشر المكتب اإلسبلمي بدمشؽ، دكف تاريخ

 المطمب الرابع: طبعات الكتاب وشرحو، وفيو فرعان:
 طبعات كتاب دليؿ الطالب لنيؿ المطالب الفرع األكؿ:

 طبع كتاب دليؿ الطالب عدة طبعات منيا:

 طبعة محمد عمي صبيح كأكالده في القاىرة. .1
طبعة المكتب اإلسبلمي بدمشؽ دكف تأريخ، مع حاشية العبلمة الشيخ محمد بف عبد العزيز  .2

ىػ، كسنة 1389ىػ، كسنة 1381، كما طبعو المكتب اإلسبلمي سنة -رحمو ا-بف مانع 
 ىػ.1400

 ىػ، بتحقيؽ الشيخ عبد ا بف عمر الباردكم.1405طبعة مؤسسة الكتب الثقافية سنة  .3
ىػ، بعناية الشيخ سمطاف بف عبد الرحمف 1417، سنة 1طبعة مؤسسة الرسالة ببيركت، ط .4

 العيد.
 .2ىػ، بتحقيؽ الدكتكر محمكد حسف أبك ناجي الشيباني1418طبعة مؤسسة العبيكاف سنة  .5

 الفرع الثاني: طبعات منار السبيؿ في شرح الدليؿ

 طبع منار السبيؿ في شرح الدليؿ طبعات كثيرة منيا:

ىػ، في مجمديف، كقؼ عمى طبعة 1378طبعة مؤسسة دار عبد السبلـ، الطبعة األكلى سنة  .1
 زىير الشاكيش.

 ىػ.1404طبعة المكتب اإلسبلمي في دمشؽ  .2
 ػ، كعميو حاشية النكت كالفكائد، عصاـ القمعجي.ى1404طبعة مكتبة اإلحساف في دمشؽ  .3
 ىػ.1412طبعة مؤسسة قرطبة في القاىرة  .4

                                                           

 .457( قاسـ، عبد العزيز، الدليؿ إلى المتكف العممية، ص 1)
 .453-452د العزيز، الدليؿ إلى المتكف العممية، ص(قاسـ، عب2)
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ىػ، 1416طبعة المكتبة التجارية في مكة المكرمة، كمكتبة نزار مصطفى الباز في الرياض  .5
في ثبلثة مجمدات، تحقيؽ الشيخ أبي عائش عبد المنعـ إبراىيـ، كىي طبعة معتنى فييا 

 اآلثار.بتخريج األحاديث ك 
ىػ، بتحقيؽ كتعميؽ كتخريج الشيخ محمد عيد 1417طبعة مكتبة المعارؼ في الرياض  .6

 العباسي في ثبلثة مجمدات.
ىػ، بتحقيؽ الشيخ نظير بف محمد 1418طبعة دار الصميعي لمنشر كلتكزيع في الرياض  .7

 .1الفاريابي، في ثبلثة مجمدات
شراؼ حممي الرشيدمـ، 2000ىػ/1422طبعة دار العقيدة في القاىرة  .8  .2بعناية كا 

 

 المطمب الخامس: منظومات الدليل
المعركفة، ككاف منتشرا عند السابقيف  يالنظـ: ىك صياغة العبارة النثرية شعرا، عمى بحكر الشعر العرب

كألفية ابف مالؾ في النحك، كالنشر في القراءات العشر لمجزرم، كغيرىا الكثير، كقد جاء في نظـ 
 كمات اآلتية:الدليؿ المنظ

"نظـ الدليؿ" في ثبلثة آالؼ بيت مف الشعر، نظمو محمد بف عريكاف النجدم المتكفى بعد  .1
 .3ىػ في السكداف، كقاؿ ابف حميد: "ال بأس بو" أم بنظمو1217سنة 

بيتا مف الشعر، لمشيخ عبد القادر القصاب ت  1476تيسير المطالب نظـ دليؿ الطالب، في  .2
 .4ىػ1360

بيتا مف الشعر، كسماىا الحائمية لسميماف بف عطية المزيني  160الدليؿ في  نظـ البيكع مف .3
 .5ىػ1363ت 
 

                                                           

 .454-453( قاسـ، عبد العزيز، الدليؿ إلى المتكف العممية، ص1)
 ـ.2000، دار العقيدة، القاىرة، 1السبيؿ في شرح الدليؿ، ط ( ابف ضكياف، منار2)
 .2/795( أبك زيد، المدخؿ المفصؿ، 3)
 .457العممية، ص( قاسـ، عبد العزيز، الدليؿ إلى المتكف 4)
 .2/795أبك زيد، المدخؿ المفصؿ،  5
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بيت مف الشعر، لعميا قطعة لمشيخ عبد الرحمف بف ناصر  ةنظـ دليؿ الطالب في أربعمائ .4
 .1ىػ1376السعدم المفسر الشيير ت 

طبع في دمشؽ  الذىب المنجمي في الفقو الحنبمي، لمشيخ مكسى بف محمد شحادة، معاصر، .5
 .2ىػ في جزئيف، بنشر دار الفكر، كمع النظـ المذككر شرح الناظـ1401الطبعة األكلى سنة 

بعد ذكر منظكمات الكتاب تبيف أنو نظـ خمس مرات، كىذا يدؿ عمى العناية بالكتاب ألىميتو في الفقو 
 الحنبمي كعمك مكانتو.

 المطمب السادس: تخريج أحاديث شرح الكتاب
ىػ، كىك مف 1353لكتاب الدليؿ، منار السبيؿ في شرح الدليؿ لمشيخ إبراىيـ بف ضكياف تأشير شرح 

 عمماء نجد المعركفيف، كلقي ىذا الشرح قبكال كبيرا ألسباب كثيرة منيا:

 صغر حجمو فيك يقع في جزئيف فقط. .1
صمى ا عميو –كثرة األحاديث، كبمغت ثبلثة آالؼ حديث أك زادت، جميا مرفكعة لمنبي  .2

. كقاـ بميمة تخريج أحاديث منار السبيؿ محدث العصر الشيخ المرحـك محمد ناصر -كسمـ
الديف األلباني في كتاب سماه "إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ". كالذم دفعو إلى 

 تخريج أحاديث ىذا الكتاب األسباب اآلتية:
"منار السبيؿ ىك مف أميات كتب اإلماـ أحمد إماـ أىؿ السنة، الذم جمع مف األحاديث  .أ 

مادة غزيرة قمما تتكافر في كتاب فقيي آخر في مثؿ حجمو، إذ ىك جزءاف فقط، حتى بمغ 
 .-صمى ا عميو كسمـ–عددىا ثبلثة آالؼ حديث أك زادت جميا مرفكعة لمنبي 

كطبلبو كتاب مطبكع في تخريج كتاب في الفقو الحنبمي  أنو ال يكجد بيف أيدم أىؿ العمـ .ب 
كما لممذاىب األخرل، خذ مثبل كتاب "نصب الراية ألحاديث اليداية" في الفقو الحنفي 
لمحافظ جماؿ الديف الزيمعي، ك"تمخيص ابف حجر العسقبلني"، فرأيت مف كاجبي تجاه إماـ 

كذلؾ  -رحمو ا تعالى–فقيو السنة كمف حقو عمي أف أقكـ بخدمة متكاضعة لمذىبو ك 
 بتخريج أحاديث الكتاب.

 أنني تكخيت بذلؾ أف أككف عكنا لطبلب العمـ كالفقو عامة كالحنابمة خاصة. .ج 

                                                           
 .2/795أبك زيد، المدخؿ المفصؿ ،  1
 .458قاسـ، عبد العزيز، الدليؿ إلى المتكف العممية، ص 2
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" .د  . كقد طبع في المكتب 1تصفية الكتب الفقيية مف األحاديث الضعيفة كالمكضكعة
 ـ الطبعة الثانية.1985اإلسبلمي في بيركت 

 ألدلة المذىب، لكف عمى الناظر فيو التنبو ألمريف: كىذا الكتاب قدـ خدمة جميمة
كثرة ما فيو مف الكىـ كالغمط بحيث أف الناظر فيو يحتاج إلى تطبيؽ ما ذكر عمى  األول:

 المصادر التي عزا إلييا، كقد اختبرتو في مكاطف كثيرة فكجدت األمر كذلؾ.
أك تضعيفا ال يكافؽ عمى  في النتيجة الحكمية لمحديث تصحيحا -أثابو ا–: أنو الثاني

كثير مف أحكامو، فكاف ال بدمف معرفة المرتبة عند الحفاظ كجماعة النقاد، كتنزيميا عمى 
 .2القكاعد االصطبلحية لمف ممؾ اآللة

كالذم ذكره المرحكـ بكر أبك زيد: "كقد فات العبلمة األلباني بعض األحاديث فقاؿ: "لـ أقؼ عميو"، أك 
صالح بف عبد العزيز بف محمد آؿ الشيخ كزير األكقاؼ السعكدم السابؽ كتابا  "لـ أجده" فألؼ الشيخ

 .3سماه "التكميؿ لما فات تخريجو مف إركاء الغميؿ""

، لـ يخرجيا، فألؼ عبد العزيز 5كالمرفكعة 4كالشيخ صالح آؿ الشيخ قد فاتو بعض األخبار المكقكفة
 .6ج مف األحاديث كاآلثار في إركاء الغميؿ"الطريفي كتابا سماه "التحجيؿ في تخريج ما لـ يخر 

إال أف العبلمة األلباني قد صحح بعض األحاديث في إركاء الغميؿ، كقد أعميا األئمة المتقدمكف، 
فنيض ليذه الميمة الصعبة الدكتكر أحمد الخميؿ، كألؼ كتابا سماه "مستدرؾ التعميؿ عمى إركاء 

التي صححت في اإلركاء كأعميا األئمة المتقدمكف، مع  ثاديالغميؿ" كىك دراسة حديثة تعنى ببياف األح
شرح تمؾ العمؿ، فقد ضعؼ أحاديث صححيا األلباني، كصحح أحاديث ضعفيا األلباني، كشرح العمؿ، 

 .7كاستدرؾ عمى تخريج األلباني لمحديث كالحكـ عميو

                                                           
 ـ.1985، المكتب اإلسبلمي، بيركت، 2، ط10-1/9األلباني، محمد ناصر الديف، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ،  1
 .794-2/793يد، المدخؿ المفصؿ، أبك ز  2
 ـ.1996، دار العاصمة، الرياض، 1، ط7آؿ الشيخ، صالح بف عبد العزيز، التكميؿ لما فات تخريجو مف إركاء الغميؿ، ص 3
المكقكؼ: الحديث المكقكؼ: ىك ما ركم عف الصحابي مف قكؿ لو أك فعؿ أك تقرير متصبل كاف أك منقطعا، كاشترط بعضيـ أف يككف  4
 .380صؿ اإلسناد إلى الصحابي غير منقطع. الخطيب، أصكؿ الحديث، صمت

خاصة مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير متصبل كاف أك منقطعا بسقكط  -صمى ا عميو كسمـ–المرفكع: الحديث المرفكع ىك ما أضيؼ إلى النبي  5
 ـ.1989كت، ، د.ط، دار الفكر، بير 355الصحابي منو أك غيره. الخطيب، محمد، أصكؿ الحديث، ص

 ـ.2003، مكتبة الرشيد، الرياض، 1، ط1/7الطريفي، عبد العزيز، التحجيؿ في تخريج ما لـ يخرج مف األحاديث كاآلثار في إركاء الغميؿ،  6
 ـ.2008، دار ابف الجكزم، الرياض، 1، ط18-9الخميؿ، أحمد، مستدرؾ التعميؿ عمى إركاء الغميؿ، العبادات، ص 7
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خريج الحديث أك األثر أك كبالجممة فالكتاب رائع كىك بحث عممي اتبع فيو مؤلفو المنيج العممي في ت
 الخبر، كالحكـ عميو عند المتقدميف كعند الشيخ األلباني.

كىكذا تبيف أف الدليؿ مف المتكف العممية الصغيرة، كلقي شرحا شييرا، كىك منار السبيؿ، كخرج أحاديثو 
مييا ناصر الديف األلباني، كقد فاتو بعض التخريجات فاستيدرؾ ع -رحمو ا تعالى–محدث العصر 

 في أكثر مف مؤلؼ أشرت إلييا سابقا.

 المطمب السابع: القيمة العممية لمكتاب
 يتميز كتاب دليؿ الطالب بميزات أىميا:

 ىك المتف الثاني المختصر في المذىب. .1
 ىك المتف المعتمد في طبقتو فمف بعدىـ، عند عمماء الشاـ كالقصيـ. .2
 كاحدا في المسائؿ.ال يذكر إال ركاية كاحدة، كال يذكر إال خبلفا  .3
 مشيكر بيف أتباع المذىب. .4
 .1دقيؽ العبارة .5

كليذا نجد أف ىذا المتف المختصر قد لقي عناية كبيرة عند متأخرم الحنابمة، مف حيث الدراسة ككثرة 
الشركح كالحكاشي كالنظـ، كذلؾ لما عرفكه مف غزارة عممو ككثرة فكائده، كما عنكا بو إال لجبللة قدره 

يـ بما تضمنو مف التحقيؽ، كليذا قاؿ مؤلفو: "لـ أذكر فيو إال ما جـز بصحتو أىؿ عندىـ كمعرفت
 .2التصحيح كالعرفاف، كعميو الفتكل فيما بيف أىؿ الترجيح كاإلتقاف"

كثرة الشركح كالحكاشي كالمنظكمات التي أضيفت عمى المتف األصؿ "الدليؿ"  -سابقا–كقد بينت 
بؿ أىميتو في أنو متف مختصر، كاعتمد عند المتأخريف مف فصغر حجمو ال يعني عدـ األىمية، 

 الحنابمة، كىك مف المتكف المعتمدة في الفقو الحنبمي.

  

                                                           

 .2/791، كأبك زيد، المدخؿ المفصؿ، 442ؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، صابف بدراف، المدخ 1

 
 .11ابف ضكياف، منارالسبيؿ في شرح الدليؿ، ص 2
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المبحث الثاني: تأثير مرعي الكرمي في الفقو الحنبمي من خالل كتابو "غاية المنتيى في الجمع بين 
 اإلقناع والمنتيى"

 وفيو المطالب اآلتية:

 التعريف بالحجاوي وكتابو "اإلقناع"المطمب األول: 

 المطمب الثاني: "التعريف بابن النجار وكتابو "منتيى اإلرادات"

 المطمب الثالث: التعريف بـ"غاية المنتيى" وعمل الكرمي فيو

 المطمب الرابع: شروح الكتاب
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في الجمع بين  المبحث الثاني: تأثير مرعي الكرمي في الفقو الحنبمي من خالل كتابو "غاية المنتيى
 اإلقناع والمنتيى"

 المطمب األول: التعريف بالحجاوي وكتابو "اإلقناع"
 أوال: التعريف بالحجاوي

مؤلؼ كتاب اإلقناع ىك العبلمة الفقيو األصكلي محقؽ المذىب مكسى بف أحمد بف مكسى الحجاكم 
 المقدسي ثـ الصالحي.

طيف كنسب إلييا فقيؿ الحجاكم، ثـ رحؿ إلى ىػ في قرية حجة، كىي مف قرل نابمس بفمس895كلد سنة 
دمشؽ، قاؿ عنو ابف العماد: "مفتي الحنابمة كشيخ اإلسبلـ بيا، كاف إماما، بارعا، أصكليا، فقييا، 

 .1محدثا، كرعا"

 .2ىػ"968كقاؿ ابف حميد: "انفرد في عصره بتحقيؽ مذىب اإلماـ أحمد كصار إليو المرجع ت 

"اإلقناع لطالب االنتفاع" ك"زاد المستقنع في اختصار المقنع كحاشية عمى آثاره العممية كثيرة كمنيا 
 .3التنقيح المشبع" ك"منظكمة الكبائر كشرح المفردات"

 ثانيا: التعريف باإلقناع

 االسـ الكامؿ لمكتاب "اإلقناع لطالب االنتفاع"

ؤلؼ أحد مؤلفا مثمو في قاؿ ابف العماد: "كتاب اإلقناع جرد فيو الصحيح مف مذىب اإلماـ أحمد لـ ي
 .4تحرير النقكؿ ككثرة المسائؿ"

 

                                                           
 .8/328ابف العماد، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب،  1
 .1134/ 3ابف حميد، السحب الكابمة،  2
 .3/1135المرجع السابؽ،  3
 .8/327خبار مف ذىب، ابف العماد، شذرات الذىب في أ 4
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كقاؿ ابف بدراف: "مجمد ضخـ، كثير الفكائد، جـ المنافع، لمعبلمة المحقؽ مكسى بف أحمد بف مكسى 
بف سالـ ابف عيسى الحجاكم المقدسي ثـ الدمشقي ثـ الصالحي، بقية المجتيديف، كالمعكؿ عميو في 

 .1ة..."مذىب أحمد في الديار الشامي

كأما منيج المؤلؼ فيك "االختصار في العبارة، كتجريده عف الدليؿ كالتعميؿ في الغالب، ككضعو عمى 
قكؿ كاحد، كىك ما رجحو أىؿ الترجيح كالقاضي عبلء الديف المرداكم في كتبو، كىي "اإلنصاؼ" 

يعزك الحكـ إلى قائمو ك"تصحيح الفركع"ك "التنقيح المشبع" كقد يذكر بعض الخبلؼ إذا كاف قكيا، كقد 
في بعض األحياف، خركجا مف التبعة، كقد يطمؽ الخبلؼ في بعض األحياف لعدـ مصحح، كمراده 

 .2"-رحمو ا تعالى–بالشيخ عند إطبلقو شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 

 كتميز كتاب اإلقناع بالميزات اآلتية:

 كثرة المسائؿ. .1
 تحرير النقكؿ. .2
 سيكلة عبارتو ككضكحيا. .3
 .3بالدليؿ كالتعميؿ عنايتو .4

كليذه المزايا صارت لو عند األصحاب المنزلة العظيمة، كالرتبة الرفيعة، كعمى مسائمو تدكر الفتيا، 
كمرجع لمقضاء، كعكؼ عميو المتأخركف بالتحشية كاالختصار كحؿ الغريب، كقد زاد في اعتماده 

 كقبكلو كثرة شركحو، كمنيا:

ىػ، كالذم أكسب اإلقناع 1051عبلمة منصكر البيكتي ت ""كشاؼ القناع عف متف اإلقناع"، لم .1
شيرة كاسعة بشرحو الذم عكؿ فيو في الغالب عمى المبدع كشرح المنتيى، كعزا بعض األقكاؿ 
إلى قائمييا، كعمؿ كدلؿ ألغمب األحكاـ مع االختصار، كبيف المعتمد في المكاضع التي 

نتيى مع ذكر الخبلؼ، كقاؿ السفاريني تعارض كبلـ صاحب اإلقناع فييا، أك خالؼ فييا الم
. كقاؿ عنو محمد آؿ إسماعيؿ: "مف أحسف ما ألؼ في 4ىػ:"ىك أحسف شركحو""1188ت 

                                                           
 .441ابف بدراف، المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ص 1
 ـ.1999، عالـ الكتب، الرياض، 2، تحقيؽ عبد المحسف التركي، ط6-1/5الحجاكم، شرؼ الديف، اإلقناع،  2
 .766-2/765أبك زيد، المدخؿ المفصؿ،  3
 .2/767أبك زيد، المدخؿ المفصؿ،  4
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المذىب، كىك مطكؿ، كاضح العبارة، مسائمو محررة، مقركنة بالدليؿ كالتعميؿ، كمناقشة أدلة 
ضاة كطمبة العمـ، المخالفيف في بعض المكاطف، كيعد ىذا الشرح مرجعا ميما لكثير مف الق

 .1كىك مطبكع في ستة مجمدات"
ىػ، جد الشيخ محمد بف عبد الكىاب، كقد 1079شرح سميماف بف عمي بف مشرؼ التميمي ت  .2

ىػ، إذا التقيا، فأطمعو 1049أتمفو لما اطمع عمى شرح الشيخ منصكر البيكتي في حج عاـ 
 .2لما لديو فأتمفو الشيخ منصكر البيكتي عمى شرحو "كشاؼ القناع" فكجده مطابقا

 

 المطمب الثاني: "التعريف بابن النجار وكتابو "منتيى اإلرادات"
 أوال: التعريف بابن النجار

"ىك العبلمة الفقيو األصكلي: محمد بف أحمد بف عبد العزيز الفتكحي، المصرم، الحنبمي، المعركؼ 
كبار فقياء الحنابمة كقاضي قضاتيـ ىػ بالقاىرة، كاف كالده مف 898بابف النجار، تقي الديف، كلد سنة 

بالديار المصرية في زمانو، كمف آثاره: شرح الكككب المنير المسمى "بمختصر التحرير" كىك مف كتب 
 .3ىػ عمى قكؿ األكثر"972أصكؿ الفقو الميمة عند الحنابمة، ككانت كفاتو 

 ثانيا: التعريف بكتاب "منتيى اإلرادات"

 يى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح كزيادات"االسـ الكامؿ لمكتاب ىك "منت

قاؿ ابف بدراف: "كتاب مشيكر، عمدة المتأخريف في المذىب، كعميو الفتكل فيما بينيـ، تأليؼ 
 4العبلمة..."

كقيمة الكتاب العممية تظير في أف مؤلفو جمع فيو بيف كتابيف قيميف كانت ليما الصدراة في تحقيؽ 
ىػ، كىك أشير المتكف بعد 620عبلمة المذىب مكفؽ الديف ابف قدامة تالمذىب كىما "المقنع" ل

مختصر الخرقي، كلقي عناية كبيرة في الشركح كالحكاشي، كتخريج أحاديثو كتصحيحو كتنقيحو، 

                                                           
 ىػ.1408، مكتبة المعارؼ، الرياض، 1،ط40آؿ إسماعيؿ، محمد بف عبد الرحمف، الآللئ البيية في كيفية االستفادة مف الكتب الحنبمية، ص 1
 .2/767أبك زيد، المدخؿ المفصؿ،  2
 .2/856، ابف حميد، السحب الكابمة، 3/356المحبي، خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر،  3
 .440-439ابف بدراف، المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ص 4
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ىػ، الذم ىك تصحيح لكتاب المقنع 885ككتاب "التنقيح المشبع في تحرير أحكاـ المقنع" لممرداكم ت 
 .1الذم ال تخفى أىميتو عند متأخرم الحنابمة كاختصار لكتاب اإلنصاؼ

فجاء ىذا الكتاب "منتيى اإلرادات" محيطا بالكتابيف المذككريف، كجامعا لشمميما فحقؽ ما كاف محتاجا 
إليو المذىب، كاعتمده المتأخركف مف عصر المؤلؼ، حتى كاف كالد المؤلؼ يقرؤه لمطبلب كيثني 

بمو مف متكف المذىب المطكلة، لذلؾ اشتغؿ بو عمماء الشركح عميو، ككاد الكتاب لشيرتو ينسي ما ق
 كالحكاشي كالتعميقات، كمف شركح المنتيى:

 شرح منتيى اإلرادات لممؤلؼ نفسو )الفتكحي(. .1
 ىػ.1051شرح منتيى اإلرادات لمبيكتي ت  .2
 ىػ.1089"بغية أكلي النيى في شرح المنتيى البف العماد، صاحب شذرات الذىب، المتكفى  .3
المنتيى لمعكفي، تمميذ الشيخ منصكر، إبراىيـ بف أبي بكر الذنابي العكفي المتكفى شرح  .4

 ىػ.1094بمصر 
 .2شرح المنتيى لتاج الديف البيكتي، تمميذ الفتكحي .5

كأما منيج المؤلؼ في الكتاب فذكره في المقدمة، كما ىي طريقة أكثر المؤلفيف، كىي الجمع 
التنقيح المشبع لعبلء الديف المرداكم، الذم ىك تصحيح بيف مسائؿ كتابي المقنع البف قدامة ك 

لممقنع، في كتاب كاحد مع زيادة بعض المسائؿ الميمة، كحذؼ ما يستغنى عنو مف عبارة 
الكتابيف، أك أحدىما، أك ذكر أخصر، كحذؼ القكؿ المرجكح كما بني عميو مف الفركع، كال 

كاف مقدما أك مصححا في غيره ما لـ يكف يذكر ما فيو إال ما قدـ أك صحح في التنقيح، كلك 
غير المقدـ كغير المصحح في التنقيح عميو عند الحنابمة، أك قاؿ بعضيـ: "إنو المشيكر أك 
اختمؼ التصحيح لـ يبمغ مصحح الثاني، رتبة مصححي األكؿ كثرة أك تحقيقا، فربما يشير إلى 

ذا لـ يجد تصحيحا قاؿ: قيؿ، ذا كاف القكالف لكاحد  الثاني تصريحا أك تمكيحا، كا  كىك نادر، كا 
مف األصحاب كلـ ينقؿ عف غيره فإنو يحكيو بقكلو: فيو احتماالف مف غير ترجيح، إلطبلؽ 

 .3قائميما"

                                                           
 .2/731أبك زيد، المدخؿ المفصؿ،  1
 .782-2/780أبك زيد، المدخؿ المفصؿ،  2
، عالـ الكتب، بيركت، د.ت، 1، تحقيؽ عبد الغني عبد الخالؽ، ط1/6ابف النجار، منتيى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح كزيادات،  3

 ـ.1998، دار الكطف، الرياض، 1، ط34-33جيبلف، عبد العزيز، المسائؿ التي اختمؼ فييا اإلقناع كالمنتيى، صالح
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 المطمب الثالث: التعريف بـ"غاية المنتيى" وعمل الكرمي فيو
جاء الشيخ مرعي كقاـ بعد التعريؼ باإلقناع لطالب االنتفاع لمحجاكم كمنتيى اإلرادات البف النجار، 

 بجمع الكتابيف في كتاب كاحد أسماه "غاية المنتيى في الجمع بيف اإلقناع كالمنتيى".

قاؿ ابف بدراف: "كتاب جميؿ لمشيخ مرعي الكرمي، جمع فيو بيف اإلقناع كالمنتيى، كسمؾ فيو مسالؾ 
جاء متأخرا عمى حيف فترة مف المجتيديف، فأكرد فيو اتجاىات لو كثيرة، يعنكنيا بمفظ "كيتجو"، كلكنو 
 .1عمماء ىذا المذىب، كتمكف التقميد مف أفكارىـ فمـ ينتشر انتشاره غيره..."

في كصيتو ألحد تبلمذتو النجدييف: "كعميؾ  -رحمو ا تعالى-ىػ 1189كقاؿ العبلمة السفاريني ت 
 .2لغاية"بما في الكتابيف: اإلقناع كالمنتيى، فإذا اختمفا فانظر ما يرجحو صاحب ا

كما –كأما منيجو في الكتاب فيك "جمع بيف كتابي اإلقناع كمنتيى اإلرادات كما صرح في عنكانو 
كضـ إلييما بعض الفكائد كالفرائد، كحذؼ ما رأل االستغناء عنو، حريصا عمى ما ال بد  -بينت سابقا

فا ليما كيشير إلى ما منو، مشيرا لخبلؼ اإلقناع ب "خبلفا لو" فإف تناقض زدت ىنا كليما بػ "خبل
 .3يرجحو عند خبلفيما ب "يتجو" فإف ترددت زدت احتماؿ..."

كىذا يدؿ عمى أف مؤلفو ألفو كىك متبحر في الفقو كخبلفاتو، ألنو سمؾ فيو مسالؾ المجتيديف في 
التصحيح كالترجيح كاالختيار، كاالتجاىات بقكؿ الشيخ مرعي "كيتجو" كصار لؤلصحاب حكليا بحكث 

 .4اتكمناقش

كىذا الكتاب معتمد عند طبقة المؤلؼ فمف بعدىـ مف المتأخريف، العتماد أصميو عندىـ، كىما: 
ف كاف لـ ينتشر مثؿ انتشارىما لضعؼ المحصميف لو كالمحققيف، كاإلقناع  اإلقناع كمنتيى اإلرادات، كا 

بالفركع الكثيرة المنثكرة  كالمنتيى كتاباف عظيماف عمييما مدار الفتيا كالقضاء عند الحنابمة، إلشباعيما
في كتب المذىب السابقة ليما، كليذا نجد أف الحنابمة قد اعتنكا بيذا الكتاب عناية كبيرة مف خبلؿ 

 تدريسو، كشرحيـ لو، ككتابة الحكاشي كالتقريرات، كىذا ما سنتعرؼ عميو الحقا.
                                                           

 .443ابف بدراف، المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ص 1
 .2/786أبك زيد، المدخؿ المفصؿ،  2
 .1/48الكرمي، مرعي، غاية المنتيى،  3
 .1/786أبك زيد، المدخؿ المفصؿ،  4
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 المطمب الرابع: شروح كتاب غاية المنتيى
رة، لكنو لـ يكمؿ مف شركحو إال كاحدا، كىك شرح الرحيباني "مطالب لقي غاية المنتيى شركحا كثي

 أكلي النيى" كمف شركحو:

ىػ، حرره تحريرا 1089شرح غاية المنتيى البف العماد، صاحب شذرات الذىب، المتكفى سنة  .1
. كقاؿ ابف 1أنيقا كصؿ فيو إلى باب الككالة، كسماه بغية أكلي النيى شرح غاية المنتيى"

 .2رحو شرحا لطيفا دؿ عمى فقيو كجكدة قممو، لكنو لـ يتمو"بدراف: "ش
ىػ، أكمؿ بو شرح ابف 1202شرح غاية المنتيى لمجراعي إسماعيؿ بف عبد الكريـ الحسيني ت .2

 .3العماد مف باب الككالة إلى باب النكاح
مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى لمرحيباني مصطفى بف سعد السيكطي الرحيباني  .3

. كقاؿ ابف حميد عف ىذا الشرح: "حقؽ فيو كدقؽ، 4ىػ، كىك مطبكع في ستة مجمدات1240ت
 .5كفتح فيو ىذا الباب المغمؽ، كلـ يتـ شرح غير ىذا شرح المترجـ فكانت كرامة لو..."

 كىذا الشرح يتككف مف ثبلثة شركح:

 في شرحو لممنتيى.إذا جاء إلى عبارة المتف مف المنتيى عمؽ عمييا عبارة الشيخ البيكتي  .أ 
إذا جاء إلى عبارة المتف مف اإلقناع عمؽ عمييا عبارة الشيخ البيكتي أيضا في شرحو  .ب 

 لئلقناع.
ذا جاء إلى عبارة المتف مف اتجاىات الشيخ مرعي كاف قصارل أمره أف يعمؽ عمييا  .ج  كا 

 بقكلو: "لـ أجده ألحد مف األصحاب".
 

                                                           
 . 2/727أبك زيد، المدخؿ المفصؿ،  1
 .443ابف بدراف، المدخؿ، ص 2
 .788-2/787أبك زيد، المدخؿ المفصؿ،  3
 .39الحجيبلف، المسائؿ التي اختمؼ فييا اإلقناع كالمنتيى، ص 4
 .3/1127ابف حميد، السحب الكابمة،  5
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رحيف، كخامسيا ىك زكائد كاتجاىات الشيخ فصار ىذا الكتاب يجمع أربعة كتب: متنيف، كش
 .1الكرمي

ىػ، ابتدأ فيو مف كتاب 1136شرح الغاية البف عفالؽ محمد بف عبد الرحمف األحسائي ت .4
البيكع، فكصؿ فيو إلى الصمح، كحقؽ كدقؽ، بعد ذكر شركح الكتاب لـ يرى النكر إال كتابا 

ىػ، 1240المنتيى لمرحيباني ت كاحدا أتمو مؤلفو، كىك مطالب أكلي النيى فش يرح غاية
 .2كطبع في ستة مجمدات، أما شركح اآلخريف فمـ تتـ؛ ألنيـ تكفكا أثناء شرحيـ لمكتاب

 زكائد الغاية كشركحيا:

 ىػ.1135شرح زكائد الغاية، مجمد لمتغمبي صاحب "نيؿ المآرب" ت .1
نحة مكلى ىػ، كاسمو "م1274شرح زكائد الغاية، لتمميذ الرحيباني حسف بف عمر الشطي ت .2

الفتح في تجريد زكائد الغاية كالشرح" أم غاية المنتيى لمشيخ مرعي الكرمي، كشرح شيخو 
 .3السيكطي الرحيباني كىك مجمد كبير كقد طبع في حاشيتو "مطالب أكلي النيى"

 

 المطمب الخامس: أىمية كتاب غاية المنتيى والقيمة العممية لو
مؤلفو الشيخ مرعي الكرمي جمع بيف كتابيف ترجع أىمية كتاب غاية المنتيى إلى أف 

عظيميف عمييما مدار الفتيا كالقضاء عند األصحاب منذ تأليفيما في القرف العاشر حتى 
عصرنا، كىما "اإلقناع" لمحجاكم، ك"منتيى اإلرادات" البف النجار، إلشباعيما بالفركع الكثيرة 

 .4لترجيح كالتنقيح كالتحقيؽالمنثكرة في كتب المذىب السابقة ليما، كما ليما مف ا
كليذا اعتنى فقياء الحنابمة بيذا الكتب مف حيث التدريس كالشرح ككتابة الحكاشي 

، كأشار العبلمة السفاريني إلى أحد تبلمذتو النجدييف: -كقد أشرت إلييا سابقا–كالتقريرات 
، أم 5احب الغاية""كعميؾ بما في الكتابيف اإلقناع كالمنتيى، فإذا اختمفا فانظر ما يرجحو ص

                                                           
 .2/788. كأبك زيد، المدخؿ المفصؿ، 443ابف بدراف، المدخؿ، ص 1
 .2/789ك زيد، المدخؿ المفصؿ، أب 2
 .2/789المرجع نفسو، 3
 .2/789أبك زيد، المدخؿ المفصؿ،  4
 .2/786المرجع نفسو،  5
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الشيخ مرعي الكرمي في غاية المنتيى، كىذا يدؿ عمى قكة ترجيحات الكرمي بيف الكتابيف، 
 كىك مبمغ لـ يبمغو إال الفقياء المتبحركف في المذىب.

إال أننا نجد أف بعض عمماء المذىب مف النجدييف ليـ تعقيبات عمى اتجاىات الشيخ 
ىاتو مخالفة لممنقكؿ، كلكبلـ فقياء المذىب، ككضعو مرعي في الغاية، كقالكا: "عف اتجا

 .1الدكتكر بكر أبك زيد تحت عنكاف الكتب المنتقدة
لكف العبلمة ابف بدراف الدمشقي انتصر لمشيخ المرعي فقاؿ:"كتاب جميؿ لمشيخ مرعي 
الكرمي، جمع فيو بيف اإلقناع كالمنتيى، كسمؾ فيو مسالؾ المجتيديف فأكرد فيو اتجاىات لو 

 .2كثيرة يعنكنيا بمفظ )كيتجو(..."
ىػ، فاعتنى بتأليفو كتشييده كترصيفو حتى 1243كقاؿ الشيخ مصطفى الرحيباني ت

صار مف أجؿ كتب المذىب قدرا، كأجمعيا لميمات مسائمو طرا، مشتمبل عمى فكائد لـ يسبؽ 
 .3إلييا، كحاكيا تعقد الخناصر عمييا مف صحيح النقكؿ كغرائب المنقكؿ"

–ىػ، فقاؿ: "كال شؾ أف مؤلؼ المتف 1274انتصر لو الشيخ حسف الشطي تككذلؾ 
أتى بأبحاث مفيدة ال يستغني الطالب عنيا، كال بد لممحصؿ منيا، كقد  -غاية المنتيى

اعترض بعض أىؿ العمـ مف النجدييف بأف أبحاثو مخالفة لممنقكؿ، كال مكافؽ لو في ذلؾ، 
المذىب، كليس األمر كما قيؿ، فإف الكثير منيا ما ىك كأنيا مخالفة لمقكاعد، كلكبلـ فقياء 

صريح في بحث غيره كمنيا ما ىك مفيكـ في كبلميـ، كمنيا المكافؽ لمقكاعد، كمنيا ما لو 
نظائر في كبلميـ تؤيد، كيؤخذ مف عباراتيـ، إال النادر منيا عمى حسب ما يظير، كربما 

 .4صرح ببحثو األصحاب في بابو" يذكر الفرع في غير محمو لمناسبة كيبحث فيو، كقد
كبناء عمى ما قالو بعض عمماء الحنابمة، في اتجاىات الشيخ الكرمي ىي المعتمدة 
ف خالفو بعض العمماء النجدييف ال ينقص مف قيمتو، ففي  كالراجحة في المذىب الحنبمي، كا 

نو أكثر مف المذاىب الفقيية أقكاؿ كثيرة في المسألة الكاحدة، كبعض أئمة المذىب يصدر م
قكؿ في المسألة الكاحدة، مثؿ القكؿ المتقدـ كالقكؿ األخير في المسألة الكاحدة، كليذا رأينا 

                                                           
 .2/1029أبك زيد، المدخؿ المفصؿ  1
 .443ابف بدراف، المدخؿ، ص 2
 ـ.2009كت، ، دار الكتب العممية، بير 1، ط19/ 1الرحيباني، مصطفى، مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى،  3
 جريد زكائد الغاية كالشرح، مقدمة الكتاب.ابف الشطي، حسف، منحة مكلى الفتح في ت 4
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عمماء الحنابمة يقبمكف عمى كتاب الشيخ الكرمي بالشركح كالحكاشي كالتقريرات ألنو ميـ، 
 كيعتمد الراجح كالمعتمد في المذىب الحنبمي.
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 الحنبمي من خالل رسالتو في التمفيق المبحث الثالث: ثأثير مرعي الكرمي في الفقو
 

ىناؾ رسالة صغيرة لمشيخ مرعي الكرمي في التمفيؽ، أفتى فييا بجكاز تتبع الرخص كالتمفيؽ 
في العبادة، ثـ جاء العبلمة السفاريني فانبرل لمرد عمى ىذه الفتكل كبيف حقيقة بطبلنيا، مع مقتضى 

أف سد ىذا الباب مف أعظـ األعماؿ عند ا،  كحكمة التشريع، كبيف فسادىا مف عدة أكجو، كبيف
 .1كنشر رسالتو "التحقيؽ في بطبلف التمفيؽ، كقد نشرت

 كالذم دعاني إلى بياف رأم الكرمي في التمفيؽ األسباب اآلتية:
 اصطبلح التمفيؽ نشأ متأخرا في حدكد القرف الثامف اليجرم. .1
 الذيف قالكا بالتمفيؽ.العبلمة مرعي الكرمي مف عمماء الحنابمة المتأخريف  .2
ىذا المصطمح الجديد عمى المذاىب اإلسبلمية ال بد مف معرفة رأم عمماء الذاىب الفقيية  .3

كىك أكؿ الحنابمة الذيف قالكا  -في حدكد عممية–فيو، كقد كاف لمعبلمة الكرمي رأم فيو 
 بالتمفيؽ، كقد سبقو بعض العمماء في المذاىب األخرل قالكا بو.

مي في جكاز التمفيؽ ليس المعتمد في المذىب الحنبمي؛ ألف المذىب قكؿ مرعي الكر  .4
الحنبمي ال يأخذ بالتمفيؽ، كفيو خبلؼ، فبل بد مف إبراز فتكل الشيخ الكرمي في التمفيؽ؛ 

 ألنو سبقو في جكازه فقياء آخركف، كلكف مف مذاىب مغايرة.

 

 المطمب األول: تعريف التمفيق لغة واصطالحا
 مفيق لغة:أواًل: تعريف الت

قاؿ ابف فارس: "البلـ كالفاء كالقاؼ أصؿ يدؿ عمى مبلءمة األمر، كيقاؿ: لفقت الثكب بالثكب 
 .2لفقا، كىذا لفؽ ىذا أم يكائمو، كتبلفؽ أمرىـ تبلءـ"

 

                                                           
 ـ.1998، دار الصميعي، الرياض، 1، ط10السفاريني، محمد، التحقيؽ في بطبلف التمفيؽ، ص 1
 ـ.1994، تحقيؽ: شياب أبك عمركط، دار الفكر، بيركت، 958ابف فارس، أحمد، معجـ مقاييس المغة، ص 2
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كقاؿ ابف منظكر: "لفقت الثكب ألفقتو لفقا كىك أف تضـ شقة إلى أخرل فتخيطو، كلفؽ الشقتيف 
 .1ضـ إحداىما إلى األخرل فخاطيما"يمفقيما لفقا كلفقيما 

كقاؿ صاحب المعجـ الكسيط بعد أف ذكر ما قالو ابف منظكر: "كبلـ ممفكؽ، عمى التشبيو 
 .2بمفؽ الثكب، كاألحاديث الممفقة ىي األحاديث المكذكبة"

بعد العرض المغكم يتبيف أف معنى لفؽ جمع كضـ شيئيف متباعديف إلى بعضيما البعض، 
 ي بمعنى المكذكب كالمضمكـ بعضو إلى بعض.كفي الكبلـ يأت

 

 ثانيًا: التمفيق اصطالحا

قاؿ الجرجاني: "كالتمفيؽ عند الفقياء ىك القياـ بعمؿ يجمع فيو عدة مذاىب حتى ال يمكف 
 .3اعتبار ىذا العمؿ صحيحا في أم مذىب مف المذاىب"

مجتيد، كذلؾ بأف يمفؽ في قضية  كعرفو العبلمة محمد سعيد الباني: "ىك اإلتياف بكيفية ال يقكؿ بيا
كاحدة بيف قكليف أك أكثر، يتكلد منيا حقيقة مركبة ال يقكؿ بيا أحد، كمف تكضأ فمسح بعض شعر 
رأسو مقمدا لئلماـ الشافعي كبعد الكضكء مس أجنبية مقمدا اإلماـ أبا حنيفة، فإف كضكءه عمى ىذه 

 .4ذلؾ..." الييئة حقيقة مركبة، لـ يقؿ بيا كبل اإلماميف، كنحك

كجاء في المكسكعة الفقيية الككيتية: "استعمؿ الفقياء التمفيؽ بمعنى الضـ، كما في المرأة التي 
انقطع دميا فرأت يكما دما، كيكـ نقاء أك يكميف كيكميف بحيث ال يتجاكز التقطع خمسة عشر 

 .5يكما عند غير األكثريف، عمى مقابؿ األظير عند الشافعية..."
"ىك الجمع بيف تقميد إماميف أك أكثر في فعؿ لو أركاف، أك جزئيات ليا ارتباط  كعند الزحيمي:

ببعضيا، لكؿ منيا حكـ خاص، كاف مكضع اجتيادىـ كتبايف آرائيـ، فيقمد أحدىـ في حكـ، 
 .6كيقمد آخر في حكـ آخر، فيتـ الفعؿ ممفقا بيف مذىبيف أك أكثر"

                                                           
، لساف العرب، مادة لفؽ،  1  ، دار صادر، بيركت، د.ت.10/320ابف منظكر، محمد بف مكـر
 ، د.ـ.ف، د،ت.2، ط1/833أنيس، إبراىيـ كآخركف،المعجـ الكسيط،  2
 ـ.2003، دار النفائس، بيركت، 1، تحقيؽ: محمد المرعشمي، ط130الجرجاني، عمي، التعريفات، ص 3
 .183الباني، محمد سعيد، عمدة التحقيؽ في التقميد كالتمفيؽ، ص 4
 ـ.1990، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الككيت، 1، ط13/286المكسكعة الفقيية الككيتية،  5
 ـ.1997، دار الفكر، دمشؽ، 4، ط1/106قو اإلسبلمي كأدلتو، الزحيمي، كىبة، الف 6
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الكصكؿ إلى حقيقة مركبة، كتككف في ركف أك بعد عرض التعريفات تبيف أف التمفيؽ ىك 
جزئية مف مذىب معيف، ثـ يكمؿ الركف أك الجزئية مف مذىب آخر، غير الذم قمده سابقا، 
كىذه الحقيقة ال يقرىا أحد مف األئمة المجتيديف، سكاء عمى مذىبو أك عمى مذىب اإلماـ 

 ة.الذم انتقؿ إليو، ككبل اإلماميف ال يقر ىذه الحقيقة المركب

 

 المطمب الثاني: مجال التمفيق
"أجمع المسممكف أف التمفيؽ يككف في المسائؿ االجتيادية الظنية، كليست القطعية؛ ألف 

مف  -أم بالبداىة–المسائؿ القطعية ال مجاؿ لمتمفيؽ فييا، كعميو يككف كؿ ما عمـ مف الديف بالضركرة 
كيكفر جاحده، فبل يصح فيو التقميد كالتمفيؽ، متعمقات الحكـ الشرعي، كىك ما أجمع عميو المسممكف 

 .1فبل يجكز التمفيؽ المؤدم إلى المحرمات؛ كإباحة الزنا كالنبيذ مثبل..."

كقد أكرد العبلمة الباني مثبل عمى إباحة الزنا فقاؿ: "فإف قمت: كما كجو إباحة الزنا؟ قمنا: يمكف أف 
لغة عاقمة فيراكدىا عف نفسيا فتجيبو لذلؾ، فيقمد أبا يصدؽ الرجؿ امرأة ال زكج ليا كال عدة، أك بنتا با

حنيفة في صحة عقدىا عمى نفسيا فإنو ال يشترط الكلي فقد صحت كالية ىذه عمى رأم أبي حنيفة، ثـ 
يقمد اإلماـ مالكا في عدـ اشتراط الشيكد كما نقؿ عنو، فيذا الفعؿ قد أمكنو أف يزني بامرأة كال جـر 

 .2عميو"

ف قاؿ الحنفية أف المرأة تجكز كاليتيا  فيذا الفعؿ قد افتقر إلى ركنيف ميميف ىما: الكالية كالشيكد، كا 
ف قاؿ المالكية في عدـ اشتراط الشيكد فإنيـ اشترطكا الكلي،  عمى نفسيا فإنيـ قد اشترطكا الشيكد، كا 

 -رحميما ا–فيذا الفعؿ أصبح مركبا مف مذىبيف، كلـ يقؿ بو أحد مف اإلماميف، أبي حنيفة كمالؾ 
فالعبلمة الباني يعتبره إباحة الزنا، كىك مف المحرمات القطعيات المعمكمة مف الديف بالضركرة كىي مف 

 الكبائر.

أما إباحة النبيذ فقاؿ الباني: "إف الشاعر الفاسؽ أبا نكاس زعـ أف أبا حنيفة أباح النبيذ، كاإلماـ 
القكليف قكال نتيجتو إباحة الخمر، قاؿ: أقمد أبا حنيفة  الشافعي قاؿ: الخمر كالنبيذ شيء كاحد. فمفؽ مف

                                                           
 .1/107الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو،  1
 .197الباني، عمدة التحقيؽ، ص 2
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في إباحة النبيذ كأقمد الشافعي في أف الخمر كالنبيذ فالشافعي لـ يفرؽ بينيما، لكف حرميما، كأبك حنيفة 
حـر الخمر دكف النبيذ، فاقؿ: أنا أقكؿ بقكؿ الشافعي بعدـ الفرؽ كال أقكؿ بقكلو في التحريـ، بؿ أقكؿ 

 .1حنيفة في إباحة النبيذ، كال أقكؿ في الفرؽ، كمزج ذلؾ في شعره..." بقكؿ أبي

كالنبيذ: "كؿ شراب مسكر متخذ مف غير العنب كىك حراـ باتفاؽ العمماء، كفي الرأم المفتى بو عند 
كيقاـ عميو الحد عند  -أحد تبلميذ اإلماـ أبي حنيفة–الحنفية كىك رأم محمد بف الحسف الشيباني 

 .2اء غير الحنفية مف شرب مف النبيذ ما ال يسكر"جميكر العمم

كالذم فعمو الشاعر أبك نكاس ىك التمفيؽ المحـر الذم استعمؿ بو ما حـر ا، كىك النبيذ، كىذا ىك 
.  التمفيؽ المحـر

 المطمب الثالث: ظيور التمفيق
ي مكطآتيـ، كال : "لـ يسمع لفظ التمفيؽ في كتب األئمة كال ف3قاؿ العبلمة جماؿ الديف القاسمي

في أمياتيـ، كال في كتب أصحابيـ كال أصحاب أصحابيـ، كال يبعد أف يككف حدكث البحث في 
التمفيؽ في القرف الخامس، أياـ اشتد التعصب كالتحزب كدخمت السياسة في التمذىب، كاضطر الفقياء 

ائؿ الفركع كال دخؿ ليا لبلعتياش كاالرتياش إلى التشدد في ذلؾ كالتصمب، فمسألة التمفيؽ إذف مف مس
 .4في األصكؿ... "

كىذا يدؿ عمى أف ىذا المصطمح نشأ متأخرا في فترة غمب عمييا التعصب المذىبي الذم كاف أثره سيئا 
عمى الحياة الفقيية في الدكلة اإلسبلمية، إال أف الدكتكر كىبة الزحيمي لو رأم آخر فقاؿ: "كاف مف أثر 

مميف أف أكثر المتأخريف مف العمماء بعد انتياء القرف العاشر شرطكا لجكاز انتشار فكرة التقميد لدل المس
تقميد مذىب الغير، أال يؤدم إلى التمفيؽ بيف المذاىب، فحكمكا ببطبلف العبادة المركبة، باالعتماد عمى 

                                                           
 .198الباني، عمدة التحقيؽ، ص 1
، بيركت، 1، ط217كامؿ، عمر، الرخصة الشرعية في األصكؿ كالقكاعد الفقيية، ص 2  ـ.1999، دار ابف حـز
الديف القاسمي: أبك محمد جماؿ الديف  بف محمد بف سعيد بف قاسـ الحبلؽ مف سبللة الحسيف اماـ الشاـ في عصره ، عمما بالديف جماؿ  3

كل في كتضمعا في فكف االدب،  مكلده ككفاتو في دمشؽ، كاف سمفي العقيدة ال يقكؿ بالتقميد، مف أشير مؤلفاتو محاسف التأكيؿ في التفسير، الفت
 .135/ 2ـ، الزركمي، األعبلـ، 1914ق، 1332قكاعد التحديث في فنكف مصطمح الحديث، تكفي االسبلـ، 

 ـ.1986، دار الكتب العممية، بيركت، 1، ط72سمي، جماؿ الديف، الفتكل في اإلسبلـ، صاالق 4
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قررا أحكاـ متغايرة بيف األئمة، كأف بعض الحنفية حكى فيو إجماع المسمميف، كالتزمو الشافعية حكما م
 .1في مسائؿ الفقو، كلـ يتكمـ في التمفيؽ في القرف السابع اليجرم..."

كالذم يبدك أف مصطمح التمفيؽ نشأ في حدكد القرف الثامف اليجرم فما فكؽ، كالدليؿ عمى ذلؾ أف 
بعض الحنفية استعمؿ ىذا المصطمح كابف اليماـ، كابف أمير الحاج، كىما مف عمماء القرف التاسع 

 اليجرم.

 المطمب الرابع: حكم التمفيق في المذاىب الفقيية

التمفيؽ فيو خبلؼ في المذىب الفقيي الكاحد، كلكف ينبغي أف نبيف آراء المانعيف لمتمفيؽ، 
 كالمجيزيف لو، كىي كاآلتي:

 

 أواًل: المذىب الحنفي
مانع شرعي، إذ  : "كال يمنع منو3كتابعو تمميذه ابف أمير الحاج 2قاؿ العبلمة كماؿ الديف بف اليماـ

صمى ا –لئلنساف أف يسمؾ األخؼ عميو إذا كاف لو إليو سبيؿ باف لـ يكف عمؿ بآخر فيو، ككاف 
ال أخذ  -عميو كسمـ يحب ما خفؼ عمييـ". كعندما شرح ابف أمير الحاج عبارات ابف اليماـ قاؿ: "كا 

د مسكغ لو االجتياد ما العامي في كؿ مسألة بقكؿ مف مجتيد، قكلو: أخؼ عمى نفسو مف قكؿ مجتي
 .4عممت مف الشرع ذمو عميو"

كىذا يدؿ عمى أف الكماؿ بف اليماـ كابف أمير الحاج قد أجازا التمفيؽ دكف ذكر االسـ 
 صراحة، كىما مف كبار عمماء المذىب الحنفي المتأخريف.

 
                                                           

 ـ.1986، دار الفكر، دمشؽ، 1، ط2/1120الزحيمي، كىبة، أصكؿ الفقو اإلسبلمي،  1
الكماؿ بف اليماـ: ىك كماؿ الديف محمد بف ىيماـ الٌديف بف عبد الكاحد بف حميد الديف عبد الحميد بف سعد الديف مسعكد، الٌسيكاسي  2

 ىػ، كنسبتو تعكد إلى "سيكاس" كىي مدينة في ببلد790السَّكندرم القاىرٌم الحنفٌي، الشيير بالكماؿ بف اليماـ، كىماـ الديف لقب كالده. كلد سنة 
، ككاف كالده كجده قاضياف بيا، لو مصنفات أشيرىا كأىميا "فتح القدير لمعاجز الفقير" شرح اليداية كبداية المبتدم -تركيا حاليا–الرـك 

ىػ، الضكء البلمع ألىؿ القرف 902ىػ. انظر ترجمتو: السخاكم، شمس الديف محمد بف عبد الرحمف بف محمد ت 861لممرغيناني، تكفي سنة 
 ، منشكرات مكتبة دار الحياة، بيركت، لبناف، بدكف طبعة كبدكف تاريخ.8/127 التاسع، 

ابف أمير الحاج: شمس الديف ابف أمير حاج محمد بف محمد بف الحسف فقيو مف عمماء الحنفية مف أىؿ حمب، مف كتبو التقرير كالتحبير في  3
 .9/210، انظر ترجمتو: السخاكم، الضكء البلمع، ىػ879شرح التحرير البف اليماـ كىك مف مشايخو، تكفي في حمب سنة 

 ـ.1996، دار الفكر، بيركف، 1، ط3/469ابف أمير الحاج، التقرير كالتحبير،  4
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فقاؿ: "قاـ كىك خاتمة المحققيف في المذىب الحنفي، لو رأم آخر،  1إال أف العبلمة ابف عابديف
 .2اإلجماع عند الحنفية عمى منع التمفيؽ"

 ككبلـ ابف عابديف ال يمكف االعتماد عميو لؤلسباب اآلتية: 

"فيك إما اعتبار اتفاؽ أىؿ المذىب أك باعتبار األكثر كالغالب، أك باعتبار السماع، أك بالنسبة  .1
األخرل عمى اإلجماع، إذ لمظف، إذ لك كانت المسألة مجمعا عمييا لنص فقياء المذاىب 

المجمع عميو ال بد أف يككف بيف أىمو مشيكدا ظاىرا منصكصا عميو، فبل يكفي السككت 
 .3كاالحتماؿ، كال أدؿ عمى عدـ اإلجماع مف مخالفة كثير مف العمماء المتأخريف صراحة"

أبك كجكد جماعة مف عمماء الحنفية أفتكا بجكاز التمفيؽ فيـ الشيخ الطرسكسي كالعبلمة  .2
. كعميو قكؿ ابف عابديف ليس دقيقا أف الحنفية منعكا 4السعكد، أفتى بجكازه كعميو العمؿ"

التمفيؽ، بؿ كجدنا مف أفتى بو، كيككف الغالب في المذىب الحنفي عمى منع التمفيؽ، كال 
 إجماع عمى منعو.

 ثانيا: المذىب المالكي
ة مف مذىبيف أك أكثر، إف األصكلييف كىك مف متأخرم المالكية: "تركيب مسأل 5قاؿ الشفشاكني

 .6اختمفكا في ىذه المسألة، كالصحيح مف كجية النظر جكازه"

كصرح بجكاز التمفيؽ مف المالكية الدردير فقاؿ: "كبالجممة ففي التمفيؽ في العبادة الكاحدة مف 
فيك يجيز  ،7مذىبيف طريقتاف: المنع كىي طريقة المصاركة، كالجكاز كىي طريقة المغاربة، كرجحت"

 التمفيؽ في العبادات فقط.

                                                           
فقيو الديار الشامية كاماـ الحنفية في عصره مكلده ىػ، 1252محمد أميف بف السيد عمر عابديف بف عبد العزيز الدمشقي ت ابف عابديف:  1

مف أشير كتبو رد المحتار عمى الدر المختار، أك حاشية ابف عابديف، العقكد الدرية في تنقيح الفتاكل الحامدية، الزركمي،  ككفاتو في دمشؽ،
 .42/ 6األعبلـ، 

 ـ.1992، دار الفكر، بيركت، 1، ط1/69عمى الدر المختار،  ابف عابديف، محمد، رد المحتار 2
 .2/425كؿ الفقو اإلسبلمي، . كالزحيمي، أص200الباني، عمدة التحقيؽ، ص 3
 .205الباني، عمدة التحقيؽ، ص 4
ـ، الجابي، معجـ األعبلـ، 1895الشفشاكني: عبد القادر بف عبد الكريـ الكرديغي، فقيو مالكي نحكم فاضؿ، كىك مف أىؿ المغرب ت 5

 .425ص
 .209الباني، عمدة التحقيؽ، ص 6
 سى الحمبي، مصر، د.ت.، مطبعة عي4/319الدردير، أحمد، الشرح الكبير،  7
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كقاؿ العبلمة القاسمي: "قاؿ العبلمة الدسكقي مف فقياء المالكية في مصر في حكاشيو عمى 
امتناع التمفيؽ كالذم سمعناه  1شرح خميؿ في بحث الفتكل مف خطبة الكتاب، كفي كتاب الشبرخيتي

ه كىك فسحة، كبالجممة ففي العبادة مف مشايخنا نقبل عف شيخو الصغير كغيره أف الصحيح جكاز 
بعدـ الجكاز، كالجكاز كىي  -أم المصرييف–الكاحدة مف مذىبيف طريقاف: المنع كىي طريقة المصاركة 

 .2طريقة المغاربة كرجحت"

ف قالو المصريكف، كالذيف  بعد عرض آراء المالكية يتبيف أنو ال إجماع عمى منع التمفيؽ، كا 
لمصرييف مف عمماء المذىب المالكي بناء عمى أف ديف ا يسر كىك فسحة، أجازكه المغاربة كبعض 

 كاألخذ بو مف باب التيسير عمى الناس.

 ثالثا: المذىب الشافعي
ذىب اإلماـ الغزالي إلى القكؿ بمنع التمفيؽ مع أف المصطمح لـ يظير إال في حدكد القرف 

ذاىب في كؿ مسألة أطيبيا عنده فيتكسع، بؿ التاسع اليجرم، فقاؿ: "كليس لمعامي أف ينتقي مف الم
 .3ىذا الترجيح عنده كترجيح الدليميف المتعارضف عند المفتي..."

كالذم ذكره الغزالي أف العامي عميو أف يرجح أحد الدليميف المتعارضيف عمى اآلخر، فبيذا 
لعامي، كىذا غير يككف العامي مجتيدا، ألف الترجيح يككف مف أىؿ العمـ كاالجتياد كليس مف عمؿ ا

 مقبكؿ مف العامي.

أعمـ  -رحمو ا–ثـ تابع قائبل: "كاألكلى عندم أنو يمزمو اتباع األفضؿ فمف اعتقد أف الشافعي 
 4كالصكاب عمى مذىبو أغمب فميس لو أف يأخذ بمذىب مخالفو لمتشيير؟؟؟"

ف لـ يظي ر في كقت الغزالي كىك ككبلـ الغزالي يدؿ عمى أف التمفيؽ في المذىب الشافعي ممنكع، كا 
 القرف السادس اليجرم.

                                                           
ـ. الجابي، معجـ األعبلـ، 1694الشبرخيتي: إبراىيـ بف عطية برىاف الشبرخيتي، مف أفاضؿ المالكية في مصر في العيد العثماني ت  1

 .23ص
 .209الباني، عمدة التحقيؽ، ص 2
 ـ.1997، مؤسسة الرسالة، بيركت، 1، تحقيؽ محمد األشقر، ط2/469الغزالي، أبك حامد، المستصفى،  3
 .2/469الغزالي، أبك حامد، المستصفى ،  4
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ما نصو: كىذا  1كنقؿ الشيخ الباني عف الشافعية فقاؿ: "فقد قاؿ قائميـ كما في كتاب الكسـ
الذم تقرر مف اشتراط عدـ التمفيؽ ىك المعتمد عندنا ]الشافعية[ كعند الحنفية كعند الحنابمة، فبل يجكز 

ه ضعيؼ جدا، حتى قاؿ العبلمة ابف حجر كغيره أنو خبلؼ في عبادة كال غيرىا، كالقكؿ بجكاز 
 .2اإلجماع، كأنيـ لـ يعتدكا بالخبلؼ لشدة ضعفو، أك أرادكا باإلجماع اتفاؽ األكثر مف أىؿ المذاىب"

فالشيخ الحمكاني صاحب كتاب الكسـ في الكشـ صرح أف بعض الشافعية يقكلكف بجكاز التمفيؽ، كىك 
 ير متفؽ عميو عند الشافعية.مف المتأخريف، فاإلجماع غ

 رابعا: المذىب الحنبمي
أف القضاة الحنابمة نفذكا األحكاـ  3لـ تذكر الكتب الحنبمية شيئا عف التمفيؽ، كذكر الطرسكسي

 .4الصادرة بالتمفيؽ

كبعد الترجمة لمطرسكسي تبيف أنو حنفي المذىب، كقد عاش في حدكد القرف الثاني عشر 
رأم الحنابمة مف كتبيـ كليس مف أقكاؿ غيرىـ، كتبيف أف العبلمة الكرمي ىك اليجرم، فبل بد أف نأخذ 

 أكؿ الحنابمة الذيف قالكا بالتمفيؽ.

كلمشيخ مرعي الكرمي رسالة صغيرة في التمفيؽ، قاؿ فييا: "كالذم أذىب إليو كأختاره القكؿ 
ؿ مف حيث كقع ذلؾ اتفاقا بجكاز التمفيؽ في التقميد ال بقصد تتبع ذلؾ، ألف مف تتبع الرخص فسؽ، ب

خصكصا مف العكاـ الذيف ال يسعيـ غير ذلؾ، فمك تكضأ شخص مثبل كمسح جزءا مف رأسو مقمدا 
لمشافعية فكضكءه صحيح ببل ريب، فمك لمس ذكره بعد ذلؾ كقمد أبا حنيفة جاز، ألف كضكء ىذا المقمد 

في عدـ نقض ما ىك صحيح عند  صحيح باالتفاؽ، كلمس الفرج غير ناقض عند أبي حنيفة، فإذا قمده
الشافعي، استمر الكضكء عمى حالو بتقميده ألبي حنيفة، كىذا ىك فائدة التقميد حينئذ، فبل يقاؿ: 
الشافعي يرل بطبلف ىذا الكضكء بسبب مس الفرج، إذ الحنفي يرل البطبلف لعدـ مسح ربع الرأس 

بتقميد الشافعي، كيستمر صحيحا بعد فأكثر، ألنيما قضيتاف منفصمتاف؛ ألف الكضكء قد تـ صحيحا 

                                                           
 .30ىػ. الجابي، معجـ األعبلـ، ص1308الكسـ في الكشـ: كتاب لمشيخ أحمد بف أحمد الحمكاني، فقيو شافعي ت 1
 .209الباني، عمدة التحقيؽ، ص 2
 .673ـ. الجابي، معجـ األعبلـ، ص1705ىػ/1117و حنفي لو اشتغاؿ بالتفسير تيالطرسكسي: ىك محمد بف أحمد، فق 3
 .1/110ي كأدلتو، مالزحيمي، الفقو اإلسبل 4
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الممس بتقميد الحنفي، فالتقميد ألبي حنيفة إنما ىك في استمرار الصحة، ال في ابتدائيا، كأبك حنيفة 
 . 1ممف يقكؿ بصحة كضكء ىذا المقمد قطعا..."

 كعميو يرل الكرمي أف الكضكء بمسح جزء مف الرأس مقمد اإلماـ الشافعي.

الرأس كامبل أك جزءان منو فيو خبلؼ كبير بيف المذاىب الفقيية، فكضكءه صحيح ألف مسح 
كىنا انتيت ىذه العبادة، أما نكاقض الكضكء منيا مثؿ لمس الذكر كعند الحنفية ال يبطؿ الكضكء، 
كعند الشافعية يبطؿ الكضكء، فالكضكء صحيح ألنو قضية منفصمة عف لمس الذكر عند الحنفية كىي 

و عند الشافعية، فممس الذكر قضية أخرل أم أنو دمج مذىبيف بيف عبادة ال تبطؿ الكضكء، كتبطم
كنكاقضيا، كىذا الخبلؼ في ىذه القضية بعد أف أفتى العبلمة الكرمي بجكاز التمفيؽ جاء العبلمة 

ـ، كىك مف عمماء فمسطيف، فرد قكؿ العبلمة الكرمي كأنكر ىذه الفتكل 1774ىػ/1118ت 2السفاريني
عمى فتيا لمكالنا الشيخ اإلماـ العبلمة ... أستاذنا الشيخ مرعي الكرمي الحنبمي...  فقاؿ: "فقد كقفت

تتعمؽ بجكاز التمفيؽ، كالذم أراه كأقكؿ بو معتمدا عمى ما قرره األشياخ، كالعقؿ كالنقؿ يساعده ببطبلف 
ء، كألباح جؿ ذلؾ كمو، ألف فيو مفاسد كثيرة كمكبقات غزيرة، كىذا باب لك فتح ألفسد الشريعة الغرا

المحرمات، كأم باب أفسد مف باب يبيح الزنا؟ كشرب الخمر، كغير ذلؾ، فإف قمت: ما كجو إباحة 
الزنا؟ قمنا: يمكف أف يصدؽ الرجؿ امرأة ال زكج ليا كال عدة، أك بنتا بالغة عاقمة فيراكدىا عف نفسيا 

شترط الكلي فقد صحت كالية ىذه فتجيبو لذلؾ، فيقمد أبا حنيفة في صحة عقدىا عمى نفسيا فإنو ال ي
عمى رأم أبي حنيفة، ثـ يقمد اإلماـ مالكا في عدـ اشتراط الشيكد كما نقؿ عنو، فيذا الفعؿ قد أمكنو 

 .3كىذا ال يمكف أف يقكؿ بو عاقؿ..." -طيب ا ثراه–أف يزني بامرأة كال جـر عميو، كما قرره األستاذ 

ف غالبية الحنابمة ال يأخذكف بالتمفيؽ، كعميو ال يكجد بعد عرض رأم العبلمة السفاريني تبيف أ
إجماع بيف الحنابمة عمى عدـ األخذ بالتمفيؽ كبقية المذاىب الفقيية، كالذيف ادعكا بأف اإلجماع قاـ 

 عمى عدـ األخذ بالتمفيؽ تنقصيـ الحجة كالدليؿ.

 العباد، كىي:كلكي يعمؿ بالتمفيؽ كضعت لو ضكابط عند العمماء ما يككف فيو مصمجة 

                                                           
 .164-161السفاريني، التحقيؽ في بطبلف التمفيؽ، ص 1
ـ، عالـ بالحديث كاألصكؿ، حنبمي 1702قرل نابمس بفمسطيف عاـ  السفاريني: ىك محمد بف أحمد بف سالـ شمس الديف، كلد في سفاريف مف 2

 .668ـ. الجابي، معجـ األعبلـ، ص1774ىػ/1118المذىب كمف المحققيف ت
3
 .172-169السفاريني، التحقيؽ في بطبلف التمفيؽ، ص  
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، كىذه يجكز فييا التمفيؽ لمحاجة؛ ألف مناطيا امتثاؿ أكامر ا عز كجؿ، أواًل: العبادات المحضة
فييا يؤدم إلى اليبلؾ، أما  1كالخضكع لو مع عدـ الحرج، فينبغي عدـ الغمك فييا؛ ألف التنطع
فقراء، فينبغي عمى المزكي أال العبادات المالية فإنيا يجب التشدد فييا احتياطا، خشية ضياع حقكؽ ال

يأخذ بالقكؿ الضعيؼ أك يمفؽ مف كؿ مذىب ما ىك أقرب إلضاعة حؽ الفقير، كعمى المفتي أف يفتي 
 .2بيذا النكع بما ىك األحكط كاألنسب، مع مراعاة حاؿ المستفتي كككنو مف أصحاب العزائـ أـ ال

، ألف ا تعالى ال ينيى عف شيء إال كنثانيا: وىي مبنية عمى االحتياط "واألخذ بالورع ميما أم
لمضرتو فبل يجكز التسامح فيو أك التمفيؽ إال عند الضركرات الشرعية، ألف الضركرات تبيح 

: "ما نييتكـ عنو فاجتنبكه، -صمى ا عميو كسمـ–المحظكرات، ككرد في الحديث الشريؼ قكؿ الرسكؿ 
ٌيد باالستطاعة، كالنيي أطمقو لدفع الضرر المنيي فاألمر ق 3كما أمرتكـ بو فأتكا بو ما استطعتـ"

 .4عنو"

فحقكؽ العباد يجب التكرع فييا قدر المستطاع كال يجكز فييا التمفيؽ؛ ألنيا قائمة عمى صيانة حقكؽ 
اآلخريف كمنع اإليذاء أك العدكاف، فمك أجيز التمفيؽ، لظمـ الناس في حقكقيـ، كبما أف المنيي عنو 

 ؿ مف األحكاؿ.الظمـ فبل يجكز بحا

، فالمناكحات ثالثًا: "المعامالت والحدود وأداء األموال من خراج وعشر وخمس المعادن، والمناكحات
كما  يتعمؽ بيا مف سعادة الزكجيف كأكالدىما، كيتحقؽ المبنى بالحفاظ عمى الحياة الزكجية كتحقيؽ 

، فكؿ ما يؤيد ىذا األصؿ 5﴾سريحه بإحساففىًإمساؾه ًبمىعركؼو أك تى ﴿الحياة الطيبة كما قاؿ ا تعالى: 
يعمؿ بو كلك أدل في بعض الكقائع إلى التمفيؽ إال أنو ال يتخذ التمفيؽ ذريعة لتبلعب الناس بأقضية 

كالمراد بيذه القاعدة أف المرأة  6النكاح مراعاة لمقاعدة الشرعية كىي أف "األصؿ في األبضاع التحريـ"

                                                           
 .930التنطع: ىك الغمك كالتكمؼ، أنيس إبراىيـ، االمعجـ الكسيط، ص 1
 .2/1151. كالزحيمي، أصكؿ الفقو اإلسبلمي، 233يؽ، صالباني، عمدةة التحق 2
، 1981، دار الفكر، بيركت، 8/142، -صمى ا عميو كسمـ–ركاه البخارم، كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب االقتداء بسنف الرسكؿ  3

 مصكرة عف طبعة استنبكؿ.
 .2/1151 . كالزحيمي، أصكؿ الفقو اإلسبلمي،233الباني، عمدة التحقيؽ، ص 4
 .229سكرة البقرة، آية:  5
 ـ.2002، مؤسسة الرسالة، بيركت، 5، ط78البكرنك، محمد، الكجيز في إيضاح قكاعد الففقو الكمية، ص 6
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ريميا عمى الرجؿ كيدخؿ فييا كؿ نكاحي االستمتاع بالمرأة؛ صيانة المقصكدة لمزكاج األصؿ فييا تح
 .1لحقكؽ النساء كاألنساب، كحينئذ يككف التمفيؽ ممنكعا"

"كأما استعماؿ النكاح مثبل بنٌية الطبلؽ فالرأم الراجح ىك الحرمة؛ ألف الحياة الزكجية تفقد 
الشريعة اإلسبلمية، كأما المعامبلت كأداء مصداقيتيا كينتفي تككيف األسرة، كىذا ليس مف مقاصد 

األمكاؿ كالحدكد المقررة كصيانة الدماء كنحكىا مف التكاليؼ المراعى فييا مصالح البشرية كالمرافؽ 
الحيكية فيجب األخذ فييا مف كؿ مذىب ما ىك أقرب إلى مصمحة العباد كسعادتيـ، كلك لـز فيو 

 .2مصمحة التي قصدىا الشرع"التمفيؽ لما فيو مف السعي كراء تأييد ال

"أما معيار المصمحة فيك كؿ ما يتضمف صيانة األصكؿ الكمية الخمسة، حفظ الديف، كالنفس، 
كالعقؿ، كالنسؿ، كالماؿ، كصيانة كؿ مصمحة مقصكدة شرعا مف الكتاب كالسنة كاإلجماع، كىي 

 .3المصالح المرسمة المقبكلة"

-21ببندرسرام في سمطنة بركنام دار السبلـ مف  "كقد عقدت ندكة في مجمع الفقو اإلسبلمي
 ـ، كمف القرارات التي جاءت عف التمفيؽ: 1993/ حزيراف 27

 يككف التمفيؽ ممنكعا في األحكاؿ اآلتية:

 إذا أدل إلى األخذ بالرخص لمجرد اليكل أك اإلخبلؿ بالضكابط المبينة في الرخص. .1
 إذا أدل إلى نقض حكـ القضاء. .2
 ما عمؿ بو في كاقعة كاحدة.إذا أدل إلى نقض  .3
 إذا أدل إلى مخالفة إجماع أك ما يستمزمو. .4
 .4إذا أدل إلى حالة مركبة ال يقرىا أحد مف المجتيديف" .5

كخبلصة الكبلـ أف التمفيؽ في جكازه أك عدـ جكازه، ىك كؿ ما أدل إلى تقكيض الشريعة كىدـ 
كؽ ا عمى العباد، كضياع حقكؽ العباد سيادتيا كحكميا فيك الممنكع قطعا، ألنو يؤدم إلى ضياع حق

عمى العباد، كىذا ليس مف مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ألف ىذا التمفيؽ قصد بو العبث بالشريعة كاتباع 
                                                           

 .2/1151الزحيمي، أصكؿ الفقو اإلسبلمي،  1
 .228كامؿ، عمر، الرخصة الشرعية، ص 2
 .2/1153الزحيمي، أصكؿ الفقو اإلسبلمي،  3
 .7/5214الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو،  4
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المصالح الشخصية، أما إذا كاف التمفيؽ لمحاجة كالضركرة كليس مف أجؿ العبث بالديف أك تضييع 
ف القكؿ بعدـ جكازه يتصادـ مع مقاصد الشريعة اإلسبلمية أل -إف شاء ا–حقكؽ الناس فيك الجائز 

سعادىـ في الداريف كتيسير العبادات عمييـ كصيانة مصاليحـ كحقكقيـ.  التي رعت مصالح الناس كا 

كبيذا يككف العبلمة الكرمي ىك أكؿ الحنابمة الذيف قالكا بجكاز التمفيؽ، كرأيو كاف كجييا كصائبا فبل  
ف تعرض لمرد كالنقض، فمـ تنيض لممخالفيف حجة في حرمة التمفيؽ، ألف  يصدر إال عف مجتيد، كا 

معظـ المعاصريف مف الفقياء قالكا بو، ككضعكا لو ضكابطى كشركطان، كقد أخذت بو بعض المجامع 
 .-كا أعمـ–الفقيية، كىي مف المرجعيات المعتبرة في الفتاكل كالنكازؿ المعاصرة 
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 اختياراتو الفقيية من خالل كتابة غاية المنتيى الفصل الثالث: نماذج من

 المبحث األول: تعريف االختيارات لغة واصطالحا

 المبحث الثاني: ألفاظ االختيارات وضوابطيا عند الكرمي

 المبحث الثالث: اختيارات الكرمي في العبادات

 المطمب األول: اختيارات الكرمي في الطيارة: تخميل المحية

 اختيارات الكرمي في الصالة: التفضيل بين األذان واإلقامةالمطمب الثاني: 

 المطمب الثالث: اختيارات الكرمي في الصيام وتجديد النية لكل يوم

 المطمب الرابع: اختيارات الكرمي في زكاة الفطر، وىل تجزئ القيمة؟

 المطمب الخامس: اختيارات الكرمي في الحج واألضحية

 مي في المعامالت والفرائض والنكاح والطالق والجناياتالمبحث الرابع: اختيارات الكر 

 المطمب األول: اختيارات الكرمي في البيوع: التسعير

 المطمب الثاني: اختيارات الكرمي في الفرائض: ميراث األخوة مع الجد

 المطمب الثالث: اختيارات الكرمي في النكاح: من خاف عمى نفسو الوقوع في الزنا

 يارات الكرمي في الطالق: طالق السكرانالمطمب الرابع: اخت

 المطمب الخامس: اختيارات الكرمي في الجنايات: قتل الجماعة بالواحد
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 الفصل الثالث: نماذج من اختياراتو الفقيية من خالل كتابة غاية المنتيى

 المبحث األول: تعريف االختيارات الفقيية، وفيو مطمبان

 المطمب األول: تعريف االختيار لغة
: الخاء كالراء أصمو العطؼ كالميؿ ثـ يحمؿ عميو" يىرى االختيار لغة: "قاؿ ابف فارس: خى

1. 

 .2كقاؿ الرازم: "االختيار االصطفاء، ككذلؾ التخير"

ف لـ يكف  كقاؿ األصفياني: "االختيار طمب ما ىك خير كفعمو، كقد يقاؿ لما يراه اإلنساف خيرا، كا 
يصح أف يككف إشارة  -في حؽ بني إسرائيؿ– 3عمى العالميف﴾ خيرا، كقكلو تعالى: ﴿كلقد اخترناىـ

 .4إلى إيجاده تعالى إياىـ خيرا، كأف يككف إشارة إلى تقديميـ عمى غيرىـ"

كجاء في المعجـ الكسيط: "خير بيف األشياء فضؿ بعضيا عمى بعض، كخير الشيء عمى غيره 
 .5مو عميو"فضمو، كاختاره انتقاه كاصطفاه، كاختار الشيء عمى غيره فض

 بعد التعريفات المغكية السابقة تبيف أف االختيار ىك االنتقاء كاالصطفاء كتفضيؿ الشيء عمى شيء.

 المطمب الثاني: تعريف االختيار اصطالحا
 لبلختيار في االصطبلح تعريفات كثيرة منيا:

األمريف عمى "القصد إلى أمر متردد بيف الكجكد كالعدـ داخؿ في قدرة الفاعؿ بترجيح أحد  .1
 .6اآلخر"

رادتو" .2  .7"القصد إلى الشيء كا 
 .8"القصد إلى الفعؿ كتفضيمو عمى غيره" .3

                                                           
1
 .337ابف فارس، معجـ مقاييس المغة، ص  

2
 ـ.1999، المكتبة العصرية، بيركت، 5، ط99الرازم، محمد، مختار الصحاح، ص  
 .33سكرة الدخاف، آية:  3
 معمكمات طباعة.ي، دكف ، تحقيؽ: محمد سيد الكيبلن161آف، صاألصفياني، الراغب، المفردات في غريب القر  4
 .264أنيس، إبراىيـ، المعجـ الكسيط، ص 5
 .2/315المكسكعة الفقيية:  6
 ، دار الفضيمة، القاىرة، د.ت.1/100عبد المنعـ، محمكد، معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية،  7
 .71الجرجاني، التعريفات، ص 8
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 .1"ترجيح الشيء كتخصيصو كتقديمو عمى غيره" .4

كعميو يككف االختيار اصطبلحا: ترجيح مجتيد أك عالـ لقكؿ مف األقكاؿ في مسألة مف مسائؿ 
المسألة خبلفية، كال يككف الترجيح ىك المشيكر في الخبلؼ الفقيي لدليؿ يستند إليو، كقد تككف 

 المذىب، بؿ قد يخالفو أحيانا

 المبحث الثاني: ألفاظ االختيارات وضوابيا عند مرعي الكرمي

 المطمب األول: ألفاظ االختيارات الفقيية عند مرعي الكرمي
ناع مع منتيى اإلرادات، استخدـ العبلمة الكرمي ألفاظا كثيرة منيا "خبلفا لو" مشيرا إلى خبلؼ اإلق

فإذا تناقض اإلقناع كمنتيى اإلرادات زاد ]ىنا[، فإذا خالؼ اإلقناع كمنتيى اإلرادات قاؿ: "خبلفا ليما" 
ذا أراد أف يرجح قكال عمى قكؿ قاؿ ]كيتجو[، فإف تردد زاد ]احتماؿ[  .2كا 

يعنكنيا بمفظ ]كيتجو[ كلكنو  قاؿ ابف بدراف: "سمؾ فيو مسالؾ المجتيديف، فأكرد فيو اتجاىات كثيرة لو
 .3جاء متأخرا عمى حيف فترة مف عمماء المذىب"

كلفظ ]يتجو[ ىك مفتاح اختياراتو الفقيية بيف قكليف أك أكثر، كىك المرجح في المسائؿ الخبلفية لدليؿ 
 يختاره العالـ أك الفقيو.

إنما يككف لقكة الدليؿ مف أف الترجيح بيف األصحاب  -رحمؾ ا–كقاؿ العبلمة الرحيباني: "اعمـ 
الجانبيف ككؿ كاحد ممف قاؿ بتمؾ المقالة إماـ يقتدل بو فيجكز تقميده كالعمؿ بقكلو، كيككف في الغالب 
ف كاف بيف األصحاب فيك مقيس عمى قكاعده  مذىبا إلمامو، ألف الخبلؼ لئلماـ أحمد فكاضح، كا 

 .4كأصكلو كنصكصو"

 

                                                           
 ـ.2006العممية، بيركت، ، دار الكتب 2، ط2/28التيانكم، محمد، كشاؼ اصطبلحات الفنكف،  1
 .48الكرمي، غاية المنتيى، ص 2
 .443ابف بدراف، المدخؿ، ص 3
 .1/20الرحيباني، مطالب أكلي النيى،  4
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 فقييةالمطمب الثاني: ضابط االختيارات ال
جعمت ضابط انتقاء االختيارات الفقيية ىك ]اختيارات مرعي الكرمي التي كافؽ فييا المذىب، ككثرت 
فييا األقكاؿ، أك الراجح في المذىب أك خالؼ فيو المذىب، مف خبلؿ كتابو "غاية المنتيى في الجمع 

 بيف اإلقناع كالمنتيى" كىك أشير كتبو الفقيية بعد دليؿ الطالب.

 لثالث:  اختيارات مرعي الكرمي في العبادات، وفيو المطالب اآلتيةالمبحث ا

 المطمب األول: اختياراتو في الطيارة، مسألة تخميل المحية
أكال: تعريؼ المحية: بكسر البلـ كسككف الحاء: اسـ لجمع مف الشعر ينبت عمى الخديف كالذقف، 

ف خفيفة كىي التي ال تستر البشرة، كىذه يجب كالمحية إما تككف خفيفة أك تككف كثيفة، كالمحية إما تكك 
 .1غسميا كما تحتيا، كالكثيفة ما تستر البشرة كىذه المحية التي فييا الخبلؼ مف حيث حكـ التخميؿ

 ، كالتخميؿ لو صفتاف:2كالتخميؿ: "إدخاؿ الماء خبلؿ أصابعو أك شعر لحيتو"

 تتخؿ بو.األكلى: "أف يأخذ كفا مف ماء كيجعمو تحتيا كيعركيا حتى 

 .3الثانية: أف يأخذ كفا مف ماء كيخمميا بأصابعو كالمشط"

اختيار الكرمي في حكـ تخميؿ المحية ىي "سنة مف سنف الكضكء، فقاؿ: كسنف كضكئو... كتخميؿ 
 .4لحية كثيفة عند غسميا"

 ىذه المسألة اختمؼ فييا فقياء الحنابمة إلى ثبلثة أقكاؿ: 

 .5عبدكس القكؿ األكؿ: الكجكب، قالو ابف

 .8، كالبيكتي7، كالحجاكم6القكؿ الثاني: سنة، كقاؿ بو ابف عبد اليادم

                                                           
 ـ.1998، مؤسسة الرسالة، بيركت، 1، ط1/385عبيكاف، عبد المحسف، غاية المراـ شرح مغني ذكم األفياـ،  1
 .253، كأنيس، المعجـ الكسيط، ص305ابف فارس، معجـ مقاييس المغة، ص 2
 ىػ.1422، دار ابف الجكزم، الرياض، 1، ط1/173العثيميف، محمد، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع،  3
 .1/68الكرمي، غاية المنتيى،  4
 دار إحياء التراث العربي، بيركت، د.ت.، 2، ط1/134المرداكم، عبلء الديف، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ،  5
 ، مطبكع مع غاية المراـ.1/385ابف عبد اليادم، شرح مغني ذكم األفياـ،  6
 ـ.1999، عالـ الكتب، الرياض، 2، تحقيؽ: عبد المحسف التركي، ط1/43الحجاكم، مكسى، اإلقناع لطالب االنتفاع،  7
 ـ.1982دار الفكر، بيركت، ، 1/96البيكتي، منصكر بف إدريس، كشاؼ القناع،  8
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 .2، كالمرداكم1القكؿ الثالث: االستحباب، كقاؿ بو ابف مفمح

"اتفؽ الفقياء عمى أف غسؿ الكجو بالجممة مف فرائض الكضكء لقكلو تعالى:  تحرير حمل النزاع:
ذا كانت المحية خفيفة كجب غسميا، كأما الكثيفة ففييا ك  3﴿فاغسمكا كجكىكـ كأيديكـ إلى المرافؽ﴾ ا 

 الخبلؼ.

: "اختمؼ العمماء في صحة اآلثار التي كرد فييا األمر بتخميؿ المحية، كاألكثر عمى أنيا سبب الخالف
غير صحيحة، مع أف اآلثار الصحاح التي كرد فييا صفة كضكئو عميو الصبلة كالسبلـ ليس فييا 

 4شيء مف التخميؿ"

 دلة:األ

كاف إذا تكضأ أخذ كفا مف  -صمى ا عميو كسمـ–القائمكف بالكجكب استندكا إلى حديث أنس أف النبي 
 .5ماء فأدخمو تحت حنكو كخمؿ بو لحيتو كقاؿ: ]ىكذا أمرني ربي عز كجؿ["

 .6يخمؿ لحيتو في الكضكء[ -صمى ا عميو كسمـ–: ]كاف النبي -رضي ا عنو–كحديث عثماف 

خمؿ لحيتو في الكضكء كىي  -صمى ا عميو كسمـ–كجو الداللة في الحديثيف السابقيف أف النبي 
 "ىكذا أمرني ربي" يدؿ عمى الكجكب. -صمى ا عميو كسمـ–أفعاؿ، كقكلو 

 القائمكف بأنو سنة

"أنو تكضأ فغسؿ كجيو فأخذ غرفة مف ماء فمضمض بيا  -رضي ا عنيما–حديث ابف عباس 
ؽ، ثـ أخذ غرفة مف ماء فجعؿ ىكذا أضافيا إلى يده األخرل فغسؿ بيا كجيو، ثـ أخذ غرفة كاستنش

مف ماء فغسؿ بيا يده اليمنى، ثـ أخذ غرفة مف ماء فغسؿ بيا يده اليسرل، ثـ مسح برأسو، ثـ أخذ 
                                                           

 ـ.1999، دار الكتب العممية، بيركت، 1، ط1/117ابف مفمح، شمس الديف، الفركع،  1
 .134-1/133المرداكم، اإلنصاؼ،  2
 .6سكرة المائدة، آية:  3

4
 ـ.2004، دار العقيدة، القاىرة، 1/ ط1/18ابف رشد، أبك الكليد، بداية المجتيد كنياية المقتصد،   
رقـ  اني في صحيح الجامع الصغير كزياداتو، كصححو األلب، 145في سننو في كتاب الطيارة، باب تخميؿ المحية، حديث رقـ ركاه أبك داكد  5

، كحسنو العثيميف، 1/130ـ، إركاء الغميؿ، 2003، إحياء التراث اإلسبلمي ، فمسطيف، 3، ط2/858الجامع الصغير كزياداتو،  ح، كصحي133
 .1/173تع، الشرح المم

اف طلقكابف حٌباف كابف ا، كصححو الترمذم كابف خزيمة كالحاكـ 31ركاه الترمذم، أبكاب الطيارة، باب ما جاء في تخميؿ المحية، حديث رقـ  6
 .2/858كاأللباني، صحيح الجامع الصغير، 
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، غرفة مف ماء فرش بيا عمى رجمو اليمنى حتى غسميا، ثـ أخذ غرفة مف ماء فغسؿ بيا رجمو اليسرل
 .1يتكضأ" -صمى ا عميو كسمـ–ثـ قاؿ: ىكذا رأيت رسكؿ ا 

كجو الداللة في الحديث السابؽ "أنو دليؿ عمى عدـ كجكب إيصاؿ الماء إلى باطف المحية، فقاؿ كقد 
ف عظمت ال تكفي غسؿ  2كاف كثٌ  -صمى ا عميو كسمـ–عمـ أنو  المحية، كأف الغرفة الكاحدة كا 

 .3ع غسؿ جميع الكجو، فعمـ أنو ال يجب"باطف المحية الكٌثة م

القائمكف إنو مستحب استندكا إلى حديث ابف عباس السابؽ، ككجو الداللة فيو "أف ا تعالى أمر 
لـ يحكو، كلك كاف كاجبا  -صمى ا عميو كسمـ–، كأكثر مف حكى كضكءه ؿبالغسؿ كلـ يذكر التخمي

لنقمو كؿ مف حكى كضكءه أك أكثرىـ، كتركو لذلؾ لما أخؿ بو في الكضكء، كلك فعمو في كؿ كضكء 
كاف كثيؼ  -صمى ا عميو كسمـ–يدؿ عمى أف غسؿ ما تحت الشعر الكثيؼ ليس بكاجب، ألف النبي 

المحية فبل يبمغ الماء ما تحت شعرىا بدكف التخميؿ كالمبالغة، كفعمو التخميؿ في بعض أحيانو يدؿ عمى 
 .4استحباب ذلؾ كا أعمـ"

 المناقشة والردود:

، -رضي ا عنيما–أكال: القائمكف بأف تخميؿ المحية كاجب استندكا إلى حديث أنس كحديث عثماف 
 كىذاف الحديثاف تكمـ فييما المحدثكف كما يمي:

حديث أنس "ففيو الكليد بف زكراف، كىك مجيكؿ الحاؿ، كلو طرؽ أخرل ضعيفة، كحديث عثماف فيو 
 .5ى بف معيف"عامر بف شقيؽ ضعفو يحي

كعميو فالشككاني تكمـ في الحديثيف أنيما ضعيفاف، كتصحيح العبلمة األلباني لمحديثيف ىك حكـ 
اجتيادم، ألف لكؿ محدث طريقتو في الحكـ عمى الحديث، كعمى افتراض صحة الحديثيف فيحمؿ 

"كاإلنصاؼ أف  حديث أنس عمى االستحباب جمعا بينو كبيف األدلة األخرل، كقاؿ العبلمة الشككاني:

                                                           
 .140ركاه البخارم في صحيحو، كتاب الكضكء، باب غسؿ اليديف مف غرفة كاحدة، حديث رقـ  1

 ـ.2005، دار البياف العربي، القاىرة، 1، ط38البخارم، محمد بف إسماعيؿ، صحيح البخارم، ص
 .904كٌث المحية: نعت لمحية المجتمعة، أم الكثيفة. ابف فارس، معجـ مقاييس الغة، ص 2
 ـ.1999، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 201-1/200الشككاني، محمد، نيؿ األكطار،  3
 .1/387. عبيكاف، غاية المراـ، 1/133كم، اإلنصاؼ، المردا 4
 .202-1/201الشككاني، نيؿ األكطار،  5
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أحاديث الباب بعد تسميـ انتياضيا لبلحتجاج كصبلحيتيا لبلستدالؿ ال تدؿ عمى الكجكب ألنيا 
 .1أفعاؿ""

ليس فييا شيء مف  -عميو الصبلة كالسبلـ –ثانيا: اآلثار الصحاح التي كرد فييا صفة كضكئو 
في تخميؿ المحية  - عميو كسمـصمى ا–، كقاؿ ابف أبي حاتـ عف أبيو: "ال يثبت عف النبي 2التخميؿ

 .3شيء، كلكنو يعارض تصحيح الترمذم كالحاكـ كابف القطاف لبعض أحاديث الباب"

: "ىكذا أمرني ربي" ال يفيد الكجكب -صمى ا عميو كسمـ–ثالثا: ما كرد في بعض الركايات مف قكلو 
ي األصكؿ ىؿ يعـ األمة عمى األمة لظيكره في االختصاص بو، كىك يتخرج عمى الخبلؼ المشيكر ف

ما كاف ظاىر االختصاص بو أـ ال؟ كالفرائض ال تثبت إال بيقيف، كالحكـ عمى ما لـ يفرضو ا 
 .4بالفرضية كالحكـ عمى فرضو بعدميا

رابعا: حديث ابف عباس أصح مف حديث أنس كعثماف ألف الغرفة الكاحدة ال تكفي كث المحية لغسؿ 
 كجيو كتخميؿ لحيتو.

أف تخميؿ المحية سنة استندكا إلى حديث أنس كعثماف، كلكف األمر ليس لمكجكب، بؿ سنة،  القائمكف
كاألمر لمكجكب أك بعده مسألة اختمؼ فييا األصكليكف اختبلفا كبيرا، كالراجح التكقؼ حتى يقـك ما يدؿ 

 .5عمى المراد منو

 6خاص أـ يعـ األمة؟ -صمى ا عميو كسمـ–كىؿ فعؿ النبي 

نما فعميا  -صمى ا عميو كسمـ–ف تخميؿ المحية مف األمكر التي لـ يكاظب عمييا الرسكؿ كعميو يكك  كا 
صحة  -عمى افتراض-مرة أك أكثر كتركو، كفاعمو يثاب، كتاركو ال يستحؽ لكما كال عتابا، ىذا 

 األحاديث الكاردة في تخميؿ المحية.

                                                           
 .1/203نيؿ األكطار، ، الشككاني 1
 .1/18ابف رشد، بداية المجتيد،  2
 .1/202الشككاني، نيؿ األكطار،  3
 .1/203المصدر السابؽ،  4
 ـ.1997، مؤسسة الرسالة، بيركت، 7، ط301ء، صالخف، مصطفى، أثر القكاعد األصكلية في اختبلؼ الفقيا 5
  كما بعدىا. 197. الخف، أثر القكاعد األصكلية، ص1/203الشككاني، نيؿ األكطار،  6
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الخبلؿ: الذم ثبت عف أبي عبد ا في المحية أما القائمكف بأنو مستحب، فقاؿ ابف قدامة: "كقد قاؿ 
أنو ال يغسميا كليست في الكجو البتة، كقد ركل بكر بف محمد عف أبيو قاؿ: سألت أبا عبد ا: أيما 
ف لـ يخمؿ أجزأه... كقكؿ أحمد  أعجب إليؾ غسؿ المحية أك التخميؿ؟ فقاؿ: غسميا ليس مف السنة كا 

 .1ليس مف السنة" في نفي الغسؿ أراد بو غسؿ باطنيا

"كالفرؽ بيف السنة كالمستحب أف السنة ىك الفعؿ الذم ال يستحؽ تاركو العقاب كلكف يستحؽ المـك 
كالعتاب كىي السنة المؤكدة اك سنة اليدم، كالمستحب كىك مندكب مشركع فعمو كفاعمو يثاب كتاركو 

 2ال يستحؽ لكما كال عتابا"

 الموازنة والترجيح:

 ياء الحنابمة في المسألة كمناقشتيا تبيف ما يمي: بعد عرض أقكاؿ فق

أف تخميؿ المحية ليس كاجبا، ألف األحاديث الكاردة في تخميؿ المحية لـ تسمـ مف الضعؼ،  .1
كتصحيح بعض المحدثيف لؤلحاديث مسألة اجتيادية، فقد يصح الحديث عند البعض كيضعفو 

 آخركف.
بؿ فعميا مرة أك  -صمى ا عميو كسمـ–أف تخميؿ المحية ليس مف السنة التي كاظب عمييا  .2

 أكثر كتركيا عند القائميف بأنيا سنة، عمى افتراض صحة األحاديث الكاردة في تخميؿ المحية.
خاص أـ يعـ األمة،مسألة  -صمى ا عميو كسمـ–األمر لمكجكب أك لغيره، كىؿ فعؿ النبي  .3

ؼ بيف األصكلييف قديما كحديثا، ككؿُّ كٌجو الحديث تبعا لمراده، ألف الحديث يحتمؿ فييا خبل
 أكثر مف مراد.

الراجح في المذىب الحنبمي، كجـز بو المرداكم كىك مصحح المذىب الحنبمي فقاؿ: "فالصحيح  .4
 3مف المذىب كعميو جماىير األصحاب كقطع بو كثير منيـ استحباب تخميؿ المحية"

اختيار العبلمة الكرمي كبعض الحنابمة أف تخميؿ المحية مف السنة ليس ىك الراجح في  .5
 .-كا أعمـ–المذىب الحنبمي 

                                                           
1
 .141-1/140ابن قدامة، المغنً،  
2
 .85 -84/ 1الزحٌلً، أصول الفقه اإلسالمً ،  

3
 134/ 1المرداوي، االنصاف،   
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 المطمب الثاني: اختيارات مرعي الكرمي في الصالة، التفضيل بين األذان واإلقامة 
 أكال: تعريؼ األذاف لغة كاصطبلحا

 .2"1أذاف مف ا كرسكلو إلى الناس يـك الحج األكبر﴾األذاف لغة: "اإلعبلـ، كمنو قكلو تعالى: ﴿ك 

 .3األذاف اصطبلحا: "إعبلـ بدخكؿ كقت الصبلة أك قربو"

 .4أك "التعبد بذكر مخصكص بعد دخكؿ كقت الصبلة لئلعبلـ بو"

 ثانيا: تعريؼ اإلقامة لغة كاصطبلحا

ذا أظمـ عمييـ قامكا﴾اإلقامة لغة: "مصدر أقاـ، يقاؿ: أقاـ بالمكاف ثبت بو، كمنو قكلو تع ، 5الى: ﴿كا 
 .6كأقاـ الرجؿ الشرع أظيره، كأقاـ الشيء أدامو"

 .7اإلقامة اصطبلحا: "إعبلـ بالقياـ إلى الصبلة بذكر مخصكص فييا"

كالفرؽ بيف األذاف كاإلقامة أف األذاف إعبلـ بالصبلة لدخكؿ كقتيا، كاإلقامة إعبلـ لمدخكؿ فييا 
 الصفة يختمفاف، فاألذاف يككف سابقا لئلقامة كألفاظو أكثر مف ألفاظ اإلقامة.كاإلحراـ بيا، ككذلؾ في 

ك"األذاف فرض كفاية، كفرض الكفاية ما يمـز جميع المسمميف إقامتو، فإذا قاـ بو مف يكفي سقط اإلثـ 
 .8عف الباقيف"

ال كرد شيخ اإلسبلـ ابف تيمية عمى مف قاؿ إف األذاف سنة، ألنو ال إثـ عمى تاركيو ك 
،فقاؿ:"فيذا القكؿ خطأ فاف األذاف ىك شعار دار اإلسبلـ الذم ثبت في الحديث الصحيح أف 9عقكبة

                                                           
 .3سكرة التكبة، آية: 1
 .68ابف فارس، معجـ مقاييس المغة، ص 2
 .1/256، البيكتي، شرح منتيى اإلرادات 3
 .2/40العثيميف، الشرح الممتع،  4
 .20سكرة البقرة، آية:  5
 .869. ابف فارس، معجـ مقاييس المغة، ص355-11/354ابف منظكر، لساف العرب،  6
 .1/256البيكتي، شرح منتيى اإلرادات،  7
 ىػ.1423، دار العاصمة، الرياض، 1، ط98الممخص الفقيي، صالفكزاف، صالح،  8
 ـ.2006، مكتبة الصفا، القاىرة، 1، ط22/31ابف تيمية، أحمد، مجمكع الفتاكل،  9
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النبي صمى ا عميو كسمـ "كاف يعمؽ استحبلؿ أىؿ الدار بتركو ، فكاف يصمي الصبح ثـ ينظر فاف 
ال فأغار"  1سمع مؤذنا لـ يغر كا 

 أييما أفضل األذان أم اإلقامة؟

 .2مي أف األذاف أفضؿ مف اإلقامةاختار الشيخ الكر 

 أقكاؿ الفقياء في المسألة 

 كاختمؼ فقياء الحنابمة في مسألة تفضيؿ األذاف كاإلقامة إلى قكليف:

، 5، كابف عبد اليادم4، كابف مفمح3: أف األذاف أفضؿ مف اإلقامة، كقاؿ بو المرداكمالقول األول
 .6كالبيكتي

 اإلقامة لؤلدلة اآلتية:كاستند القائمكف بأف األذاف أفضؿ مف 

 .7أكال: مف القرآف الكريـ ﴿كمف أحسف قكال ممف دعا إلى ا كعمؿ صالحا كقاؿ إنني مف المسمميف﴾

 .8أنيا نزلت في المؤذنيف، ككافقيا عكرمة -رضي ا عنيا–ككجو الداللة في اآلية قكؿ عائشة 

 الناس قكال، ألنيـ يدعكف إلى ا باألذاف.كبناء عمى تفسير أـ المؤمنيف عائشة أف المؤذنيف ىـ أحسف 

ذا ناديتـ إلى الصبلة اتخذكىا ىزكا كلعبا﴾ ، فيك دليؿ عمى 9كاألذاف عبادة كاجبة لقكلو تعالى: ﴿كا 
 مشركعية األذاف.

 ثانيا: مف السنة، كردت أحاديث كثيرة في فضؿ األذاف كالترغيب فيو، كمنيا:

                                                           
 594، ص2944البخارم، صحيح البخارم، كتاب الجياد، باب دعاء الناس الى االسبلـ، رقـ  1
 .1/128الكرمي، غاية المنتيى،  2
 .1/450اؼ، المرداكم، اإلنص 3
 .1/271ابف مفمح، الفركع،  4
 .67/ 3عبيكاف، غاية المراـ شرح مغني ذكم األفياـ،  5
 .1/256، شرح منتيى اإلرادات، 1/230البيكتي، كشاؼ القناع،  6
 .33سكرة فصمت، اآلية:  7
 ـ.1988، دار الحديث، القاىرة، 1، ط4/102ابف كثير، أبك الفداء، تفسير القرآف العظيـ،  8
 .58سكرة المائدة، اآلية:  9
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أنو قاؿ: ]لك يعمـ  -صمى ا عميو كسمـ–ا  عف رسكؿ -رضي ا عنو–ركل أبك ىريرة  .1
 .2عميو الستيمكا[ 1الناس ما في النداء كالصؼ األكؿ ثـ لـ يجدكا إال أف يستيمكا

قاؿ العبلمة النككم: "معناه أنيـ لك عممكا فضيمة األذاف كقدرىا، كعظيـ جزائو ثـ لـ يجدكا 
نو ال يؤذف لممسجد إال كاحدا، طريقا يحصمكنو لضيؽ الكقت عف أذاف بعد أذاف، أك لكك 

 .3القترعكا في تحصيمو"
كبناء عمى كبلـ النككم أف المؤذف كاحد، كفضيمتو كبيرة القتراع المسمميف مف يؤذف ليـ 

 لمصبلة.
يقكؿ:  -صمى ا عميو كسمـ–قاؿ: سمعت رسكؿ ا  -رضي ا عنو–حديث معاكية  .2

 .4]المؤذنكف أطكؿ الناس أعناقا يـك القيامة[
كاختمؼ شراح الحديث في معناه فقالكا: "أكثر الناس تشكقا إلى ا، ألف المشكؽ يطيؿ عنقو 
إلى ما يتطمع إليو، فمعناه كثرة ما يركنو مف الثكاب، كقاؿ النضر بيف شميؿ: إذا ألجـ الناس 
العرؽ يكـ القيامة طالت أعناقيـ لئبل يناليـ ذلؾ الكرب كالعرؽ. كقيؿ: معناه أنيـ سادة 
كرؤساء العرب، كتصؼ السادة بطكؿ العنؽ. كقيؿ: معناه أكثر اتباعا. كقاؿ ابف األعرابي: 
معناه أكثر الناس أعماال، قاؿ القاضي عياض كغيره: إعناقا بكسر اليمزة، أم إسراعا إلى 

 .5الجنة كىك مف سير العنؽ"

  

                                                           
 .6/413يستيمكا: يقترعكا. ابف منظكر، لساف العرب،  1
، دار إحياء التراث 615، حديث رقـ 1/208ركاه البخارم في كتاب األذاف، باب االستياـ في األذاف، صحيح البخارم، محمد بف إسماعيؿ،  2

قامتيا، صحيح مسمـ، مسمـ بف الحجاج، ىػ. كركاه مسمـ في كتاب الصبلة، باب تس1400العربي، بيركت،  ، حديث رقـ 1/232كية الصفكؼ كا 
 ـ2006، القاىرة، البياف العربي، دار 1، ط437

 ىػ.1411، دار الكتب العممية، بيركت، 1، ط4/158النككم، يحيى بف شرؼ، شرح النككم عمى صحيح مسمـ،  3
 .208، صحيح مسمـ، ص487عند سماعو، رقـ ، الشيطاف باب فضؿ األذاف كىركبكتاب الصبلة، ركاه مسمـ في صحيحو،  4
 .2/35الشككاني، نيؿ األكطار،  5
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–بيا المؤذف عند ا كاختمؼ شراح الحديث فيما يدؿ معناه عمى الفضيمة الكبرل التي يتمتع 
 يـك القيامة، لما لو مف الثكاب العظيـ. -تعالى

: ]اإلماـ -صمى ا عميو كسمـ–قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  -رضي ا عنو–حديث أبي ىريرة  .3
 .1ضامف، كالمؤذف مؤتمف، الميـ أرشد األئمة كاغفر لممؤذنيف[

بيـ، كيدؿ عمى أفضمية األذاف  بالمغفرة لممؤذنيف خاص -صمى ا عميو كسمـ–فدعاء النبي 
 حتى عمى اإلمامة، ألف الدعاء بالمغفرة لممؤذنيف، كلـ يشمؿ األئمة.

قاؿ: ]المؤذف يغفر لو مدل صكتو، كيستغفر لو كؿ رطب  -رضي ا عنو–حديث أبي ىريرة  .4
 .2كيابس[

 تمؾ بعض النصكص في فضؿ األذاف كالمؤذنيف، كالمتأمؿ فييا يجد أنيا قد صرحت بفضؿ .5
األذاف كارتفاع درجتو، كأنو مف أجؿ الطاعات التي يتنافس فييا المتنافسكف، كأف المؤذف يمتاز 

 بمنزلة رفيعة كبثكاب عظيـ.

 : أف اإلقامة أفضؿ مف األذافالقول الثاني

، 3ىػ في الفائؽ، كىك مف مصادر المرداكم في اإلنصاؼ771ىذا القكؿ قاؿ بو ابف قاضي الجبؿ ت 
 .4ة أفضؿ مف األذاف"قاؿ: "إف اإلقام

 كلـ يذكر المرداكم أم دليؿ عمى أف اإلقامة أفضؿ مف األذاف.

 

كبناء عمى ما سبؽ، فمـ أعثر عمى قكؿ لممرداكم في تفضيؿ اإلقامة عمى األذاف، كنقمو عف صاحب 
الفائؽ، ككتب الحنابمة المعتمدة كمنيا اإلنصاؼ أف األذاف أفضؿ مف اإلقامة، كىك اختيار الشيخ 

 .-كا أعمـ-عي الكرمي مر 

                                                           
، 1/254أخرجو أبك داكد في كتاب الصبلة، باب ما يجب عمى المؤذف مف تعاىد الكقت، أبك داكد، سميماف بف األشعث، سنف أبي داكد،  1

 .2787، حديث رقـ 1/539في صحيح الجامع الصغير، ىػ. كصححو األلباني 1420، دار الحديث، القاىرة، 517حديث رقـ 
، كصححو األلباني في صحيح سنف ابف 724، حديث رقـ 1/240أخرجو ابف ماجو في كتاب األذاف، باب فضؿ األذاف كثكاب المؤذنيف،  2

 ىػ.1419، مكتبة المعارؼ، الرياص، 1، األلباني، صحيح سنف ابف ماجو، ط1/226ماجو، 
 .821-2/820 أبك زيد، المدخؿ، 3
 .1/405المرداكم، اإلنصاؼ،  4
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 أييما أفضل األذان أم اإلمامة؟

 اختمؼ فقياء الحنابمة في مسألة تفضيؿ األذاف عمى اإلمامة إلى ثبلثة أقكاؿ:

ةالقول األول ح1: أف األذاف أفضؿ مف اإلمامة، كمف قاؿ بيذا القكؿ: ابف قدام ، 2، كابف مفم
 .6كالبيكتي، 5، كالحجاكم4، كابف عبد اليادم3كالمرداكم

 كاستند القائمكف أف األذاف أفضؿ مف اإلمامة بما يمي:

 أكال: مف الكتاب

. كجو 7﴾كمف أحسف قكال ممف دعا إلى ا كعمؿ  صالحا كقاؿ انني مف المسمميف﴿قكلو تعالى: 
 .8الداللة في اآلية "أف المقصكد بيا المؤذنيف"

 ثانيا: مف السنة

قاؿ: "]إلماـ  -صمى ا عميو كسمـ–أف رسكؿ ا  -رضي ا عنو–حديث أبي ىريرة  .1
 .                                                                                 9ضامف، كالمؤذف مؤتمف، الميـ أرشد األئمة كاغفر لممؤذنيف[

أحسف حاال مف الضميف،  ككجو الداللة في الحديث أف األمانة أعمى مف الضماف، فاألميف
كاختمؼ في معنى األمانة، فقيؿ ألنيـ أمناء عمى مكاقيت الصبلة، كقيؿ أمناء عمى حـر الناس 

، كقيؿ أمناء عمى تبرعيـ باألذاف"  .10يشرفكف عمى مكضعو عاؿو
 
 

                                                           
 .1/545ابف قدامة، المغني،  1
 .1/271ابف مفمح، الفركع،  2
 .1/450المرداكم، اإلنصاؼ،  3
 .3/67عبيكاف، غاية المراـ،  4
 .1/117الحجاكم، اإلقناع،  5
 .1/257. كشرح منتيى اإلرادات، 1/231البيكتي، كشاؼ القناع،  6
 .33سكرة فصمت، اآلية:  7
 111سبؽ شرحيا في الصفحة  8
 113سبؽ تخريجو في صفحة  9

 .3/69. عبيكاف، غاية المراـ، 1/544ابف قادمة، المغني،  10
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كألف المغفرة أعمى مف اإلرشاد، فدعا لئلماـ بالرشد لخكفو مف زيغو، كدعا لممؤذف بالمغفرة 
 .1حالو لسبلمة

 : أف اإلمامة أفضؿ مف األذافالقول الثاني

كقاؿ بيذا القكؿ اإلماـ أحمد، كىي الركاية الثانية، كىك كجو في الفائؽ البف قاضي الجبؿ، كاختاره ابف 
 .2حامد كابف الجكزم

 كاستدؿ القائمكف أف اإلمامة أفضؿ مف األذاف بما يمي:

 أكال: مف السنة

: ]فميؤذف لكـ -صمى ا عميو كسمـ–"قاؿ لنا رسكؿ ا حديث مالؾ بف الحكيرث قاؿ:  .1
 .3أحدكـ، كليؤمكـ أكبركـ[

دؿ الحديث عمى أف اإلمامة يختار ليا مف ىك أكمؿ حاال كأفضؿ، كاعتبار فضيمتو دليؿ 
 .4فضيمة منزلتو

: ]يؤـ القكـ أقرؤىـ -صمى ا عميو كسمـ–عف أبي مسعكد األنصارم قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  .2
 .5ب ا[لكتا

فاشترط في اإلمامة أقرؤىـ لمقرآف، كلـ يشترط لممؤذف شرطا، كمعمكـ أف األقرأ أفضؿ، فقرنيا 
 .6بما يدؿ عمى أفضميتيا

كالخمفاء مف بعده، كانكا أئمة كلـ يككنكا مؤذنيف، كقد كاظبكا  -صمى ا عميو كسمـ–أف النبي  .3
يختار ليا مف ىك أكمؿ حاال كأفضؿ، كاعتبار عمييا، كال يختاركف إال األفضؿ، كألف اإلمامة 

 .7فضيمتو عمى اعتبار منزلتو

                                                           
 .1/231. البيكتي، كشاؼ القناع، 3/69. عبيكاف، غاية المراـ، 1/544ابف قدامة، المغني،  1
 .1/406المرداكم، اإلنصاؼ،  2
كمسمـ في كتاب 126ص، 628حديث رقـ  مؤذف كاحد، صحيح البخارم،  في كتاب األذاف، باب مف قاؿ: ليؤذف في السفر أخرجو البخارم 3

 320، ص674كمكاضع الصبلة، صحيح مسمـ،حديث رقـ  المساجد
 .1/544ابف قدامة، المغني،  4
 .320، ص673اجد، باب مف أحؽ باإلمامة، حديث رقـ ركاه مسمـ في كتاب المس 5
 .2/42العثيمينف الشرح الممتع،  6
 .1/544ابف قدامة، المغني،  7
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 1القكؿ الثالث: ىما في الفضيمة سكاء

كالذم يظير أف مف قالكا بيذا القكؿ استندكا إلى تكافؤ األدلة في فضيمة األذاف كفي فضيمة اإلمامة 
مامة عمى األذاف أك األذاف لكركد أحاديث في فضؿ األذاف كفضؿ االمامة كلـ تفضؿ األحاديث اإل

 عمى اإلمامة .

 المناقشة والردود:

كمف أحسف قكال ممف دعا ﴿اآلية التي استند إلييا القائمكف أنيا نزلت في المؤذنيف، كىي قكلو تعالى 
، ىك تفسير لكجو مف كجكه التفسير كليس ىك 2﴾إلى ا كعمؿ صالحا كقاؿ إنني مف المسمميف

 التفسير القاطع.

اإلماـ ضامف كالمؤذف مؤتمف نكقش بعدـ التسميـ أف األمانة أعمى مف الضماف، كالمغفرة أعمى  كحديث
، أما إمامة النبي 3مف اإلرشاد، كألف اإلرشاد ىي الداللة المكصمة إلى البغية، كالغفراف مسبكؽ بالذنب

مامة الخمفاء الراشديف مف بعده فكانت متعينة عمييـ، ف -صمى ا عميو كسمـ– إنيا كظيفة اإلماـ كا 
األعظـ، كلـ يمكف الجمع بينيا كبيف األذاف، فصارت اإلمامة في حقيـ أفضؿ مف األذاف، لخصكص 

ف كاف ألكثر الناس األذاف أفضؿ  .4أحكاليـ، كا 

اشترط شركطا في اإلماـ  -صمى ا عميو كسمـ–أما القائمكف بأف اإلمامة أفضؿ مف األذاف ألف النبي 
في المؤذف، كىي: "كليؤمكـ أكبركـ" ك "يؤـ القكـ أقرؤىـ لكتاب ا"، فيذه الشركط كلـ يشترط شركطا 

 تؤىؿ اإلماـ لئلمامة كال تشترط في المؤذف؛ ألف المؤذف مف عامة الناس.

 .5األحاديث التي ذكر األذاف ذكرت فضيمتو، كلـ تذكر تفضيمو عمى اإلمامة

 

                                                           
 .1/406المرداكم، اإلنصاؼ،  1
 .33سكرة فصمت، اآلية: 2
 .30/73عبيكاف، غاية المراـ،  3
 .1/232البيكتي، كشاؼ القناع،  4
 .3/73عبيكاف، غاية المراـ،  5
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بنفسو، ككذلؾ خمفاؤه، كلـ يتكلكا األذاف، كال يختاركف إال تكلى اإلمامة  -صمى ا عميو كسمـ–كالنبي 
األفضؿ، ككذلؾ كبار الخمفاء مف بعدىـ، كألف اإلمامة يختار ليا مف ىك أكمؿ حاال، كأفضؿ دليؿ 

 .1فضيمة منزلتو

 الموازنة والترجيح:

 بعد عرض األدلة كمناقشتيا تبيف ما يمي:

 تو كلـ تفضمو عمى اإلمامة.األحاديث الكاردة في فضؿ األذاف ذكرت فضيم .1

شركطا لئلمامة، كلـ  -صمى ا عميو كسمـ-اإلمامة كالية شرعية ذات فضؿ، كاشترط النبي .2
 يشترط شركطا لؤلذاف فتبيف أف اإلمامة أفضؿ.

تكلى اإلمامة بنفسو كتكالىا الخمفاء مف بعده، كلـ يتكلكا األذاف،  -صمى ا عميو كسمـ–النبي  .3
 ئلمامة.كاختاركا األفضؿ ل

الراجح أف اإلمامة أفضؿ مف األذاف، كىي الركاية الثانية عف أحمد، كىك اختيار شيخ اإلسبلـ  .4
مامة الخمفاء فكانت متعينة عمييـ،  -صمى ا عميو كسمـ–ابف تيمية إذ قاؿ: "كأما إمامتو  كا 

في حقيـ فإنيا كظيفة اإلماـ األعظـ، كلـ يمكف الجمع بينيا كبيف األذاف، فصارت اإلمامة 
أفضؿ مف األذاف، لخصكص أحكاليـ كاف كاف ألكثر الناس األذاف أفضؿ كتفضيؿ أكثر 

 .2الناس األذاف عمى اإلمامة ال يعني أف األذاف أفضؿ"

 -صمى ا عميو كسمـ–فابف تيمية رجح أف اإلمامة أفضؿ مف األذاف في حؽ الرسكؿ  .5
كمنيـ الشيخ مرعي  3كاإلمامة، كمعظـ الحنابمةكالخمفاء الراشديف، لتعذر الجمع بيف األذاف 

 .-كا أعمـ–الكرمي عمى أف األذاف أفضؿ مف اإلمامة 

 انمطهب انثانث: اختياراث انكزمي في سكاة انفطز، ًىم تجشئ انقيمت؟

 أكال: تعريؼ زكاة الفطر

ي كجكبيا، زكاة الفطر: اسـ مصدر مف قكلؾ أفطر الصائـ إفطارة، كأضيفت إلى الفطر ألنو سبب ف
فطرة ا التي ﴿ فيك إضافة الشيء إلى سببو، كقيؿ ليا إنيا فطرة، ألف الفطرة الخمفة لقكلو تعالى:

                                                           
 72/ 3، عبيكاف، غاية المراـ 1
 ، د.ط، دار الفكر، بيركت، د.ت.36يارات الفقيية مف فتاكل شيخ اإلسبلمة ابف تيمية، صالبعمي، عبلء الديف، االخت 2
 .1/401المرداكم، اإلنصاؼ،  3



117 
 

، كيقاؿ ليا زكاة الفطر كصدقة الفطر، كىي صدقة عف البدف كالنفس، كأضيفت 1﴾فطر الناس عمييا
 .2ىذه الزكاة إلى الفطر ألنيا تجب بالفطر مف رمضاف

 ثانيا: حكميا

 .3امة فقياء الحنابمة أف زكاة الفطر كاجبةيرل ع

فرض زكاة الفطر  -صمى ا عميو كسمـ–أف رسكؿ ا  -رضي ا عيما–كدليميا حديث ابف عمر 
مف رمضاف عمى الناس صاعا مف تمر أك صاعا مف شعير عمى كؿ حر أك عبد، ذكر أك أنثى مف 

 .4المسمميف"

 ثالثا: إخراج القيمة في زكاة الفطر

: المنصكص عميو في الحديث السابؽ لو قيمة مالية، فيؿ تقكـ القيمة المالية مقاـ ير محل النزاعتحر 
المنصكص عميو؟ فمك عدؿ المزكي عف الطعاـ فقكـ الصاع مثبل بديناريف فأخرج القيمة بدال مف 

 الطعاـ، فيؿ يجزئو ذلؾ.

اتفؽ الفقياء عمى إخراج زكاة : جاءت السنة بالنص عمى إخراج أجناس محددة، لذلؾ سبب الخالف
 5الفطر منيا، كاختمفكا في تحديد األجناس التي تخرج منيا، فيؿ النص لمحصر أك لغيره؟

اختيار الكرمي: أف القيمة ال تجزئ في زكاة الفطر كلك لحاجة أك مصمحة، فقاؿ:" تنبيو ال يجزئ في 
 6فطر كزكاة إخراج قيمة كلك لحاجة أك مصمحة"

 

 

                                                           
 .30سكرة الركـ، اآلية:  1
 .2/241، الرحيباني، مطالب أكلي النيى، 4/49ابف قدامة، المغني،  2
 .1/413، كالكافي في فقو اإلماـ أحمد، 4/49ابف قدامة، المغني،  3
كمسمـ في ،296صحيح البخارم، ص ، 1504متفؽ عميو، ركاه البخارم في صحيحو، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، حديث رقـ  4

 .453، صحيح مسمـ، ص984لفطر عمى المسمميف، حديث رقـ صحيحو، كتاب الزكاة، باب صدقة ا
 .50-4/49. ابف قدامة، المغني، 1/348رشد، بداية المجتيد، ابف  5

6
 325/ 1الكرمً، غاٌة المنتهى،   
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 في المسألة: أقوال الفقياء

 اختمفت أقكاؿ الفقياء في إخراج القيمة بدال مف الطعاـ في زكاة الفطر إلى قكليف:

القكؿ األكؿ: ال تجزئ القيمة في زكاة الفطر، كىك الصحيح مف المذىب كعميو جماىير األصحاب ، 
 .5، كالبيكتي4، كالكرمي3، كالمرداكم2، كابف مفمح1كقاؿ بو . ابف قدامة

 ، 6: تجزئ القيمة في زكاة الفطر، كىي الركاية الثانية كمخرجة عند الحنابمةالقكؿ الثاني

 األدلة:

 استند القائمكف أف إخراج القيمة في زكاة الفطر ال يجزئ إلى ما يمي:

]فرض زكاة  -صمى ا عميو كسمـ–أف رسكؿ ا  -رضي ا عنيما–حديث ابف عمر  .1
 .7كصاعا مف شعير...[الفطر مف رمضاف عمى الناس صاعا مف تمر 

فرض الصدقة مف تمؾ األنكاع،  -صمى ا عميو كسمـ–ككجو الداللة في الحديث أف الرسكؿ 
 .8فمف عدؿ إلى القيمة فقد ترؾ المفركض

قاؿ: ]كنا نخرج زكاة الفطر صاعا مف طعاـ أك  -رضي ا عنو–حديث أبي سعيد الخدرم  .2
 .9قط أك صاعا مف زبيب[صاعا مف شعير أك صاعا مف تمر أك صاعا مف أ

كانكا يخرجكنيا طعاما كلـ يككنكا يخرجكنيا مف  -لقكلو كنا–ككجو الداللة في الحديث أف الصحابة 
 غير الطعاـ، كالمشركع إخراجيا مف الطعاـ فقط.

                                                           
 .4/44ابف قدامة، المغني،  1
 .2/427ابف مفمح، الفركع،  2
 .3/182المرداكم، اإلنصاؼ،  3
 .1/325الكرمي، غاية المنتيى،  4
 .2/254البيكتي، كشاؼ القناع،  5
 .3/182المرداكم، اإلنصاؼ،  6
 132سبؽ تخريجو في الصفحة السابقة/  7
 .4/56ابف قدامة، المغني،  8
، 296صحيح البخارم، ص، 1506متفؽ عميو، ركاه البخارم في صحيحو في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع مف طعاـ، حديث رقـ  9

 .453، صحيح مسمـ ، ص 985مف التمر كالشعير، حديث رقـ  مميفكمسمـ في صحيحو، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر عمى المس
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 -يعني صدقة الفطر–قكؿ اإلماـ أحمد: "قاؿ أبك داكد: قيؿ ألحمد كأنا أسمع: أعًط دراىـ  .3
، كقاؿ أبك طالب: -صمى ا عميو كسمـ–زئو، خبلؼ سنة رسكؿ ا قاؿ: أخاؼ أف ال يج

قاؿ لي أحمد: ال يعطي قيمتو، قيؿ لو: قكـ يقكلكف عمر بف عبد العزيز كاف يأخذ بالقيمة، 
كيقكلكف قاؿ فبلف. قاؿ ابف عمر فرض  -صمى ا عميو كسمـ–قاؿ: يدعكف قكؿ رسكؿ ا 

: يردكف السنف قاؿ فبلف 1كا ا كأطيعكا الرسكؿ"رسكؿ ا كقاؿ ا تعالى: "أطيع ، كقاؿ قـك
 .2كقاؿ فبلف"

صمى ا –فاإلماـ أحمد في ىذه الركاية يرل أف القيمة في زكاة الفطر أنيا خبلؼ سنة رسكؿ ا 
القيمة ال يعتبر دليبل شرعيا ألنو يخالؼ  -رضي ا عنو–كأخذ عمر بف عبد العزيز  -عميو كسمـ
ال يجزئ مف أخرج القيمة، "كظاىر مذىبو أنو ال يجزئو إخراج القيمة في شيء مف السنة، ك 
 .3الزككات"

كعميو جماىير  -القيمة–كقاؿ مصحح المذىب: "كالصحيح مف المذىب أنيا ال تجزئ 
 .4األصحاب"

 : أف القيمة تجزئ في زكاة الفطرالقول الثاني

لحنبمي بجكاز القيمة بدؿ زكاة الفطر، كىي ركاية كىي الركاية الثانية عف اإلماـ أحمد في المذىب ا
، كابف تيمية الذم  اعتبر أف إخراج 6، كالمرداكم5مخرجة عف اإلماـ أحمد، كبيا قاؿ: ابف مفمح

 .7القيمة لمحاجة أك لممصمحة أك العدؿ فيجكز

 . 8التخريج: نقؿ حكـ مسألة إلى ما يشبييا، كالتسكية بينيما فيو"

 بأف إخراج القيمة يجكز لؤلدلة اآلتية:كاستند القائمكف  

                                                           
 .59سكرة النساء، اآلية: 1
 .4/54ابف قدامة، المغني،  2
 54/ 4ابف قدامة، المغني، 3
 .3/182المرداكم، اإلنصاؼ،  4
 .2/410الفركع ،ابف مفمح 5
 .2/182المرداكم، اإلنصاؼ،  6
 .25/29ابف تيمية، مجمكع الفتاكل،  7
8
 .1/281زٌد، المدخل المفصل، أبو  
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، آخذه منكـ 1ألىؿ اليمف: ]كائتكني بخميس أك لبيس -رضي ا عنو–حديث معاذ بف جبؿ  .1
فإنو أيسر عميكـ، كأنفع لممياجريف بالمدينة. كقاؿ سعيد: حدثنا سفياف عف طاككس قاؿ: لما 

الذرة كالشعير فإنو أىكف  قدـ معاذ إلى اليمف قاؿ: ]ائتكني بعرض ثياب آخذه منكـ مكاف
 .2عميكـ كخير لممياجريف بالمدينة[

ككجو الداللة في حديث معاذ أنو أخذ الثياب بدؿ الذرة كالشعير، خبلفا لممنصكص عميو، كىذا 
 يدؿ عمى مشركعية فعؿ معاذ.

ؿ كقد عنكف اإلماـ البخارم في صحيحو فقاؿ: باب العرض في الزكاة، كذكر األثر عف معاذ، كىذا يد
عمى قكة الخبر عنده، كنقؿ ابف حجر العسقبلني عف ابف رشيد قاؿ: كافؽ البخارم في ىذه المسألة 

 .3الحنفية مع كثرة مخالفتو ليـ، لكف قاده إلى ذلؾ الدليؿ"

كبناء عمى ذلؾ، فاإلماـ البخارم يرل أخذ القيمة بدؿ الطعاـ بدليؿ حديث معاذ السابؽ، كرأيو مكافؽ 
 كخالفيـ في كثير مف المسائؿ، كلكف الدليؿ قاده إلى تبني ذلؾ الرأم.لرأم الحنفية، 

 المناقشة والردود:
 إخراج القيمة مف صدقة الفطر مف المسائؿ الخبلفية. .1
 األصناؼ المذككرة في الحديث لمعدد كليس لمحصر. .2

 حديث معاذ ألىؿ اليمف أقكل، دليؿ عمى إخراج القيمة .3

 لكقت كاف لندرة النقد كتكفر األجناس المطعكمة.إخراج األجناس المطعكمة في ذلؾ ا .4

الحديث الذم ذكره اإلماـ البخارم في أف معاذا أخذ القيمة في الصدقة ىك مف المعمقات كحكمو 
عند البخارم أف ما عمقو البخارم بصيغة الجـز فصحيح إلى مف عمقو عنو ثـ النظر فيما بعد ذلؾ 

 4منو صحةكما كاف منيا بصيغة التمريض فبل يستفاد 

 

                                                           
 .4/54الخميس: ثكب طكلو خمسة أذرع، كالمبي الذم قد كثر لبسو فأخمؽ. ابف قدامة، المغني،  1
ف لـ 4/113، كأخرجو البييقي في السنف، 526أخرجو يحيى بف آدـ، في الخراج، حديث رقـ  2 ، كقاؿ الشافعي كطاككس عالـ بأمر معاذ كا 

 ـ. كالحديث مرسؿ 2001، دار المعرفة، بيركت، 1، ط1907، حديث رقـ 2/276سنف الدار قطني، يمقو. الدار قطني، عمي، 
 ، د.ط، دار المعرفة، بيركت، د.ت.313-3/312العسقبلني، ابف حجر، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  3

4
 م.1982مٌة، بٌروت ، ، دار الكتب العل1، ط31شاكر، أحمد شاكر ، الباعث الحثٌث شرح اختصار علوم الحدٌث،   
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 الموازنة والترجيح:

 بعد عرض أدلة الفريقيف تبيف ما يمي:

نما لمتكسعة كالتخيير. .1  األجناس المذككرة في األحاديث الشريفة ليست لمحصر كا 

في المذىب الحنبمي ركايتاف، األكلى كىي المعتمدة، بعدـ جكاز القيمة، كالثانية مخرجة عف  .2
 قكية كليا أدلتيا.اإلماـ أحمد بجكاز القيمة، كىي ركاية 

إخراج القيمة لمحاجة أك لممصمحة يجكز، ألنو أنفع لمفقير كالمحتاج، كىك المعمكؿ بو في  .3
 معظـ الببلد اإلسبلمية حاليا.

المقصكد الشرعي لصدقة الفطر سد حاجة الفقراء، كال يتحقؽ ىذا المقصكد في العصر  .4
، كألف الفقير يمبي حاجاتو بالماؿ أكثر جالحاضر إال بإخراج النقكد، كألنيا أنفع لمفقير كالمحتا

ذا أخذ األعياف كباعيا إلى التجار فإنو يخسر  بكثير مف األعياف كالقمح كالشعير كغيرىا، كا 
 الكثير.

 

 المطمب الرابع: اختيارات الكرمي في الصيام وتجديد النية لكل يوم في رمضان
 أكال: تعريؼ النية لغة كاصطبلحا

كاك كالحرؼ المعتؿ أصؿ صحيح يدؿ عمى معنييف، أحدىما مقصد لشئ كاآلخر النية لغة: "النكف كال
 1عجـ الشيء كالنكل التحكؿ مف دار إلى دار "

 .2اصطبلحا: "القصد، كىك اعتقاد القمب فعؿ الشيء كعزمو عميو مف غير تردد"

رادة الشيء يعني نيتو، كالنية ال يمكف أف تتخمؼ عف عمؿ  اختيارم، "كقصد الشيء يعني نيتو، كا 
 .3يعني أف كؿ عمؿ يعممو اإلنساف مختارا فبل بد لو مف النية"

 كعميو فالنية محميا القمب، كىي مقدمة لمفعؿ الذم يفعمو اإلنساف باختياره.

 ثانيا: حكميا
                                                           

1
 .1002ابن فارس، معجم مقاٌٌس اللغة، ص  
 .4/155ابف قدامة، المغني،  2
 .6/353العثيميف، الشرح الممتع،  3
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"النية شرط لصحة الصياـ كسائر العبادات ألف الصياـ عبادة محضة كذىب إلى ذلؾ أىؿ العمـ 
 1بف قدامة "كحكى االجماع عمى ذلؾ ا

: مف نكل الصياـ في شير رمضاف ىؿ تمزمو كؿ يكـ نية؟ أـ تكفي نية كاحدة كتجزئ تصوير المسألة
 عف جميع أياـ الشير؟

في المسألة "ىؿ الكافي في تعييف النية في ىذه العبادة ىك تعييف جنس العبادة أك  وسبب الخالف
، كمف ألحقو بالجنس  تعييف شخصيا؟ فمف ألحقو بالجنس األكؿ قاؿ: يكفي في ذلؾ اعتقاد الصـك

 2الثاني اشترط تعييف الصكـ.

 دة لكؿ شير؟كعميو مف نكل صياـ رمضاف فيؿ يمزمو ثبلثيف نية لكؿ يـك نية؟ أـ نية كاح

: اختار الكرمي في النية "نية لكؿ يكـ مف رمضاف، لقكلو: "النية لكؿ يـك اختيار الكرمي في النية
 .4، كنية معينة لما يصكمو مف الميؿ لكؿ يـك كاجب3كاجب"

 أم يمـز الصائـ لرمضاف ثبلثيف نية، لكؿ يكـ نية.

 أقوال الفقياء في المسألة:

يكـ مف رمضاف، كىك المشيكر عند الحنابمة ك الركاية األكلى عند اإلماـ القكؿ األكؿ: يمزمو نية لكؿ 
 .5أحمد

كبناء عمى ذلؾ "لك أف رجبل ناـ بعد العصر في رمضاف كلـ يستيقظ مف الغد إال بعد طمكع الفجر لـ 
 ، كىذه الركاية المشيكرة في المذىب الحنبمي6يصح صكمو ذلؾ اليكـ؛ ألنو لـ ينًك صكمو مف ليمتو"

 

                                                           
1
 450/ 4ابن قدامة، المغنً ،   

2
 .362/ 1ابن رشد، بداٌة المجتهد،   
 .1/220ابف ضكياف، منار السبيؿ،  3
 .1/350الكرمي، غاية المنتيى،  4
 .3/295المرداكم، اإلنصاؼ،  5
 .356-6/355ابف عثيميف، الشرح الممتع،  6
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، كجـز بيا المرداكم كقاؿ: "لكؿ يكـ نية 4، كالبيكتي3، كالكرمي2، كابف مفمح1قاؿ بيا: ابف قدامةك 
 .5مفردة عمى الصحيح مف المذىب، كعميو أكثر األصحاب"

 .6القكؿ الثاني: نية كاحدة تجزئ عف الشير كمو،كىي الركاية الثانية عند الحنابمة

 :األدلة

 في كؿ ليمة مف رمضاف إلى األدلة اآلتية: استند القائمكف إلى تجديد النية

: -صمى ا عميو كسمـ–قاؿ: "قاؿ رسكؿ ا  –رضي ا عنو –حديث عمر بف الخطاب  .1
نما لكؿ امرئ ما نكل، فمف كانت ىجرتو إلى ا كرسكلو فيجرتو إلى  ]إنما األعماؿ بالنية كا 

 .7ينكحيا فيجرتو إلى ما ىاجر إليو[ا كرسكلو، كمف كانت ىجرتو لدنيا يصيبيا أك امرأة 

كجو الداللة في الحديث السابؽ أف صكـ عبادة كعمؿ، فبل بد لمعبادة كالعمؿ مف نية مسبكقة 
 8قبؿ القياـ بيا.

، كلـ يرد فيو شيء عف الصياـ كالنية شرط النعقاد  كنكقش ىذا الحديث بأنو في باب العمـك
ما يدؿ عمى تبييت النية كؿ ليمة لمف نكل صياـ  الصياـ عند الحنابمة، كال يكجد في الحديث

 رمضاف، كالصياـ عبادة كاحدة غير منفصمة عف بعضيا البعض.
]مف لـ يبيت الصياـ قبؿ طمكع الفجر فبل صياـ  9مرفكعا -رضي ا عنيا–حديث عائشة  .2

 .10لو[

                                                           
 .4/150ابف قدامة، المغني،  1
 .3/330ابف مفمح، الفركع،  2
 .1/350الكرمي، غاية المنتيى،  3
 .2/315. ككشاؼ القناع، 2/354البيكتي، شرح منتيى اإلرادات،  4
 .3/295المرداكم، اإلنصاؼ،  5
 .31/ 3ابف مفمح الفركع، ـ.1993، مكتبة المعارؼ، الرياض، 1، ط3/409لديف، المستكعب، السامرم، نصير ا 6
، كفي ركاية أخرل لدل البخارم "إنما األعماؿ 6689متفؽ عميو، ركاه البخارم في كتاب األيماف كالنذكر، باب النية في األيماف، حديث رقـ  7

صمى ا عميو كسمـ إنما األعماؿ بالنية، –باب قكلو  في صحيحو، كتاب اإلمارة،،  كمسمـ 1327صحيح البخارم، .1بالنيات"، حديث رقـ
 .945ص .1907حديث رقـ 

 ـ.1993، مكتبة العبيكاف، الرياض، 1، ط2/563الزركشي، شمس الديف، شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي،  8
قكؿ أك فعؿ أك تقرير متصبل كاف أك منقطعا بسقكط الصحابي خاصة مف  -صمى ا عميو كسمـ–الحديث المرفكع ىك ما أضيؼ إلى النبي  9

 ـ.1989، د.ط، دار الفكر، بيركت، 355منو أك غيره. الخطيب، محمد، أصكؿ الحديث، ص
، 2/1114، كصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير، 1، حديث رقـ 2/172 باب النية في الصياـ، ،أخرجو الدارقطني في الصياـ 10

 .6534حديث رقـ 
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 قاؿ: "مف لـ يبيت -صمى ا عميو كسمـ–أف النبي  -رضي ا عنيا–كحديث حفصة  .3
 .1الصياـ مف الميؿ فبل صياـ لو"

قاؿ: ]مف لـ يجمع  -صمى ا عميو كسمـ–أف النبي  -رضي ا عنيا–كحديث حفصة  .4
 .2الصياـ قبؿ الفجر فبل صياـ لو[

ككجو الداللة في األحاديث السابقة أف تبييت النية كاجب قبؿ طمكع الفجر كليس مف أكؿ 
 الميؿ.

 مناقشة األحاديث:

مرفكع، كليس كؿ مرفكع صحيح، كعمى افتراض صحتو كما صححو  -رضي ا عنيا–حديث عائشة 
األلباني، فأيف الداللة في صياـ رمضاف؟ كلماذا ال يككف في صياـ النفؿ؟ كأيف الدليؿ عمى تبييت النية 

 لكؿ يـك مف رمضاف؟

 .4"3أما حديث حفصة األكؿ فقد قاؿ ابف رشد: "حديث حفصة في سنده اضطراب، كىك مكقكؼ

 فالعمة األكلى في الحديث عند ابف رشد اضطراب السند، كالثانية ىك مكقكؼ عمى ابف عمر.

كتصحيح األلباني لؤلحاديث ىي مسألة اجتيادية قد يخالفو فييا اآلخركف، كلكؿ شيخ طريقتو في احكـ 
 عمى الحديث.

ست خاصة، ألف األحاديث كالذم يبدك أف االستدالؿ باألحاديث استدالؿ عاـ، ألف األحاديث عامة كلي
التي ركيت لـ تسمـ مف الحديث في صحتيا، كما أف دالالتيا غير كاضحة أىي في الفرض أـ في 

ذا صحت فيي لجنس العبادة   بشكؿ عاـ كليس لمتعييف. -الصياـ–النفؿ؟ ، كا 

عف النية  تتكمـ -كا أعمـ–كما أف األحاديث لـ يرد فييا تعييف كؿ ليمة لمف نكل الصياـ، كظاىرىا 
 بشكؿ عاـ، في بداية الصياـ.

                                                           
، ركاه أبك داكد،  1 ، باب النية في الصـك  .6535، حديث رقـ 2/1114، كصححو األلباني في الجامع الصغير، 2454حديث رقـ كتاب الصـك
حديث رقـ  2/1114، كصححو األلباني في الجامع الصغير، 2454، حديث رقـ كتاب الصـك باب النية في الصكـ  ركاه أبك داكد في 2

6538. 
الحديث المكقكؼ: ىك ما ركم عف الصحابي مف قكؿ لو أك فعؿ أك تقرير متصبل كاف أك منقطعا، كاشترط بعضيـ أف يككف متصؿ اإلسناد  3

 .380إلى الصحابي غير منقطع. الخطيب، أصكؿ الحديث، ص
 .1/365ابف رشد، بداية المجتيد،  4
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كذلؾ استدؿ القائمكف بمزكـ النية لكؿ ليمة "بأف صياـ اليـك مف رمضاف عبادة مستقمة بذاتو، كال يرتبط 
بالميؿ كال باليكـ الذم سبقو كال باليكـ الذم بعده، بدليؿ أنو ال يبطؿ بعضو ببطبلف بعض، فكجبت 

 .1النية لكؿ يـك مف رمضاف"

ىذا الدليؿ أف الصياـ يككف لمشير كامبل، كالشير يككف تسعة كعشريف يكما أك ثبلثيف لقكلنا  كيناقش
صياـ رمضاف، فينصرؼ المفيكـ مف كممة رمضاف إلى الشير كامبل كليس ليكـ أك أسبكع منو، كمثالو 

بقية في القياس الحج، فمثبل ىؿ يحتاج الطكاؼ كالسعي كالكقكؼ بعرفة كالمبيت في منى كالحمؽ ك 
 المناسؾ نية كاحدة أـ يحتاج كؿ نسؾ إلى نية كاحدة؟

 لـ يقؿ أحد مف العمماء أف كؿ شعيرة مف شعائر الحج تحتاج إلى نية، بؿ نية كاحدة تكفي لمجميع.

 أدلة القائميف أف النية الكاحدة تكفي لشير رمضاف:

  2كلكؿ امرئ ما نكل...[ -أك النيات-حديث ]إنما األعماؿ بالنية  .1

الداللة في الحديث أف الصياـ عمؿ كعبادة، فبل بد مف نية قبؿ العبادة، كيككف الصياـ كجو 
لمشير كامبل، فتمزمو فيو نية كاحدة، كال يمزمو تجديد النية لكؿ يكـ، ألف المفيـك مف كممة 

 الشير إما ثبلثيف يكما أك تسعة كعشريف، كال ينقمب المفيكـ لمعنى آخر.
عبادة كاحدة مف حيث المعنى، كليا شعائر متعددة فبل يمـز الحاج القياس عمى الحج، فالحج  .2

نما يجزئو نية كاحدة عف الجميع، أل  في الطكاؼ نية، كالسعي نية، كالكقكؼ بعرفة نية، كا 
الحاج إذا نكل الحج فحجو يشمؿ جميع الشعائر كال تحتاج كؿ كاحدة إلى نية، كىكذا الصياـ 

صياـ فالنية تشمؿ جميع الشير، ألنو نكل جميع أياـ في رمضاف؛ ألف الصائـ إذا نكل ال
 الشير، كال يحتاج كؿ يـك مف رمضاف إلى نية ككالحج يصح بنية مطمقة.

الركاية الثانية عف اإلماـ أحمد "كعنو يجزئ في أكؿ رمضاف نية كاحدة لكمو" نصرىا أبك يعمى  .3
 .3الصغير، كعمى قياسو النذر المعيف

 

                                                           
 .2/315، البيكتي، كشاؼ القناع، 3/18ابف مفمح، المبدع،  1
 125 سبؽ تخريجو في الصفحة 2
 .3/295. المردكام، اإلنصاؼ، 3/18ابف مفمح، برىاف الديف، المبدع،  3
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: ىؿ يحتاج -يعني أحمد–المذىب، نقميا حنبؿ فقاؿ: "سالت أبا عبد ا كىذه الركاية الثاني في 
 .1في شير رمضاف إلى نية كؿ ليمة؟ قاؿ: ال، إذا نكل مف أكؿ الشير يجزئو"

، فجاز كما لك نكل  ككجو الركاية في قكؿ اإلماـ أحمد أنو نكل في زمف يصمح جنسو لنية الصـك
 .2كؿ يـك في ليمتو

النية لرمضاف، ألف التعييف يراد لمتمييز، كىذا الزماف متعيف، ككالحج، فعمييا  "كعنو ال يجب تعييف
 .3يصح بنية مطمقة"

ىذه الركاية الثانية في المذىب الحنبمي عف اإلماـ أحمد كالتي نصرىا أبك يعمى الصغير، أراد بيا 
 اإلماـ جنس العبادة كليس تعييف شخصيا.

 الموازنة والترجيح:

 الفريقيف كمناقشتيا تبيف ما يمي:بعد عرض أدلة 

ذا صحت األحاديث، فيي لمصياـ عامة كليس لكؿ  .1 األدلة التي قاؿ بيا الفريؽ األكؿ عامة، كا 
 يكـ نية، كىك استدالؿ في غير محمو.

 ظاىر األحاديث يدؿ عمى جنس العبادة كليس تعييف شخصيا. .2

د في المذىب، كيبدك أف الركاية الركاية الثانية عف اإلماـ أحمد قكية، كنصرىا أكثر مف كاح .3
الثانية ىي األخيرة عف اإلماـ أحمد استدؿ بأدلة جديدة، كىي مف جنس العبادة، كليس تعييف 

 شخصيا، فنية كاحد لكؿ الشير تكفي.

 ، فيي ليست شاذة كال منفردة.4الركاية الثانية عف اإلماـ أحمد قاؿ بيا المالكية .4

ية الثانية: "كىذا ىك األصح، ألف المسمميف جميعا لك قاؿ الشيخ العثيميف في ترجيح الركا .5
سألتيـ لقاؿ كؿ كاحد منيـ: أنا ناك الصكـ مف أكؿ الشير إلى آخره، كعمى ىذا فإذا لـ تقع 
النية في كؿ ليمة حقيقة فيي كاقعة حكما، ألف األصؿ عدـ قطع النية، كليذا قمنا: إذا انقطع 

                                                           
 .410-3/409السامرم، المستكعب،  1
 .4/155ابف قدامة، المغني،  2
 .3/31ابف مفمح، شمس الديف، الفركع،  3
 .1/364ابف رشد، بداية المجتيد،  4
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فبل بد مف تجديد النية، كىذا القكؿ ىك الذم تطمئف التتابع لسبب يبيحو ثـ عاد إلى الصكـ 
 .1إليو النفس، كال يسع الناس العمؿ إال عميو"

النية في كؿ يكـ مشقة عمى الصائـ، كىذا حرج كبير عمى الصائـ، فمك نسي الصائـ أف ينكم  .6
 كؿ ليمة فصيامو غير مقبكؿ، كىذا حرج كبير عمى الصائـ.

عف اإلماـ أحمد ىي األصح، كقاؿ بيا المالكية، كبيا يعمؿ  كالذم يترجح أف الركاية الثانية
 .-كا أعمـ–الناس 

المطمب الخامس: اختيارات الكرمي في األضحية، أخذ الشعر أو الظفر في عشر من ذي الحجة لمن 
 أراد األضحية

 أكال: تعريؼ األضحية

بشركط  -تعالى-إلى ا  األضحية: "ما يذبح يكـ عيد األضحى كأياـ التشريؽ مف األنعاـ تقربا
 .2مخصكصة"

 ثانيا: حكميا

 اختمؼ الفقياء في حكـ األضحية إلى قكليف:

 .3: أنيا مف السنف المؤكدة، عند الحنابمةالقول األول

 .4: إنيا كاجبة، كىك اختيار شيخ اإلسبلـ ابف تيمية القول الثاني

األكائؿ مف ذم الحجة فيؿ يمسؾ  : إذا أراد أحد المسمميف أف يضحي كدخمت العشرتصوير المسألة
؟ أـ ال إثـ عميو؟   عف أخذ الشعر كاألظافر كالمحـر

 5تعارض األدلة الكاردة في ذلؾ.سبب الخالف: 

                                                           
 .6/356العثيميف، الشرح الممتع،  1
 .1/449ـ. كالفكزاف، الممخص الفقيي، 2000، مكتبة دنديس، فمسطيف، 1، ط14األضحية، ص عفانة، حساـ الديف، المفصؿ في أحكاـ 2
 .21/ 3، البيكتي، كشاؼ القناع، 542/ 1ابف قدامة، الكافي في فقو االماـ أحمد ، 3
 .26/148ابف تيمية، مجمكع الفتاكل،   4

5
 .233/ 5ابن قدامه،   
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"إذا دخؿ العشر حـر فقط عمى مف يضحي أك يضحى عنو أخذ شيء مف شعره  اختار العالمة الكرمي
 .1كأظفاره أك بشرتو إلى الذبح"

 

 أقوال الفقياء

: الحرمة  ، قاؿ المرداكم: "كىك المذىب كىك ظاىر ركاية األثـر كغيره، كصححو في  األولالقول 
 .2التصحيح، كنصره المصنؼ كالشارح كالناظـ"

: الكراىة، "اختاره القاضي كجماعة، كجـز بو في الجامع الصغير كالمذىب كمسبكؾ القول الثاني
ي اليداية كتبصرة الكعاظ البف الجكزم، كالخبلصة الذىب كالبمغة كتذكرة ابف عبدكس كالمنكر، كقدمو ف

دراؾ الغاية كابف رزيف، كقاؿ إنو أظير، قمت: كىك أكلى.  كالتمخيص كالمحرر كالرعايتيف، كالحاككيف كا 
 .3كأطمؽ أحمد الكراىة"

فالذم ذكره المرداكم ىك القكؿ الثاني، ىك أظير مف القكؿ األكؿ بالحرمة، كىك األكلى، كاعتمده كثير 
 مف عمماء الحنابمة الذيف ذكرىـ كذكر مؤلفاتيـ المرداكم.

فعمى القكؿ الثاني عند مذىب الحنابمة مف أخذ مف شعره كأظفاره في العشر األكلى مف ذم الحجة 
 .4كأراد أف يضحي فعميو التكبة كال فدية عميو اجماعا

 أدلة القائمين بالحرمة

، تقكؿ: "قاؿ رسكؿ ا -صمى ا عميو كسمـ–ج النبي استند القائمكف بالتحريـ إلى حديث أـ سممة زك 
 . 5: ]إذا دخمت العشر كأراد أحدكـ أف يضحي فبل يمس مف شعره كبشره شيئا["-صمى ا عميو كسمـ–

 

                                                           
 .1/447الكرمي، غاية المنتيى،  1
 .4/109المرداكم، اإلنصاؼ،  2
 .4/109المرداكم، اإلنصاؼ،  3

4
 .109/ 4المرداوي، االنصاف،   
 .975، صحيح مسمـ، ص1977ذم الحجة...، حديث رقـ  عميو عشر، كتاب األضاحي، باب نيي مف دخؿ ركاه مسمـ في صحيحو 5
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صمى ا عميو –أيضا، قالت: "قاؿ رسكؿ ا  -رضي ا عنيا–كالحديث الثاني كىك ألـ سممة 
 .1أضحية كيريد أف يضحي فبل يأخذف شعرا كال يقٌممف ظفرا[: ]إذا دخؿ العشر كعنده -كسمـ

نيى عف األخذ مف الشعر كاألظافر في  -صمى ا عميو كسمـ–ككجو الداللة في الحديث أف النبي 
العشر األكائؿ مف ذم الحجة لمف أراد أف يضحي، كقاؿ ابف قدامة: "ظاىر ىذا التحريـ كىك قكؿ 

سحؽ كسعيد بف المسيب" بعض أصحابنا، كحكاه ابف المنذر  .2عف أحمد كا 

 : الكراىةالقول الثاني

استدؿ أصحاب القكؿ الثاني عمى كراىة أخذ الشعر كالظفر في عشر ذم الحجة لمف أراد األضحية،  
 كقد كرد بركايات متعددة، منيا:

ما حـر قالت: ]فتمت قبلئد بدف النبي ثـ قمدىا كأشعرىا كأىداىا، ف -رضي ا عنيا–. عف عائشة 1
 .3عميو شيء كاف أحؿ لو[

قاؿ العبلمة ابف حجر في شرحو ليذا الحديث: "التقميد ىك كضع عبلمة عمى عنؽ اليدم ليعرؼ بيا، 
ككانت السيدة عائشة تفتؿ ىذه القبلئد كتجعميا مف الصكؼ، كأما اإلشعار فيك أف يكشط جمد البدف 

ىديا ليتبعيا مف يحتاج إلييا كال تختمط  حتى يسيؿ الدـ، ثـ يسمتو، فيككف ذلؾ عبلمة عمى ككنو
 .4بغيرىا، فيعرفيا المساكيف بالعبلمة فيأكمكنيا"

قالت: ]كاف رسكؿ ا ييدم مف المدينة فأفتؿ قبلئد ىديو ثـ ال  -رضي ا عنيا–. عف عائشة 2
]  .5يجتنب شيئا مما يجتنبو المحـر

عدـ الحرمة ما حظره حديث أـ سممة في  كجو الداللة في الحديثيف ظاىر، ففيو داللة صريحة عمى
لـ يحـر عمى نفسو شيئا مما يحظر عمى  -صمى ا عميو كسمـ–أدلة القائميف بالحرمة، ألف النبي 

.  المحـر

                                                           
 .975، صحيح مسمـ، ص1977ذم الحجة...، حديث رقـ عميو عشر باب نيي مف دخؿ  ، كتاب األضاحي،ركاه مسمـ في صحيحو 1
 .5/233ابف قدامة، المغني،  2
 .332صحيح البخارم، ص.1696ركاه البخارم في صحيحو، كتاب الحج، باب مف أشعر، حديث رقـ  3
 كما بعدىا. 3/543العسقبلني، ابف حجر، فتح البارم،  4
كمسمـ في صحيحو،  ، 332صحيح البخارم، ص.1698، حديث رقـ فتؿ القبلئدفي صحيحو، كتاب الحج، باب  متفؽ عميو، ركاه البخارم 5

 .624، صحيح مسمـ، ص1321قياما مقيدة، حديث رقـ  كتاب الحج، باب نحر البدف
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 المناقشة والردود:

ـٌ، فيجب تقديـ حديث أـ سممة  .1 رد الحنابمة أف حديث أـ سممة خاص، كأف حديث عائشة فعا
 1العاـ.ألنو خاص، كالخاص يقدـ عمى 

 2الكراىة، كلـ يكف ليفعؿ ما نيى عنو -عميو السبلـ–أقؿ أحكاؿ نيي النبي  .2

 .3حديث أـ سممة في األضحية، كحديث عائشة في اليدم .3

كحديث أـ سممة تخبر عف  -صمى ا عميو كسمـ–حديث عائشة كخبر عف فعؿ لمرسكؿ  .4
 .4قكؿ، كالقكؿ يقدـ عمى الفعؿ الحتماؿ أف يككف خاصا

 .5حديث أـ سممة نيي كراىة ال نيي تحريـ، بدليؿ حديث عائشة النيي في .5

أف عائشة إنما تعمؿ ظاىرا ما يباشرىا بو، أك ما يفعمو دائما كالمباس كالطيب، فأما ما يفعمو  .6
نادرا كقص الشعر كقمـ األظافر مما ال يفعمو في األياـ إال مرة، فالظاىر أنيا ترده بخبرىا، 

ف احتمؿ إرادتيا إياه ف يك احتماؿ بعيد، كما كاف ىكذا، فاحتماؿ تخصيصو قريب فيكفي فيو كا 
 .6أدنى دليؿ، كخبرنا دليؿ قكم، فكاف أكلى بالتخصيص

 أما حديث أـ سممة فمـ يسمـ مف الرد، كجاء فيو:
ركل اإلماـ مسمـ عف سعيد بف المسيب أنو حيف سئؿ عف أخذ الشعر في عشر مف ذم  .1

النيي عف ذلؾ لمف أراد أف يضحي قاؿ لو: "يا ابف الحجة كذكر لو حديث أـ سممة في 
 .7أخي ىذا حديث قد نيسي كتيرؾ"

 .8حديث أـ سممة إما أف يككف منسكخا بحديث عائشة أك ناسخا .2

 فاحتمالية نسخ حديث عائشة لحديث أـ سممة أكبر مف نسخ حديث أـ سممة لحديث عائشة.

 

                                                           
 .5/233ابف قدامة، المغني،  1
 .5/233المصدر السابؽ،  2
 .1/543ابف قدامة، الكافي،  3
 .3/273ف الديف، المبدع، ابف مفمح، برىا 4
 .1/543ابف قدامة، الكافي،  5
 .5/234ابف قدامة، المغني،  6
 .976مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب االضاحي باب نيي مف دخؿ عميو عشر ذم الحجة، ص 7
 .10/23العسقبلني، فتح البارم،  8
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 الموازنة والترجيح:

 ا يمي:بعد عرض أدلة الفريقيف تبيف م

 حديث أـ سممة الذم فيو المنع متقدـ عمى حديث عائشة، ألنو متأخر عنو. .1

القائمكف بالحرمة لحديث أـ سممة استدالليـ فيو نظر، ألف حديث عائشة ناسخ لحديث أـ  .2
 سممة، كىذا رأم سعيد بف المسيب، كقكؿ اإلماـ أحمد: كاف ممنكعا قبمو.

حديث نيي كراىة ال نيي تحريـ، كأيف التحريـ في القائمكف بالحرمة قالكا: حديث أـ سممة  .3
 حديث أـ سممة؟ كحديث عائشة أصرح مف حديث أـ سممة.

كقالكا: مف أراد األضحية  -رضي ا عنيا–الحنابمة في القكؿ الثاني استدلكا بحديث عائشة  .4
 فاستحب لو عدـ األخذ مف شعره كأظفاره.

جة كأراد األضحية فعميو االستغفار، كال فدية مف أخذ مف شعره كأظفاره في العشر مف ذم الح .5
 .1عميو مطمقا

ذا كاف ال فدية عميو فأيف الحراـ الذم ارتكبو عمى القكؿ األكؿ؟ .6  كا 

االستحباب في عدـ األخذ مف الشعر كاألظافر لمف أراد األضحية، لكي  -كا أعمـ–األيسر  .7
 ال 

 

 

إلييا القائمكف بعدـ الحرمة، كبعد أف  يقع الناس في حرج، كخاصة األدلة القكية التي استند .8
 .-كا أعمـ– 2رجح المرداكم القكؿ بالكراىة ىك األظير مف القكؿ بالحرمة

  

                                                           
 .3/273المصدر السابؽ،  1
 .4/109المرداكم، اإلنصاؼ،  2
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 المبحث الرابع: اختيارات الكرمي في المعامالت والفرائض والنكاح والطالق والجنايات

 المطمب األول: اختيارات الكرمي في البيوع، التسعير

مسائؿ البيكع، كىي مف المسائؿ الميمة في العصر الحالي؛ لحاجة الناس ىذه المسألة مف 
 إلى معرفة حكميا.

 أكال: تعريؼ التسعير لغة كاصطبلحا

التسعير لغة: "تقدير السعر، يقاؿ: سعرت الشيء تسعيرا أم جعمت لو سعرا معمكما ينتيي إليو،  
 .1كسعركا تسعيرا أم اتفقكا عمى سعر"

جبارىـ عمى التبايع بما قدره"التسعير اصطبلحا: "   .2تقدير السمطاف أك نائبو لمناس سعرا كا 

كعميو فالذم يممؾ التسعير الحاكـ أك نائبو أك صاحب السمطة كالكالية في البمد، فيأمر التجار أف ال 
 يبيعكا إال بسعر معيف.

كىك حسف في ما : اختار الشيخ مرعي الكرمي أف التسعير جائز،قاؿ:" كيتجو اختيار مرعي الكرمي
 .3ثمنو معمـك بيف الناس ، كىك بذلؾ يخالؼ المشيكر في مذىب الحنابمة

"التسعير في األحكاؿ العادية ظمـ لمتجار، كالظمـ حراـ، ألف التجار يبيعكف عمى تحرير محل النزاع: 
رة الكجو المعركؼ، كليس ىناؾ تدخؿ في  السكؽ، كالعرض كالطمب عمى السمع التجارية يعمبلف بصك 

 .4عادية، كألف اجبار الناس عمى بيع ال يجب أك منعيـ مما يباح شرعا ظمـ ليـ كالظمـ حراـ"

 : اختمؼ فقياء الحنابمة في مفيـك اآلثار الكاردة في ذلؾ.سبب الخالف

  

                                                           
 .11/301المكسكعة الفقيية،  1
 .3/201الرحيباني، مطالب أكلي النيى،  2
 .1/517الكرمي، غاية المنتيى،   3
 .50-48/ 28ابف تيمية، مجمكع الفتاكل،  4
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 أقوال الفقياء في المسألة:

، كابف 1ابف قدامة القكؿ األكؿ: تحريـ التسعير مطمقا، ىذا ىك المشيكر في مذىب الحنابمة، كقاؿ بو:
 .4، كالبيكتي3، كالمرداكم2مفمح

 .5كقاؿ المرداكم: "يحـر التسعير مطمقا، كيكره الشراء بو عمى الصحيح مف المذىب"

، 7، كابف القيـ6القكؿ الثاني: جكاز التسعير إذا كجد سبب معتبر، كىذا القكؿ قاؿ بو: شيخ اإلسبلـ
ؿ الثاني يجيز التسعير إذا كجد لو سبب معتبر يجعمو نافذا ، كالقك 8كاستحسنو الشيخ الكرمي في اختياره

 بيف الناس فإذا لـ يكجد لو سبب فالتسعير حراـ.

 أدلة القول األول

 كىـ القائمكف بالتحريـ، كاستدلكا بما يمي:

 أكال: مف القرآف الكريـ

تككف تجارة عف تراض قكلو تعالى: ﴿يا أييا الذيف آمنكا ال تأكمكا أمكالكـ بينكـ بالباطؿ إال أف 
 .9منكـ﴾

ككجو الداللة في اآلية أف التسعير حجر عمى البائع، كاآلية أطمقت الحرية لمبائع بالثمف الذم يرتضيو، 
لزامو بثمف معيف إذ قد ال يككف راضيا عف ىذا التسعير، فيككف كاألكؿ بالباطؿ كىذا ما نيت اآلية  كا 

 .10عنو

 
                                                           

 .5/666ابف قدامة، المغني،  1
 .4/37ابف مفمح، شمس الديف، الفركع،  2
 .4/338المرداكم، اإلنصاؼ،  3
 .3/165البيكتي، شرح مننيتى اإلرادات،  4
 .4/338المرادكم، اإلنصاؼ،  5
 .28/27ابف تيمية، مجمكع الفتاكل،  6
 ، دار الكتب العممية، بيركت، د.ت.1، ط245ابف القيـ، محمد، الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية، ص 7
 .1/517الكرمي، غاية المنتيى،  8
 .29سكرة النساء، اآلية:  9

 .5/223الشككاني، نيؿ األكطار، ،263ف القيـ، الطرؽ الحكمية ، صاب 10



134 
 

 كىذه اآلية نكقشت بما يمي:

إلزاـ لمبائع بعكض المثؿ، فبل باطؿ فيو، بؿ ىك مصمحة لمطرفيف، البائع كالمشترم،  التسعير .1
نما الباطؿ استغبلؿ أحدىما لآلخر، بغير كجو حؽ.  كا 

قبكؿ المشترم مف غير معرفة السعر شراء ما ىك مضطر إليو ظمـ لو، كأيف التراضي  .2
جبار البائع في التسعير ىك إكراه بحؽ،  .1كىك جائز بإجماع العمماء المذككر في اآلية؟ كا 

كبناء عمى ما سبؽ فيك استدالؿ في غير محمو، ألف اآلية ذكرت التراضي بيف الطرفيف، كىذا 
 االستدالؿ في غير محؿ النزاع.

 ثانيا: مف السنة

فقالكا: يا رسكؿ ا سعر  -صمى ا عميو كسمـ–حديث أنس، قاؿ: غبل السعر عمى عيد رسكؿ ا 
ني ألرجك أف ألقى ا لنا فقاؿ: ]إ كليس أحد  -عز كجؿ–ف ا ىك المسعر القابض الباسط الرازؽ، كا 

 .2منكـ يطمبني بمظممة في دـ أك ماؿ[

امتنع عف التسعير مع غبلء السعر،  -صمى ا عميو كسمـ–ككجو الداللة في الحديث أف الرسكؿ 
 3ألجابيـ إليو.كاعتبر التسعير ظمما فامتنع عنو ألنو محـر كلك جاز 

قاؿ ابف قدامة: "ألنو ظمـ لمبائع بإجباره عمى بيع سمعتو بغير حؽ، أك منعو مف بيعيا بما يتفؽ عميو 
 .4المتعاقداف، كىك مف أسباب الغبلء، ألنو يقطع الجمب، كيمنع الناس مف البيع فيرتفع السعر"

 كنكقش ىذا الحديث باآلتي:

فقد غمط، فإف ىذه قضية معينة، ليست لفظا عاما،  قاؿ ابف تيمية: "مف احتج بيذا الحديث .1
كليس فييا أف أحدا امتنع عف بيع يجب عميو أك عمؿ يجب عميو أك طمب في ذلؾ أكثر مف 

 .5عكض المثؿ"

                                                           
 .1/44الغامدم، عبد العزيز، اختيارات ابف القيـ في المعامبلت،  1
، كركاه ابف ماجو في السنف، كصححو األلباني، 526، سنف أبي داكد، ص3451ركاه أبك داكد في السنف، كصححو األلباني، حديث رقـ  2

 .378سنف ابف ماجو، ص، 2200حديث رقـ، 
3
 667/ 5ابن قدامة، المغنً ،   
 .2/25ابف قدامة، الكافي،  4
 .28/50ابف تيمية، مجمكع الفتاكل،  5
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 عف التسعير كلـ يحـر التسعير. -صمى ا عميو كسمـ–امتنع الرسكؿ  .2

ينة عمى رأم ابف تيمية يدؿ عف التسعير في كاقعة مع -صمى ا عميو كسمـ-امتناع الرسكؿ .3
عمى خصكصية ىذه الكاقعة كليست عامة، بدليؿ قكؿ أنس "غبل السعر" فيحتمؿ بسبب القحط 

 أك الجفاؼ أك قمة الثمار كغيرىا.

 ثالثا: مف المعقكؿ

قالكا: "إف الناس مسمطكف عمى أمكاليـ كالتسعير حجر عمييـ، كاإلماـ مأمكر برعاية مصمحة 
ه في مصمحة المشترم برخص الثمف أكلى مف نظره في مصمحة البائع بتكفير المسمميف، كليس نظر 

 .1الثمف"

ذا باع البائع سمعتو  كالذم ذكره ابف قدامة فيو نظر، ألف نظرة الحاكـ متكازنة بيف البائع كالمشترم، كا 
 بثمف المثؿ ككاف لو ربح مناسب، فأيف الظمـ الذم أكقعو اإلماـ عمى البائع؟.

 لثاني عمى جكاز التسعير:أدلة القكؿ ا

 أكال: مف السنة

ـى  لوي ، فكافى عبدو  في لوي  ًشركنا أعتىؽى  مف: ] -صمى ا عميو كسمـ–قكؿ الرسكؿ  ماؿه يبميغي ثمفى العبًد، قيكِّ
ال فقٍد عىتىؽى منوي ما عىتىؽى  ييـ ، كعىتىؽى عميًو ، كا   2[العبدي قيمةى عدؿو ، فىأىعطىى شركاءىهي حصىصى

أمر بتقكيـ العيد قيمة المثؿ مع أجبار  -صمى ا عميو كسمـ–ككجو الداللة في الحديث أف النبي 
الشريؾ عمى قبكؿ نصيبو مف الثمف المحدد إذا أعتؽ شريكو نصيبو، ككاف معو مف الماؿ ما يبمغ ثمف 

 العبد حتى يشتريو كيعتقو.

لتسعير، فقاؿ: "فيذا لما كجب عميو أف يممؾ كاستدؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية بيذا الحديث عمى جكاز ا
شريكو عتؽ نصيبو الذم لـ يعتقو ليكمؿ الحرية في العبد قدر عكضو بأف يقدـ العبد قيمة عدؿ، ال 

                                                           
 .5/223الشككاني، نيؿ األكطار،  1
كركاه  ،499صحيح البخارم، ص.2522متفؽ عميو، ركاه البخارم في صحيحو، كتاب العتؽ، باب إذا أعتؽ عبدا بيف اثنيف، حديث رقـ  2

 .730، ص1501حيحو، كتاب العتؽ، حديث رقـ مسمـ في ص
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ككس كال شطط، كيعطى قسطو مف القيمة، فإف حؽ الشريؾ في نصؼ القيمة ال في قيمة النصؼ عند 
 .1جماىير العمماء"

حديث فقاؿ: "كصار ىذا الحديث أصبل في أف ما ال يمكف قسمة عينو فإنو كابف القيـ استدؿ بيذا ال
يباع كيقسـ ثمنو إذا طمب أحد الشركاء، كيجبر الممتنع عف البيع، كحكى بعض المالكية ذلؾ 

، كصار أصبل في أف مف كجبت عميو أجبر عمى أف يعاكض بمثؿ الثمف ال بما يزيد عف 2إجماعا
 .3خراج الشيء مف ممؾ صاحبو قيرا بثمنو لممصمحة الراجحة..."الثمف، كصار أصبل في جكاز إ

 كالذم ذكره ابف القيـ في جكاز التسعير اشترط لو شرطيف، كىما:

 أف يككف بمثؿ الثمف. .1

 4إجبار البائع أف يبيع السمعة إذا كانت ىناؾ مصمحة راجحة .2

 كىكذا فالتسعير إذا كاف في مصمحة راجحة جاز بثمف المثؿ.

 المعقكؿثانيا: مف 

لكلي األمر السمطة في التدخؿ في الحاالت االضطرارية لممصمحة العامة، كلحماية المجتمع  .1
حداث االستقرار في األسعار لمسمع التجارية.  مف جشع التجار، كا 

نما ىك في حالة الضركرة، كتمؾ حاجة  كيقكؿ ابف القيـ: "بأف تدخؿ اإلماـ ليس مطمقا، كا 
 .5كذلؾ مف باب ال ضرر كال ضرار" عامة، فيككف الحؽ فييا ،
ال يضر الرجؿ أخاه فينقصو مف حقو كالحديث صار أصبل  أمكمعنى ال ضرر كال ضرار 

لقاعدة فقيية أخذ بيا الفقياء كىي أف الشريعة ال تقر الضرر، كمستنده حديث رسكؿ ا صمى 
 6ا عميو كسمـ قضى أف "ال ضرر كال ضرار"

 

                                                           
 .28/50ابف تيمية، مجمكع الفتاكل،  1

2
 ، دار الكتاب العربً، بٌروت،دون سنة.1، ط18/ 5الباجً، ابو الولٌد ، شرح موطأ مالك ابن أنس،  
 .259ابف القيـ، الطرؽ الحكمية، ص 3

4
 .259ابن القٌم، الطرق الحكمٌة ، ص  
 .262-261ص القيـ، الطرؽ الحكمية، ابف 5

6
،سنن ابن ماجه،  صححه االلبانً فً صحٌح الجامع 2331ابن ماجة، كتاب األحكام ، باب من بنى فً حقه ما ٌضر بجاره، حدٌث رقم،   

 .1249/ 2، صحٌح الجامع الصغٌر، 7517الصغٌر، رقم 
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 الموازنة والترجيح:

 عرض أدلة الفريقيف كمناقشتيا تبيف ما يمي:بعد 

 القائمكف بأف التسعير حراـ فيو نظر، كلـ تسمـ أدلتيـ مف المناقشة كالردكد كقد فصمت سابقا. .1

اختيار العبلمة ابف تيمية كابف القيـ كالشيخ الكرمي بجكاز التسعير مع مخالفتيـ لممذىب  .2
الو غيرىـ مف المذاىب األخرل، فعند الحنفية الحنبمي الذم يحـر التسعير، ألنو ظمـ لمبائع، ق

 .1"يجكز التسعير إذا تعدل أرباب السمع عف القيمة تعديا فاحشا"

إذا كانت ىناؾ مصمحة راجحة جاز التسعير، ألف مف أباح التسعير كضع لو ضكابط  .3
كشركطا، كمنيا إقامة العدؿ بيف الناس كإكراه الباعة عمى البيع بثمف المثؿ عند الجشع 

االحتكار، فيك كاجب، ألنو إلزاـ بالعدؿ ألمر ا الذم أمر بو، كدفع لمضرر الذم نيى ا ك 
 .2عنو

المجيزكف لمتسعير اعتبركه مف باب السياسة الشرعية التي تحافظ عمى مصالح الناس مف  .4
جشع التجار في بعض الحاالت كأف يككف السعر فيو مصمحة لمبائع كالمشترم بؿ اشترطكا 

 صة لمتسعير.شركطا خا

رقابة الدكلة عمى األسعار يحد مف جشع التجار كالذم نشيده كؿ عاـ مع بداية شير رمضاف  .5
 .-كا أعمـ–المبارؾ 

 المطمب الثاني: اختيارات الكرمي في الفرائض، ميراث اإلخوة مع الجد

ناثا ألبكيف تصوير المسألة  أك ألب منفرد.: أف يتكفى شخص كال كارث لو إال جده أك إخكتو ذككرا كا 

 .3: أف الجد ال يحجب األخكة ألب، كىك الصحيح مف المذىب الحنبمياختيار الشيخ الكرمي

  

                                                           
 .5/352ابف عابديف، حاشية ابف عابديف،  1
 .245الحكمية، ص ابف القيـ، الطرؽ 2
 .2/92الكرمي، غاية المنتيى،  3
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أجمع العمماء أف األب يحجب الجد، كأنو يقكـ مقاـ األب عند عدـ كجكد بنيف، تحرير محل النزاع: 
األشقاء أك حجب األخكة كأنو عاصب مع ذكم الفرائض، كاختمفكا ىؿ يقـك مقاـ األب في حجب اإلخكة 

 1ألب؟

يرجع سبب الخبلؼ لعدـ كجكد نص في ميراث الجد مع األخكة سكاء مف القرآف الكريـ سبب الخالف: 
 .2أك السنة النبكية كتعارض المقاييس

 أقوال العمماء:

 اختمؼ العمماء في مسألة تكريث الجد مع اإلخكة إلى قكليف:

 4.كقاؿ بيا المرداكم3خكات، كىي الركاية االكلى عند الحنابمةالقكؿ األكؿ: أف الجد يحجب اإلخكة كاأل
 6كالعثيمييف 5كابف تيمية

 .7القكؿ الثاني: األخكة يرثكف مع الجد، كىك المشيكر كالصحيح عند الحنابمة

 :األدلة

 استدؿ القائمكف بأف الجد يحجب األخكة بما يمي:

 أكال: مف القرآف الكريـ

سحؽ كيعقكب﴾: ﴿كاتبعت ممة -تعالى–قكلو  : ﴿كما أتميا عمى -تعالى–، كقكلو 8آبائي إبراىيـ كا 
سحؽ﴾  .10: ﴿ممة أبيكـ إبراىيـ﴾-تعالى -، كقكلو9أبكيؾ مف قبؿ إبراىيـ كا 

                                                           
 .8/440. ابف قدامة، المغني، 2/413ابف رشد، بداية المجتيد،  1
 .2/413ابف رشد، بداية المجتيد،  2
 .306-7/305. المرداكم اإلنصاؼ، 5/8ابف مفمح، شمس الديف، الفركع،  3

4
 306 305/ 7المرداوي، االنصاف،   

5
 164/ 31ابن تٌمٌة، مجموع الفتاوى،   

6
 210/ 11العثٌمٌن، الشرع الممتع،   
 .7/305. المرداكم، اإلنصاؼ، 8/440ابف قدامة، المغني،  7
 .38سكرة يكسؼ، اآلية:  8
 .6سكرة يكسؼ، اآلية: 9

 .78سكرة الحج، اآلية:  10
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سحؽ  ككجو الداللة في اآليات أف القرآف سمى الجد أبا، ألف إبراىيـ عميو السبلـ كاف جدا ليعقكب، كا 
 ب عند فقده.جدا ليكسؼ، كعميو فالجد يقـك مقاـ األ

 ثانيا: مف السنة

: ]ارمكا بني إسماعيؿ -صمى ا عميو كسمـ–كالسنة النبكية أطمقت لفظ األب عمى الجد، بدليؿ قكلو 
 ، فكجب أف يحجب األخكة كاألب الحقيقي.1فإف أباكـ كاف راميا[

رائض قاؿ: ]ألحقكا الف -صمى ا عميو كسمـ–عف النبي  -رضي ا عنيما-كحديث ابف عباس 
 .2بأىميا، فما بقي فيك ألكلى رجؿ ذكر[

ككجو الداللة أف الجد أكلى مف األخ بدليؿ المعنى كالحكـ، فإف لو قرابة إيبلد كاألب كبعضية كاألب، 
 .3كاما الحكـ فإف الفركض إذا ازدحمت سقط األخ دكنو، كال يسقطو أحد إال األب

اإلخكة كاألخكات، فإنيـ يحجبكف بثبلثة كىـ ثالثا: ال يحجب الجد عف الميراث سكل األب، بخبلؼ 
 .4األب كاالبف كابف االبف

 .5رابعا: الجد يرث بالفرض كالتعصيب كاألب، كاإلخكة يرثكف كىـ ينفردكف بكاحدة منيا

خامسا: إف ابف االبف نازؿ منزلة االبف في إسقاط اإلخكة كاألخكات جميعا باإلجماع، فكاف أبك األب 
بما أنو أعطى ابف االبف حكـ االبف في الميراث كالعصبة كالحجب، فبل بد أف نازال منزلة األب، ك 

 .6يعطى أبك األب حكـ األب في ىذه المسائؿ

: ]أما يتقي ا زيد بف ثابت، يجعؿ ابف االبف ابنا، كال يجعؿ -رضي ا عنيما–كليذا قاؿ ابف عباس 
 الميراث.. فيجب أف يأخذ الجد حكـ ابف االبف في 7أبا األب أبا[

                                                           
 .3373، حديث رقـ 680ركاه البخارم في صحيحو، كتاب حديث األنبياء، ص 1
 .6732، حديث رقـ 1336ركاه البخارم في صحيحو، كتاب الفرائض، باب ميراث الكلد مف أبيو، ص 2
 .8/441ابف قدامة، المغني،  3
 .8/441 ابف قدامة، المغني، 4
 .8/441ابف قدامة، المغني،  5
 .8/441المصدر السابؽ،  6
 .2/413ابف رشد، بداية المجتيد،  7
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. 1سادسا: إف ا لـ يجعؿ لئلخكة ميراثا إال في الكبللة، كاألصح في الكبللة الذم ال كلد لو كال كالد
 كىنا غير متحقؽ ميراث اإلخكة لكجكد الجد ألنو يأخذ حكـ األب.

 سابعا: إف الجد يحجب اإلخكة ألـ باإلجماع كاألب، فكذلؾ يحجب اإلخكة األشقاء، أك اإلخكة ألب، إذ
 .2ال فرؽ بيف النكعيف

نما ىك مشارؾ لو في األصؿ، كاألصؿ أحؽ بالشيء مف  ثامنا: األخ ليس بأصؿ لمميت كال فرع، كا 
المشاركة لو في األصؿ، كالجد ليس أصبل لمميت مف قبؿ األب، بؿ ىك أصؿ أصمو، كاألخ يرث مف 

 .3ألصمو قبؿ الميت ألنو فرع األصؿ، فالذم ىك أصؿ ألصمو أكلى مف الذم ىك فرع

 القكؿ الثاني: اإلخكة يرثكف مع الجد

ىذا القكؿ قاؿ بو مف الصحابة: عمر بف الخطاب، كعثماف بف عفاف، كعمي بف أبي طالب، كعبد ا 
،، كاإلماـ أحمد في المشيكر مف مذىبو كىك المعتمد عف -رضي ا عنيـ–بف مسعكد، كزيد بف ثابت 

 .4الحنابمة

 :األدلة

 بأف اإلخكة يرثكف مع الجد باألدلة اآلتية:استند القائمكف 

مف القرآف الكريـ: قكلو تعالى: ﴿لمرجاؿ نصيب مما ترؾ الكالداف كاألقربكف كلمنساء نصيب  .1
 .5مما ترؾ الكالداف كاألقربكف مما قؿ منو أك كثر نصيبا مفركضا﴾

اث، كالجد كاإلخكة كجو الداللة في اآلية أنيا بينت أف لمرجاؿ كالنساء األقارب نصيبا مف المير 
 مف األقارب، كىذا ىك ظاىر اآلية.

قاؿ: ]أرحـ أمتي بأمتي أبك بكر، كأشدىـ في أمر ا  -صمى ا عميو كسمـ–حديث الرسكؿ  .2
عمر، كأصدقيـ حياء عثماف، كأعمميـ بالحبلؿ كالحراـ معاذ بف جبؿ، كأفرضيـ زيد بف ثابت، 

                                                           
 .8/441ابف قدامة، المغني،  1
 .8/441، نفسوالمصدر  2
 324/ 5ف مفمح، المبدع، اب 3
 .4/537البيكتي، شرح منتيى االرادات ، .7/305. المرداكم، اإلنصاؼ، 8/440ابف قدامة، المغني،  4
 .7سكرة النساء، اآلية: 5
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.ككجو الدالة في الحديث 1ألمة أبك عبيدة بف الجراح[كأقرؤىـ أبٌي، كلكؿ أمة أميف، كأميف ىذه ا
 أف زيدا أكثر عمما بمسائؿ الفرائض أم "المكاريث".

ميراث اإلخكة ثبت بالكتاب، فبل يحجبكف مع الجد إال بنص أك أجماع أك قياس، كال يكجد شي  .3
 .2مف ذلؾ فبل يحجبكف

ياف باألب، الجد أبكه، كاألخ استكاء الجد كاإلخكة في سبب االستحقاؽ، فإف األخ كالجد يدل .4
ابنو، كقرابة البنكة ال تنقص عف قرابة األبكة، بؿ ربما أقكل ألف االبف يسقط تعصيب األب 

 .3فيتساككف في االستحقاؽ

األخ الذكر يعصب أختو، فمـ يسقطو الجد كاالبف، كعصبة األخ أقكل مف الجد بدليؿ أف األخ  .5
 .4يعصب أختو بخبلؼ الجد

بشجرة أنبتت غصنا فانفرؽ  -رضي ا عنو–جرة أك النير، فقد شبيو عمي القياس عمى الش .6
منيا غصناف، كؿ كاحد منيما إلى اآلخر أقرب منو إلى أصؿ الشجرة، كشبيو زيد بكاد خرج 

 .5منو جدكالف كؿ كاحد منيما إلى اآلخر أقرب منو إلى الكادم

 المناقشة والردود:

ائمكف بعدـ تكريث الجد، أف القرآف استعمؿ لفظ األب بمعنى الجد، مف أقكل األدلة التي استند إلييا الق
ال  ألنو إذا كرد األب فغالبا يككف الجد، كىذا رأم قكم، كيمكف مناقشتو بأف ىذا اإلطبلؽ فيو مجاز، كا 
لـز المشاركة بيف األب كالجد في جميع األحكاـ، كمنيا عدـ ميراث اإلخكة مع كؿ منيما، كلما كقع 

بيف الصحابة، كقد قاؿ بمشاركة اإلخكة لمجد في الميراث ثبلثة مف الخمفاء الراشديف، كىـ:  ىذا الخبلؼ
عمر كعثماف كعمي، ككبار الصحابة، كتبعيـ األئمة مالؾ كالشافعي، كالصحيح مف مذىب اإلماـ 

 .6أحمد كىك المعتمد

                                                           
، 216/ 1كصحيح الجامع الصغير، .2981، حديث رقـ 3/227الترمذم،  ح، كصححو األلباني في صحي3790ركاه الترمذم، حديث رقـ  1

 .895رقـ ،
 .4/537. البيكتي، شرح منتيى اإلرادات، 8/441ابف قدامة، المغني،  2
 .4/537البيكتي، شرح منيى اإلرادات،  3
 .4/408، ع، ككشاؼ القنا4/537البيكتي، شرح منتيى اإلرادات،  4
 .4/408. البيكتي، كشاؼ القناع، 8/441ابف قدامة، المغني،  5
 .7/305المرداكم، اإلنصاؼ،  6
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ابنا كال يجعؿ أبا األب أبا" "أما يتقي ا زيد يجعؿ ابف االبف  -رضي ا عنيما–أما قكؿ ابف عباس 
يناقش ىذا الكبلـ أف ابف عباس قاؿ ىذا في زيد، كلماذا لـ يقمو في عمر كعثماف كعمي، مع أنيـ قالكا 

 بتكريث اإلخكة مع الجد كاإلماـ عمي كاف مف أعمـ الصحابة في الفرائض.

أما القائمكف بتكريث اإلخكة مع الجد فاستندكا إلى حديث "أفرضكـ زيد"، كمع أف العبلمة األلباني 
صححو إال أف شيخ اإلسبلـ لو رأم آخر، فقاؿ: "أفرضكـ زيد، حديث ضعيؼ، ال أصؿ لو، كلـ يكف 

 .1معركفا بالفرائض" -صمى ا عميو كسمـ–زيد عمى عيد النبي 

ال يخمك مف نقاش، كىك أف الحديث يتكمـ عف زيد في المستقبؿ كسيصير إليو  كالذم ذكره شيخ اإلسبلـ
عمـ الفرائض، كقكؿ ابف عباس أف زيدا لـ يجعؿ أب األب أبا ألف زيدا لـ يجعؿ الجد أبا لكجكد 
اإلخكة، كىك الذم قالو األئمة مف الصحابة ، أما تضعيؼ الحديث مف قبؿ شيخ اإلسبلـ فقد صححو 

ؿ شيخ طريقتو في الحكـ عمى الحديث، كىي مسألة اجتيادية، فقد يصح الحديث عند األلباني، كلك
 البعض كيضعفو آخركف، ألف الحكـ عمى الحديث ليس قطعيا..

 الموازنة والترجيح:

 بعد عرض أدلة الفريقيف تبيف ما يمي:

يقاف تكريث اإلخكة مع الجد مسألة خبلفية، كسبب الخبلؼ عدـ كجكد نص في المسألة، كالفر  .1
 اجتيدا في ىذه المسألة حسب الدليؿ.

القائمكف بالحجب لئلخكة مع الجد ىك أبك بكر الصديؽ، كعبد ا بف عباس، كجمع مف  .2
الصحابة، كركاية عند اإلماـ أحمد، كىي غير معتمدة، كرجحيا ابف تيمية كابف مفمح 

 .2كالعثيميف"

كزيد بف ثابت كعبد ا بف مسعكد، القائمكف بتكريث اإلخكة مع الجد ىك عمي بف أبي طالب،  .3
 كجمع مف الصحابة، كركاية معتمدة كمشيكرة عند اإلماـ أحمد.

حديث "أفرضكـ زيد" ضعفو ابف تيمية، كصححو األلباني، ككؿ لو طريقتو في الحكـ عمى  .4
 الحديث، كىي مسألة اجتيادية

                                                           
 .31/164ابف تيمية، مجمكع الفتاكل،  1
 .31/164ابف تيمية، مجمكع الفتاكل،  2
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بو في معظـ المحاكـ مذىب تكريث اإلخكة مع الجد ىك األقكل، كيعمؿ  -كا أعمـ–األرجح  .5
الشرعية في كثير مف الببلد اإلسبلمية، ألنو أقرب لمعدؿ كأقكل في الحجة، كأظير في تحقيؽ 

 .1المصمحة العامة

منع اإلخكة في الميراث ال يحقؽ العدالة ليـ بإعطاء الجد كؿ التركة، فيحرمكف منيا فبل بد  .6
 كبيذا تتحقؽ العدالة لمجميع. مف مراعاة القرابتيف، فبل نحـر الجد كال نحـر اإلخكة،

اختيار الشيخ الكرمي بتكريث اإلخكة مع الجد كاف اختيارا صحيحا، كالمشيكر عند الحنابمة  .7
 .-كا أعمـ–كخالؼ بو شيخ اإلسبلـ ابف تيمية كمف كافقو في عدـ تكريث األخكة مع الجد

 الوقوع في الزناالمطمب الثالث: اختيارات الكرمي في النكاح، من خاف عمى نفسو 
 حكـ النكاح عمى مف خاؼ عمى نفسو الكقكع في الزنا.

 مف خاؼ عمى نفسو الكقكع في الزنا، ما حكـ النكاح في حقو؟ تصوير المسألة:

:" ؿ: اختار الكرمي الكجكب عمى مف يخاؼ الكقكع في الزنا كلك ظنا فقااختيار مرعي الكرمي
 .2كيجب عمى مف يخاؼ زنا كلك ظنا"

: النكاح مشركع في الكتاب كالسنة، كتجرم فيو األحكاـ األحكاـ الخمسة، تارة محل النزاعتحرير 
 .3الكجكب، كتارة االستحباب، كتارة اإلباحة، كتارة الكراىة، كتارة الحرمة

: اختمؼ فقياء الحنابمة في صيغة األمر الكاردة في قكلو تعالى: "فانكحكا ما طاب سبب الخالف
 .4كثبلث كرباع" لكـ مف النساء مثنى

 فيؿ األمر لمكجكب، أـ لمندب، أـ لئلباحة؟

  

                                                           
 ، دار الحديث، القاىرة، د.ت.98الصابكني، محمد، المكاريث في الشريعة اإلسبلمية، ص 1
 .2/294الكرمي، غاية المنتيى،  2
 .12/6. العثيميف، الشرح الممتع، 2/3ابف رشد، بداية المجتيد،  3
 .3سكرة النساء، اآلية:  4



144 
 

 أقوال الفقياء في المسألة:

القكؿ األكؿ: كجكب نكاح مف خاؼ عمى نفسو الكقكع في الزنا. ىذا ىك المشيكر عند الحنابمة، 
 ، كاستدلكا باألدلة اآلتية:4، كالبيكتي3، كالمرداكم2، كابف مفمح1كقاؿ بو ابف قدامة

: ]يا معشر الشباب مف استطاع منكـ الباءة فميتزكج فانو -صمى ا عميو كسمـ–قكؿ الرسكؿ  .1
 .5أغض لمبصر كأحصف لمفرج، كمف لـ يستطع فعميو بالصـك فانو لك كجاء[

ككجو الداللة في الحديث أف الباءة القكة البدنية كالقكة المالية، كالبلـ لؤلمر، كاألصؿ في األمر 
يكجد ما يصرفو عف الكجكب، كألف تركو مع القدرة عميو فيو تشبو بالنصارل الذيف  الكجكب، إال أف

 .6يعزفكف عف النكاح رىبانية، كالتشبو بغير المسمميف محـر

 .7يمزمو إعفاؼ النفس كصكنيا عف الحراـ كطريقو النكاح .2

عمى  ترؾ الزنا كاجب، كما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب، فصار النكاح في حؽ مف خاؼ .3
 .8نفسو الكقكع في الزنا كاجبا عميو دفعا ليذه المفسدة

لما سئؿ عف التزكيج فقاؿ: "أراه كاجبا". كأشار إلى ىذا أبك  -رحمو ا–قكؿ اإلماـ أحمد  .4
 .9البركات حيث قاؿ: "كعنو الكجكب مطمقا"

انية عند الحنابمة، القكؿ الثاني: استحباب نكاح مف خاؼ عمى نفسو الكقكع في الزنا، ىذه الركاية الث
 .10كقاؿ بيا ابف مفمح

 

                                                           
 .9/136ابف قدامة، المغني،  1
 .83-6/82ابف مفمح، برىاف الديف، المبدع،  2
 .10-9/ 8المرداكم، اإلنصاؼ،  3
 .5/99البيكتي، شرح منتيى اإلرادات،  4
باب استحباب . كركاه مسمـ، كتاب النكاح، 5066، حديث رقـ 1047كاه البخارم في صحيحو، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، صر  5

 .659، صحيح مسمـ، ص1400حديث رقـ النكاح، 
 .8-12/6العثيميف، الشرح الممتع،  6
 .9/136ابف قدامة، المغني،  7
 .12/8العثيميف، الشرح الممتع،  8
 .8/10رداكم، اإلنصاؼ، الم 9

 .5/103ابف مفمح، شمس الديف، الفركع،  10
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 األدلة:

 .1: ﴿فانكحكا ما طاب لكـ مف النساء مثنى كثبلث كرباع﴾-تعالى–أكال: قكلو 

 .2ككجو الداللة في اآلية: أف النكاح عمؽ عمى االستطابة، كالكاجب ال يعمؽ عمى االستطابة

 .3نتي فميس مني[: ]فمف رغب عف س -صمى ا عميو كسمـ–ثانيا: قكؿ الرسكؿ 

قد أنكر عمى مف رغبكا عف النكاح، كىذا يدؿ  -صمى ا عميو كسمـ–ككجو الداللة في الحديث أنو 
 عمى عدـ كجكبو.

ثالثا: الزكاج مف المباحات، كال ينصرؼ إليو الخطاب بو إال أف يككف مباحا في حقو إال كسائر 
 .4أك الترؾالمباحات، كالمباحات يككف فييا استكاء طرفي الفعؿ 

 المناقشة والردود:

 األدلة التي قاؿ بيا الفريؽ األكؿ بالكجكب أقكل كأظير، كلذلؾ لؤلسباب اآلتية:

قكلنا بكجكب النكاح عمى مف خاؼ عمى نفسو الكقكع في الزنا، ألف النكاح سنة ا في خمقو،  .1
ليـ أزكاجا  : ﴿كلقد أرسمنا رسبل مف قبمؾ كجعمنا-تعالى–كىك مف سنف المرسميف لقكلو 

 .5كذرية﴾

في النكاح ضركرة لبقاء األمة، ألنو لكال النكاح لما حصؿ التكالد، كلكال التكالد ما بقيت األمة،  .2
كمف مقاصد الشريعة اإلسبلمية المعتبرة حفظ النسؿ، كال يككف النسؿ إال بالنكاح كالتكالد، 

 .6كتكثير النسؿ لؤلمة مف األمكر المحبكبة

عمى الزكاج حثا شديدا كالكعيد بتركو بصكرة تقربو إلى  - عميو كسمـصمى ا–حث الرسكؿ  .3
 . 7الكجكب، كالتخمي عنو إلى التحريـ

                                                           
 .3سكرة النساء، اآلية:  1
 .9/139ابف قدامة، المغني،  2
 .5063، حديث رقـ 1046راه البخارم في صحيحو، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ص 3
 .5/104الرحيباني، مطالب أكلي النيى،  4
 .38سكرة الرعد، اآلية:  5
 .12/7العثيميف، الشرح الممتع،  6
 .9/139ابف قدامة، المغني،  7
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 الموازنة والترجيح

أف مف خاؼ عمى نفسو الكقكع في الزنا صار النكاح كاجبا في حقو، ألف  -كا أعمـ–الراجح  .4
ي ىذا يقكؿ اإلماـ أحمد: "مف ترؾ الزنا كاجب، كما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب، ، كف

دعاؾ إلى غير التزكيج فقد دعاؾ إلى غير اإلسبلـ، كليست العزبة في أمر اإلسبلـ في 
 .1شيء"

 .-كا أعمـ–اختيار الشيخ الكرمي ىك الصحيح مف المذىب الحنبمي  .5

 

 المطمب الرابع: اختيارات الكرمي في الطالق، طالق السكران
 كاصطبلحاأكال: تعريؼ الطبلؽ لغة 

 2الطبلؽ لغة: "التخمية كاإلرساؿ"

 .3الطبلؽ اصطبلحا: "حؿ قيد النكاح أك حؿ بعضو، كبعضو يككف بالطبلؽ الرجعي"

 ثانيا: تعريؼ السكر

السكر: اختبلط األمكر في الذىف كعجز العقؿ عف إدراكيا بتأثير شراب معيف. كقاؿ بعضيـ: أف 
 . 4يختمط كبلمو أك أف يختمط في مشيو تحرؾ

: رجؿ شرب مادة مسكرة، عامدا متعمدا بإرادتو كيعمـ أنيا محرمة كطمؽ زكجتو أثناء تصوير المسألة
 سكره، فيؿ يقع طبلقو؟

 .5اختيار الكرمي: اختار الشيخ الكرمي أف طبلؽ السكراف يقع

 

                                                           
 .6/83ابف مفمح، برىاف الديف، المبدع،  1
 .623ابف فارس، معجـ مقاييس المغة، ص 2
 .5/345الرحيباني، مطالب أكلي النيى،  3
 .192الجرجاني، التعريفات، ص 4
 .2/266الكرمي، غاية المنتيى،  5
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ا في : "اتفؽ الفقياء أف الزكج العاقؿ البالغ الحر غير مكره يقع طبلقو، كاختمفك تحرير محل النزاع
 .1طبلؽ المكره كالسكراف"

 2ىؿ السكراف حكمو حكـ المجنكف أـ ىناؾ فرؽ بينيما؟ سبب الخالف:

 أقوال الفقياء:

 .3القكؿ األكؿ: أف طبلؽ السكراف يقع، كىي الركاية األكلى عف أحمد

 األدلة

 .4المعتكه[قاؿ: ]كؿ الطبلؽ جائز إال طبلؽ  -صمى ا عميو كسمـ–كاستدلكا بحديث  الرسكؿ 

ككجو الداللة في الحديث أف الحديث استثنى المعتكه مف كقكع الطبلؽ لخمؿ في عقمو، كالسكراف لـ 
 يشممو االستثناء فيقع طبلقو.

حديث ابف كبرة الكمبي قاؿ: "أرسمني خالد إلى عمر، فأتيتو في المسجد كمعو عثماف كعمي كطمحة 
ف الناس انيمككا في الخمر كتحاقركا عقكبتو، فقاؿ عمر: كالزبير كعبد ا، قفمت: إف خالدا يقكؿ: إ

ذا ىذل افترل، كعمى المفترم ثمانكف. فقاؿ  ىؤالء عندؾ فسميـ، فقاؿ عمي: نراه إذا سكر ىذل، كا 
 .5عمر: أبمغ صاحبؾ ما قالكا، فجعمكه كالصاحي في فريتو..."

ي، كألنو إيقاع طبلؽ مف مكمؼ ككجو الداللة في الحديث السابؽ أف السكراف جعمو الصحابة كالصاح
غير مكره، صادؼ ممكو فكجب أف يقع طبلقو كطبلؽ الصاحي، كيدؿ عمى تكميفو أنو يقتؿ بالقتؿ، 

 .6كيقطع بالسرقة، كبيذا فارؽ المجنكف

 .7كالركاية األكلى عف اإلماـ أحمد ىي المعتمدة في المذىب الحنبمي كما جـز المرداكم

                                                           
 .2/97ابف رشد، بداية المجتيد،  1
 .2/98: ابف رشد،بداية المجتيد 2
 .10/112ابف قدامة، المغني،  3
 .2042، كضعفو األلباني في إركاء الغميؿ، حديث رقـ 1085ركاه البخارم في صحيحو معمقا، كتاب الطبلؽ، ص 4
 .2044ـ ركاه البييقي كالدار قطني، كضعفو األلباني في إركاء الغميؿ، حديث رق 5
 10/112ابف قدامة، المغني،  6
 .8/435المرداكم، اإلنصاؼ،   7
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اختارىا أبك بكر عبد العزيز 1اف ال يقع. كىي الركاية الثانية عف كأحمد،القكؿ الثاني: أف طبلؽ السكر 
 .2كىك قكؿ عثماف كقكؿ عمر بف عبد العزيز كطاككس ، كاختيار شيخ اإلسبلـ ابف تيمية

 كاستدلكا باألدلة اآلتية:

 أكال: مف القرآف الكريـ

 .3ل حتى تعممكا ما تقكلكف﴾: ﴿يا أييا الذيف آمنكا ال تقربكا الصبلة كأنتـ سكار -تعالى–قكلو 

كجو الداللة في اآلية أف ا جعؿ قكؿ السكراف غير معتبر، ألنو ال يعمـ مايقكؿ، كمف ال تصح 
 4صبلتو ال يقع طبلقو

 ثانيا: مف السنة

كأقر بالزنا، فقاؿ: "أشرب خمرا؟ فقاـ رجؿ  -صمى ا عميو كسمـ–حديث ماعز ]أنو جاء الرسكؿ -1
 .5منو ريح خمر[فاستنكيو فمـ يجد 

ذا لـ يصح إقراره عمـ أف أقكالو باطمة  ككجو الداللة في الحديث "لك كاف سكرانا لـ يصح إقراره، كا 
ذا لـ يعمـ ما يقكؿ  ف كاف عاصيا في الشرب فيك ال يعمـ ما يقكؿ، كا  كأقكاؿ المجنكف، كألف السكراف كا 

 .6لـ يكف لو قصد صحيح.."

نما لكؿ امرئ ما نكل[-ـصمى ا عميو كسم–قكؿ الرسكؿ -2  .7: ]إنما األعماؿ بالنيات كا 

ككجو الداللة في الحديث "أف ىذا السكراف حينما تكمـ كقاؿ: أنت طالؽ ما نكل الطبلؽ، فيذا ال يقع 
طبلقو، كككنو آثما لو عقكبة خاصة، كىي التعزير بالجمد، أما التعزير باعتبار كبلمو مع عدـ عقمو 

 8ف نزيد عمى العقكبة التي جاءت بيا السنة"فيذا زيادة، كال يجكز أ

                                                           
 .10/113ابف قدامة، المغني،  1
 .33/62ابف تيمية، مجمكع الفتاكل،  2
 .43سكرة النساء، اآلية: 3
 .33/62ابف تيمية، مجكع الفتاكل،  4
 .1695، حديث رقـ 840تاب الحدكد، باب عف اعترؼ عمى نفسو بالزنا، صكركاه مسمـ في صحيحو،  5
 .33/62ابف تيمية، مجمكع الفتاكل،  6
 .1، حديث رقـ 3ركاه البخارم في صحيحو، كتاب بدء الكحي، ص 7
 .13/18العثيميف، الشرح الممتع،  8
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 ثالثا: األثر

 .1: ]ليس لمجنكف كال لسكراف طبلؽ[-رضي ا عنو–قاؿ عثماف بف عفاف 

 .2: ]طبلؽ السكراف كالمستكره ليس بجائز[ -رضي ا عنيما–كقاؿ ابف عباس 

 .3لصحابة خالفو"كقاؿ ابف المنذر: "ثبت عف عثماف أنو ال يقع طبلقو، كال نعمـ أحدا مف ا

 رابعا: القياس

السكراف زائؿ العقؿ، أشبو بالمجنكف كالنائـ، كألنو مفقكد اإلرادة فيك أشبو بالمكره، كألف العقؿ شرط 
 .4التكميؼ، كال يتكجو التكميؼ إلى مف ال يفيمو

اؿ: خامسا: الركاية الثانية عف اإلماـ أحمد، "حكى الميمكني عف اإلماـ أحمد في طبلؽ السكراف ق
أكثر ما عندم أنو ال يمزمو الطبلؽ، فقيؿ لو: أليس كنت مرة تخاؼ أف يمزمو؟ قاؿ: بمى، كلكف أكثر 

، "كالركاية الثانية عف اإلماـ أحمد انو أخذ  5ما عندم أنو ال يمزمو كىي آخر القكليف عف اإلماـ أحمد "
 .6بيا شيخ اإلسبلـ بعدـ كقكع طبلؽ السكراف" 

 المناقشة والردود:

األحاديث التي استدؿ بيا القائمكف بكقكع طبلؽ السكراف ضعيفة، بحكـ الشيخ األلباني، فبل تصمح 
 دليبل عمى كقكع طبلؽ السكراف.

كأما قكليـ: زاؿ عقمو بسبب المعصية فيقع طبلقو عقكبة لو كزجرا لو عف ارتكاب المعصية، كلمرد عمى 
 ىذا بما يمي:

جماع المسمميف، كككنو ارتكب المحـر فبل بد مف عقكبة تردعو إف السكر محـر في الكتاب كالسنة كا  
عف شرب المحـر كىي التعزير بالجمد، أما التعزير باعتبار كبلمو فيذا زيادة كال يجكز أف نزيد عمى 

                                                           
، كركاه البييقي، كصححو األلباني في إركاء الغميؿ، حديث رقـ  1  .2045ركاه البخارم في صحيحو معمقا بصعيغة الجـز
، ككصمو ابف أبي شيبة،  كصححو األلباني في إركاء الغميؿ، حديث رقـركاه  2  .2046البخارم في صحيحو بصيغة الجـز
 .10/113ابف قدامة، المغني،  3
 .114-10/113ابف قدامة، المغني،  4
 .5/383الزركشي، شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي،  5

6
 .62/ 33ابن تٌمٌة، مجموع الفتاوى،   
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العقكبة التي جاءت بيا السنة، أما األدلة التي استند إلييا القائمكف بعدـ كقكع طبلؽ السكراف فيي أدلة 
صص، كحديث عثماف قاؿ فيو ابف رشد: "كزعـ بعض أىؿ العمـ أنو ال مخالؼ لعثماف مف عامة لـ تخ
 .1الصحابة"

 .2كقكؿ ابف رشد مردكد بقكؿ ابف المنذر: "ىذا ثابت عف عثماف كال نعمـ أحدا خالفو"

ذا خالؼ أحد مف الصحابة عثماف، فمف ىك؟ كعميو فمك خالؼ أحد مف الصحابة عثماف لنقؿ إلينا،  كا 
 .3كيككف مذىب الصحابي إذا لـ يخالفو أحد مف الصحابة حجة، كىي مسألة فييا نزاع بيف األصكلييف

 الموازنة والترجيح:

طبلؽ السكراف فيو خبلؼ،كفي الركاية األكلى عند الحنابمة يقع ، كفي الركاية الثانية عند  .1
 الحنابمة ال يقع كىي األخيرة عف اإلماـ أحمد . 

د الحنابمة أرجح مف األكلى، كىي األصح في قكؿ ابف تيمية، كاإلماـ أحمد الركاية الثانية عن .2
 كاف يقكؿ بكقكع طبلؽ السكراف، لكنو في الركاية الثانية كاألخيرة قاؿ بعدـ كقكعو لقكة األدلة 

 

 .4التي استند إلييا القائمكف بعدـ كقكع طبلؽ السكراف .3

قكع طبلؽ السكراف، كأكرد حديثيف اإلماـ البخارم في صحيحو كاف مف المضيقيف بعدـ ك  .4
 لعثماف كابف عباس.

اختيار الشيخ الكرمي كاف لمركاية األكلى، كىي كقكع طبلؽ السكراف، كخالؼ الركاية األكلى  .5
 ، بؿ جـز المرداكم أف الركاية الثانية ىي األصح.6، كالمرداكم5ابف تيمية

الطبلؽ بما يتفؽ مع الشريعة  المحافظة عمى األسرة اإلسبلمية قدر اإلمكاف كتضييؽ دائرة .6
 اإلسبلمية كمقاصدىا. 

                                                           
 .2/94ابف رشد، بداية المجتيد،  1
 .10/113ابف قدامة، المغني،  2
 كما بعدىا. 338البغا، أثر األدلة المختمؼ فييا، ص  3
 .5/383الزركشي، شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي،  4
 .33/62ابف تيمية، مجمكع الفتاكل،  5
 .8/435المرداكم، اإلنصاؼ، 6
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/أ حيث نصت عمى أنو ال  88كىذا ما أخذ بو قانكف األحكاؿ الشخصية األردني في المادة 
 1يقع طبلؽ السكراف كال المدىكش كال المكره كال المعتكه كال المغمى عميو كال النائـ 

 

كا -ي استند إلييا القائمكف بعدـ كقكعو الراجح عدـ كقكع طبلؽ السكراف، لقكة األدلة الت .7
 .-أعمـ

 

 المطمب الخامس: اختيار مرعي الكرمي في الجنايات، قتل الجماعة بالواحد
 أكال: تعريؼ الجناية لغة كاصطبلحا

الجناية لغة: جنى جناية: أذنب، كيقاؿ جنى عمى نفسو، كجنى عمى قكمو، كجنى الذنب عمى فبلف 
 .2تناكليا مف منبتيا يجره إليو، كجنى الثمرة

 .3الجناية اصطبلحا: "التعدم عمى البدف بما يكجب قصاصا أك ماال"

 : أف يشترؾ اثناف فأكثر في قتؿ كاحد، فيؿ يقتؿ االثناف أـ ال؟تصوير المسألة

: اتفؽ الفقياء أف القاتؿ المتعمد لمقتؿ يقتؿ، كلكنيـ اختمفكا إذا كاف القاتؿ أكثر مف تحرير محل النزاع
 .4كاحد

، كما أنو ال يكجد نص 5: اختبلفيـ في مفيكـ اآليات القرآنية التي تحدثت عف القصاصسبب الخالف
 .6في المسألة

اختار الشيخ الكرمي أف الجماعة تقتؿ بالكاحد فقاؿ: "كيقتؿ العدد بالكاحد إف اختيار مرعي الكرمي: 
قبؿ الجماعة، كالمقصكد بالجماعة ، فيك يشترط المشاركة في فعؿ القتؿ مف 7صمح فعؿ كؿ لمقتؿ"

 أكثر مف كاحد.

                                                           
1
 2007، دار الفكر ، عمان، 2،ط213السرطاوي، محمود ، شرح قانون األحوال الشخصٌة ، ص  
 .141. أنيس، المعجـ الكسيط، ص225ابف فارس، معجـ مقاييس المغة، ص 2
 .6/3الرحيباني، مطالب أكلي النيى،  3
 .2/476ابف رشد، بداية المجتيد،  4
 .2/476المصدر السابؽ، 5
 116صكلية، صختبلؼ في القكاعد األالخف، مصطفى، أثر اال 6
 .2/406الكرمي، غاية المنتيى،  7
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 أقوال الفقياء في المسألة:

 .1القكؿ األكؿ: أف الجماعة تقتؿ بالكاحد، كىي الركاية األكلى عند الحنابمة، كىذا المشيكر عندىـ

كىذا القكؿ الثاني:أف الجماعة ال تقتؿ بالكاحد كىي الركاية الثانية عند الحنابمة كتجب عمييـ الدية ، 
 .2قكؿ ابف الزبير، كالزىرم، كابف سيريف

 األدلة:

 استند القائمكف بأف الجماعة تقتؿ بالكاحد إلى األدلة اآلتية: 

 أوال: من القرآن الكريم

 .3: ﴿كلكـ في القصاص حياة يا أكلي األلباب﴾-تعالى–قكلو 

لؾ أنو متى عمـ اإلنساف أكجب القصاص الستيفاء الحياة، كذ -تعالى–كجو الداللة في اآلية أف ا 
أنو إذا قتؿ غيره أف سيمو سيرتد إلى صدره كسيقتؿ بو فبل يقدـ عمى القتؿ، فمك قمنا إف الجماعة ال 

 .4تقتؿ بالكاحد لكاف االشتراؾ يسقط القصاص، كلسقط المعنى كبطمت الحكمة في مشركعية القصاص

 ثانيا: اآلثار

أف غبلما قتؿ غيمة فقاؿ عمر: ]لك اشترؾ فييا أىؿ  -رضي ا عنيما–ما ركم عف ابف عمر 
صنعاء لقتمتيـ، كقاؿ مغيرة بف حكيـ عف أبيو: إف أربعة قتمكا صبيا فقاؿ عمر مثمو: لك اشترؾ فييا 

 .5أىؿ صنعاء لقتمتيـ"

عصرىـ كاعتبره ابف قدامة إجماعا مف الصحابة فقاؿ: "كلنا إجماع الصحابة...كلـ يعرؼ ليـ في 
 .6مخالؼ فكاف إجماعا، كألنيا عقكبة تجب لمكاحد عمى الكاحد فكجبت لمكاحد عمى الجماعة"

                                                           
 .5/348. المرداكم، اإلنصاؼ، 11/386ابف قدامة، المغني،  1
 448/ 9المرداكم، االنصاؼ،  .11/386ابف قدامة، المغني،  2
 .179سكرة البقرة، اآلية:  3
 .7/203ابف مفمح، برىاف الديف، المبدع،  4
 .6896، حديث رقـ 1364كتاب الديات، باب إذا أصاب قكـ...، ص في صحيحو،ركاه البخارم  5
 .11/387ابف قدامة، المغني،  6
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 ثالثا: القياس:

"الجماعة تقتؿ بالكاحد ألف القصاص يجب لمكاحد عمى الكاحد فكجب أف يككف عمى الجماعة كحد 
 .1القذؼ"

 رابعا: المصمحة كعدـ التجزئة لمقتؿ

د مف حيث النظر، فؤلف ىؤالء الجماعة قتمكا نفسا عمدا، كتجزئة القتؿ "ككذلؾ تقتؿ الجماعة بالكاح
عندىـ محاؿ، إذ ال يمكف أف نقتؿ كؿ كاحد خيمس قتمة، كالقتؿ ال يمكف أف يتبعض، كرفع القتؿ عنيـ 

 .2ظمـ لممقتكؿ، ألنيـ أعدمكه كأزىقكا نفسو فكيؼ ال تزىؽ أنفسيـ؟"

احد كعمييـ الدية. كىذه الركاية الثانية عف اإلماـ أحمد، كقاؿ بيا القكؿ الثاني: أف الجماعة ال تقتؿ بالك 
 .3ابف عباس كمعاذ بف جبؿ كابف الزبير

 .4ال يقتمكف بو، نقميا حنبؿ كحسنيا ابف عقيؿ في الفصكؿ" -أحمد-كقاؿ المرداكم: "كعف اإلماـ 

 األدلة:

 أكال: القرآف الكريـ

 .5س بالنفس﴾: ﴿ككتبنا عمييـ فييا أف النف-تعالى–قكلو 

كجو الداللة في اآلية أنو ال يؤخذ بالنفس أكثر مف نفس كاحدة، كألف كؿ كاحد مف الجماعة مكافئ 
 .6لممقتكؿ، فبل يؤخذ أبداؿ بمبدؿ كاحد، كما ال تؤخذ ديات بمقتكؿ كاحد

 

 

                                                           
 .7/203ابف مفمح، برىاف الديف، المبدع،  1
 .14/24العثيميف، الشرح الممتع،  2
 .11/386ابف قدامة، المغني،  3
 .9/448المرداكم، اإلنصاؼ،  4
 .45سكرة المائدة، اآلية: 5
 .7/203ابف مفمح، برىاف الديف، المبدع،  6
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كاألنثى  : ﴿يا أييا الذيف آمنكا كتب عميكـ القصاص في القتمى الحر بالحر كالعبد بالعبد-تعالى–قكلو 
 .1باألنثى﴾

كجو الداللة مف اآلية أنيا تتحدث عف أكصاؼ متفاكتة كىي الحر كالعبد كاألنثى، كألف التفاكت في 
 .2األكصاؼ يمنع، بدليؿ أف الحر ال يؤخذ بالعبد، كالتفاكت في العدد أكلى، كعمييا تمـز دية كاحدة"

ؿ أف ابف عباس كمعاذا كابف الزبير خالفكا في قتؿ الجماعة بالكاحد غير منعقد، بدلي ثانيا: اإلجماع
بقتؿ الجماعة بالكاحد، كليذا قاؿ ابف المنذر: "ال حجة مع مف أكجب  -رضي ا عنو–اجتياد عمر 

 .3قتؿ جماعة بكاحد"

 المناقشة والردود:

كل ما ، استدالؿ عاـ كأق4اآلية التي استدؿ بيا القائمكف بقتؿ الجماعة بالكاحد "كلكـ في القصاص حياة"
 فيو بطمت الحكمة مف مشركعية القصاص إف لـ تأخذ بقتؿ الجماعة بالكاحد.

، كىذه المسألة لـ 5الحديث الذم استند إليو القائمكف بقتؿ الجماعة بالكاحد "لك أف أىؿ صنعاء..."
أم ال يكجد فييا نص، فيي مسألة  -رضي ا عنو–تحدث في عصر النبكة، كحدثت زمف عمر 

الغريب أف ابف قدامة قاؿ عف ىذه الحادثة: "كلنا إجماع الصحابة" ثـ قاؿ: "كلـ يعرؼ ليـ اجتيادية، 
مخالؼ في عصرىـ فكاف إجماعا" كقاؿ في الصفحة السابقة:" كحكاه ابف أبي مكسى عف ابف عباس، 

يف كركم عف معاذ ابف جبؿ، كابف الزبير، كابف سيريف، كالزىرم انو يقتؿ منيـ كاحد كيؤخذ مف الباق
 . 6حصصيـ في الدية "

 

 

 
                                                           

 .178سكرة البقرة، اآلية:  1
 .11/386ابف قدامة، المغني،  2
 .7/202ابف مفمح، برىاف الديف، المبدع،  3
 .179سكرة البقرة، اآلية:  4
 .158سبؽ تخريجو ص 5
 11/680ابف قدامة، المغني،  6
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 كلمرد عمى ىذا القكؿ، ما يمي:

اإلجماع لـ يتحقؽ بدليؿ أف ابف عباس كمعاذا كابف الزبير خالفكا عمر في رأيو في قتؿ  .1
 1الجماعة بالكاحد.

قاؿ ابف قدامة بعد أف ذكر الصحابة السابقيف الذيف خالفكا عمر: "قاؿ ابف المنذر: ال حجة  .2
 .2الجماعة بكاحد"مع مف أكجب قتؿ 

"الركاية الثانية عف اإلماـ أحمد ال تقتؿ الجماعة بالكاحد نقميا حنبؿ كحسنو ابف عقيؿ في  .3
 3الفصكؿ"

 األدلة التي استند إلييا القائمكف بأف الجماعة ال تقتؿ بالكاحد لـ تسمـ مف الردكد، كىي كاآلتي:

أ الناس عمى القتؿ ما دامكا يدفعكف الدية، ألف . لك أخذنا بيذا القكؿ لفتحنا باب الشر كالعدكاف، كتجر 1
 التساىؿ في العقكبة يؤدم إلى تشجيع الجريمة في المجتمع.

.  لك أخذنا بيذا القكؿ أفقدنا التشريع اإلسبلمي الحكمة في القصاص كشمكلية التشريع في معالجة 2
 الجريمة كأدكاتيا.

 الموازنة والترجيح:

 يمي: بعد عرض أدلة الفريقيف تبيف ما

-. قتؿ الجماعة بالكاحد مسألة خبلفية ال يكجد فييا نص، كاالجماع غير متحقؽ في فعؿ عمر 1
 كما تبيف سابقا. -رضي ا عنو

 . صيانة المجتمع مف الجريمة كالمجرميف يككف بإيقاع العقكبة عمى المجرميف.2

إذا كاف لممجتمع اإلسبلمي مصمحة في قمع الجريمة كالمجرميف بإنزاؿ العقكبة  -كا أعمـ–. الراجح 3
الرادعة بحقيـ أخذنا بقتؿ الجماعة بالكاحد، كمثالو إذا سطا لصكص عمى بيت ككانكا ثبلثة كقتمكا 

                                                           
 .11/386ابف قدامة، المغني،   1
 .11/387، نيابف قدامو، المغ 2

3
 .448/ 9المرداوي، االنصاف،   
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يـ عبرة صاحب البيت كسرقكا مالو ففي ىذه الحالة نأخذ بقتؿ الجماعة بالكاحد، ردعا لغيرىـ، كلجعم
 لآلخريف، كال تؤخذ الدية.

ذا لـ يكف لممجتمع اإلسبلمي مصمحة بقتؿ الجماعة بالكاحد كمثالو أف أحد المسمحيف يطمؽ النار  كا 
عمى جيرانو فيرىبيـ كيزعجيـ، فإذا قاـ شخص أك أكثر فقتمكه، ففي ىذه الحالة نأخذ بأف الجماعة ال 

 تقتؿ بالكاحد. 

اعة بالكاحد تدرس كتفحص بتمعف مف أىؿ العمـ، كيصدر فييا الحكـ أم أف كؿ حالة تخص قتؿ الجم
 المناسب، إما أف تقتؿ الجماعة بالكاحد أك ال.

 .-كا أعمـ–كىذا ما ظير في أثناء بحث ىذه المسألة 
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 الخاتمة
 كنياية ىذا البحث، فيذه أىـ النتائج التي تكصمت إلييا:

، كمف ثـ عاش العبلمة الكرمي جزءا مف حياتو في فم .1 سطيف، كخصكصا في قرية طكلكـر
ىػ( ألنو ال يعرؼ 1032 -ثـ غادرىا إلى مصر ككاف ذلؾ في الفترة )؟؟؟؟ انتقؿ إلى القدس

سنة ميبلده بالتحديد، كاألرجح في الثمث األخير مف القرف العاشر اليجرم، ككانت فمسطيف 
 لعربي.كمصر حينيا تحت الحكـ العثماني الذم داـ أربعة قركف لمكطف ا

اتفقت المصادر التاريخية أف لقبو ىك زيف الديف، ككنيتو أبك أحمد كأبك يحيى، كقد انتقؿ  .2
 لمعيش في القاىرة ككانت كفاتو فييا.

أبرزت ىذه الدراسة المكانة العممية لمشيخ الكرمي بغزارة إنتاجو العممي، كالذم زاد عمى  .3
، كالتي  شممت: العقائد كالتفسير، كعمكـ القرآف، كالفقو الثمانيف مؤلفا في مختمؼ أصناؼ العمـك

 كالمغة، كالنحك كالصرؼ، كالتأريخ، كغيرىا... كقد أثنى عمييا الذف جاؤكا مف بعده.

تمتع الشيخ الكرمي بصفات كثيرة أشارت إلييا الكتب، التي ترجمت لو، ككاف مف المبدعيف  .4
قيية، حتى اعتبر مف مجتيدم المتفننيف في المذىب الحنبمي، كبرز ذلؾ في مؤلفاتو الف

 المذىب الحنبمي المتأخريف.

تأثر الشيخ الكرمي كثيرا بمؤلفات شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، كنقؿ عنو كثيرا مف اختياراتو، حتى  .5
قالكا: إنو صكرة مصغرة مف شيخ اإلسبلـ، ككجدناه خالفو في بعض المسائؿ كخالؼ أشير 

بف النجار كغيرىـ، كىذا يدؿ عمى عقميتو الكبيرة رجاؿ المذىب ، كابف قدامة، كالحجاكم، كا
 في تكجيو المسائؿ الفقيية.

صنؼ الشيخ الكرمي كتابيف ميميف في الفقو الحنبمي كىما: دليؿ الطالب كغاية المنتيى، كلقيا  .6
عناية كبيرة في الشركح كالتعميقات، كخرجيا األلباني، كنالت شيرة عالية عند الحنابمة 

 كخصكصا في نجد.

تير الكرمي باختياراتو في كممة "كيتجو"، كلقيت اختياراتو انتقادات مف بعض الحنابمة، ألنو اش .7
خالؼ المذىب في رأييـ، كلكف جاء مف دافع بقكة عف اختياراتو كالرحيباني كالسفاريني كبكر 

 أبك زيد، ككانت اختياراتو تدخؿ ضمف اإلطار العاـ لممذىب كال يخالفو إال نادرا.



158 
 

رمي غير الفقيية القت عناية فائقة في التحقيؽ، كبعضيا كانت رسائؿ جامعية، مؤلفات الك .8
كبعض مؤلفاتو لـ تطبع إلى اآلف، كىي ما زالت مخطكطة في مكتبات العالـ، كخصكصا في 

 نجد كالحجاز.

مرحمة الكرمي في المذىب الحنبمي ىي مرحمة المتأخريف، كىي التي استقر فييا المذىب  .9
اإلنصاؼ لممرداكم، لكثرة الركايات عف اإلماـ أحمد، كىذه المرحمة كانت  الحنبمي بعد كتاب

 غنية بالمؤلفات الفقيية التي كثرت عمييا الشركح كالحكاشي كالتعميقات.

الشيخ الذم لو اختيارات في مذىب معيف ىك مجتيد، ناؿ ىذه المرتبة العالية عف عمـ غزير،  .10
مف المجتيديف في المذىب الحنبمي، كىي مرحمة كىي تنطبؽ عمى الكرمي كليذا أطمؽ عميو 

 المتأخريف حسب الترتيب الزماني.

ـ، كال يعرؼ عمره بالضبط، كلكف في حدكد 1622ىػ / 1032تكفي الشيخ الكرمي عاـ  .11
 الستيف عاما، كدفف بالقاىرة، كرثاه الكثيركف بعد مكتو.

برزت مف خبلؿ مؤلفاتيـ جيكد أىؿ فمسطيف في نشر المذىب الحنبمي جيكد كبيرة كطيبة، ك  .12
المعتمدة الشييرة في المذىب الحنبمي كالمكفؽ ابف قدامة صاحب المغني، كابف مفمح صاحب 
الفركع، كبرىاف الديف ابف مفمح صاحب المبدع، كالمرداكم صاحب اإلنصاؼ كالحجاكم 

ىمية صاحب االقناع، كالكرمي صاحب الدليؿ كغاية المنتيى، كغيرىـ الكثير، كىذا يدؿ عمى أ
 الحنابمة  في فمسطيف، كالقيمة العممية لمؤلفاتيـ التي أدت خدمة جميمة كعظيمة ليذا المذىب.

كصؼ المذىب الحنبمي بالمذىب المتعصب، كىذا كبلـ غير صحيح عمى اإلطبلؽ، ألنو  .13
إذا حصؿ تعصب فمف قبؿ أتباعو الجيمة، مع أف المذىب الحنبمي أكسع المذاىب اإلسبلمية 

عامبلت كالبيكع كغيرىا، كىذا يدؿ عمى يسر ىذا المذىب ككسطيتو فبل إفراط كال في مجاؿ الم
 تفريط، كلكف الغمك مف بعض األتباع كسـ ىذا المذىب بيذه السمة الظالمة قكال كفعبل.

كبعد، فرحـ ا الشيخ مرعي الكرمي  رحمة كاسعة، كأسكنو فسيح الجناف، كجزاه خير الجزاء لما قد 
 مميف، مف شتى أنكاع العمكـ، كخصكصا الفقيية.لئلسبلـ كالمس

ىذا ما تيسر أف أدكنو في ىذه الرسالة، سائبل المكلى عز كجؿ أف يجعميا خالصة لكجيو الكريـ، 
 كجعمنا ممف طمب العمـ ابتغاء مرضاة ا كرضكانو، كآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف.
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 التوصيات

المذىب الحنبمي مف أىؿ فمسطيف خصكصا الذيف خدمكا الكتابة عف أعبلـ آخريف في  .1
 المذىب بمؤلفاتيـ الفقيية.

البحث في االختيارات الفقيية لمشيخ مرعي الكرمي ألنيا كثيرة ، كىذا البحث أعطى صكرة  .2
 مصغرة كنماذج مف اختياراتو الفقيية.

لشاـ، كأخذكا أف تخصص دراسة عف طبلب العمـ النجدييف الذيف جاءكا إلى فمسطيف كببلد ا .3
 الفقو مف األعبلـ المرمكقيف كنشركا المذىب الحنبمي في ببلدىـ.

أف تخصص دراسات لممذاىب الفقيية األخرل كالحنفية كالمالكية كالشافعية كأعبلميـ مف أىؿ  .4
 فمسطيف، كجيكدىـ في خدمة المذاىب الفقيية التي تمذىبكا بيا.
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 الفيارس

 فيرس اآليات
 الصفحة اآليةرقم  السورة اآلية

ذا أظمـ عمييـ قامكا﴾  110 20 البقرة ﴿كا 

﴿يا أييا الذيف آمنكا كتب عميكـ القصاص في القتمى الحر 
 .كاألنثى باألنثى﴾ بالحر كالعبد بالعبد

 155 178 البقرة

 153 179 البقرة ﴿كلكـ في القصاص حياة يا أكلي األلباب﴾

 99 229 البقرة ﴾سريحه بإحساففىًإمساؾه ًبمىعركؼو أك تى ﴿

 146 3 النساء ﴿فانكحكا ما طاب لكـ مف النساء مثنى كثبلث كرباع﴾

﴿لمرجاؿ نصيب مما ترؾ الكالداف كاألقربكف كلمنساء نصيب 
مما ترؾ الكالداف كاألقربكف مما قؿ منو أك كثر نصيبا 

 مفركضا﴾
 141 7 النساء

تككف ﴿يا أييا الذيف آمنكا ال تأكمكا أمكالكـ بينكـ بالباطؿ إال أف 
 تجارة عف تراض منكـ﴾

 134 29 النساء

ل حتى تعممكا ﴿يا أييا الذيف آمنكا ال تقربكا الصبلة كأنتـ سكار 
 ما تقكلكف﴾

 149 43 النساء

 106 6 المائدة ﴿فاغسمكا كجكىكـ كأيديكـ إلى المرافؽ﴾

 154 45 المائدة س بالنفس﴾﴿ككتبنا عمييـ فييا أف النف

ذا ناديتـ إلى الصبلة اتخذكىا ىزكا كلعبا﴾   111 58 المائدة ﴿كا 

 110 3 التكبة أذاف مف ا كرسكلو إلى الناس يكـ الحج األكبر﴾﴿ك 
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 146 38 الرعد ليـ أزكاجا كذرية﴾ ﴿كلقد أرسمنا رسبل مف قبمؾ كجعمنا

سحؽ﴾  139 6 يكسؼ ﴿كما أتميا عمى أبكيؾ مف قبؿ إبراىيـ كا 

سحؽ كيعقكب﴾﴿كاتبعت ممة   139 38 يكسؼ آبائي إبراىيـ كا 

 139 78 الحج ﴿ممة أبيكـ إبراىيـ﴾

 117 30 الرـك ﴾فطرة ا التي فطر الناس عمييا﴿

﴿كمف أحسف قكال ممف دعا إلى ا كعمؿ صالحا كقاؿ إنني 
 مف المسمميف﴾

 111 33 فصمت

 103 33 الدخاف عمى العالميف﴾ ﴿كلقد اخترناىـ
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 واآلثارفيرس األحاديث 
 الصفحة طرف الحديث

أضحية كيريد أف يضحي فبل يأخذف شعرا كال يقٌممف ]إذا دخؿ العشر كعنده 
 ظفرا[

130 

 129 ]إذا دخمت العشر كأراد أحدكـ أف يضحي فبل يمس مف شعره كبشره شيئا[

 141 ]أرحـ أمتي بأمتي أبك بكر، كأشدىـ 

 140 ]ارمكا بني إسماعيؿ فإف أباكـ كاف راميا[

 113 ]اإلماـ ضامف، كالمؤذف مؤتمف، الميـ أرشد األئمة كاغفر لممؤذنيف[

 140 رائض بأىميا، فما بقي فيك ألكلى رجؿ ذكر[]ألحقكا الف

 113 ]المؤذف يغفر لو مدل صكتو، كيستغفر لو كؿ رطب كيابس[

 112 ]المؤذنكف أطكؿ الناس أعناقا يـك القيامة[

 140 ]أما يتقي ا زيد بف ثابت، يجعؿ ابف االبف ابنا، كال يجعؿ أبا األب أبا[

ني ألرجك أف ألقى ا ]إ عز –ف ا ىك المسعر القابض الباسط الرازؽ، كا 
 ...[كليس أحد منكـ يطمبني بمظممة في دـ أك ماؿ[ -كجؿ

135 

نما لكؿ امرئ ما نكل[  149 ]إنما األعماؿ بالنيات كا 

 124 ]إنما األعماؿ بالنية 

كأقر بالزنا، فقاؿ: "أشرب خمرا؟ فقاـ  -صمى ا عميو كسمـ–]أنو جاء الرسكؿ 
 منو ريح خمر[رجؿ فاستنكيو فمـ يجد 

149 

 121 ]ائتكني بعرض ثياب 

 150 ]طبلؽ السكراف كالمستكره ليس بجائز[
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ما حـر عميو شيء كاف ]فتمت قبلئد بدف النبي ثـ قمدىا كأشعرىا كأىداىا، ف
 أحؿ لو[

130 

كصاعا مف ]فرض زكاة الفطر مف رمضاف عمى الناس صاعا مف تمر 
 شعير...[

119 

 115 ]فميؤذف لكـ أحدكـ، كليؤمكـ أكبركـ[

 106 كقاؿ: ]ىكذا أمرني ربي عز كجؿ[كاف إذا تكضأ

 106 يخمؿ لحيتو في الكضكء[ -صمى ا عميو كسمـ–]كاف النبي 

]كاف رسكؿ ا ييدم مف المدينة فأفتؿ قبلئد ىديو ثـ ال يجتنب شيئا مما 
]  يجتنبو المحـر

130 

  

 148 المعتكه[]كؿ الطبلؽ جائز إال طبلؽ 

]كنا نخرج زكاة الفطر صاعا مف طعاـ أك صاعا مف شعير أك صاعا مف تمر 
 قط أك صاعا مف زبيب[أك صاعا مف أ

119 

 153 ...[]لك اشترؾ فييا أىؿ صنعاء لقتمتيـ،

عميو  ]لك يعمـ الناس ما في النداء كالصؼ األكؿ ثـ لـ يجدكا إال أف يستيمكا
 الستيمكا[

112 

 99 [ ما نييتكـ عنو فاجتنبكه،]

َم العبدُ  لهُ ، فكاَن عبدٍ  فً لهُ  ِشرًكا أعَتقَ  من] قيمةى عدؿو ، فىأىعطىى  ماٌل ٌبلُُغ ثمَن العبِد، قُوِّ
تىؽى  ال فقٍد عىتىؽى منوي ما عى ييـ ، كعىتىؽى عميًو ، كا   [شركاءىهي حصىصى

136 

 124 ]مف لـ يبيت الصياـ قبؿ طمكع الفجر فبل صياـ لو[
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 125 ]مف لـ يجمع الصياـ قبؿ الفجر فبل صياـ لو[

 121 ...[]كائتكني بخميس أك لبيس

]يا معشر الشباب مف استطاع منكـ الباءة فميتزكج فانو أغض لمبصر كأحصف 
 لمفرج، كمف لـ يستطع فعميو بالصـك فانو لك كجاء[

145 

 115 ب ا[]يـؤ القـك أقرؤىـ لكتا
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 فيرس األعالم
 الصفحة العمم

 94 شمس الديف ابف أمير حاج محمد بف محمد بف الحسف 

 97 أحمد بف أحمد الحمكاني الحمكاني،

 98 السفاريني: ىك محمد بف أحمد بف سالـ شمس الديف

 96 الشبرخيتي: إبراىيـ بف عطية برىاف الشبرخيتي

 95 الشفشاكني: عبد القادر بف عبد الكريـ الكرديغي

 97 الطرسكسي: ىك محمد بف أحمد

 95 محمد أميف بف السيد عمر عابديفابف عابديف: 

 93 الديف القاسميجماؿ  القاسمي،

الكماؿ بف اليماـ: ىك كماؿ الديف محمد بف ىيماـ الٌديف بف عبد 
 الكاحد 

94 

 36 إبراىيـ الميمكني: برىاف الديف

 49  الميمكني
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 14 ...................................... المتقدمين مرحمة لممذىب، والنمو النقل مرحمة: الثاني المطمب

 11 ....................................................................... المتوسطين مرحمة: الثالث المطمب

 11 .......................................................................... المتأخرين مرحمة: الرابع المطمب

 69"المطالب لنيؿ الطالب دليؿ" كتابو خبلؿ مف الحنبمي المذىب في الكرمي مرعي تأثير: األكؿ المبحث

 14 ........................................... "المطالب لنيل الطالب دليل" بكتاب التعريف: األول المطمب
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 31 .......................................... فيو الكرمي وعمل" المنتيى غاية"بـ التعريف: الثالث المطمب



176 
 

 30 ............................................................... المنتيى غاية كتاب شروح: الرابع المطمب
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