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 اإلهداء
 
خيدددر البشدددريةل ورسدددول األمدددةل منقدددذ   – ص - هددددي هدددذا الرسدددالة للدددة سددديد البشدددرية ومعلمهدددا محمددددأ

 .اإلنسانية من ظالم الجهل للة نور اإلسالم
 
يددش شدددبابيل للددة مدددن وأر ... للددة دفح حيددداتي ... لددة مدددن أشددعل لدددي أول شددمعةل للدددة عبدد  طفدددولتي ا  و 

دد للددة حبيبددي ورو  قلبددي للددة أبددي ال ددالي ... هددا للددة لحظددا  فددر  ل  فددي حيدداتي وحو   لددم  ألحظددة  ل كددل  تحم 
 .أطال اهلل في عمرا

 
للددة مددن ذرفدد  الدددمو  مددن ... لدة مددن سدداندتني يددوم لددعفيل للدة حبيبتددي التددي شدداركتني همددي وحزنديا  و 
 .ة أمي ال الية أطال اهلل في عمرهالل... للة من سقتني الحب في ص ري... جلي أ
 
 .وفرج همه ااهلل أسر  فك الذي شجعني وساندني لة زوجي العزيز ال اليا  و 
 
يمان وجمان الذين صبروا وتحملوا معي الكثيرا  و   .لة أبنائي األعزاح عمر وا 
 
 .لة أشقائي وشقيقاتيل وكل أقاربي ممن أكن لهم كل محبة واحتراما  و 
 
 .ص ري حتة وصل  للة هذا المرحلة من الدراسة لة كل م ن علمني منذا  و 
 

          .لة كل من طلب العلما  للة أخواتي في اهللل و 
 

 الباحثة
 فخرية محمد علي بدر

 



 

 أ

 

 
 
 
 
 
 
 

 إقرار
 

ُأقر أنا مقدمة الرسالة أنها ُقدم  لنيدل درجدة الماجسدتيرل وأنهدا نتيجدة أبحداثي الخاصدة باسدتثناح مدا تمد  
ن هددذا الرسددالة أو أي جددزح منهددا لددم يقدددم لنيددل أيددة درجددة عليددا ألي جامعددة أو أردل و اإلشددارإ لليدده حيثمددا و 

 .معهد
 

  :التوقيع
 

 فخرية محمد علي بدر
 

 ................................... :التاريخ
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 الشكر والعرفان

 
فرين بمكددرال الحمدد هلل معددز اإلسددالم بنصدرال ومددذل الشددرك بقهدرال ومصددرف األمددور بدكمرال ومسددتدرج الكددا

 .الذي قدر األيام دوال بعدلهل والصالإ والسالم علة من أعلة اهلل اإلسالم بسيفه
 

ن مددنا اهلل علدديا بزنجدداز هددذا العمددل فددزنني أتقدددم بجزيددل الشددكر وعظدديم االمتنددان والتقدددير ألسددتاذي أبعددد 
اإلشددراف علددة الددذي تفلددل ب -حفظدده اهلل تعددالة -عبددد الجليددل صددالحجمددال : ومشددرفي الفالددل الدددكتور

يصداله للدة  ا  كبيدر  ا  هذا الرسالةل ولما قدمه لي من نصائح وتوجيها  كان لها أثدر  فدي لنجداز هدذا العمدل وا 
مدده اإلسددالم والمسددلمين لالعنايدة المرجددوإ سددائال  المددولة جدل وعددال أن يجزيدده عنددا خيددر الجدزاح وأن ينفددع بع

 .در عليهانه ولي ذلك والقل
 
سدددليم الرجدددوب  : ل والدددكتورأيمدددن البددددارين: لألسدددتاذين الفالدددلين الدددكتور كمددا وأتقددددم بالشدددكر الجزيددل  

ع المسددلمين بعلمهمدددال فدددوبددارك فيهمددال ون فجزاهمدددا اهلل خيددر الجدددزاحلهددذا الرسددالة إ حلتفلددلهما بقبددول قدددرا
 .وأسكل اهلل سبحانه وتعالة أن يجعلها في ميزان حسناتهما

 
تذتي فدددي مرحلتدددي البكدددالوريوت والماجسدددتيرل وكدددذلك للدددة كمدددا وأتقددددم بجزيدددل الشدددكر والعرفدددان للدددة أسدددا 

األخددوإ فددي مكتبددة مسددجد البيددرإ الكبيددرل ولكددل مددن سدداهم بتددوفير كتددابل أو قدددم أي نددو  مددن المسدداعدإل 
 .فجزاهم اهلل خير الجزاح

 الباحثة
 فخرية محمد علي بدر
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  الملخص

  

الفقهية التي خالف  األحكاملحسن بن زياد اللؤلؤي الحنفي، وبيان ا اإلمامتتبع فقه  إلىتهدف الدراسة 

 واألسرة والمعامالتات العبادب ةقلعتملا اإلسالميالفقه  بأبوابالمذهب الحنفي، واختصت  أئمةفيها 

  .والقصاص والسير والحدود

  

ـ مأمن تي اجتهد فيها الحسن بن زياد، هذه الدراسة في جمعها المسائل ال أهميةوتكمن  ـ ك تاه  بت

 أهميتهامنها، كما تكمن  واإلفادة، إليهاووضعها في مؤلف واحد مستقل حتى يسهل الرجوع  ةالحنفي

الفقهية ال سيما تلك التي خالف فيها  رائهآفي بيانها مكانة الحسن في المذهب الحنفي، ومدى اعتماد 

ـ علا لئاسم نم لئاسم ةعبس في "يوسف والشيباني وزفر وأبوحنيفة  أبو"المذهب الحنفي  أئمة  تاداب

 نم لئاسم ةعبسو ةرسألا ماكحأب ةقلعتملا لئاسملا نم لئاسم ةتسو تالماعملا لئاسم نم نيتلأسمو

  .ريسلاو صاصقلاو دودحلاب ةقلعتملا لئاسملا

  

العلماء وتحللها وتقارن  أقوالكانت تعتمد على نقل  إذواعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، 

  .ن موقفه ومنهجهالحسن بن زياد وتبي اإلمامفقه  ما يخص إلىا بهدف الوصول بينه

  

  :أبرزهاباحثة مجموعة من النتائج تبين لل اإلمام راءآلوبعد هذا العرض 

 ه كان واحداًنّحنيفة، وأ أبو اإلمام يرأسهالمجمع الفقهي الذي كان  أركانحد الحسن بن زياد هو أ نأ

المسائل التي انفرد بها كانت نتيجة واضحة  نذين توافرت لهم شروط االجتهاد، وأمن المجتهدين ال

الحسن زيـاد قـد    اإلمام نأن بارزا فيمن تاله من الفقهاء، وتبي أثرامن نتائج اجتهاده، حيث تركت 

  .جليال ثاًكان محدالفقه رواية الحديث وحفظه ف إلى باإلضافةجمع 

  



 د 
 

ل يشكّ نأالباحثة، يمكن  إليهالت وبناء على النتائج التي توصبأبحـاث ع القيام هذا البحث نواة تشج 

في مجال البحث عن مسـائل   خصوصاً. اإلمامق بفقه فيما يتعلّ تفصيالً وأكثروشمولية،  عمقاً أكثر

ز تبـر حيـث   ،المذهب الحنفي أئمةكتب المذهب الحنفي ال سيما فيما خالف فيها  أمهاتمن  أخرى

ذلك تميهذه الدراسة،ي لم أعرض في فاته الكثيرة التتتحدث عن مؤل أبحاثده، ويمكن عمل زه وتفر 

اسـتمرار   ن، وأأبـدا استخراج كنوزه لن تنقطـع  ألن ، اإلسالميذلك خدمة للتراث الفقهي  ويأتي

 .حتى قيام الساعةملح  أمرفقهاء وباحثين في الفقه  إلىالحاجة 
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Abstract 

 

The study aims to address the jurisprudence (fiqh) of Imam Hassan Ibn Ziyad Al-Lu’lu’i 
Al-Hanafi and to illustrate the jurisprudential rulings, in which he disagreed with the 
provisions of the Imams of the Hanafi School (Madhab). In particular, it addresses the 
various sections of Islamic jurisprudence which is related to the worship (Ibadah), the 
transactions, the family, the prescribed penalties, the law of retaliation (Al-Qisas) and 
biographies (seerah).  
 
This study gathers the issues in which Imam Hassan Ibn Ziyad Al-Hanafi developed his 
independent judgments from main references of the Hanafi School as well as it reposes 
them in a single independent book for easy reference and access. In addition, it 
demonstrates the status of the Imam Hassan Ibn Ziyad Al-Hanafi and the approval of his 
doctrinal views among other imams, especially those views in which he opposed the 
imams of the Hanafi School including Abu Hanifa, Abu Yusuf, Al-Shaybani and Jafar. 
These issues include seven issues in worship matters, two issues in transactions matters, 
six issues in family matters, and seven issues in the prescribed penalties, the law of 
retaliation, and biographies matters. 
   
This study used the descriptive analytical method through transfer, analysis, and 
comparison of scholars in order to deduce the jurisprudence, attitude and approach of the 
Imam Hassan Ibn Ziyad Al-Hanafi.  
 
In the end of the study, the researcher reached these findings:  
Imam Hassan Ibn Ziyad Al-Hanafi was one of the main pillars of the Fiqh Council which 
was headed by Imam Abu Hanifa. He was one of the Islamic scholars (mujtahids) who met 
the terms and conditions of Ijtihad (exercise of judgment). The issues, which Imam Hassan 
studied, were a clear result of his own Ijtihad and thus they left a significant impact on 
other subsequent scholars (Fuqaha’). Besides Fiqh, he also gathered and memorized 
hadiths.  



 و 
 

According to the study findings, the researcher recommends more comprehensive and in-
depth studies about the outstanding jurisprudence of Imam Hassan Ibn Ziyad Al-Hanafi, 
mainly the issues in which he opposed the rulings of the Hanafi School. Furthermore, the 
researcher calls for further research about his many books, which were not addressed in 
this study. Therefore, such further research will benefit the Islamic Fiqh and uncover other 
hidden gems and so there is always a need for more scholars and researchers in Islamic 
jurisprudence. 
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 :المقدمة
المبعود رحمة  -ص -لحمد هلل رب العالمينل والصالإ والسالم علة نبيه الكريم محمدا
ار علة نهجهم سل ومن الطري  القويمل وعلة آله وصحبه الطيبين للة مرشدا  و  ومعلما   هاديا   للعالمينل

 .بعديوم الدين و  للةاستن بسنتهم و  ثرهمأ ىداقتو 
 

النات من ظلما  الكفر  ل الشريعة السمحة لتخرجعبادا بزنزا أكرمقد  لنهكش اهلل جلا  نا زف
في  فخال  البشر هو الذي يعلم ما يصلح أحوالهم لالسعادإوالعلم و  نور اإليمان للةالشقاح والجهل و 

 .أمور الدين والدنيا
 

فكان النات في  لن بعد لهم خير األنام ليعلمهم تلك الشريعةكاهلل نعمته علة عبادا ب وقد أتم
سوح التعاسة والشقاح و  لالب يرها  ولن ينالوا لالسعادإ األبدية للةباتبا  هديه في طريقهم هناح سعادإ و 

 .العاقبة و شدإ البالح
 

نون أحكامهل فكان ر لها رجاال ل يعتنون بهذا الدينل ويبيا مةل أن يسا ومن نعمته علة هذا األ
طر  استنباط األحكام العملية من ل حيد يتعرف به وأنفعها هاوأشرفالعلوم  أهمعلم الفقه وأصوله من 

 .حكام االستنباطكلما  بمدارك المجتهدينل ذا بصيرإ بمُ أدلتها التفصيلية فمن ألم بهذا العلمل كان 
 

وتفتخر  اإلسالمية تعتزا  األمةمم تراد فكري وحلاري تعتز به وتفخر فزن ذا كان لبعض األل
ز  بالمولوعية إ في تاريخ البشريةل فقد تميا بتراثها الفقهي المجيد الذي يعتبر ثروإ علمية فريد

نصاف  .والمرونةل ومراعاإ المصلحة العامة والخاصة في عدل وا 
 

وهذا الثروإ العظيمة التي قام  علة المصادر التشريعية األصلية من الكتاب والسنةل وما 
لة مدى عدإ عجهود عدد من الفقهاح  للةاشتمل  عليه من آراح ونظريا  مختلفة يعود الفلل فيها 

 .خالصا  نادرا  لخلصوا للعلم أقرون  
 

ومن هؤالح الفقهاح اإلمام الحسن بن زياد اللؤلؤي الذي كان له دور في حفظ المذهب الحنفيل 
 .حيد كان عالما  براويا  أبي حنيفة

 

المقدم : للسنة وأتباعهال وكان كما قال عنه العلماح الحسن بن زياد فقيه مجتهدل محبا  واإلمام
 .كما سنرى في السؤال والتفريع

 



 

 ح

 

شاملة تبين مكانته وأثرال وتتعرض لحياته وكتبه وصفاته العلمية  لذلك أثر  القيام بدراسة 
 :ومبررا  أسبابي هذا المولو  عدإ البحد ف أهميةل ويؤكد والخلقية

 

 : اختيار الموضوع أسباب
 

 :يكتلمولو  للة ما يهذا ويعود اختياري ل
 .بعض جوانب تراثنا الفقهي الكشف عن: أوال  
 .ببيان فللهم في حفظ هذا الدين وبيان أحكامه عالماألالقيام بواجب الوفاح نحو فقهائنا : ثانيا  
رغبتي الشديدإ لدراسة علم الفقهل حيد من خالله أتعرف علة أحكام ومسائل تفيدني في فهم : ثالثا  

كتب علم الفقه  أهمحل البحد من ن الكتب التي هي ملعبارا  الفقهاح ومصطلحاتهمل حيد 
 .حدأالتي ال يست ني عنها 

 .بيان منزلة فقهاح المذهب الحنفي وفللهم في حفظ المذهب: رابعا  
ألن هذا اإلمام لم ُيدرت حتة اآلن دراسة شاملة تبين مكانته وأثرا وتتعرض لحياته وكتبه : خامسا  

 .بحد لعدم وجود دراسة مستقلة عنهوصفاته العلمية والخلقيةل فكحبب  أن اكتب له هذا ال
من مؤلفا  المذهب الحنفي في مؤلف فيها جمع المسائل التي اجتهد اإلمام الحسن بن زياد : سادسا  

 .واحد مستقل حتة يسهل الرجو  لليها واالستفادإ منها
 .من حيد اعتماد آرائه بيان مكانة الحسن بن زياد بين فقهاح المذهب الحنفي: سابعا  

 
 



 

 ط

 

 :اسات السابقةالدر 
 

المحدثون عنه في الكتب التي تناول  تاريخ التشريع اإلسالميل وكتب التراجم والطبقا   كتب
قه ورسالة للشيخ عبد الستار الدباغل بعنوان الحسن بن زياد وفقهه بين معاصريهل وهي عبارإ فوكتب ال

نفي والمالكي والشافعي ل الحصور من فقه اإلمام في أبواب الفقه اإلسالميل  عن دراسة مقارنة 
أما رسالتي فقد اقتصر  فقط علة دراسة مقارنة . والحنبليل أي لم تقتصر علة الفقه الحنفي فقط

 .داخل المذهب الحنفي فقط الحسن بن زياد وأئمة المذهب الحنفي
 
 

 :منهجية البحث
 

 :يكتي البحد علة ماوسكعتمد في 
 

 أصولالدراسة في هذا الرسالة الكتب في  ديمة وكان محلا دراسة مسائل البحد من كتب الفقه الق: أوال  
 : المذهب الحنفي وهي

 

 للكاساني بدائع الصنائع. 3 للزيلعيكتاب تبين الحقائ  . 2  .للمرغيناني كتاب الهداية وشرحها. 1
 نالبن عابديحاشية ابن عابدين  . 6    ر البن الهمامفتح القدي. 5       للسمرقندي تحفة الفقهاح. 4
 ن نجيمبالالبحر الرائ  . 8.     للسرخسيالمبسوط . 7

وخالف  :وغيرها من األلفاظ مثل. وقال الحسن بن زياد :استخراج رأي اإلمام الذي قاله مثل: ثانيا  
 .الحسن بن زياد

 .لليهذكر دليل اإلمام الذي استند اليه في الحكم الذي ذهب : ثالثا  
يوسفل محمد بن الحسن بي أحنيفةل  يأب“ ية فقهاح المذهب الحنفي بآراح بق اإلماممقارنة رأي : رابعا  

 .”زفرو الشيبانيل 
 .لتبا  المنهش الوصفي التحليلي االستقرائي: خامسا
 .عقليا   أوكان نقليا  أالتي اعتمدوها في الحكم الشرعي الذي وصلوا اليه سواح  األدلة أهمذكر : سادسا  
 .ل والترجيح حسب األدلة الشرعيةة مستندإ لألدلةمناقشة األقوال مناقشة علمي: سابعا  
 .التزم  في ترتيب الفصول والمباحد حسب ورودها في كتب الحنفية: ثامنا  
 .مكانها في المصحف الشريف للةعزو اآليا  القرآنية : تاسعا  



 

 ي

 

كان  لذا أمابذكر المرجع  يكتفأ"“ البخاري ومسلم“كان في الصحيحين  لذا: تخريش األحاديد: عاشرا  
 .في الكتب األخرى فكبين درجة الحديد وأقوال العلماح المختصين في ذلك

هم مؤلفاته أوتاريخ وفاته و  هبذكر العلم ونسب لعالم غير المشهورين بزيجازالترجمة لأل: عشر حادي
 .ومصادر ترجمته

 .توليح وشر  معاني الكلما  والمصطلحا  ال ريبة: عشر ثاني
 .عمل مسارد .1

 .القرآنية  اآليامسرد . أ
 .واآلثار األحاديدمسرد . ب
 .األعالممسرد . ج
 .مسرد المصطلحا . د
 .مسرد المصادر والمراجع. و
 .مسرد المولوعا . ز

 



 

 ك

 

 :خطة البحث
 

 :اآلتيةمن األقسام  تتكون هذا الدراسة
 

 لة معالجتهل مع بيان مبررا لا سعي  همية هذا البحدل وعما أوتحدث  فيها عن  :المقدمة: أول
لة ذكر محتويا  البحد لومنهجية البحدل للافة  لوالدراسا  السابقة في المولو  لفيه الكتابة
 .بزيجاز

 

 .عصر اإلمام الحسن بن زياد اللؤلؤي وحياته: األولالفصل : ثانياا 
 

 .ثالثة مطالبعصر الحسن بن زياد اللؤلؤي وفيه : األولالمبحد 
 .ةياسيا حية السا من النا الحسن بن زياد عصر: األولالمطلب 

 .من الناحية االجتماعية الحسن بن زياد عصر: المطلب الثاني
 .ةمن الناحية الثقافيا  الحسن بن زياد عصر :المطلب الثالد
 .خمسة مطالبثارا وفيه آو حياإ الحسن بن زياد : المبحد الثاني

 .نشكإ الحسن بن زياد وتطور حياته: األولالمطلب 
 .طلبه للعلم: المطلب الثاني
 .الحسن بن زياد بين شيوخه وأصحابه وتالميذا: المطلب الثالد
 .مكونا  شخصية الحسن بن زياد: المطلب الرابع

 .آثار الحسن بن زياد: خامتالمطلب ال
 .الحسن بن زياد فقيهاا : الفصل الثاني

 :ثمانية مطالبأصول الحسن بن زياد وفيه : األولالمبحد 
 .القرآن الكريم: األولالمطلب 

 .السنة النبوية: مطلب الثانيال
 .اإلجما : المطلب الثالد
 .قول الصحابي: المطلب الرابع

 .القيات: المطلب الخامت
 .االستحسان: المطلب السادت



 

 ل

 

 العرف  :المطلب السابع
 .االستصحاب :المطلب الثامن
 .وفيه أربعة مطالب مكانة الحسن بن زياد في االجتهاد واإلفتاح :المبحد الثاني

 .مكانة الحسن بن زياد في االجتهاد :األولب المطل
 .مكانة الحسن بن زياد في اإلفتاح :المطلب الثاني
 .القول الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي: المطلب الثالد
 .بعض المسائل التي أفتة بها الحسن بن زياد: المطلب الرابع
 :مسة مطالبوفيه خ ثر الحسن بن زياد في الفقه الحنفيأ: المبحد الثالد

 .التعريف بالمذهب الحنفي :األولالمطلب 
 .ثر الحسن بن زياد في الروايةأ :المطلب الثاني
 .ثر الحسن بن زياد في التخريشأ :المطلب الثالد
 .ثر الحسن بن زياد في التفريعأ :المطلب  الرابع

 .اد آرائهممكانة الحسن بن زياد في المذهب واعت: المطلب الخامت
على  األحكام الفقهية التي خالف فيها الحسن بن زياد أئمة المذهب الحنفي ويشتمل: ثالفصل الثال
 :أربعة مباحث

 مطالب سبعةوقسمته للة  .األحكام الفقهية المتعلقة بالعبادا  :األولالمبحد 
 .غسل الجمعة لليوم ال للصالإ :األولالمطلب 

 .أتاالختالف في مقدار المفروض في مسح الر : المطلب الثاني
 .حد الرفقاح ماح فال يطلبه ويتيممأمع  نا أعلم المسافر  لذا :المطلب الثالد
 .ال؟م هل البسملة من الفاتحة أ: المطلب الرابع

 .اختالفهم في آخر وق  العصر: المطلب الخامت
 .في من يقف بعرفة حتة طلع فجر اليوم العاشر فعليه دم: المطلب السادت
له بالتلحية عنه فهل يلحوا قبل صالإ لمامه أم قبل صالإ لمامهم أمر مسافر أه :المطلب السادت

 مكان الذبح؟
 مطلبينوقسمته للة . الفقهية المتعلقة بالمعامال  األحكام: المبحد الثاني

 .ملك أوفهل الشركة شركة عقد  اآلخرحد الشريكين بماله وهلك مال ألو اشترى : ولالمطلب األ



 

 م

 

 .بة دون زيادإ عينها ال يمنع الرجو  فيهازيادإ قيمة اله: نيالمطلب الثا
 وقسمته للة ستة مطالب .األسرإحكام كاألحكام الفقهية المتعلقة ب :المبحد الثالد

 .خيار المرأإ في الكفاحإ الزوجية :األولالمطلب 
 .بالجدإ القربة األبوية ةاألميا  ىالجدإ البعداالختالف في حجب  :المطلب الثاني
 .من يرجع المال الموقوف من موروثه الذي ما  في مدإ االنتظار للة :المطلب الثالد

 .األرحام وفي كيفية توريد ذو  ختالفاال: الرابعالمطلب 
 .األرحام ووخالته من ذو  وأخوالهم وعماته ب ألاأل أعمامفي توريد  :المطلب الخامت
 م ال ؟أه والعنها في مرله ثم ما  اترثه في رجل قذف زوجته في صحت :المطلب السادت
 وقسمته للة سبعة مطالب .األحكام الفقهية المتعلقة بالحدود والقصاص والسير: المبحد الرابع

 .الشهود بزنا متقادم حدوا حد القذف إلم تقبل شهاد لذا :األولالمطلب 
 .كراا المتهم باللرب لإلقرار بالسرقةلجواز : المطلب الثاني
 .ة  ي جريمة الحراباالختالف في نصاب القطع ف :المطلب الثالد
 راجل؟ أمو وهب له فقاتل عليه فله سهم فارت أدخل الحرب راجال  فاشترى فرسا   من :المطلب الرابع

 ال؟ أم لليهلو حاصر العدو المسلمين وطلب الموادعة علة مال أيدفعه المسلمون  :المطلب الخامت
 م ال ؟ أرب أيجوز رميهم ثناح الحأن في تترت األعداح بكسرى المسلمي لذا :المطلب السادت
 .لمن لقي قتاال  وحلر الموقعة لالا ال غنيمة  :المطلب السابع

 وفيها أبرز النتائش والتوصيا  :الخاتمة
  :المسارد
 .القرآنية اآليا  :مسرد
 .واآلثارالنبوية  األحاديد: مسرد
 .األعالم: مسرد
 .المصطلحا : مسرد
 .المصادر والمراجع: مسرد
 .المولوعا : مسرد
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 الفصل األول 
 سن بن زياد وحياتهحعصر ال

 
  .عصر الحسن بن زياد: األولالمبحد 
 .ةياسيا الحسن بن زياد من الناحية السا  عصر: األولالمطلب 

 .قيام الدولة العباسية: الفر  األول
 .األخطار الداخلية: الفر  الثاني
 .دالخلفاح العباسيون الذين عاصرهم الحسن بن زيا: الفر  الثالد

 .حالة الفقهاح في العصر العباسي األول: الفر  الرابع 
 .األخطار الخارجية: الفر  الخامت
 .الحسن بن زياد من الناحية االجتماعية عصر: المطلب الثاني
 .ةالحسن بن زياد من الناحية الثقافيا  عصر :المطلب الثالد
 .ثاراآو الحسن بن زياد اإلمام حياإ : المبحد الثاني

 .نشكإ الحسن بن زياد وتطور حياته: ولاألالمطلب 
 .اسمه ونسبه: الفر  األول
 .مولدا وموطنه: الفر  الثاني

 .لقبه وكنيته: ثالدالفر  ال
 .طلبه للعلم: المطلب الثاني

 .الحسن بن زياد أستاذا  : الفر  األول
 .توليته للقلاح: الفر  الثاني
 .وفاته وثناح العلماح عليه: الفر  الثالد

 .الحسن بن زياد بين شيوخه وأصحابه وتالميذا: الثالدالمطلب 
 .شيوخ اإلمام الحسن بن زياد: الفر  األول
 .محمد الشيباني أبرز أصحابه: الفر  الثاني
 .تالميذ الحسن بن زياد: الفر  الثالد

 .مكونا  شخصية الحسن بن زياد: المطلب الرابع
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 .مكونا  الحسن الخلقية: الفر  األول
 .صفا  الحسن العقلية: يالفر  الثان
 .آثار الحسن بن زياد: خامتالمطلب ال
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.عصر الحسن بن زياد: المبحث األول  
 

 .ةياسي  احية الس  الحسن بن زياد من الن   عصر: المطلب األول
 

 .العباسي ةقيام الدولة : األول الفرع
 

اللددددددوح  مددددددن للقددددداح -رحمددددده اهلل–الحسددددددن بدددددن زيدددددداد  اإلمدددددامعدددددن حيدددددداإ  الحددددددديدقبدددددل  ال ُبدددددد  
ددددا ؛جتماعيددددة والثقافيددددةالسياسددددية واال واحيبددددة الزمنيددددة التددددي عاشددددها مددددن الناددددعلددددة الحق ثددددار لهددددا مددددن آ لما

فدددددي  ا  بال ددددد ا  أثدددددر  انإلنسدددددالبيئدددددة  ألنا ك وذلددددد لانيإلنسدددددابدددددارزإ فدددددي حيددددداإ أي فدددددرد مدددددن أفدددددراد المجتمدددددع 
يجابا   يتكثارفهو  وبروز ميولهل نشكته وتكوينهل  .بمعطياتها سلبا  وا 

 

للوقددددددوف علددددددة الظددددددروف  اإلمدددددداممددددددن الحددددددديد عددددددن هددددددذا النددددددواحي فددددددي حيدددددداإ  ال ُبدددددددا  لددددددذلك
 .واألحوال التي أحاط  به عند اجتهادا

 

البيئددددة التددددي  يهدددد فددددالعرا لذن  لل وتنقددددل بينهددددا وبددددين ب دددددادولددددد الحسددددن بددددن زيدددداد فددددي الكوفددددة
ات لدددددة العبادددددالتدددددي تُنسدددددب لل العباسددددياةالخالفدددددة حياتددددده تحددددد  ظدددددل  ُجددددلا عدددداح الحسدددددن بدددددن زيددددداد فيهدددددا 

دددددل -ص –الرسددددول  بددددن عبدددددد المطلددددب عدددددما  ا  كبيدددددرا  فدددددي التدددددي لعبدددد  دور  العباسددددياةت هددددذا األسدددددرإ مؤسا
روا ين والقلدددددداح علددددددة دولددددددتهم بعددددددد أن دباددددددبدددددداألمويا  ندددددد  مددددددن اإلطاحددددددة  التددددددي تمكا التدددددداريخ اإلسددددددالميل 

كدددددل   للدددددة صدددددفوفها لدددددما و دامددددد  حدددددوالي ثُلدددددد قدددددرن تقريبدددددا ل هم لددددددا دعدددددوإ سدددددرية واسدددددعة النطدددددا  
 .1ينالعناصر الُمعادية لألمويا 

 
[ 

 

                                                

ل تحقيدد ل عبدددد اهلل 67ل ص 5جالشدديبانيل أبددو الحسدددن علددي بددن أبدددي الكددرم بددن محمدددد بددن عبددد الكدددريمل الكامددل فددي التددداريخل  1.
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   .يةالد اخلاألخطار : الثاني الفرع
 

همل وكاند  ة لددا إ ثدورا  داخليادين للدة قيدام عددا تجاا األمويا  العباسياونبعها سياسة التي اتا ال  أدا 
دداالددذين خابدد   ينوالعلددويا  1ورا  قددد صدددر  مددن عناصددر مختلفددة مددن العددرب والزنادقددةهددذا الثادد تددي لهم الأما

ائرين علديهم واجهدوا الثاد العباسييان يتهمل لال أنا بني العبات جاحوا لنصرتهم والدفا  عن قلا  اعتقدوها بكنا 
 .2بحزم وعزم
 

دددفا  للدددة أهدددل الكوفدددةولدددم يطمدددئن  ددد لهدددم أصدددحاب علددديألنا  ؛السا ةل ولدددم ُيسدددند للددديهم األمدددور الهاما
  .4هد134وكان ذلك سنة  ل3ماا الهاشميةخذ بها مقرا  له سا واتا  لبارألنا فانتقل للة ا
 

ددددددد العباسدددددددييانوهدددددددو خطدددددددر صدددددددرا   لخدددددددرلخطدددددددر آ العباسدددددددياةلددددددد  الدولدددددددة تعرا و  هم علدددددددة أنفس 
فددددددي كثيدددددر مددددددن األحيددددددانل  الساياسددددددةولددددددة اسددددددتطاع  دفدددددع هددددددذا الخطددددددر بالحيلدددددة و الخالفدددددةل لال أن الدا 

دددد. هددددد656هددددد للددددة سددددنة 132مددددن سددددنة  العباسددددييانحكددددم  وبددددذلك امتدددددا  رإ الحكددددم مون فتددددوالمؤرخددددون يقسا
  .5في الفر  اآلتيكما سيكتي العباسي للة عدإ عصور 

 
 

  الذين عاصرهم الحسن بن زياد العباسي ونالخلفاء : الثالث الفرع
 

الحسدن بدن  اإلمدامالعصدر العباسدي األول الدذي عداح فيده خلفداح بحد عن مسكتحدد في هذا ال
. الحسدددن بدددن زيددداد اإلمدددامعاصدددروا  مدددنهمسدددبعة الخالفدددة فدددي هدددذا الفتدددرإ تسدددعة خلفددداحل  تدددولاةل وقدددد زيددداد

ل ونسددبهم للددة (هددد218 -هددد132)حسددب الترتيددب الزمنددي ومدددإ ُحكددم كددل واحددد مددنهم مددن عددام  سدكذكرهمو 
  .المطلب القرشي الهاشمي العبات بن عبد

 
                                                

زندقة الزنادي  والزندي  هو الذي ال يؤمن باآلخرإ وبالربوبيةل وزند  القائل ببقاح الدهر فارسي ُمعربل وهو بالفارسية زندكراي  1
ابن منظورل محمد بن مكرمل لسان العربل . يقول بدوام الدهرل وزندي  ليت من كالم العرب والجمع الزنادقة واإلسم الزندقة

ل 5جل هدي المخزومي وابراهيم السامرائيالفراهيديل العينل الخليل بن أحمدل تحقي ل م.ل بيرو ل دار صادر147ل ص 11ج
 . ل دار مكتبة الهالل255ص 

 .368ص  .4جالطبريل تاريخ الطبريل  2
اها ة وسدددما بنددداحا وجعلدده مدينددد تدددما أه لمدددا ولددي الخالفدددة نددزل بقصدددر ابدددن هبيددرإ و وذلددك أناددد ؛بالكوفدددة السادددفا مديندددة بناهددا : الهاشددمية 3

يدداقو  . فيهددا ُحددبت المنصددور عبددد اهلل بددن حسددن بددن حسددن بددن علددي بددن أبددي طالددب ومددن كددان معدده مددن أهددل بيتددهو الهاشددميةل 
 .358ل ص2جاليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل . دار الفكرل بيرو  . 383ل ص5جل معجم البلدانل ل أبو عبد اهللالحموي

مطبعة . تحقي ل صال  الدين المنجد 181ل ص1جبرل غالعبر في خبر من حمد بن عثمانل الذهبيل شمت الدين محمد بن أ 4
ل 3جابن خلدونل تاريخ ابن خلدونل. 363ل ص 4جالطبريل تاريخ الطبريل . م1384ل 2حكومة الكوي ل الكوي ل ط

 .227ص
 .352ل ص2اليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل ج. 343ل ص8الذهبيل تاريخ اإلسالمل ج 5
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 .خلفاء العصر العباسي األول
 

 (.هـ231-231) الس فاحأبو العباس : أولا 
ددهدو أبدو العبدات عبدد اهلل بدن  بدن عبدات بدن عبدد المطلدب بدن هاشدم  بدن علدي بدن عبدد اهلل محما

ل كان مشهورا  بجودال وبويع بالخالفدة يدوم الخمديت 1هد بالحميمة114ولد سنة  .بن عبد مناف بن قصي
هدد 136سدنة  2بالجددري ةولدم يدزل خليفدة للدة أن تدوف   ل(هدد132سدنة )لثالد عشرإ خلد  مدن ربيدع األول 

  .3عة أشهرفتكون خالفته أربع سنوا  وتس
 

 ثددما الكوفدة أوال   السادفا صددالحا  داخليدةل وكاند  قاعددإ الخالفدة فددي عهدد لوقدد حددد فدي عهددا 
  .4وهي التي ما  فيها لبارألنا را  للة اانتقل أخي ثما انتقل منها للة الحيرإ 

 

 (هـ251-231)أبو جعفر المنصور : ثانياا 
 

ددددهدددو عبدددد اهلل بدددن  ت وتسدددعينل طلدددب العلدددمل د سدددنة خمدددبدددن علدددي الملقدددب بالمنصدددورل ولددد محما
لل تاركدا  اللهدو المدكان حريصدا  علدة او  .فا  ورأى البالدل كان مهيبا  شجاعا  ذا رأي وحزمولرب في اآل

ي مصدالح وينظدر فد الناهدارأول  الناداتواللعبل ذا فقه وأدب وعلمل كدان صدحيح االسدالمل يهدتم بمصدالح 
فدي ذي  ةل تدوفا العباسدياةالمؤرخون المؤست الحقيقدي للدولدة ا يعدا  لهد136الخالفة سنة  تولاةخرال آأهله 

 .5إ خالفته اثنتين وعشرين سنةل فكان  مدا هد158الحجة 
 

 

 (هـ211-251: )المهدي: ثالثاا 
 

ددهدو  ددبدن عبدد اهلل بدن  محما الهاشدميل ولدد سددنة  ات القرشديا بدن علددي بدن عبدد اهلل بدن العباد محما
 تددولاةبل ُلقددب بالمهددديل طلددب العلددم وتددكدا محبوبددا  للددة رعيتددهل  ما  اع وعشددرين ومائددةل كددان جددوادا  مقدددسددب

                                                

ل 317ل ص 2جلحمويل معجم البلدانل ا. ة وهي بلد من أرض الشراا في أطراف الشام منزل بني العباتالحميمة تص ير الحم 1
ل تحقي ل مصطفة السقال عالم الكتبل 463ل ص1األندلسيل أبو عبيدل عبد اهلل بن عبد العزيزل معجم ما استعجمل ج

 (.حمم)ل مادإ 152ل ص12ابن منظورل لسان العربل ج. 3هدل ط1413بيرو ل 
. دري والجدري بلم الجيم وفتحها قرو  في البدن تنقط وتقيحل والجدري يصيب اإلنسان فيتفر  في الجسدأصابه الج  ( جدر) 2

ل ابن منظورل لسان العربل ل مؤسسة الرسالةل بيرو 462ل ص 1جالفيروز أباديل محمد بن يعقوبل القاموت المحيطل 
 .121ل ص4مادإل جدرل ج

بن اابن كثيرل اسماعيل بن عمر . 371ل ص 3جالمكيل سمط النجوم العواليل . 362ل ص 2جقوبيل اليعقوبيل تاريخ اليع 3
 . ل مكتبة المعارفل بيرو 58ل ص 1جكثير القرشي أبو الفداحل البداية والنهايةل 

 . 348ل ص 8جل اإلسالمالذهبيل تاريخ . 358ل ص 2جاليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل  4
ل 2جاليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل . 61ل ص 11جابن كثيرل البداية والنهايةل . 385ل ص 3جواليل المكيل سمط النجوم الع 5

 .364ص 
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المظدددالم للدددة  هددددل وجدددد خزاندددة الدولدددة عدددامرإ بددداألموالل فبسدددط يددددا فدددي العطددداح وردا 158الخالفدددة سدددنة 
 .1هد163سنة  ةتوفا ب العلويين منهل قام بزصالحا  داخلية كثيرإل أصحابها وقرا 

[ 

 

  (هـ271-211)الهادي : رابعاا 
 

ددمنصور عبدد اهلل بدن البن  محمادبن المهدي  موسة بدن علدي بدن عبدد اهلل بدن العبدات بدن  محما
مهيبدا ل كدرا  عبد المطلب بن هاشمل ولد بالريل سنة س  وأربعين ومائدةل كدان شدجاعا  فصديحا  لسدنا  أديبدا  

   .2هد171ة في ربيع األول سنة ل توفا 163الخالفة سنة  تولاةتدخل النساح في شؤون الدولةل 
 

 

 (هـ213-271)الرشيد : خامساا 
 

ددددهددارون بددن  دددبددن عبدددد اهلل بددن  محما لفدداح وأحشدددم هدددل مددن أنبدددل الخ148ي سدددنة ل ولدددد بددالرا محما
د وغزو وشجاعة ورأيل وفصداحة وعلدم وبصدر بكعبداح الخالفدةل كدان لده نظدر اهالملوكل كان ذا حش وج

ل ويعظددم حرمددا  العلمدداحل يحددب عامددا ويحددشا  عامدداالخالفددة ي ددزو  تددولاةفددي األدب والفقددهل كددان عندددما 
هدددل 171الخالفددة سددنة  تددولاةالدددينل ويددب ض الجدددل والكددالم ويبكددي علددة نفسدده ولهددوا وذنوبدده لذا وعددظل 

 .3هد133في جمادى األخرى سنة  توفاة
[ 

 
 (هـ211-213)األمين : سادساا 

 

لرشديد بواليدة العهدد بن عبد اهلل ولد سدنة سدبعين ومائدةل بايعده والددا ا محمادبن هارون بن  محماد
الخالفدددة سدددنة  تدددولاةبددده األمدددينل كدددان كثيددر اللهدددو واللعدددبل فصددديحا ل أديبدددا ل فددي سدددنة خمدددت وسدددبعين ولق  

ل انتهدددة األمدددر بمقتلددده سدددنة المدددكمونفدددي عهددددا الفدددتن بسدددبب الصدددرا  بينددده وبدددين أخيددده   ر ثدددهددددل ك133
    .4هد138

 

                                                

اليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل . 248ل ص 3جابن خلدونل تاريخ ابن خلدونل . 383ل ص 3جالمكيل سمط النجوم العواليل  1
  .332ل ص 2ج

السيوطيل تاريخ  .272-263-262ل ص 3جدونل تاريخ ابن خلدونل ابن خل. 337ل ص 3جالمكيل سمط النجوم العواليل  2
 .273ل ص1الخلفاحل ج

ل 1السيوطيل تاريخ الخلفاحلج. 417ص ل2ج تاريخ اليعقوبيل اليعقوبيل .413ص ل3ج سمط النجوم العواليل المكيل 3
 .153ل ص11ابن األثيرل البداية والنهايةل ج. 273ص

ل 1السيوطيل تاريخ الخلفاحل ج .433ص ل2ج تاريخ اليعقوبيل اليعقوبيل .427ص ل3ج المكيل سمط النجوم العواليل 4
 .383ص
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 (هـ121-211) المأمون: سابعاا 
 

دددن عبددد اهلل بددن هددارون بدد الخالفددة فددي المحددرم  تددولاةبددن عبددد اهللل ولددد سددنة سددبعين ومائددةل  محما
نة الصددحيحةل كددان ع واعتددزال وجهددل بالساددهدددل وقددد مددال للددة رأي العلددويين فتددرإل كددان فيدده تشدديا 138سددنة 

رأي  صدداحب حدو والكددالمل كدانإ مثددل الفقده والطددب والنا ال  بعلددوم عددا يحدب العلدمل ويحفددظ القدرآنل لدده اطاد
 . 1هد218في رجب سنة  توفاةبة وحلمل وعقل وهي

 
[ 

  :حالة الفقهاء في العصر العباسي األول: الرابعالفرع 
 

ا: أولا   .ن يحيى الطالبي وموقف الحسن بن زياد منهأم 
 

ندهل فكرسدل ه غدر بعمه عبد اهلل بن علي بعدد أن أما أبي جعفر المنصور أنا  ةيكخذ المؤرخون عل
وبعددد مددوالا  لفهزمدده وجمددع ال نددائم مددن عسددكرا ل2مدده عبددد اهلل بددن علدديأبددا مسددلم الخرسدداني للددة قتددال ع

 .4عاح فكيف أخون األموالوقال أنا أمين علة الرا  .من ذلك 3لجمعها ف لب أبو مسلم
 

دداوقددد أعطدداا األ 5جعفددر غدددر بددابن هبيددرإ أن أبددا: خددذ أيلددا  آلما ومددن ا نل ولددم يبددد مندده مددا يدددعو ما
 . 6سلم الخرساني بعد أن طمكنهبكبي م وغدرللة ال در والفتك بهل 

 

                                                

ل 1ل السيوطيل تاريخ الخلفاحل ج444ل ص2جاليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل . 437ل ص3جالمكيل سمط النجوم العواليل  1
 .316ص

2
حرب مروان  السافا عفر المنصورل والا أبو العبات ج يبات بن عبد المطلب الهاشمي عم أبعبد اهلل بن علي بن عبد اهلل بن الع

بن محمدل وعهد له بكن يجعله خليفة علة بالد الشام لن قتل مروانل فسار عبد اهلل للة مروان فقتله واستولة علة بالد الشام 
.161ل ص6ل الذهبيل سير أعالم النبالحل ج345ل ص2جتاريخ اليعقوبيل  عقوبيلالي السافا لطوال خالفة 

3
عبد الرحمن بن مسلمل الخرساني األميرل صاحب الدعوإ وهازم جيوح الدولة األمويةل القائم بزنشاح الدولة العباسيةل كان من 

لدولة لبت السوادل قتل ل كان فصيحا  بالعربية وبالفارسيةل قيل مولدا في سنة مئةل وهو أول من سن لاإلسالمأكبر الملوك في 
ابن خلدونل تاريخ ابن . 48ل ص 3جالذهبيل سير أعالم النبالحل . ة سبع وثالثين ومائةجعفر المنصور سن يعلة يد أب
 . 72-67ل ص 11جابن كثيرل البداية والنهايةل . 226ل ص 3جخلدونل 

الحسددنل ل المسدعودي علددي بدن 233ل ص3جابددن خلددونل تدداريخ ابدن خلدددونل . 372ل ص 3جالمكديل سدمط النجددوم العدواليل  4
 .م1337هدل 1417ل 1ل دار الفكر بيرو ل ط317ل ص 1جل دن الجوهرمروج الذهب ومعا

تولي العرا ل كان سخيا ل جوادا ل بطال ل شجاعا ل خطيبا ل ل (هد87)ويل ولد سنة يزيد بن عمرو بن هبيرإ األميرل أبو خالد ال زا.  5
ابددن خلدددونل تدداريخ ابددن . 567ل ص8جل الددذهبيل تدداريخ اإلسددالم. هددد132ه سددنة بلي ددا ل قتلدده أبددو جعفددر المنصددور بعددد أن أمنادد

 .353ل ص2جل اليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل 221ل ص3جخلدونل 
ل شددذرا  الددذهبل الحنبلددي. 71-63ل ص 11ابددن كثيدرل البدايددة والنهايددةل ج. 274ل ص 3جابدن خلدددونل تدداريخ ابددن خلدددونل  6

 .131ل ص1ج
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يحيدة  فكجداب 1ندا  ليحيدة بدن عبدد اهلل بدن الحسدناأمه ما فعله الرشيد الدذي كتدب بخطاد من ذلكو 
دددمددنهم و ن بخددط الرشدديد وشددهادإ القلدداإ والفقهدداح امددعلددة األ بددن الحسددن الشدديباني والحسددن بددن زيدداد  محما
 مددا أحددبا فلقيدده الرشدديد بكددل  ليحيددة مددع الفلددل وبعثدده مددع الهدددايا وقدددم لفكتددب لدده الرشدديد بددذلك لاللؤلددؤي

   .2أن الرشيد حبت يحية للة أن هلك في حبسه ثما منزلة الفلل عندا وعظم   لوأفاض عليه العطاح
 

 

 .موقف الفقهاء تجاه الخلفاء: ثانياا 
 

 حالعلمدداتجداا األمددويين وغيدرهمل القد  مقاومددة مدن الفقهداح و  العباسدياونالتدي قدام بهددا  الساياسدة لنا 
ووالتهدم بددنقض  لالعبداتبندي هم   هدذا المقاومدة فيمددا صددر عدن بعدض الفقهداح مددن آراح تدتا أنفسدهمل تمثلاد

عددم  -مدع عبدد اهلل بدن علدي 3األوزاعدي اإلمدامل ومدن ذلدك مدا حددد مدع ل وأخدذ األمدوال ب يدر حد ا العهدود
 .4"ر أهلهل من غير حقه وجعلته في غيلماااأشهد أنك أخذ  :" ه قال ألبي جعفرأنا  -السافا 

 

ين وتكددريمهم ألهددل هددؤالح الخلفدداح بالدددا  اهتمددامهل ال يسددتطيع أحددد أن ينفددي وبددالرغم مددن ذلددك كلادد
العلددم وولددعهم فددي المناصددب العليددال كمددا فعددل الرشدديد مددع أبددي يوسددفل عندددما طلددب مندده أن يكتددب لدده 

 .6يوسف كتاب الخراج وأب ل فكلفا 5لية وما يتعل  بهالماااكتابا  جامعا  لألحكام 
 
 
 

 

                                                

لة بالد الديلمل لبراهيمل صار لمحمد بن  ل من أهل المدينةل أخويحية بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 1
 داديل أحمد علة الب. في حبت أمير المؤمنين هارون توفةثم أمنة هارون الرشيد وكتب له أمانا  وأشهدوا علة ذلك شهودا ل 

 .ل دار الكتب العلميةل بيرو ل لبنان111ل ص14 دادل صالخطيبل تاريخ ب
 . 274ل ص 3جابن خلدونل ابن خلدونل تاريخ  2
عبد الرحمن بن عمرو بن محمدل أبو عمرل ولد ببعلبكل نشك يتيما ل أدب بنفسهل فهو عصاميل عاقلل ور ل عالمل قال يحية  3

 ل اسحلابن النديمل محمد بن . سنة سبعة وخمسين ومائة توفةالثوريل أبو حنيفةل ومالكل واألوزاعيل : العلماح أربعة: "بن معين
 .316ل ص1جالمسعوديل مروج الذهبل . م1338مل 1378ل دار المعرفةل بيرو ل 314لفرجل الفهرس ل ص أبو ا

 . 118ل ص 11جابن كثيرل البداية والنهايةل  4
ل المكتبة األزهري للترادل 38مناقب اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسنل ص لالكوثريل محمد زاهد 5

 .174أبو زهرإل أبو حنيفةل ص .م1336هدل 1416مصرل 
لإلمام أبي يوسفل يعقوب بن لبراهيم بن حبيب بن سعد هذا الكتاب له فائدإ في بيان حالة اإلدارإ والسياسة في أوائل الدور  6

. م1383مل 1413ل 3دار الفكرل دمش ل ط. 141ل ص1جزادال عبد اللطيف بن محمد رياض أسماح الكتبل . العباسي
دار . 1415ل 2جمصطفة بن عبد اهلل القسطنطيني الرومي الحنفيل ف الظنون في أسماح الكتب والفنونل كشحاجي خليفةل 

أسماح الكتب الحنفيل مصطفة بن عبد اهلل القسطنطيني الحنفيل هدية العارفينل . هد1413مل 1332الكتب العلميةل بيرو ل 
 .هد1413مل 1332ل دار الكتب العلميةل بيرو ل 318ل ص6جوالمؤلفين المصنفينل 
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 .األخطار الخارجية: الخامس الفرع
 

ددد العباسدددياةولدددة لدد  الدا تعرا  ل الدددذين قددداموا يننيوالبيدددزنط ومة مدددن جيرانهدددا الددرا ألخطدددار كثيددرإ خاصا
دددداةل بددددنقض العهددددود واإلغددددارإ علددددة الددددبالد اإلسددددالميا  أدى للددددة أن دار  بيددددنهم معددددارك كثيددددرإل لال أنا  مما

 .1ا األعداح علة القبول بشروطهمرغمو أحيد للمسلمين صر وال لبة كان النا 
 

قدددددوإ الدولدددددة وتوطيدددددد لتككيدددددد يقدددددع علدددددة أرلدددددها  ناو كدددددل عدددددد فددددالجيوح اإلسدددددالمية كانددددد  تدددددردا 
دعائمهددددددا وتخويددددددف األعددددددداحل ولددددددم يكدددددددن هدددددددفها مددددددن تلددددددك الحدددددددروب توسدددددديع بقعددددددة الدولددددددة وت ييدددددددر 

 . 2حدودها
 

بيدة وذلدك لحمايدة نفسدها مدن داقة مع بعدض الددول األجنخذ  الدولة سياسة المودإ والصا كذلك اتا 
 .3أخطار التحالف مع األمويين

 
 

ددانسددتنتش  ز  بالعمددل علددة تكسدديت فددي القددرن الثدداني الهجددري تميادد العباسددييانسددب  أن سياسددة  مما
ة نجحددوا فددي لقامددة دولددتهم القويادددعائمهددا والقلدداح علددة الخددارجين عليهددال وقددد وتوطيددد  لالعباسددياةالدولددة 

 .دلتألنا ه ما عدا اسالمي كلا وسيطرتها علة العالم اإل
 
 

هددا حتددة فيهددا الحسددن بددن زيددادل وترعددر  فددي ظلا  هددذا بعددض مالمددح الحيدداإ السياسددية التددي شددبا 
الحد   بدا تا احيداتهمل ونهجده فدي ذلدكل  أمدورفدي ديدنهم ويفتديهم فدي  النادات هصار من أشهر الفقهداحل يفقاد

عزازوالعدل   .دين اهلل وا 
 

 

 من الناحية الجتماعية زيادالحسن بن  عصر: الثانيالمطلب 
 

 األول والثاني أما من الناحية االجتماعية فزن من ينظر للة المجتمع اإلسالمي في القرن
الهجري يجدا مؤلفا  من عناصر متباينة من حيد الجنت والل ة والعقيدإل ألنه يلم جميع الشعوب 

طرافل وهي مختلفة األصول والتقاليد التي انتشر فيها اإلسالم في تلك البالد المفتوحة المترامية األ

                                                

ل الشيبانيل الكامل في التاريخل 231ل ص 3جابن خلدونل تاريخ ابن خلدونل . 467ل ص 2جاليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل  1
  .113ل ص 5ج

  .353ل ص 1جأمينل لحة اإلسالمل . 117عزامل التاريخ اإلسالميل ص  2
  .465ل ص 2جاليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل  3
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الذين أظلهم اإلسالم في ظله وعاشوا تح  لوائهل  2ل فهناك العرب الفاتحونل وهناك الموالي1والعادا 
والتركي من سائر األجنات التي دخل   روميوهم أخالط من عناصر شتة لذ فيهم الفارسي وال

دئه أن يمحوا العصبية الجنسية وأن ُيرسي وقد استطا  اإلسالم بمبا. اإلسالم وصار  تح  حكمه
 . 3قواعد المساواإ بين النات جميعا  

 

وقد عاح الحسن بن زياد في خلم هذا الحياإل وشاهد ذروإ الصرا  بين العرب أنفسهم من 
 .أمويين وعباسيين وعلويين وبين العرب والموالي

 

     :عصر الحسن بن زياد من الناحية الثقافية: المطلب الثالث
 

وعدد  فيهددا العلددوم وتنا  د  فيهدداتعدددا ة واسددعةل اقتددرن مدديالد الحسددن بددن زيدداد بظهددور نهلددة فكريادد
 .في ذلك العصر اإلسالميالمعارفل بفلل البارعين من رجال الفكر 

 

الحسدن  اإلمداماسدي األول الدذي عداح فيده وقد ذكر المؤرخون أن الحياإ الفكرية في العصر العبا 
ة اجتاز  مرحلة جمع المسدائل الجزئيدة المبعثدرإ فكاند  هدذا النهلدة األسدات كان  مزدهرإ وقويبن زياد 

دددو  .4الددذي قامددد  عليدده الثقافدددة اإلسددالمية فدددي كافدددة العصددور ة أسددباب كثيدددرإ كاندد  وراح هدددذا النهلدددة ثما
 :منها

 

 

 .كثرة العمران: األول الس بب
 

تبايندددة مدددن حيدددد ن مدددن عناصدددر ماسدددي األول يتكدددوا كدددان المجتمدددع اإلسدددالمي فدددي العصدددر العبا 
ف مدددن عددددإ طبقدددا ل كدددان الخليفدددة علدددة رأت الطبقدددا  االجتماعيدددة كدددان يتدددكلا و الجدددنت والعقيددددإ والل دددةل 

أهددل بددين وكددان  لأتبددا  هددؤالح جميعددا   ثددما أهددل البيدد  الهاشددمي  ثددما كبددار المددوظفين  ثددما العاليددة تليدده ُأسددرته 
 . 5والموالي والخدم الطبقة األخيرإ هذا ُجند الدولة والحرت والمقربون واألصدقاح

 

                                                

 .م1385هدل  1415ل 2ل المكتب اإلسالميل بيرو ل ط27ل ص1خ اإلسالميل جير محمود شاكرل التا 1
األرقاح من غير العرب الذين أعتقوا بعد لسالمهم أو هم األجاندب الدذين أسدلموال حيدد أطلد  بندو أميدة لقدب المدوالي  مالموالي ه 2

ن العددرب األحدرار للددة القبيلدة مددن غيددر علدة كددل مسدلم غيددر عربديل وعددرف العددرب المدوالي قبددل اإلسدالم وعنددوا بهدم مددن انلددم مد
 .242ل ص41ل تاج العروتل ج411ل ص15ابن منظورل لسان العربل ج. أبنائها عن طري  الجوار أو التحالف

 .52-19ل ص1أمينل لحة اإلسالمل ج. 28ل ص1محمود شاكرل التاريخ اإلسالميل ج  3
قيحل الدكتورل محمد أبو الفر  العحل دار الفكر المعاصرل ل مراجعة وتن53يوسف العحل تاريخ عصر الخالفة العباسيةل ص 4

 .61الدسوقيل اإلمام محمد بن الحسنل صمل 1382 -ده1418ل 1بيرو ل لبنانل دار الفكرل دمش ل ط
 .326-325القطانل تاريخ التشريع اإلسالميل ص. 162ل ص 1جأمينل لحة اإلسالمل  5
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كدانوا عربدا  أقاح وهم الذين كانوا أرقاح ب ض النظر عن أصدولهم سدواح وكان أكثر الخدم من األرا 
هدم أو ُأسدروا فدي الحدرب أو فهم من شعوب غير مسلمة سواح انتزعوا قسرا  من بالد لُأعتقوا ثما أم عجما ل 

لقبيلدة ذا  مكاندةل وذلدك ب دض النظدر عدن أصدولهم  ل أو تبنوا من قبل أحدد أو كدانوا أحالفدا  لماابا واُأشتر 
 .2نلمااخر غوقد استخدم بعض هؤالح في دور الحريم والبعض اآلل 1همناو وأل

 

  فددي الطددب عالمددامددن الثقافددة والعلددم فمددنهن ال وكاندد  الجددواري مددن الرقيدد  علددة مسددتوى عددال  
 .3اريخ والقرآنعر والتا الشا حو و والفقه والفلك والفلسفة والموسيقة والرياليا  والمعاني والنا 

 

واسدتخدم  جماعدا  كثيددرإ مدن الرقيدد  فدي حقددل الثقافدة والطدب فسدداهموا فدي لغندداح هدذا القطددا  
ويدددل علددة ذلددك مددا روي عددن قصددة لحددداهن التددي اشددتراها الرشدديد  لاإلسددالميمددن التددراد العربددي  لمهددما ا

ب والفقدددده والفلددددك ي الطاددددفدددد العلمدددداحدينددددار بعددددد أن فدددداز  فددددي امتحددددان صددددعب ولددددعه لهددددا ألددددف بمئددددة 
وقددد نشددر  الجددواري الفنددون الجميلددة ل عر وال ندداحمددن تحسددن الشادد كددان مددنهنا و . والموسدديقةل والريالدديا 

 .  4ا  كبيرا  تطوار   بذلك الحركة العلمية تطوار ف
 

الحيداإ الفكريدة  تطدوارفدي  فدي المجتمدع المسدلم وتفاعلهدا أثدر والدحهدذا األجندات  الخدتالطكدان 
ان الموالي يجيدون الل ة العربيدة ككهلهدا كمدا يجمعدون للدة ذلدك ثقدافتهم بل دة أبدائهم فكتبدوا فك" 5ونهلتها

زاد مدن  شكوا بهذا الل ة ما كان يكتبه أباؤهم بل اتهمل فكان هدذا لقاحدا  علميدا  جديددا  أنو بالعربية عن تراثهم 
ددباللددعف الي و قهددال كمددا كددان إلحسددات هددؤالح المددخصددوبة الحيدداإ الفكريددة وعم  م العددرب الفدداتحين أثددراأما

واالجتهداد حتدة صدار أكثدر  فحرص عددد مدنهم علدة طلدب العلدم والجددا  ؛في الرغبة في استعادإ أمجادهم
دددا لمن مدددن المدددواليحملدددة العلدددم فدددي ذلدددك الدددزا  هدددؤالح تمتعدددوا بمكاندددة عاليدددة  ألنا  ؛بعدددض الخلفددداح أزعدددش مما

دين العلددم وحتددة وا الكثيددر مددن الكتددب فددي ميددافددكلفا  لا المختلفددةعهددو ر فصدداروا أئمددة الثقافددة اإلسددالمية فددي ف
 .8وعكرمة 7الفقيه نافع بن هرمز: أذكر منهم علة سبيل المثال. 6"دابهابالل ة العربية وآ

                                                

 .346اريخ المذاهب اإلسالميةل صأبو زهرإل ت. 87ل ص 1جأمينل لحة اإلسالمل  1
 .327القطانل تاريخ التشريع اإلسالميل ص. 116ل ص 1جأمينل لحة اإلسالمل 2 
 .111-3ل ص1أمينل لحة اإلسالمل ج. 372ل ص1المسعوديل مروج الذهبل ج 3
 .346أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص. 33-31-83ل ص 1جأمينل لحة اإلسالمل  4
 .326القطانل تاريخ التشريع اإلسالميل ص .162ل ص 1جإلسالمل أمينل لحة ا 5
 .28ل ص 1جأمينل لحة اإلسالمل  6
نافع بن هرمزل أبو عبد اهلل المدنيل مولة عبد اهلل بن عمرل الفقيهل الثقةل من كبار الصالحين التابعينل سمع موالال روى عنه  7

ح عباتل شمت الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرل وفيا  األعيانل وأنبان ومائةل ابن خلكانل أبو الية سنة عشر توفا و الزهري 
 .313ل ص3ابن كثيرل البداية والنهايةل ج .عباتل دار الثقافةل لبنان لحسان ل تحقي 367ل ص5جأبناح الزمانل 

والتفسيرل فقيه من فقهاح مكةل نة عكرمة بن عبد اهللل البربريل أبو عبد اهللل مولة عبد اهلل بن عباتل تابعيل فقيهل عالم بالسا  8
 .1ل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط35ل ص1جالذهبيل أبو عبد اهللل شمت الدين محمدل تذكرإ الحفاظل . هد117سنة ةتوفا 

 .174ل 7الذهبيل تاريخ اإلسالمل ص
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 نهدر حديكدان العلدم يكثدر ويزد لذالحياإ الفكرية وقوتها  تطوارفي  بيان العمران أثر شارالنتكان و 
داهذا يؤدي للة حيداإ أكثدر اسدتقرارا  ودعدة  ألنا  ؛يكثر العمران ويزدهر في ظل الثراح والحلارإ ع يشدجا  مما

صددر اإلسدالم فدي كثر عمرانها  لماافالكوفة والبصرإ . فيه لالجتهاد غة طلب العلم واالهتمام به والتفرا عل
وتفننددددوا فددددي اصددددطالحا  التعلدددديم وأصددددناف العلددددوم  لواسددددتو  فيهددددا الحلددددارإ زخددددر  فيهددددا بحددددار العلددددم

  . 1مين وفاتوا المتكخرين في ذلكلفنون حتة زادوا علة المتقدا واستنباط المسائل وا
 

 
[ 

 .صناعة الورق: الثاني الس بب
 

 

فدددي  والدددح فدددي العصددر العباسدددي األول أثددر يةاإلسددالمكددان لصدددناعة ور  الكتابددة التدددي دخلدد  البلددددان 
بهددا حيددد كددان  فددا تالنواهددذا الصددناعة سددهل  نسددخ الكتددب وتددداولها  ألنا  ؛مهاالحيدداإ الفكريددة وتقدددا  تطددوار
ولددم يكددن الحصددول  لوكاندد  هددذا تصددنع فددي مصددر ل2 مددن قبددل يكتبددون علددة أورا  البددردى والددرا  الناددات

 نا لويقددددال  لظهددددر  أنددددوا  مختلفددددة مددددن الددددور  األبدددديض والملددددونل الددددور  اكتشددددافوبعددددد عليهددددا سددددهال ل 
دد كبيددددر مددددن وتطويرهددددا وقدددد وجددددد عددد لالمعتصدددم هددددو الخليفدددة الددددذي عمددددل علدددة تنشدددديط هدددذا الصددددناعة

 . 3المخطوطا  العربية المكتوبة علة الور 
 

 

 

 .ترجمة الثقافات األجنبية: الثالث الس بب
 

  للدة ازدهددار الحيداإ الفكريدة فدي هددذا مددن أهدم األسدباب التدي أدا  كاند  ترجمدة الثقافدا  األجنبيدة
. وغيرهدا للدة العربيدةكاند  فارسدية أو سدريانية أو يونانيدة أ  سدواح اوذلدك بسدبب نقدل هدذا الثقافد ؛العصدر

دداو  سدداعد علددة ترجمددة هددذا الثقافددا  اعتندداح الخلفدداح بالترجمددة علددة تفدداو  بيددنهم فددي هددذا المجددال فقددد  مما
غددا  تطوار نشط  و  ثما بدأ  في عهد المنصورل    فدي عصدر الرشديدل حيدد شدارك فدي االهتمدام بهدا وا 

وجلددب  4فكنشددك الرشدديد دار الحكمددة الخليفددة والبرامكددة وبعددض رجدداال  الدولددةل عصددرافددي  األمددوال عليهددا
فروا علددة اليتددو  ؛ف طائفددة كبيددرإ مددن المتددرجمين فيهدداووظادد للليهددا الكتددب األجنبيددة مددن بددالد الددروم وغيرهددا

                                                

 .185ل ص 1جل أمينل لحة اإلسالمل 57يوسف العحل تاريخ عصر الخالفة العباسيةل ص  1
ديل نبا  ينمو في المستنقعا  علة جوانب النيلل استعمله المصريون فدي صدناعة منسدوجاتهم الخشدنةل وفدي صدناعة نبا  البر  2

والدرا ل الدر  بدالفتح مدا . 82ل ص3ابدن منظدورل لسدان العدربل مدادإ بدردل ج القواربل وصناعة الور  الدذي يسدمة ور  البدرديل
 (.ر )ل مادإ 116ل ص1الرازيل مختار الصحا ل ج. يكتب فيه وهو جلد

ل دار 41ل ص 1جأبو عبيهل طه عبد المقصود عبد الحميدل الحلارإ اإلسالميةل .61ل ص2جالمسعوديل مروج الذهبل  3
 . هد1424مل 2114الكتب العلميةل بيرو ل طل 

ل الدسوقيل اإلمام محمد بن الحسن. 283ل ص 1جأمينل لحة اإلسالمل . 45ل ص 1ج. أبو عبيهل الحلارإ اإلسالمية 4
 .63ص
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تقانا ل الترجمةل والنا  هدذا المجدال ونشداطه  تطدوارساعد علدة و ظر فيما ترجم قبل عصرا ليكون أكثر دقة وا 
رف هددذا العصددر بعصددر الترجمددة الددذهبي فددي تدداريخ الدولددة فددي ذلددك المجددال حتددة ُعدد المددكمونمددا بذلدده 
 .  1العباسياة

 

فكاندد  الترجمددة سددببا  فددي دخددول الكثيددر مددن الثقافددا  األجنبيددة للددة الحيدداإ الفكريددة فددي المجتمددع 
وكان  هذا الثقافا  متنوعةل فقد شدمل  الريالدة والطدب والفلدك والكيميداح والفلسدفة والمنطد   لاإلسالمي

تنوعدددد  بسددددبب هددددذا الثقافددددا  الل ددددا  التددددي نقلدددد  عنهددددا مددددن رومانيددددة و  لألدب وأساسددددياتهوالموسدددديقة وا
 .وفارسية وهندية وغيرها

 

ن طريد  ثقدافتهم للدة اللسدان العربدي عد ونقدلوبذلك كان لتحول أهل البالد المفتوحة للة العربيدة 
ددا ؛فدي انفتددا  المسددلمين علدة ثقافددا  الددبالد المفتوحدة المشدافهة أو التددكليف أثددر ر فدي نهلددة الحيدداإ أثادد مما

فالمسددلمون لددم  لوقويدد  ملكددة النقددد والدراسددة عندددهم لالعلمدداحفددا  آفقددد اتسددع  بددذلك  لالفكريددة وازدهارهددا
ي فحسددب بددل أقبلددوا عليهددا بزحسددات الراغددب فددي المعرفددة الواثدد  مددن يكددن مددوقعهم مددن هددذا العلددوم التلقادد

فحققددوا مددا حققددوا مددن  لهددايفالتددكليف  ثددما واإللددافة لليهددا فقدداموا بتفسددير هددذا العلددوم  لةوقدرتدده العقليادد لنفسدده
 . 2ب  واإلبدا  في مختلف العلوم والفنوناالبتكار والسا 

 

للعدددالم بشددددروحه  تقديمددددها التددددراد العلمدددي مددددن اللددديا  و فالمسدددلمون لهدددم الفلددددل فدددي لنقدددداذ هدددذ
لافاته الجديدإ فكان النبرات الذي أن   . 3الحديثة الحلارإ والمدنيةار ألوروبا طري  وتعليقاته المفيدإ وا 

 
 

 .نهضة العلوم اإلسالمية كلها :الرابع الس بب
 

هذا األسباب وغيرها أد  كلها للة نهلة الحيداإ الفكريدة ونلدجها فدي العصدر العباسدي األولل 
وتدداريخ وغيددرال وكددان وقددد شددمل  هددذا النهلددة العلددوم اإلسددالمية جميعهددا مددن فقدده وحددديد وتفسددير وأدب 

 ر الدبالد تمتعدا  بهدذا النهلدة وسدبب ذلدك أن العدرا  بلدد لده تداريخ عريد  فدي الثقافدة والحلددارإالعدرا  أكثد
تندافت الخلفداح واألمدراح فدي ترجمدة ذكدر  سدابقا  وزاد من نشداطها كمدا  لواإلبدا  فنشط  الحركة العلمية

 .4مش  والمدينةفكصبح  العرا  مركزا  علميا  ينافت د والشعراح العلماحالثقافا  األجنبية وتكريم 
 

                                                

 . 131الخلريل الدولة العباسيةل ص. 282ل ص1جأمينل لحة اإلسالمل  1
ل مطبعة لجنة التكليف والترجمة والنشرل القاهرإل 133ل ص 1جأمينل فجر اإلسالمل . 163ل ص1جأمينل لحة اإلسالمل  2

 .133الخلريل الدولة العباسيةل ص . م1341هدل 1361ل 4ط
 . 132الخلريل الدولة العباسيةل  3
 .131الخلريل الدولة العباسيةل ص 4
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ل وسدددفيان 1الفقيددده عبدددد اهلل بدددن شدددبرمة مدددنهموالشدددعراحل  العلمددداحعددددد كبيدددر مدددن الفقهددداح و  ظهدددرو 
ل ومدن المحددثين الدذين اشدتهروا بحفدظ 3مقاتدل بدن سدليمان األزدي: ل وأبدو حنيفدةل ومدن المفسدرين2الثوري

ومدن المتكلمددين  ل4البصددرإ الحدديد وتداريخ رواتدده وأصدول علددم الجدر  والتعددديلل شدعبة بدن الحجدداجل شديخ
 .تتلمذ الحسن بن زياد علة أيدي بعلهم كما سنرى الحقا   ممانوغيرهم الكثير  5صل بن عطاحوا

 
وشدددهد  العواصدددم اإلسدددالمية منددداظرا  ومناقشدددا  علميدددة مختلفدددة شدددارك فدددي بعلدددها الخلفددداح 

ح الل دة كدانوا يدذهبون المدفع عرفدةلالم م وسدعيا  وراحا  من الوافدين عليهال طلبا  للعلدواألمراحل فشهد  أفواج
جمعدون ي لح األدب والتاريخ كدانوا يتنقلدون بدين األمصدار والقبائدالمللة البادية ليكخذوا الل ة عن أهلها وع

مدن المواسدم العربيدة الفقهاح في هذا العصر يجتمعدون فدي مواسدم الحدش وغيرهدا  كانو  لاألخبار واألشعار
ثدددار وفقددده خدددر مدددن آشدددديد الحدددرص علدددة معرفدددة مدددا عندددد اآل علدددهميتدددذاكرون ويتبدددادلون اآلراحل وكدددان ب
دداكددان عو  ليتعددرف عليدده بالمراسددلة أو الترحددال فكددل هددذا أدى  لودراسددته ح الحددديد يجتهدددون فددي جمعددهلما

  .6للة نهلة الحياإ الفكرية في هذا العصر
 

 
                                                

بن اهدل كان من أشهر علماح الكوفة وفقائهال قال عنه حماد 32هو عبد اهلل بن شبرمةل القاليل أحد فقهاح الكوفةل ولد سنة  1
قا  بن علي بن يوسفل أبو لسحا ل طب لبراهيمالشيرازيل . هد144سنة  ةتوفا ما رأي  كوفيا  أفقه من ابن شبرمةل :" زيد

الصفديل . 347ل ص6الذهبيل سير أعالم النبالحل ج. ل تحقي ل خليل الميتل دار القلمل بيرو 85ل ص 1جالفقهاحل 
هدل  1421ل دار لحياح الترادل بيرو ل 113ل ص17صال  الدين أيبكل الوافي بالوفيا ل تحقي  أحمد األرناؤوطل ج

 .م2111
اإلمامل الكوفيل أبو عبد اهللل اشتهر بالفقه والحديدل كان لماما  من أئمة  هو سفيان بن سعيد بن مسرو ل الحافظل الحجةل 2

ل دار الكتب 36ل ص 1جهدل السيوطيل عبد الرحمن بن أبي بكرل طبقا  الحفاظل 161بالبصرإ سنة  ةتوفا المسلمينل 
 .213ل ص1جالذهبيل تذكرإ الحفاظل .  هد1413ل 1العلميةل بيرو ل ط

النات عيال علة مقاتل في التفسيرل :" شرل أبو الحسنل البلخيل قدم ب داد وحدد بهال قال فيه الشافعيمقاتل بن سليمان بن ب 3
 .633ل ص3جالذهبيل تذكرإ الحفاظل  .161ل ص 13جالب داديل تاريخ ب دادل . هد151سنة  توفة

صلة –أمناح اهلل علة علم رسول اهلل  أنه أحد:"شعبة بن الحجاجل شيخ البصرإ ومحدثهال أمير المؤمنين في الحديدل قيل عنه 4
 ل محمد يالذهبيل احمد بن علي بن حجرل أبو الفلل العسقالنيل تقريب التهذيبل تحق. هد161سنة  ةتوفا  -اهلل عليه وسلم
نعيم أحمد بن عبد اهللل حلية  أبوهدل االصبهانيل 1416مل 1386ل 1ل دار الرشيدل سوريال ط266ل ص 1جبن عوامةل 
 . 144ل ص 7األولياح ج

وقيل مولة بني مخزومل كان أحد األئمة البل اح المتكلمين في علوم الكالمل ولد  لواصل بن عطاحل المعتزليل مولة بني لبة 5
تحقي   هدل ابن خلكانل وفيا  األعيانل131سنة  ةتوفا هد بالمدينةل من تصانيفهل كتاب التوبة وكتاب معاني القرآنل 81سنة 

 ل الفلل العسقالنيل لسان الميزان أبوالعسقالنيل احمد بن علي بن حجرل .دار الثقافةل لبنان. 7ل ص 6ج لحسان عباتل
 .هد1413ل 1386ل 1علمي للمطبوعا ل بيرو ل طاأل توفةا  مؤسسة ل214ل ص 6ل جتحقي  دائرإ المعرفة الهند النظامية

ل دار الوفاحل 23في العصر العباسيل ص محمد الخفاجيل الحياإ األدبية . 237-236ل ص 1جأمينل لحة اإلسالمل  6
 .66الدسوقيل اإلمام محمد بن الحسنل ص. م2114ل 1ل طاإلسكندرية
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 .الِفرق وأثرها الفكري :الخامس الس بب
 

والدح   أثدر -رلدي اهلل عنده–ان بن عفدان ثما د مقتل ع  بعتطوار كان لألحداد السياسية التي 
أصدددحاب هدددذا الفدددر  ينشددددرون اآلراح  تلفدددة الحاقددددإ علدددة اإلسدددالمل فكخدددذفدددي ظهدددور بعدددض الفدددر  المخ

ددةوالنظريددا  مددن أجددل تمزيدد  وحدددإ  ددااإلسددالمية  األما أدى للددة نشددوب صددرا  فكددري كبيددر بيددنهم وبددين  مما
داي العدرا  هدذا الف در  كاند  فد وأنا  لالمسدلمين خاصدة ا  تطدوار هدا تطوار أدى للدة ازدهدار الحيداإ الفكريدة و  مما

 . كبيرا  
 

 

 .نشأة المذاهب الفقهية :السادس الس بب
 

ددا ؛لعلميددةلدده كددل أسددباب النهلددة ا تددوفار ألول العصددر العباسددي ا أدى للددة وجددود عدددد كبيددر  مما
كبيدر  ديدرإل كدان يشدارك فيهدا عددا  علميدة كثعراح الدذين كدانوا يجدرون مناقشدا  ومنداظر مدن الفقهداح والشاد

دداوالعامددة والخلفدداحل حيددد كددانوا يتبددادلون اآلراح واألفكددار  العلمدداحمددن  الحيدداإ الفكريددةل  تطددوارأدى للددة  مما
وبهدذا اللقدداحا  والددرحال  بددين الفقهدداح ابتدددأ  المدددارت الفقهيدة التددي ظهددر  فددي هددذا العصددر وكددان مددن 

ددافددي األمصددارل  -عددنهمرلددي اهلل  -أسددباب انتشددارها تفددر  الصددحابة بددين  1أدى للددة وجددود الخددالف مما
هدذا الخددالف وبسددبب ظدروف اجتماعيددة وتاريخيددة لدم يدددم طددويال  فكصددبح  هددذا المددذاهبل لال أنا أصدحاب 

ددا  الفددرو  بددين أهددل الددرأي وأهددل الحددديد هندداك تقددارب بددين هددذا المددذاهبل فقلادد الفقدده  تطددوارأدى للددة  مما
 لواتسدددع  دائدددرإ الفقددده لاالجتهددداد الفقهدددي وكثدددر عددددد المجتهددددين تطدددوارف ؛ا  كبيدددرا  تطدددوار فدددي هدددذا العصدددر 
وظهددددر  مصددددادر جديدددددإ للتشددددريع زيددددادإ علددددة المصددددادر التددددي عرفهددددا  لوالمعددددامال فشددددمل  العبددددادا  
ريدع المسدائل وافترالدها ففدي ت العلمداحمن مصادر التشريع اإلسالميل فتوسع  اوغيره الصحابة والتابعون
ل فددكخرجوا للنددات ألوفددا  مددن المسددائل التددي منهددا مددا يمكددن وجددودال ومنهددا مددا ال يمكددن واسددتنباط أحكددام لهددا

   .2وجودا
 

وبدددذلك كدددان العصددددر العباسدددي األول هدددو عصددددر النشدددكإ للمدددذاهب الفقهيددددة المتعدددددإ التدددي بقددددي 
 .تدل عليه ثار  آوجد توذهب بعلها اآلخر فال  لربعلها للة وقتنا الحال

 
المهدد الددذي احتلدن مختلدف الثقافددا   كدان   األولي العصدر العباسددي العددرا  فد نا ويمكدن القدول ل

 .ر بها كثيرا  في كافة الميادينل وقد عايشها الحسن بن زياد وتكثا 
 

                                                

ل تاريخ التشريع اإلسالميل ص نالقطا. 148أبو زهرإل محمدل اإلمام مالكل ص  .341ص ل2جالمسعوديل مروج الذهبل  1
 .67-66الدسوقيل اإلمام محمد بن الحسنل ص .341ص. 348

 .348القطانل تاريخ التشريع اإلسالميل ص. 148زهرإل اإلمام مالكل صأبو   2
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 .ثارهالحسن بن زياد وآ اإلمامحياة : المبحث الثاني 
 

رنشأة الحسن بن زياد و : المطلب األول  .حياته تطو 
 

دددورإلن دراسدددة أي فقيددده علدددة  نظدددام حياتددده حتدددة  تطدددوارة ال تدددتم لال بمعرفدددة نشدددكته و المثلددد الصا
دابحدد لدم أجدد اما في هدذا الوأنا وفاتهل  دورإدإ العلميدة الكافيدة مدن أجدل رسدم هدذا لما عدن حيداإ الحسدن  الصا

هذا للة أن مديالد الحسدن بدن زيداد كدان فدي  العلماحبن زياد الذي يعتبر من أشهر فقهاح عصرال وُيرجع 
تفسددير القددرآن  كتابددةتدداريخ المواليددد ب كتابددة هجددري الددذي انشدد ل فيدده المترجمددون عددنأوائددل القددرن الثدداني ال

الدددذين ترجمددددوا كدددانوا ال يهتمدددون لال بشدددخص الُمتدددرجم لدددده دون  وأنا ل -ص -الكدددريم وحدددديد رسدددول اهلل
ا المبحددددد لددددمن ذوسددددكعرض هددددبددددهل  1نظددددام حياتدددده والظددددروف المحيطددددة تطددددوارو  أسددددرتهالحددددديد عددددن 

 :هيمجموعة من الفرو  و 
 

 .اسمه ونسبه: الفرع األول
 

ل مدن أصدحاب أبدي حنيفدةل أخدذ عنده العدرا  هو الحسن بن زياد اللؤلؤيل أبو عليل قاضل فقيده
 .2بمذهبه بالرأي عالماوسمع منهل وكان 

 
دا ر يددعبدداطل الدذين كدان يألن  ل حيدد ولدد الحسددن فدي حلدن أسددرإ فقيدرإ مدن ا3طددينسدبهل فهدو نب   أما

والددا كدان  مدن مدوالي  ألنا  ؛صدارألنا ا لؤ والمتعصبين ل يدر مذهبدهل وكدان والدا ابنسبه لليهم من قبل حسا 
 .4صارألنا

 

                                                

 .74الحسن بن زيادل صعبد الستار حامدل اغل الدبا  1
ابن الحنائيل عالح الدين جلبي . 12ل ص1أبي الفال ل عبد الحي بن العماد الحنبليل شذرا  الذهب في أخبار من ذهبل ج 2

اعتناحل سفيان بن عايح بن محمد وفرات بن خليل مشعلل   ل118بقا  الحنفيةل ص بن أمر اهلل بن عبد القادر الحميديل ط
الوفاحل محي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمدل بن نصر اهللل الجواهر الملية في  يهدل أب1425دار ابن الجوزيل عمانل 

ل دار العلم 131ل ص 2ج األعالمل نلالزركليل خير الدي. 56ل ص 2 طبقا  الحنفيةل تحقي ل عبد الفتا  محمد الحلول 
 .133أبو زهرإل أبو حنيفةل ص. م1338ل 13للماليينل بيرو ل ط 

 :بذلك اسمو  بطائح بين العراقيينلينزلون بال واألنباط أصال  هم جيل من العجملالنبط هو الماح الذي ينبط من قعر البئر لذا ُحفر  3
 . 433ل ص7ج العينل الفراهيديل .411ص ل7ج لسان العربل ن منظورلاب .و الماح ثم استعربوالكثرإ النبط عندهم وه

الب داديل تاريخ . م1385هدل 1415ل 2ل عالم الكتبل بيرو ل ط137ل ص1جالصيمريل حسن بن عليل أخبار أبي حنيفةل  4
 .131ل ص2جالزركليل األعالمل . 315ل 7جب دادل 
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إِنَّ ]: فدددداخر باآلبدددداح واألجدددددادل قددددال تعددددالةولكددددن اإلسددددالم بمبادئدددده قلددددة علددددة العصددددبية والتا 

ِ أَْاَُرر ْك ْ  وفددي مسددلمين وقددوتهم محلهددا األخددوإ الدينيددة التددي تددؤدي للددة وحدددإ ال وأحددل   1[أَْكررَمَكْمْ  ِنَررَه أَّ
 .2[إِنََّم  اْلْمْؤِكَْوَن إِْخَوة  ] :تعالة لك يقولذ

 
ذلدك مدن قيمتده وال مدن منزلتده مدا دام  صدارل ال يحدطا ألنمن موالي ا ا  فكون الحسن بن زياد نبطي

التقدوى  هدوسواسدية ككسدنان المشدطل وجعدل أسدات التفالدل  الناداتأنه استظل بلواح اإلسالم الدذي جعدل 
 .ن  سابقا  أشهر الفقهاح كانوا من الموالي كما بيا  الحسن لم ينفرد بهذال فزنا  كما أنا ل صالحالوالعمل 

 
 .مولده وموطنه: الفرع الثاني

 

وكدان :" المصادر التي ترجمد  لده علدة ذلدكل فقدالوا أجمع الكوفةل حيد  ومكان والدته فه أماا
 .تهنشك ل فهي موطن أسرتهل ومقرا 3"أصله من الكوفة ونزل ب داد

 
ددددا معجددددم "صدددداحب  وقددددد اسددددتنتشبالنسددددبة لتدددداريخ والدتدددده فقددددد أغفلدددده كددددل مددددن تددددرجم لحياتددددهل  أما

ددهددل وهدذا مدا ذهدب لليدده 116والدتده كاند  سددنة  نا لالدذي قدال  4"المدؤلفين فدي كتابدده  5زاهدد الكدوثري محما
ل متابعددة الدذي اسددتنتش ذلدك مدن خدال 6وبرهددان اإلسدالم الزرندوجي. الدذي تدرجم فيده حيدداإ الحسدن بدن زيداد

دوهدو ابدن  تفقاددهي أنده بددلفقدال عنده  لحياتده تطدوار فتدة بعددد أ ثدما يبد  علددة الفدراح أربعدين سدنةل  انل ولدمثما
مددرورا   تفقاددهال ا  حفعندددما جمددع هددذا السددنوا  مددن بددد. دهدد214ذلددك أربعددين سددنة أخددرىل وكاندد  وفاتدده سددنة 

                                                

 .13سورإ الحجرا ل آية  1
 .11سورإ الحجرا ل آية  2
بسيرإ اإلمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجا ل  الكوثريل اإلمتا ل . 56ل ص 2جأبو الوفاحل الجواهر المليةل  3

 .12ل ص1أبي الفال ل شذرا  الذهبل ج .314ل ص 7جالب داديل تاريخ ب دادل . هد1368مطبعة األنوارل القاهرإل . 4ص 
بية من عرب وعجم منذ بدح تدوين الكتب العربية للة العصر الحالرل وفيه معجم المؤلفينل هو معجم لمصنفي الكتب العر  4

كحالةل مقدمة معجم . ترجمة من ُعرف  والدته ووفاته أو الزمن الذي كان حيا  فيه والذي قام بهذا العمل هو عمر رلا كحالة
 ل مطبعة الترقيل دمش 2ل ص1جالمؤلفينل 

الكوثريل محمد زاهدل . ل بسيرإ االمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجا محمد زاهد الكوثريل صاحب كتابل اإلمتا  5
  .1اإلمتا  بسيرإ اإلمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجا ل مقدمة الكتابل ص

تاذا برهان اإلسالم الزرنوجيل الذي تكثر بكس. 148الزرونجيل تعليم المتعلمل طري  التعليمل ص. 51الكوثريل اإلمتا ل ص 6
تعليم المتعلم طريقة التعلم الذي : بلد للترك وراح أوزجندل ألف كتابه المشهور" زرنوج"المرغينانيل لقب بالزرنوجيل نسبه للة 

الزرنوجيل برهان الدينل تعليم المتعلم طري  التعلمل تحقي ل . ممزوجة بالوعظ والتصوف. ولع فيه أست التربية والتعليم
 .  تبة القرآنل القاهرإل مك14-13مصطفة عاشورل ص
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قدام بطرحهدا مدن سدنة وفاتده فكدان  ثدما نة س انونثما انية و ثما بطلب العلم مع سنين اإلفتاحل أصبح المجمو  
 .1هد تقريبا  116مولدا بناح علة ذلك سنة 

 
 .وزواجه لقبه وكنيته: ثالثالفرع ال

 

الحسددددن بددددن زيدددداد اللؤلددددؤيل أبددددو علدددديل واشددددتهر بدددداللؤلؤي نسددددبة للددددة بيددددع اللؤلددددؤل حيددددد ذكددددر 
 .2ي اللؤلؤيالمترجمون أن هذا النسبة لجماعة كانوا يبيعون اللؤلؤ منهم الحسن أبو عل

 

دا دنا  ثدما أبدا علديل  :ةه كدان يكناددزواج الحسدن فلدم تدذكر المراجدع عندده شديئا  سدوى أناد أما اهلل عليدده  م 
 .3بابن آخر اسمه أحمد

 

دددا تبدددياني إ خاليدددة مدددن الخدددالف سدددب  أن الحسدددن بدددن زيددداد عددداح حيددداإ زوجيدددة هادئدددة مسدددتقرا  مما
دانجاحده فدي مسديرإ العلدم حتدة صدار ع فدي الدرئيت الساببهذا االستقرار كان هو  وأنا قا ل والشا  يشدار  لما

 .لليه بالبنان
 

 .طلبه للعلم: المطلب الثاني
 

دروسده األولدة مدن  تلقادةل حيدد سدة الدرأيدر ما  لنشك الحسن بن زياد في الكوفدةل التدي كاند  مقدر 
ئله ويحفددظ مسددا لأبددي حنيفددة ويسددتمع لليدده اإلمددامبدددأ يحلددر حلقددة  ثددما قددراحإ وكتابددة وفقدده وحددديد فيهددال 

فدي طلبده  واالجتهداد فترإ طويلة من الزمنل داوم فيها علة تحصديل العلدم والجددا  اإلماموفتاويهل فقد الزم 
دوهدو ابدن  تفقادهالحسن بن زياد دخل فدي ال نا ل" :فقال عنه المترجمون ان ولدم يبد  علدة الفدراح أربعدين ثما

ة وأتباعهدال فدي الفقدهل ُمحبدا  للسدنا  فصدار الحسدن بدن زيداد رأسدا   4"سنةل فكفتة بعد ذلك أربعدين سدنة أخدرى
ل فيددرت بعدد صدالإ الصدبح مسدائل الفدرو  للدة الدزوالل الناهداره كدان يقسدم ُيحب العلمل فقدد روي عنده أناد

 ثدما يخدرج للظهدرل ويجلدت للواقعدا  للدة العصدرل  ثدما يددخل منزلده فيقلدي حوائجده للدة وقد  الظهيدرإ  ثدما 

                                                

 .148الزرنوجيل تعليم المتعلمل  1
أبو  .131ل ص2جالزركليل األعالمل . 315ل ص7جالب داديل تاريخ ب دادل . 137ل ص1جريل أخبار أبي حنيفةل ميالص 2

 .56ل ص2الوفاحل الجواهر المليةل ج
 .عثر علة ترجمة لهألم . أحمد بن الحسن بن زياد اللؤلؤي 3
 .6الكوثريل اإلمتا ل ص. 231ل ص2جزادال مفتا  السعادإل . 137ل ص1جأخبار أبي حنيفةل  ريلميالص 4



 

19 

 

يخددددرج  ثدددما يصدددلي الم ددددرب ويددددخل المندددزل  ثدددما روبل ُيصدددلي العصدددر فينددداظرون فدددي األصددددول للدددة ال ددد
 .  1للة ثلد الليل جلت لمسائل الوصاياة العشاح قة للة العشاح فزذا صلا فيذكرون المسائل المعلا 

 

فكان ال ينقطع عن النظر في العلمل فكاند  لده جاريدة لذا اشدت ل بالطعدام أو الولدوح تقدرأ عليده 
 .  2المسائل حتة يفرغ من حاجته

 
أبددي حنيفددة فدداعتنة بدده وتابعدده وعمددل علددة تنميددة  اإلمددامان للحسددن بددن زيدداد مكانددة عنددد كمددا كدد

مواهبدده بكسددلوبه وطريقتدده الرائعددة التددي كاندد  تقددوم علددة المددنهش العلمددي الددذي يعمددل علددة تنميددة الفكددرل 
ويفرلدددها علددديهم مدددن غيدددر  ا علدددة تالميدددذاحراآال ُيلقدددي  -رحمددده اهلل–كدددان وحسدددن النظدددر والمنددداظرإل ف

يفسدح المجدال لتالميدذا ويشداركهم  ثدما بهدا المختلفدةل ناو ن ججدالل بل كان يطر  المسائلل ويبديا  أواقشة من
يسدمح لهدم بتددوينهال  ثدما يستمع آلراح البارعين مدنهم واتفداقهم علدة رأي فيهدا  ثما في مناقشتها وتمحيصهال 

 .     3بحلور جميع أصحابه الكبار علة مبدأ الشورى فال ُيحسم الرأي في المسكلة لالقائما   فكان أسلوبه
 

الدددذين يجالسدددونهل فكدددانوا لذا ناقشدددوا مسدددكلة وهدددو  اإلمدددامكدددان مدددن أصدددحاب  4(عافيدددة)روي أن 
ذا كان غائبا ل قال أبو حنيفدة ل فدزذا حلدر "ال ترفعوهدا حتدة يحلدر عافيدة:" حالر ووافقهم أملوهال وا 

ددا يتالددحل 5"ال تثبتوهددا: خددالفهم قددال لهددم أبددو حنيفددة وأنا فددزن وافقهددم أثبتوهددال   اإلمددامسددب  أن مددذهب  مما
والحدرص  لوتقدديرهم واحتدرامهم للتالميدذا اإلمدام علدة حدبا  مذهب شدورى بينده وبدين أصدحابهل وهدذا يددلا 

 .وجاهد بالكلمة في سبيل نصرته اإلمام حباهأعلة تفقيههم في أمور الدين الذي 
 

سدع وعلمدده يزدهددرل عقلده ينمددو وثقافتدده تتا و  لحوبهدذا األسددلوب الممتداز كاندد  مواهددب الحسدن تتفددتا 
ويحدرص  ليهتم بتلميذا الحسن وي شعر بالسرور لمالزمتده لده فكدان يلداعف االهتمدام بده اإلمامكما كان 
فدي فتدرإ تلمذتده الطويلدة  الحسدن نا ل ثدما للعلدم وذكائده الحدادل  حبادهمدن  يجدد فيده لماا ؛المعونة لليه علة مدا 
ما  والمشدداركة فددي تحقيدد  المسددائل وتفريعهدددال بددل كددان مددع هددذا يقدددوم بالسددد لددم يكددن يكتفددي اإلمددامعلددة 

                                                

هدل 1413ل 3دار الفكرل دمش ل ط. 231ل ص2ج تحقي  محمد التونجيل مفتا  السعادإلعبد اللطيف بن محمد رياضل زادال  1
 .6الكوثريل اإلمتا ل ص . م1383

 .6الكوثريل اإلمتا ل ص 2
 .82ن بن زيادل صالدباغل الحس 3
لة واسدتقر كعافية بن يزيد األودي الكوفيل كان من التالميذ الذين تميزوا في المذهبل كان فقيها ل حافظا  دقيقا ل فدزذا طرحد  مسد 4

لدر اإلمام أبو حنيفة بتدوينهال أما لذا لم يكن حالرا  فزنه يؤجل تدوين المسكلة للدة أن يح ر  م  الرأي عليها وكان عافية حالرا  أ 
ل 7جعبد اهلل البصيري الزهريل طبقا  ابن سدعدل  أبول ابن سعدل محمد بن سعد بن منيعل 234ل ص2جزادال مفتا  السعادإل 

 .48ل ص12الب دادي تاريخ ب دادل ج. 5ل ص14المزيل تهذيب الكمالل ج .ل دار صادرل بيرو 331ص 
 . 232ل ص 2جزادال مفتا  السعادإل  5
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الحسدددن كدددان  ألبدددي حنيفدددةل كمدددا أنا  2"المجدددرد"ف كتددداب ل فقدددد ألاددد1بنفسددده هاوتسدددجيل اإلمدددامآراح بتددددوين 
كتدب عدن ابدن جدريش اثندي عشدر ألددف  هيحلدر حلقدا  المحددثين ويختلدف للديهمل فقدد ذكدر المؤرخدون أند

 .3اححديد يحتاج لليها الفقه
 

ل بعددد أن الزمدده الحسددن 4أبدو حنيفددة للددة جددوار ربده اإلمددامانتقددل  ن للهجددرإيمئددة وخمسدوفدي سددنة 
ل حيد كان  هدي األسدات السدليم لنمدو عقلده وتفدتح مداركده فنمد  وازدهدر  وعشرين سنة ا  ستفي حلقته 

 .  اإلمامالخير الكثير بعد مو   هوأعطت
 

ل الددذي كددان يسددلك مددنهش 5زفددر بددن الهددذيل اإلمددامل أبددي حنيفددة بعددد موتدده اإلمددامت حلقددة تددرأا  ثددما 
 لر الحسددن بدددهفددي تحقيدد  المسدددائل وبيانهددال فكددان فقيهددا  مجتهددددا ل ثقددةل بارعددا ل قددوي الحجدددةل فتددكثا  اإلمددام

 أسددتاذاة بلد  درجدة عاليددة فدي العلدم جعلتدده يختلدف للدة وتتلمدذ علدة يديده فكخددذ عنده الفقده والحددديدل حتاد
 .    ذكر ذلك الحقا  سكا كم 6الثاني في بعض المسائل

 

أن الروايددا  يوسددفل حيدد تددرجح بعدض  يأبد اإلمددامتددرأت حلقدة  7هدد158وبعدد مددو  زفدر سددنة 
ختلدف للدة زفدر أكند  " :الحلقة فقد قال الحسن بدن زيداد تالحسن قد تتلمذ علة أبي يوسف قبل أن يترأا 

  أبدددأ بزفددر فكسددكله عددن أبددي يوسددف فددي الفقددهل وكددان أبددو يوسددف أوسددع صدددرا  بددالتعلم مددن زفددرل فكنددو 
ك لديعة؟ ويحك مدا لدك صدناعة؟ مالد: رها لي فال أفهمهال فزذا أعييته قالالمسكلة التي تشكل علي فيفسا 

يوسددف فيفسدرها لدديل فدزذا لددم  اأبد يتآكخرج مدن عندددا وقدد فتددر  واغتممد  فددفدد  مدا أحسددبك تفلدح أبدددا ل قلد
  منهدا علدة أشدياح ال قدد وقفد: أ ل فدكقول لدهحيدد بدد يقول لي أن  الساعة مثلدي ثما أرف ل : أفهمها قال

فلدديت مددن شدديح يدنقص لال يوشددك أن يبلدد  غايتددهل اصددبر فددزني : مددا أريدددل فيقدول لددي ما تكند  لددم أسددت نا ا  و 
 .  8"فكن  أعجب من صبرا: أرجو أن تبل  ما تريدل قال الحسن بن زياد

     

حنيفدةل وكددان  يأبد اإلمددامو  معدا  بعدد مد يناإلمددامعلدة  تفقادهأن الحسدن : مدن هدذا القددول يتالدح
 .يختلف لليهما في بعض المسائل

                                                

 .           231ل ص2زادال مفتا  السعادإل ج .288ل ص1جابن النديمل الفهرس ل  1
 .133أبو زهرإل أبو حنيفةل ص. 1282ل ص2حاجي خليفةل كشف الظنونل ج .288ل ص1جابن النديمل الفهرس ل   2
 .57ل ص2أبو الوفاحل الجوهرإ المليةل ج. 314ل ص7الب داديل تاريخ ب دادل ج .231ل ص2جزادال مفتا  السعادإل  3
 .331ل ص13الب داديل تاريخ ب دادل ج. 81ل ص1الذهبيل تذكرإ الحفاظل ج .113الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص ابن 4
 .43ص. سيتم الحديد عنه 5
 .111ل ص1الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج .118ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص 6
 .112ل ص1الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج .285ل ص1جابن النديمل الفهرس ل  7
 . م1348 -هد 1363ل دار األنوارل 13الكوثريل حسن التقالي في سيرإ اإلمام أبي يوسف القاليل ص 8
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دداهكددذا كددان اهتمددام الحسددن بطلددب العلددمل فقددد كددان بارعددا  فددي تحصدديلهل  جعددل لدده مكانددة عظيمددة فددي  مما
حيدد روى صداحب الحسدن . أسدئلته لدقادةحلدر نفسدهل ثانيل الذي كدان لذا سدمع بقدومده يال أستاذانفت 

 .1"  أبا يوسف نفسه من كثرإ سؤالهلذا جاح أهما  كان الحسن بن زياد:" بن زياد
 

وقددد روي أن الحسددن بددن زيدداد أقبددل يومددا  علددة أبددي يوسددفل فقددال أبددو يوسددف ألصددحابه بددادروا 
ال لدد ". تصددال  بالسددالممددا تقددول مُ  لالسددالم علدديكم يددا أبدا يوسددف" :م تقددوا عليددهل فكقبددل الحسدن فقددالفسدكلوا وا 

لددة هددذا الجانددب مددرإ مددن كثددرإ لدخدداال   فلقددد رأيدد  أبددا يوسددف يلددوي وجهدده: قددال للددة هددذا الجانددب مددرإ وا 
 .2"الحسن عليه ورجوعه من جواب للة جواب

   

ا فدددددددي طلدددددددب العلدددددددمل هاتدددددددان الروايتدددددددان تشدددددددهدان بسدددددددعة ثقافدددددددة الحسدددددددنل ونمدددددددو فكدددددددرا وجددددددددا 
 .وحرصه علة تحصيله

 

ددا ر المراجددع التددي بالنسددبة لعدددد الددرحال  التددي قددام بهددا الحسددن مددن أجددل طلددب العلددم فلددم تددذك أما
ه رحددل للددة الحجدداز فددي موسددم الحددشل حيددد كاندد  هددذا الددبالد الطدداهرإ ترجمدد  لدده العدددد المحدددد لال أنادد

. ملتقددة كثيددر مددن فقهدداح المسددلمين الددذين يتدارسددون  المسددائل ويتناقشددون فددي المشددكال  علددة اختالفهددا
دل هددذا الروايددة علددة مبلدد  فتدد 3..."فددي الطريدد  حججنددا مددع أبددي يوسددفل فاعتددلا :" فقددال الحسددن بددن زيدداد
 :ويظهر ذلك في الفرو  اآلتيةل في طلبه السافرعناية الحسن بالعلم و 

 
 

 .أستاذاا الحسن بن زياد : الفرع األول
 

بعد أن طلب الحسن العلم مدإ أربعين سنة حتة صار لده مكاندة عظيمدة أخدذ ينددمش فدي الحيداإ 
فدي حلقدا  العلدمل خاصدة  بذكائدهليشدارك  ؛نيفدةأبدي ح اإلمدامة وسط مجموعة ممتازإ من أصدحاب العلميا 

ل حيدددد بقددي الحسددن فدددي الكوفددة يشدددارك 4هددد165الثدداني القلددداح  فددي ب ددداد سدددنة  أسدددتاذا تددولاةبعددد أن 
ددد حبهاصد أقبدل علددة تددريت العلددوم وفدي الوقدد  نفسدده  ثددما بدن الحسددن فدي التعلدديم واإلفتداح والتددكليفل  محما

قددم الحسدن ب دداد فجداحا :" اد من أجدل التعلديمل فقدد روي عندهأبي يوسف في ب د أستاذاعلة  يتردادكان 

                                                

 .57ل ص2أبو الوفاحل الجواهر المليةل ج .3الكوثريل اإلمتا ل ص. 136ل ص 1جالصيمريل أخبار أبي حنيفةل  1
 .57ل ص2و الوفاحل الجواهر المليةل جأب .7الكوثريل اإلمتا ل ص. 135ل ص 1جالصيمريل أخبار أبي حنيفةل  2
 .111ل ص 1جالصيمريل أخبار أبي حنيفةل  3
 .537ل 8جالذهبيل سير أعالم النبالحل .  4



 

22 

 

شددرا  عددن ل فسددكل الحسددن ب  1شددرا  نعددم ب  : هددل أحدددث  تلميددذا ؟ قددال أبددو يوسددف: أبددو يوسددف فقددال لدده الحسددن
ن عددم الخليفددةل أفسددد ل : عددن ثانيددة وثالثددة ورابعددة فكخطددكل فقددال الحسددن ألبددي يوسددف ثددما فكخطددك  لمسددكلة

 .  2"علة الطعام الذي عليه كن  بهاارجع للة الكوفةل ودم 
 

ددا يتالددح حريصددا  علددة تكددوين تالميددذ  متفرغددا  للعلددم والبحددد والتدددريتل سددب  أن الحسددن كددان مما
يجدداد فقهدداح عظددامل يقومددون بدراسددة الفقدد انتقددل  ثددما ونشددرا فددي كافددة البقددا ل  لل وفهمدده كمددا ينب دديهجدددد وا 
 .الحسن للة ب داد في زمن الخليفة هارون الرشيد

 
 

ددالنادداتفددي تفقيدده  رسددالته الحسددن أتددموفددي ب ددداد    ل وتحددديثهم وتعلدديمهم أمددور ديددنهم حتددة غصا
ل وعندما سمع الخليفدة هدارون الرشديد بمدا اتصدف بده الحسدن مدن علدم وفقده وذكداح عليه حلقته بالدارسين

يومدا  كدل  4ةل فدكمرا بالدذهاب للدة الرقاد3هده فدي الددين والحدديدحتدة يفقا  المدكمونطلب منه أن يددرت ابنده 
ه لددم يسددتمر بددذلك طددويال  حيددد حصددل خددالف بددين الحسددن والرشدديد بسددبب ل لال أنادد5أسددبو  مددن أجددل هددذا

 .6صالبة الحسن في بعض المواقفل فكمر بحجبه عن مجلسه
 

 

غ لطلدددب العلدددم وتدريسددده أقدددام الحسدددن فدددي ب دددداد وتفدددرا  .7هدددد182عدددد وفددداإ أبدددي يوسدددف سدددنة بو 
 اإلمددامفيدددوا مددن علمددهل فكصددبح رئيسددا  لحلقددة ميددذ ليدرسددوا عليدده ويحولدده التال بددزخالص وصددبرل فدداجتمع

 .  8أبي حنيفة في ب داد
 
  
 

 
 

 

                                                

ه علة أبي يوسف وروى عنه الب وي وأبو يعلة بشر بن الوليد الكنديل الفقيهل سمع عبد الرحمن بن ال سيل ومالك بن أنت وتفقا  1
شمت الذهبيل . 35ل ص2جالعسقالنيل لسان الميزانل . هد238سنةل  توفةينة المنصورل وحامد بن شعيبل ولي قلاح مد

ل تحقي  محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجودل دار الكتب العلميةل 41ل ص2جميزان االعتدالل الدين محمد بن أحمدل 
 مل 1335ل 1بيرو ل ط

 .137ل ص1ار أبي حنيفةل طبمريل أخيل الص11الكوثريل اإلمتا ل ص 2
 .17الكوثريل اإلمتا ل ص  3
هد في زمن عمر بن الخطاب بكمر سعد 17قة مدينة مشهورإل تقع علة الفرا  في بالد الجزيرإل فتحها عياض بن غنم سنة الرا  4

 .116ل ص1الرازيل مختار الصحا ل   .53ل ص 3جالحمويل معجم البلدانل  -بن أبي وقاص
 .137ل ص 1جريل أخبار أبي حنيفةل ميالص 5
 .137ل ص1الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج .18الكوثريل اإلمتا ل ص  6
 .383ل ص6جل ابن خلكانل وفيا  األعيانل 538ل ص8 الذهبيل سير أعالم النبالحل   7
 .16الكوثريل اإلمتا ل ص. 137ل ص1الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج  8
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 .توليته للقضاء: الفرع الثاني
 

ل 1هدد 134األمدين بدن هدارون الرشديدل سدنة  زمدن محمددولي الحسن بن زياد القلاح في الكوفدة 
   حتددة يسدكل أصددحابه عددنيدتوفه الوكدان حافظددا  لقدول أصددحاب الدرأيل فكددان لذا جلدت لدديحكم ذهدب عندد

  توفادد لنددك لددم: 2حيددد بعددد لليدده البكددائي. فددي القلدداح يوفادد الحكددمل فددزذا قددام عدداد لليدده حفظددهل فهددو لددم 
 . فاستعفة واسترا . 3"لخيرإ أرادها اهلل بكل فاستعفيللقلاحل أرجو أن يكون هذا 

 
فقددد كددان عددادال ل صدددادقا ل وخوفدده مددن اهلل  ورعددهقدده فددي القلدداحل للددة يتوفعدددم  العلمدداحويرجددع 

بكصدددول األحكدددام الشدددرعية التدددي تعينددده علدددة بيدددان أحكدددام  عالمدددارمل اندددةل عفيفدددا  عدددن المحدددامحافظدددا  لأل
 .الحوادد والوقائع

 
 

 فهدو لدم يطلبده ولدم يسدع   لالرغبدة فيدهدون أن يكون له الحسن ولي القلاح  أنا  العلماحكما يقول 
 .العلم وتدريسهاهتمامه طلب  لليه بنفسهل حيد كان جلا 

 
 

سددبب اسددتعفاح الحسددن عددن القلدداح هددو ورعدده وصدددقه وخوفدده مددن اهللل لال  وعلددة الددرغم مددن أنا 
ا عندد كناد:" "لتشدهير بده والطعدن فيدهل فقدالوا عندهلخذوا ذلدك ذريعدة خصومه المتعصبين ل ير مذهبه اتا  أنا 

ل وحمدداد بددن أبددي حنيفددة وكيددف ال تجدددبل وحسددن اللؤلددؤي قددا: نة مجدبددة قددالالسادد لنا : وكيددع فقيددل لدده ض 
 ؟4قاض  

 
 

دهذا ال لة هذا الرواية بكنا عح لماالع وردا  بدن أبدي اأن حمداد حة وذلدك فرية ال أسات لهدا مدن الصا
هددل فهدل مدن 134اللؤلدؤي ولدي القلداح سدنة  وأنا كمدا ذكدر فدي كتدب التدراجمل  5هد176سنة  توفاةحنيفة 

                                                

 .12ل ص1ل أبو الفال ل شذرا  الذهبل ج56ل ص2ةل جأبو الوفاحل الجواهر الملي .16ل 15الكوثريل اإلمتا ل ص  1
زياد بن عبد اهللل البكائيل صدو ل مشهورل ثب ل قال ابن معين ال بكت به في الم ازي خاصةل قال أبو حاتم ال يحتش به  2

مد بن علي أحالذهبيل . وقال أبو زرعة صدو ل وقال الدار قطنيل مختلف فيه وعندي ليت به بكت وقال النسائي ليت بالقوي
ل تحقي ل محمد 45ل ص1جالنسائيل أبو عبد الرحمنل أحمد بن شعيبل اللعفاحل . 221ل ص1جتقريب التهذيبل بن حجرل 

 .هد1336حلبل  ظزايدل دار الوع لبراهيم
 يلالب داد. 118ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص . 16الكوثريل اإلمتا ل ص . 136ل ص 1جريل أخبار أبي حنيفةل ميالص 3

 .136ل ص 1جريل أخبار أبي حنيفةل ميالص. 315ل ص 7جتاريخ ب دادل 
 .57ل ص2أبو الوفاحل الجواهر المليةل ج .17الكوثريل اإلمتا ل ص  4

 .346ل ص2ل ابن حجرل لسان الميزانل ج215ل ص2ابن خلكانل وفيا  األعيانل ج. 232ل ص 2جزادال مفتا  السعادإل 5 
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حمددادا  لددم يعدددرف عندده أندده ولدددي  أنا  ال  عدددنفلددهما فددي زمدددن واحددد؟ ؤ المنطدد  والمعقددول أن يكدددون قلددا
 . 1استعفة ثما الحسن لم يمكد في القلاح لال مدإ يسيرإ  وأنا القلاح مطلقا ل 

 
 

ل يطلدب العلدم العلمداحعاد الحسن بدن زيداد بعدد تركده للقلداح للدة ب دداد مركدز العلدم ومدوطن  ثما 
 .2هد214ويفتي حتة وافته المنية سنة  النااته ويدرسه ويفقا 

 

 
 .عليه العلماءوفاته وثناء : لفرع الثالثا
 

 .3كان  سنة أربع ومئتين -رحمه اهلل -أن وفاته ممالإلأجمع  المصادر التي ترجم  
 

 

دا ؛وتقدديرهم لده العلمداحالحسدن ثنداح  اإلمدام وقد استح ا  ومدا رأيد  . كدان لده مدن الفلدل والعلدم لما
نده كدان ل: مثدل حسدنة ا  لده صدفا  وألقابد العلمداحكر وعندد بدايدة ترجمتده يدذ. أحدا  ترجم لده لال وأثندة عليده

نا و ل 4رأسا  في الفقه  .5ليكه كما كان يكسو نفسهممااه كان يكسو ا 
 

مدا رأيد  أحسدن خلقدا  مدن الحسدن بدن زيداد وال أقدرب :" 6وقال عنه أحمد بن عبد الحميد الحدارثي
 "7ر فقهه وعلمه وزهدا وورعهمكخذا  منهل وال أسهل جانبا ل مع توفا 

 
 

 :وأصحابه وتالميذه هشيوخ ينالحسن بن زياد ب: المطلب الثالث
 

 .الحسن بن زياد اإلمامشيوخ : األول الفرع
 

ته العلميددة لنددا مكونددا  شخصدديا  تبدديانهددا الحسددن بددن زيدداد فددي أنا  اإلمددامتددكتي أهميددة معرفددة شدديوخ 
بعدددل فمددن المعددروف أن  أثددرا  بال ددا  علددة سددلوكه فيمددا ا يشددكلُ ذوهددوالمصددادر التددي أخددذ منهددا معلوماتددهل 

 .بكساتذته يتكثارالتلميذ 
 

                                                

 .136ل ص1جل الصيمريل أخبار أبي حنيفةل 314ل ص7جالب داديل تاريخ ب دادل . 18ل 17الكوثريل اإلمتا ل ص  1
 .137ل ص1جالصيمريل أخبار أبي حنيفةل  .317ل ص7جالب داديل تاريخ ب دادل . 113ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص  2
 .288ل ص1جابن النديمل الفهرس ل . 113ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص 3
 .12ل ص1جالفال ل شذرا  الذهبل  وأب. 113ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص. 317ل ص7جتاريخ ب دادل الب داديل  4
الوفاحل الجواهر  وأب. 113ل ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص7ل الكوثريل اإلمتا ل ص135ل ص1جمريل أخبار أبي حنيفةل يالص 5

 .57ل ص2جالمليةل 
ابن الحنائيل طبقا  . ه اسماعيل بن عبد الحميديمدل قالي ملطيةل تفقه علة أبيه عبد الحميدل وأخأحمد بن عبد الحميد لسماعيل بن مح 6

 .76ل ص1ج الحنفيةل
 .56ل ص2جابن أبي أوفةل الجواهر المليةل . 111الذهبيل تاريخ اإلسالمل ص. 7الكوثريل اإلمتا ل ص 7
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ع والزم أعددالم عصدددرال وحلدددر مجالسدددهمل وأخددذ العلدددم عدددنهمل ومدددن أبدددرز فالحسددن بدددن زيددداد تتباددد
 :والمشايخ الذين تتلمذ علة أيديهم العلماح

 
 

 

 :أبو حنيفة: الشيخ األول
 

علدم والزمدده فتدرإ طويلددة مددن عندده ال تلقاددةعلدة أبددي حنيفدةل و  تفقاددهالحسددن  ذكدر  كتددب التدراجم أنا 
فددي حلقتدده تجدداوز   إ التددي جلسدهاالمدددا  ألنا الددذين تتلمددذ لهدم الحسددن  هبر شدديوخاأكدمددن الدزمن حيددد كددان 

 .بكهل الرأي كثيرا   يتكثارجعله  مماالذلك كان له أكبر األثر في تكوينه الفقهي  ؛اماعشرين ع
 

مددن خددالل  تبدديانالددذي ف لبددكبي حنيفددةصددل فيدده الحسددن الددذي اتا د الددزمن المصددادر لددم تحدددا  لال أنا 
بدالقراحإ والكتابدة وحفدظ بعدض آيدا  القدرآن واألحاديدد النبويدة  بعد أن ألما  اإلمامتصل بحلقة ه اأنا الدراسة 
 .1الشريفة

 
 

 

 .اسمه ونسبه: ولا أ
 

دالنعمان بن ثاب  بن زوطي التيميل الكوفيل ولد سنة  فدي حيداإ صد ار الصدحابة  للهجدرإ انينثما
بالبصدرإل  3أندت بدن مالدك: أربعة مدن الصدحابة هدمأدرك ل ولد ثاب  علة اإلسالمل 2-هلل عنهمرلي ا –

 .بالكوفة 4أوفة وعبد اهلل بن أبي

                                                

 .133أبو زهرإل أبو حنيفةل ص .12الكوثريل اإلمتا ل ص  1
 .557ل ص3جالوفاحل الجواهر المليةل  وأب. 33ص طبقا  الحنفيةل ابن الحنائيل .87ص ل1ج طبقا  الفقهاحل لشيرازيلا 2
الداوديل أحمد بن محمد  415ل ص5جابن خلكانل وفيا  األعيانل . 15إل عبد الفتا ل مكانة اإلمام أبي حنيفة في الحديدل صدأبو غ  

. م1337هدل 1417ل 1يل مكتبة العلوم والحكمل السعوديةل ط ربتحقي ل سليمان بن صالح ال ل18ل ص1جنويل طبقا  المفسرينل داأل
ل الجامعة 276ل ص1جالقشيريل مسلم بن الحجاج بن مسلمل الكنة واألسماحل . 81ل ص 2جالسيوطيل طبقا  الحفاظل . الرازي

ل 3جلرحمن بن علي بن محمد الجوزيل اللعفاح والمتروكينل ابن الجوزيل أبو الفرجل عبد ا. م1414ل 1اإلسالميةل المدينة المنورإل ط
التميميل عبد . 37ل ص7جل االعتدالهدل الذهبيل ميزان 1416ل 1ل تحقي ل عبد اهلل القاليل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط163ص

ل 1تراد العربيل بيرو ل طال لحياحدار . 443ل ص8جمحمد الرازيل الجر  والتعديلل  أبوالرحمن بن أبي حاتم محمد بن أدريتل 
ل 1ل مكتبة الكوثرل السعوديةل ط277ل ص1جبن مندإل فتح اللباب في الكنة واأللقابل  لسحا هدل األصبهانيل محمد بن 1271-م1352
 .323ل ص 13جالب داديل تاريخ ب دادل . م1336هدل 1417

 يوسف بن الزكيل عبد الرحمن ابو الحاجل المزيل. 87ص ل1جالشيرازيل طبقا  الفقهاحل . 28ل ص1جأبو الوفاحل طبقا  الحنفيةل  3
هدل ابن النديمل الفهرس ل 1411مل 1381ل 1تحقي ل بشار عواد معروفل مؤسسة الرسالةل بيرو ل ط. 418ل ص23جتهذيب الكمالل 

 .563ل ص1جالعسقالنيل تقريب التهذيبل . 284ل ص1ج
وبايع بيعة  -ص -ة أبا معاويةل شهد الحديبية مع رسول اهللأبي أسد األسلميل يكنا عبداهلل بن أبي أوفة علقمة بن خالد بن الحارد بن  4

خر من ما  من الكوفة من الصحابةل آة سنة س  وثمانينل وهو بها حتة توفا  تحول للة الكوفةل وظلا  -ص -الرلوانل بعد وفاإ الرسول 
ل تحقي ل علي محمد 871ل ص3جعبد اهلل بن محمدل االستيعابل  ابن عبد البرل يوسف بن عبد اهلل بن محمدل ابن عبد اهللل يوسف بن

 .236ل ص1جتقريب التهذيبل . ابن حجر. 18ل ص4جابن حجرل اإلصابةل . هد1412ل 1البجاويل دار الجيلل بيرو ل ط
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وبهددذا يكددون أبددو . واثلددة بمكددة 2فددي المدينددةل وأبددو الطفيددل عددامر بددن 1وسددهل بددن سددعد السدداعدي 
 .3حنيفة من التابعين

 
ل وقد ُعرف بصد  المعاملدةل وكدان حسدن الوجدهل لكوفةبا 4كان أبو حنيفة خزازا  يبيع ثياب الخز

 .   5حسن المجلتل سخيا ل ورعا ل ثقة ال يحدد لال بما حفظ
  

      
 

 .توليه القضاء: ثانياا 
 

بكثيدر مدن العلدوم التدي كاند  فدي زماندهل فدذا  صديته فدي الدبالدل فددعاا  عالمداأصبح أبدو حنيفدة 
وهدو  لفلدربه مائدة وعشدرإ أسدواط فدي كدل يدوم عشدرإ أسدواط ابن هبيدرإ ليوليده القلداح فدي الكوفدة فدرفض

  6.ة سبيلهفخلا -ممتنع عن قبول القلاحل 
 

وكدذلك امدتحن مددرإ ثانيدة لتوليدده القلداح فدي ب ددداد زمدن أبددي جعفدر المنصدور فددرفض فدكلح عليدده 
صدرار المنصدور فدي ذلدك وهددو يدزداد لبداح  أقسددم و  علددة عددم تدولي القلداح حتددة أقسدم المنصدور لديفعلن   ا  وا 

 .  7رحمه اهلل -فحبسه المنصورل وقيل أنه بقي في السجن للة أن ما . ال يفعل أبو حنيفة أنا 
 

                                                

 -  من مروياته عن النبي أبو يحيةل من سكان المدينةل: العباتل وقيل أبوهو سهل بن سعد بن مالك بن خالد األنصاري الساعديل كنيته  1
سنة ثمان وثمانينل وهو أخر من بقي بالمدينة من  ةل عاح سهيل وطال عمرال توف..."غدوإ في سبيل اهلل خيرا  من الدنيا وما فيها:" -ص

ل 3في تمييز الصحابةل تحقي  محمد البجاويل   ابن حجرل اإلصابة. 257ل ص1جل ابن حجرل تقريب التهذيبل -ص –أصحاب الرسول 
 .م1332هد ل  1412ل 1ل دار الجيلل بيرو ل ط211ص

كان يسكن الكوفة ثم انتقل للة  -ص -عامر بن واثلة بن عبد اهلل بن عمير الكناني الليثيل يكنةل أبا الطفيلل ولد عام أحدل أدرك الرسول 2
الوفاحل طبقا   أبو  -ص -ن رأى النبي ما  مما ة سنة عشر ومائة وهو أخر من ل ثقة مكمونا ل توفا -رلي اهلل عنه -مكةل كان محبا  لعلي

 .231ل ص7جابن حجرل اإلصابةل  .738ل ص2جالحنفيةل 
أبو زهرإل أبو  .م2115-هدد 1425ل 1ل دار النفائتل عمانل ط218الشريعة والفقه اإلسالميل ص للةل عمر سليمانل المدخل األشقر3

 .27حنيفةل ص

بر وبائعه يسمة خزازا  عربي صحيحل وهو مبا  وقد لبسه الصحابة والتابعونالخز من الثياب ما ُينسش من . خزازا   4 ابن منظورل . صوف وا 
 .137ل ص15الزبيديل تاج العروتل ج. 345ل ص5جلسان العربل 

الب داديل تاريخ . 314ل ص23جالمزيل تهذيب الكمالل . 284ل ص1ابن النديمل الفهرس ل ج. 111ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص 5
 .415ل ص5جابن خلكانل وفيا  األعيانل . 323ل ص13ب دادل ج

ل 13جالب داديل تاريخ ب دادل . 438ل ص 23جالمزيل تهذيب الكمالل . 412ل ص11جل التهذيب ابن حجرل تهذيب 6
 .416ل 5جابن خلكانل وفيا  األعيانل . 326ص

 .424ل ص23جالمزيل تهذيب الكمالل . 326ل 13جالب داديل تاريخ ب دادل . 411ل ص5جابن خلكانل وفيا  األعيانل  7
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 .أبي حنيفة اإلمامشيوخ : ثالثاا 
 

ه علدة طريد  العلدمل وفدتح عينده عليدهل فبهدذا يعتبدر الشدعبي لادده هو الدذي ألنا  1الشعبي: أشهرهم
ه لدم يكخدذ عدنهم ل لال أناد-ص–من صحابة رسول اهلل  من شيوخهل وذكر  سابقا  أن أبا حنيفة لقي أربعة

سددنة سددبع  ةتددوفا وذلددك ألسددباب منهددا أن مددنهم مددن مددا  وهددو صدد ير مثددل عبددد اهلل بددن أبددي أوفددة الددذي 
  2.حنيفة سبع سنينل وهو سن دون األخذ يانينل وكان عمر أبثما و 

  

دد نا ا  و  وقددد انقطددع . عددنهم ن أخددذواكددان أبددو حنيفددة لددم يكخددذ عددن أحددد مددن الصددحابة فقددد أخددذ عما
واحتل الصدارإ فيهال حتدة كدان حمداد يسدكل عدن أبدي حنيفدة قبدل أن يسدكل  للحلور حلقا  حماد اإلمام

حنيفددة يختلدف للددة غيددر حمددادل  وعشددرإ سددنةل وكدان أبدد يانثمدلذا رجددع مددن سدفرل وقددد الزمدده  عدن أوالدال
 . 3فكان يسمع المحدثين والمفسرين

 
 .ةأبي حنيف اإلمامتالميذ : رابعاا 

 

أبددي حنيفددة الددذين يرجددع للدديهم الفلددل فددي تدددوين المددذهب الحنفدديل وقددد  اإلمدداملقددد كثددر تالميددذ 
ددومدن أشدهرهم قالدي القلداإ أبدو يوسدف و  لجمع اهلل له من األتبدا  مدا لدم يجمدع ل يدرا بدن الحسدن  محما

وندو  بدن  5جلديومالدك بدن م دول الب 4الشيباني وزفر بن الهذيل والحسن بن زيداد اللؤلدؤي وعافيدة بدن يزيدد
 . 7وغيرهم خل  كثير 6أبي مريم
 

                                                

ل الشعبيل من شعب حمدانل من أهل الكوفةل ولد سنة لحدى وعشرينل يكنة بكبي عمرول من اهلل عامر بن شراحيل بن عبد 1
ل مشاهير علماح األمصار البستيل. الفقهاح في الدين وجلة التابعينل توفة سنة خمت ومائةل أدرك مائة وخمسين من الصحابة

 . 113ل ص3جابن كثيرل البداية والنهايةل . 311ل ص4جاألصبهانيل حيلة األولياحل . 111ل ص1ج
 .26-25أبو زهرإل أبو حنيفةل ص .323ل ص 13جالب داديل تاريخ ب دادل  2
ل 23جالمزيل تهذيب الكمالل . 18ل ص1جالداوديل طبقا  المفسرينل  .416ل ص5جخلكانل وفيا  األعيانل ابن  3

 .332-331ل ص6جالذهبيل سير أعالم النبالحل  .426ص
 .31تم  ترجمته ص 4
هدل المزيل تهذيب الكمالل 153سنة  توفةعبد اهللل ثقة ثبتا ل من الطبقة السابعةل  باة ألك بن م ول البجليل كوفيل يكنا ما 5

مل مشاهير علماح البستيل محمد بن حبان بن أحمدل أبو حات. 32ل ص1جالسيوطيل طبقا  الحفاظل . 158ل ص27ج
 .م1353ل دار الكتب العلميةل بيرو ل 163ل ص1األمصارل ج

هم مريم بن جعونة المروزي القرشي بالوالحل أبو عصمةل قالي مرول لقب بالجامع لجمعه علوما  كثيرإل اتا  ونو  بن يزيد أب  6
ل 1جالذهبيل تقريب التهذيبل . 234صل 2 زادال مفتا  السعادإل . هد173سنة  توفةا باإلرجاحل فطعن بروايته للحديدل 

 .168ل ص3ابن الجوزيل اللعفاح والمتروكينل ج. 567ص
 .171أبو زهرإل أبو حنيفةل ص .232ل 2جزادال مفتا  السعادإل . 333ل ص6جالذهبيل سير أعالم النبالحل  7
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 .كما كان لهؤالح التالميذ أثر بال  في نشر المذهب وترسيته وترسيخه علة قواعد متينة
 

 

 .عليه العلماءوفاته وثناء : خامساا 
 

فريد  يمدحده ويشديد : للة فدريقين النااتحنيفة وطار في األفا  فانقسم فيه  اأب اإلمامذا  صي  
 .من قدرا وينسبه للة الكفر واللالل خر يحطا آوفري   لي عليهويثن لبه

 

م مالددك مدداومددنهم أكددابر المجتهدددين وأئمددة هددذا الدددينل كاإل لفالددذين أثنددوا عليدده ال يحصددون عددددا  
:" رلي اهلل عنه أنده قدال -الشافعي اإلمامفقد روى عن . كدام واألوزاعي وغيرهم 1والشافعي ومسعر بن

مددك فددي هددذا السددارية أن يجعلهددا رأيدد  رجددال  لددو كلا  لنعددم :ل رأيدد  أبددا حنيفددةل قددالهدد: لددك بددن أنددتلمااقيدل 
 .  2"ذهبا  لقام لحجته

 

مدن : "ه قدالوروي عنده كدذلك أناد 3"أبدي حنيفدة فدي الفقده ةعيال عل الناات:" افعيم الشا ماوقال اإل
 .4"ي الفقههم عيال عليه فكلا  النااتأراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه فزن 

 

ندددده عددددن الفقدددده حتددددة أيقظهددددم أبددددو حنيفددددة بمددددا بيا  مددددااني النادددداتكددددان :" 5ليمن شددددوقددددال النلددددر بدددد
 .7في ب داد ودفن فيها هد151رحمه اهلل سنة  ةا توف .6"ولخصه

 

فجددزاهم اهلل عندده وعددن اإلسددالم كددل  -هكددذا نجددد أن األئمددة األعددالم قددد أثنددوا عليدده بمددا هددو أهلدده
 . خير

 

                                                

كوفيل أحد أعالم الفقهل كان يسمة مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدإ بن الحارد الهاللي العامليل الرواسيل أبو سلمة ال 1
تقانهبالمصحفل لشدإ حفظه  دار . 213ل ص7جنعيم أحمد بن عبد اهلل حلية األولياحل  أبوصبهانيل األ. هد153سنة  ل توفةا وا 
 .528ل ص1جل الذهبيل تقريب التهذيبل ده1415ل 4الكتاب العربيل بيرو ل ط

 .423ل ص 23جالمزيل تهذيب الكمالل  2
 .416ل 5جابن خلكانل وفيا  األعيانل . 434ل 23جالمزيل تهذيب الكمالل . 412ل ص11جهذيب التهذيبل الذهبيل ت 3

 .81ل ص1السيوطيل طبقا  الحفاظل ج
 .81ل ص1السيوطيل طبقا  الحفاظل ج .416ل ص5جابن خلكانل وفيا  األعيانل  4
. ةل ثب ل من كبار التاسعةل ما  سنة أربع ومائتينالنلر بن شميل المازنيل أبو الحسنل النحويل البصريل نزل مرول ثق 5

 . 314ل ص1جالذهبيل تذكرإ الحفاظل . 331ل ص11جالذهبيل تهذيب التهذيبل . 562ل ص1جالذهبيل تقريب التهذيبل 
 .168ل ص1جالذهبيل تذكرإ الحفاظل  6
 .81ل ص1السيوطيل طبقا  الحفاظل ج. 33ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص 7
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 . أبي حنيفة في الحسن بن زياد ماماإلأثر : دساا سا
 

دددر ص كدددل  اأبددد اإلمدددامذكدددر  سدددابقا  أن  حنيفدددة كدددان أكبدددر الشددديوخ الدددذين تتلمدددذ لهدددم الحسدددنل وح 
شدديخه أبدي حنيفددة بكثر الحسدن تددصددح واإلرشداد منددهل فقدد لليدده وأخدذ النا  واالسدتما الحدرص علدة مالزمتدده 

ددا وذلددك ؛غيددرا مددن فقهدداح عصددرا أكثدر مددن وزعدديم  لاألعظددم اإلمدداما  حسددنة جعلتدده وجدد فيدده مددن صددف لما
الحسدن  فدي درجدة حدبا  يتهم أثدر بدال أبي حنيفدة بتالميدذا ورعدا الهتمامل كما كان 1الرأي بال منافت أهل

عجابه به ونشدرها فدي كدل مكدان بروايتهدا عندهل  رائدهآل فقد تابعده فدي المدذهب وحفدظ لشيخهل وتقديرا له وا 
 .2مذهبا  له ماإلمايدل علة اتخاذ الحسن مذهب  مماا

 
 

ددا تبدياني ودفاعدده عددن أبددي حنيفدة وتسددجيله لنبدذ مددن مناقبده  اإلمدامسدب  أن روايددة الحسدن عددن  مما
الحدرص  حنيفدة حريصدا  كدلا  وأبد اإلمدامفقدد كدان  ل3له ومددى تدكثرا بفقهده حباهآرائه أكبر دليل علة درجة 

ويفدتح مجدال الحدوار والمناقشدة  لعلة زر  بذور الحرية الفكرية فدي نفدوت تالميدذال فكدان يطدر  المسدائل
نامدداو رلددا  علدديهم ف آراحاالحدرإل فلددم يكددن يفدرض   االجتهددادويناقشدهم ويحلددهم علددة  كدان يسددتمع آلرائهددم ا 
 . 4ويشجعهم علة المناظرإ

 

ددانسددتنتش  م أبدددي حنيفددة عددن طريدد  مددا تلقدداا عندده مددن الفقددده مدداسددب  أن الحسددن قددد تددكثر باإل مما
م وأصدحابه فدي امدوالددليل علدة ذلدك مخالفتده لإل لعدن فهدم ودرايدة ئدهآرا فدي أغلدب والحديد والموافقدة لده

 .لن شاح اهلل لةمن الفرو  الفقهية التي سكدرسها مفصا الكثير 
 

 .زفر بن هذيل اإلمامالشيخ الثاني 
 

  .اسمه ونسبه: الفرع األول
 .بن عدنانزفر بن الهذيل بن قيت من بني العنبرل ينتهي نسبه للة ملر بن نزار بن معد  هو

هدد ونشدك فدي بيد  علدم ورئاسدة وسدلطانل ذلدك 111زفر مدن أب عربدي مدن تمديم سدنة  اإلمامولد 
 . 5رحل عنها ثما والدا كان واليا  علة أصبهان وعاح فيها فترإ من الزمن  ألنا 

                                                

 لاإلسالميةالمذاهب  تاريخزهرإل  ل أبو135ل ص1الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج .3يل مناقب اإلمام أبي حنيفةل صالكوثر  1
 .353-352ص

 .12ل ص1جالفال ل شذرا  الذهبل  وأب 2

 .1382ل 2ل دار الكتاب العربيل بيرو ل ط171ل ص5جالكاسانيل عالح الدينل بدائع الصنائعل  3
 .168أبو زهرإل أبو حنيفةل ص .353ل صاإلسالميةالمذاهب  تاريخزهرإل  أبو. 26األعظمل ص  الكوثريل مناقب اإلمام 4
-317ل ص2جابن خلكانل وفيا  األعيانل . 224ل ص2زادال مفتا  السعادإل ج. 117ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص 5

ل 1جابن النديمل الفهرس ل . 476ل ص2جالعسقالنيل لسان الميزانل . 6-8ل ص3جالتميميل الجر  والتعديلل . 321
 . 115ل ص 3جل االعتدالالذهبيل ميزان . 285ص
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 .طلبه للعلم: ثانياا 
 

لنبويدة التدي هدي اشدت ل بتفسديرا وبيانده بالسدنة ا ثدما زفر علدة حفدظ كتداب اهلل العزيدزل  اإلمامشب 
بدددالحفظ أم بمعرفدددة  أكدددانترجمدددان القدددرآن فصدددار مدددن األئمدددة المحددددثين الدددذين يشدددار للددديهم بالبندددان سدددواح 

  1"كان ثقة مكمونا  " :فقال عنه ابن معين. يد والرجالالحد
م زفددر كددان ثقدة مكمونددا  حافظددا  ناقدددا  بصدديرا  فددي الحددديد ولددم امددوقدد أجمددع المحدددثون علددة أن اإل

 .2ه عبارإ توهين أو تجريح من أرباب الصنعة في الحديدترد في حق
 

جدده نحددو الفقدده فنظددر اتا  ثددما صددرف كددذلك للددة العلددم والفقددهل ودرت علددم الكددالم حتددة بددرز فيددهل ناو 
وجددالت أبددا حنيفددة والزمدده مالزمددة  لانقطددع فددي نهايددة أمددرا عددن جميددع المجددالت ثددما فددي بددواطن األمددورل 

مددا  مجتهدددا  مددن أئمددة أمااغددا  للعلددمل مقددبال  عليددهل حتددة صددار متفرا  مدداماإلوأخددذ عندده وندداظرال وكددان  لشددديدإ
 . 3المسلمينل وأصبح له أتبا  وتالميذ

 
 

 نشره للمذهب الحنفي وتوليه القضاء: ثالثاا 
 

م زفددر وذا  صدديتهل فكددان لدده الفلددل فددي نشددر المددذهب الحنفددي فددي البصددرإل وذلددك مددااشددتهر اإل
ددالمسددائل وتولدديحهال لحسددن سدديرته وتوالددعه وسددهولة عرلدده ل ومولددع  النادداتأنظددار  جعلدده محددطا  مما

 .  4قلاح البصرإ تولاةثقتهمل ف
 

واجتمدددع لليددده أهدددل العلدددم وجعلدددوا يناظرونددده فدددي الفقددده يومدددا  بعدددد يدددومل فكدددان لذا رأى مدددنهم قبدددوال  
لهدم نعدم  يجيح به قال لهم هذا قول أبي حنيفةل فكانوا يقولون ويحسن أبو حنيفة هدذا فيقدول لما مااواهتم

ن لهم ويقدنعهمل حتدة تركدوا ب لدهم ألبدي حنيفدةل واسدتمعوا للقدول الحسدن فيده وأكثر من هذال فلم يزل يبيا 
 . 5يئبعد ما كانوا يقولون عنه من القول الس

 

                                                

العسقالنيل . 333ل ص 6جالبستيل الثقا ل . 118ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص. 224ل ص2جزادال مفتا  السعادإل  1
  476ل ص2جلسان الميزانل 

 .618ل ص3جالتميميل الجر  والتعديلل . 333ل ص6جالبستيل الثقا ل . 224ل ص2جزادال مفتا  السعادإل  2
 .321-317ل ص2جابن خلكانل وفيا  األعيانل . 223ل ص2جزادال مفتا  السعادإل  3
 .118ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص. 225ل ص2جزادال مفتا  السعادإل  4
 .476ل ص2جل لسان الميزانل ابن حجر. 115ل ص3جل االعتدالالذهبيل ميزان  5



 

31 

 

بنشدر المدذهب الحنفدي  الناداتزفر بحسن سديرته وحكمتده وتوالدعه فدي معاملدة  اإلماموهكذا قام 
العلدم المندافت الوحيدد للكوفدة فدي تلدك الفتدرإ فدي جميدع العلدوم سدواح علدوم التدي تعتبدر مركدز  لفي البصدرإ

 .1الشريعة أم النحو أم غيرهما
 

 .زفر اإلمامشيوخ : اا رابع
 

ونافسدهم فدي  لز فدي كدل شديحح ومحددثي عصدرال حتدة تميادلماازفر العلم عن أكثر ع اإلمامأخذ 
ددل و 2األعمدحومن هؤالح  همتاممفي الفتيا في حياتهم وقبل  مختلف العلوم وساواهم سدحا  بدن لبدن  محما

 .ل  وأبو حنيفة النعمان3يسار
 

 .عليه العلماءوفاته وثناء : اا خامس
 

يكدون عنددا  أنا  فكدل فقيده البددا  لدُعرف زفر بالفقه وغلب  عليه صفة فقيه أكثر مدن صدفة محددا 
هايدة يا  مدن هدذا العلدومل وفدي النا علم ورواية بالحديد وعلوم القرآن والمعاني والل ةل وقد نال زفر حظا  واف

ر بمجلسدهل وقدد ورد ذكدر زفدر بده وتدكثا  تفقادهالكبيدر أبدي حنيفدة وأصدحابهل ف اإلمامانقطع لطلب الفقه علة 

                                                

 .478ل ص2ابن حجرل لسان الميزانل ج .58ل ص2جفتا  السعادإل زادال م 1
هدل في مدينة دنباونل وقيل أنه من أهل 61وهو أبو محمد سليمان بن مهران األعمح الكاهلي الكوفيل ولد سنة : األعمح 2

ميم الخل ل لي  ذطبرستانل ثم سكن الكوفةل رأى الصحابي الجليل أنت بن مالكل لكنه لم يسمع منه شيئا ل كان األعمح 
الصدرل حرجا  ال يبالي بمظهرال عوله اهلل بذلك جمال العقل وقوإ الفهم وسعة اإلدراك حتة صار علما  يشار لليه بالبنانل فقال 

". أقرأ لكتاب اهلل من األعمح وال أجود حديثا  وال أفهم وال أسر  لجابة لما يسكل عنه ا  ما رأي  بالكوفة أحد:" م بن بشيريثعنه ه
رحمه اهلل سنة  ةتوفا للسلف الصالحل  االحترامبن راشد وغيرال كان شديد  لسحا من تالميذا زفر بن الهذيل وغيرال روى عن 

 .هد148
المزيل تهذيب الكمالل . 353ل ص12جالعسقالنيل تهذيب التهذيبل . 118-117ل ص 3جالعسقالنيل تقريب التهذيبل 

 .  3 ل ص3جالب داديل تاريخ ب دادل . 76ل ص12ج
بن يسار هو اإلمام الحافظ أبو بكر المطلبي المدني مولة قيت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف نشك في  لسحا محمد بن  3

المدينة وزار مصر ثم استقر في ب دادل رأى أنت بن مالك وسعيد بن المسيب وسمع القاسم بن محمد وأبان بن عثمان وغيرهمل 
ا الذين أخذوا ار التابعين وأساطين العلم مثل أبان بن عثمان وعطاح ومكحول وغيرهمل ومن تالميذتفرغ لطلب العلم وتلقاا من كب

ة في الم ازي زياد بن عبد اهلل البكائي وسلمة بن الفلل األبرح وغيرهمل واتف  العلماح جميعا  علة أنه حجا د عنه عنه وحدا 
قد قال عنه أنه حسن هو ثقة وليت بحجةل أما اإلمام أحمد ف:" عينقال عنه يحية بن م. والسير وأيام رسول اهلل عليه السالم

 . هد151سنة  –رحمه اهلل  -ةل توفا "الحديد
دار الكتب . 7ل ص6جأسماح المؤلفينل وأثار المصنفينل  في الحنفيل مصطفة بن عبد اهلل القسطنيطيني الرومي هدية العارفين

ل 552ل ص2الدين محمد بن أحمد بن عثمانل الم ني في اللعفاحل جهدل الذهبيل شمت 1413 –م 1332العلميةل بيرو ل 
 . 172ل ص1جتحقي ل نور الدين عترل  الذهبيل تذكرإ الحفاظل 
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" صددو  لحدافظ لمدكمون لثقدة لفقيده له محدددأناد:" في كثيدر مدن التدراجم بزيجداز فقدالوا عنده -رحمه اهلل–
 . 1"ه عابد زاهد ور وأنا صحابه في استخراج المسائل والقيات أ فقيه كبير من أد ا " هنا ل :وقالوا عنه
 

ب  والعلددم مدده بالساددمالوشددهد لدده . 2"يندداظر زفددر لال رحمتدده ا  مددا رأيدد  أحددد" :وقددال الحسددن بددن زيدداد
 .3"مة المسلمين وعلم من أعالمهمهذا زفر من أئا :"فقال

 

دا نامداو لليده مثددل الصداحبينل  ندة منسدوبةفدال توجدد لده كتددب مدوا . ةبالنسدبة آلثدارا العلميادد أما ذكددر   ا 
زفددر بددن الهددذيل مددن أصددحاب أبددي :" 4فقددد جدداح فددي كتدداب كشددف الظنددون. ةثددارا منثددورإ فددي كتددب الحنفياددآ

 .ل وتصانيف لم تذكر6المقاال : فيكون لزفر لذنل 5"د في الفرو  والمقاال مجرا : حنيفةل ومن تصانيفه
 

ددسددنة  مددا  بالبصددرإ . ل أصددحاب أبددي حنيفددة وفدداإل فهددو أوا حنيفددةبعددد أبددي  ئددةاان وخمسددين ومثما
 .7وهذا التاريخ أجمع  عليه كتب التراجم واألخبار

 
 

 .زفر في الحسن بن زياد والعالقة بينهما اإلمامأثر : اا دسسا
 

ع مدالثاني الذي جلدت الحسدن بدين يديده ليكتمدل نلدوجه الفقهدي وليج األستاذبن الهذيل هو  زفر
لددم يختلددف فددي يل ذن الهددزفددر بدد أنا وقددد ذكددر  سددابقا   لآراح ومعلومددا  نمدد حصدديلته العلميددة مددا جدددا  للددة

 نا زوالفدرو ل فد األصدولغم مدن وجدود هدذا االخدتالف فدي ل وعلة الرا 8حنيفة أبيمنهجه الفقهي عن شيخه 
لددذلك كددان تددكثيرا فددي الحسددن امتدددادا   ؛ولددم يتجدداوز منهجدده لحنيفددة أبدديلددم يبلدد  بالفقدده مبلدد  شدديخه  زفددر  

 :هذا التكثير كان لئيال  ومحدودا  لسببين ل ولكنا 9حنيفة بدراسة الفقه أبيلتكثير 
 

                                                

 .111ل ص1الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج .118طبقا  الحنفيةل ص ابن الحنائيل .224ص ل2جزادال مفتا  السعادإل 1
 .111ل ص1أخبار أبي حنيفةل ج صيمريلال .33ل ص8جالذهبيل سير أعالم النبالحل  2
 .113ل ص1أخبار أبي حنيفةل ج .117ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص 3
كتابا  مرتبة علة األبجدية وهو كتاب جامع ألخبار الكتب المصنفة  14777هو معجم ألسماح المؤلفا  العربيةل ذكر فيه مؤلفه  4

 . 1782ل ص2ججي خليفةل كشف الظنونل مقدمةل كشف الظنونل حا. في اإلسالم وقبله وأحوال مصنفها ووفياتهم
 .288ل ص1ابن النديمل الفهرس ل ج .1782ل ص2جحاجيل خليفةل كشف الظنونل  5
 .373ل ص 1جالحنفيل هدية العارفينل  6
 .115ل ص3الذهبي ميزانل االعتدالل ج. 476ل ص2ابن حجرل لسان الميزانل ج .285ل ص1جابن النديمل الفهرس ل  7
 .بعض هذا اآلراح موجود في كتابي كشف األسرار وأصول السرخسي 8

 .33ل ص8الذهبيل سير اعالم النبالحل ج. 111الدباغل الحسن بن زيادل ص 9
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ددااالختصددار فدي الجددوابل  حباددهالحسدن و  أسددئلةلدي  صددبر زفدر فددي التعلدديم مدن كثددرإ : األول  مما
الحسدن  تفقادهطها بسدطال لدذلك لدم ييوسدفل الدذي كدان يطدول المسدائل ويبُسد ألبيالتحول  للةدفع الحسن 

 .1اراستمرا ب علة زفر
 

 .2سنوا  يانثمل فلم تتجاوز اإلمامالمدإ القصيرإ التي رأت فيها زفر حلقة : الثانيو 
 

لقد كان  العالقة بين الحسن وشيخه زفر عالقة مزدوجةل فهي عالقة تلميذ بكستاذا بقدر ما 
أن  وال غرابة. ويعمالن علة تقدم الفقه وازدهارا فاهمانهي عالقة بين صاحبين متحابين يتدارسان ويت

من العلم وأكثر حفظا  له من الحسن؛ ألن ظروفه أتاح  له أن يتلقة العلم من  يكون زفر أعظم حظا  
ومع ذلك فزن أثر زفر الفقهي في الحسن بن زياد ال . قبل صاحبه شيخه أبي حنيفةل وغيرا من الشيوخ

را لمآثر زفر ويمكن أن نلمت هذا األثر في نفت الحسن من خالل ذك. ينكر وفلله عليه ال يجحد
من األمثلة علة ذلك هذا المسكلة . ه وروايته لبعض آرائه وموافقته له فيها بعد نظر واجتهادقالخوأ

   :وهي
 

 مسألة إذا كان بين أسنان الصائم فأكله أيفطر أم ل؟
أندده لذا كددان بددين أسددنان الصددائم شدديح مددن لحددم أو : "قددال الحسددن بددن زيدداد فيمددا يرويدده عددن زفددر

لسددان مندده شدديح فابتلعدده وهددو ذاكددرل فعليدده القلدداح والكفددارإل وقددال أبددو يوسددف عليدده الة خبددزل فجدداح علدد
القلاح وال كفارإ عليهل ومن هذا المسكلة يتلح لنا بعض أثر زفر فدي تلميدذا وصداحبه الحسدن بدن زيداد 

 .3فهو يروي عنه ويوافقه في رأيه
 

 .أبو يوسف: الشيخ الثالث
 .الحسن بن زياد وتتلمذ علة يديه فهو أبو يوسف القالي لليهيخ الثالد الذي جلت الشا  أماا

 

 

 .اسمه ونسبه: أولا 
 

ل ولددد فددي صدداري الكددوفيألنا جيددر بددن معاويددةل ابددن حبيددب بددن سددعد بددن ب لبددراهيمهددو يعقددوب بددن 
أبددي حنيفددةل وهددو  اإلمددامأقبددل علددة العلددمل فكخددذ الفقدده عددن  ثددما هدددل مددن أسددرإ فقيددرإل (112)الكوفددة سددنة 

                                                

 .57ل ص2جأبي الوفاحل الجواهر المليةل  1

 .111ل ص1الصيمريل أخبار ابي حنيفةل ج. 111الدباغل الحسن بن زيادل ص 2
ل 1الجصاصل أحمد بن علي الرازيل أبو بكرل أحكام القرآنل ج. ل دار المعرفةل بيرو 94ل ص3السرخسيل المبسوطل ج  3

 .هد1415ل تحقي  محمد الصاد  قمحاويل دار لحياح التراد العربيل بيرو ل 19ص
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ن مدن تالميدذ أبدي حنيفدةل ولده مجموعدة كبيدرإ مدن الكتدب فدي المدذهبل حابهل وأول من دوا المقدم من أص
 . 1ولقب بقالي القلاإ كما سنرى لفيها وولي قلاحها انتقل للة ب داد واستقرا  ثما 
 

 .طلبه للعلم وشيوخه: ثانياا 
كندد  :" قدالأبدو يوسدف ونشدك فدي أسدرإ فقيدرإ الحدال لديقة اليددل فكدان يشدت ل قصدارا  ف اإلمدامولدد 

دافطلدب العلدم علدة ع 2..."الحدال ردا  ا مقدلا وأنادأطلدب الحدديد والفقده  انتقدل للدة ب دداد بعددد  ثدما ح الكوفدة لما
ل 3لسدددحا  ثدددما ئهدددال وهدددو مالدددك بدددن أندددت المعدددن أشدددهر ع العمارهدددال وطلدددب العلدددم فيهدددا واجتهدددد فدددي أخدددذ

لال ونشدرهال وغيدرهم كثيدر  آراحا ل الدذي أخدذ6ل والقالي ابن أبي ليلدة5وهشام بن عروإ 4وسليمان التيمي
ع لدده شددكنا  عظيمددا  حنيفددة الدذي اكتشددف ذكدداح أبدي يوسددف وفطنتددهل وتوقاد وأن الفلدل األكبددر يعددود للدة أبدد

. لده العلمداحشدهادإ ب العلمداحيوسف للة العلدم حتدة صدار واحددا  مدن أفدذاذ  وفانصرف أب7ين والدنيافي الدا 
رياسدة  تدولاةل وقدد  8والسير وأيدام العدرب والل دة واألدب والكدالميوسف كان يعلم بالتفسير  أبا وقد قيل أنا 

مددا  ل حريصددا  علددة تعلدديمهم كددلا أصددحابهوكددان صددبورا  فددي تفقيدده  لزفددر اإلمددامحلقددة أبددي حنيفددة بعددد وفدداإ 
لدو اسدتطع  أن :" كدان أبدو يوسدف يقدول ألصدحابه: وقد شهد له بذلك تلميذا الحسن بن زيداد فقدال ليعلم

 .  10أحمد بن حنبل ويحية بن معين وغيرا علة توثيقه اإلماموأجمع ل 9"عل أشاطركم قلبي لف
                                                

  ل 6جابن خلكانل وفيا  األعيانل .  535ل ص 8جالذهبيل سير أعالم النبالحل . 113ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص 1
 .173أبو زهرإل أبو حنيفةل ص .232ل ص 1جل تذكرإ الحفاظل الذهبي. 378ص 

 .381ل ص 6جابن خلكانل وفيا  األعيانل  2
هدل ويكنة بكبي عمر من رمادإل سكن الكوفةل وانتقل للة ب دادل واشت ل بالعلم حتة 34لسحا  بن مرار الشيبانيل ولد سنة  3

هد وقيل 213سنة  ةتوفا ن أخذوا عنه اإلمام أحمد بن حنبلل لل ة واألدب والحديد والفقهل مما ن يشار لليهم بالبنان في اصار مما 
 .113ل ص 1جالعسقالنيل تقريب التهذيبل . هد من أشهر كتبهل الل ا ل النوادرل غريب الحديد216

 .211ل 1جل ابن خلكانل وفيا  األعيانل 323ل ص 6جالب داديل تاريخ ب دادل 
ل ص 1جالعسقالنيل تقريب التهذيبل . ب بن سليمان بن موسة بن طلحة التيميل صدو ل من الطبقة التاسعةسليمان بن أيو  4

 .173ل ص15الذهبيل تاريخ اإلسالمل ج. 152ل ص4ابن حجرل تهذيب التهذيبل ج. 251
عنه كثير من أهل العلمل ثقةل  ه ابن الزبير وأبيهل أخذد عن عما محددل حدا و فقيهل و هشام بن عروإ بن الزبير بن العوامل عالمل  5

العسقالنيل . 573ل ص 1جالعسقالنيل تقريب التهذيبل . هد145سنة  ةتوفا ثب ل كثير الحديدل لمام حجة في العلم والحديدل 
 .   51ل ص1الذهبيل سير أعالم النبالحل ج. 44ل ص 11جتهذيب التهذيبل 

شهر الفقهاح القلاإ في عصرال عمل مع بني أمية ثم مع بني هدل من أ74محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلةل ولد سنة  6
ل 162ل ص 1جعبد اهللل التاريخ الكبيرل  أبوالجعفريل محمد بن لسماعيل بن لبراهيمل . هد بالكوفة148سنة  ةتوفا العباتل 

 .  32ل ص 1جالنسائيل اللعفاح والمتروكينل . تحقي ل هاشم الندويل دار الفكر
ل مكتبة العبيكانل 73ل الخالف بين أبي حنيفة وأصحابه وموقف األئمة اآلخرين من هذا الخالفل ص الُعمريل علي محمد 7

 .  م2112هدل 1423الرياضل طل 
 .381ل ص 6جابن خلكانل وفيا  األعيانل . 536ل ص8جالذهبيل سير أعالم النبالحل  8
 .43سنل صبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحأالكوثريل مناقب االمام  9

 . 381ل ص 6جابن خلكانل وفيا  األعيانل . 537ل ص8جالذهبيل سير أعالم النبالحل  10
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 .أبي يوسف اإلمامتالميذ : ثالثاا 
 

حلقدة  تدولاةيوسف أحفظ األحنداف وأعدرفهم باألحاديددل فقدد جمدع بدين الحدديد والدرأيل  وكان أب
دددااألحندددافل واسدددتمع لليددده العددددد الكبيدددر مدددن ع ددددح المسدددلمينل مثدددل أحمدددد بدددن حنبدددل و لما بدددن الحسدددن  محما

 .وغيرهم كثير ل2وعلي بن الجعد 1الشيباني وبشير بن الوليد
 

 .توليه القضاء: رابعاا 
 

همدددا رفلدددا وأوذيدددا ولكنا  لُعدددرض القلددداح علدددة أبدددي يوسدددف كمدددا ُعدددرض علدددة أبدددي حنيفدددة وزفدددر
ددابسددبب ذلددكل   ووالا موسددة بددن المهدددي قلدداح ب ددداد ولقددب زمددن هددارون الرشدديد ليوسددف فقددد قبلدده وأبدد أما

 .3بلقب قالي القلاإل فكصبح بذلك يشرف علة تعيين القلاإل وعين ابنه يوسف قاليا  في ب داد
 

مدا دفعدد  : "وكدان أبدو يوسددف قالديا  عدادال  فددي حكمده ُمنصدفا  لللددعيف مدن القدويل وهددو القائدل
 .4"أن يكون الح  مع أحدهما قلية وكن  أودا  يا لل

 
 

 ثددما قددوف بددين يدددي اهلل تبددارك وتعددالةل وشددكر اهلل ه كددان كثيددر الصددالإ والو عندده كددذلك أنادد وروي
 .5"كان أبو يوسف يصلي بعد ما ولي القلاح كل يوم مئة ركعة:" بن سماعه محمادقال . النااتشكر 

 
 

 .يوسف العلمية يثار أبآ: خامساا 
 

دددوأقلددية كثيددرإ جدددا ل نقددل الكثيددر منهددا  ذكددرا  جمدديال  وأقددواال   - رلددي اهلل عنددهُ  - تددرك   بددن  محما
ل ونقدل بعلدها اآلخدرينحنيفدةل ونقدل بعلدها بعدض أصدحابه  يالحسن الشيباني صاحب أبي يوسف وأبد

 :ها وأشهرهاسكقتصر الحديد عن أهما و ما هو موجود ومنها ما هو مفقود  ابنه يوسفل وكتبه منها
 

 .6كتاب الخراجل وهو كتاب مشهور .1
 

                                                

 ؛ل عزله المعتصمعابدو ة القلاحل فقيه مام الب ويل تولا ل أخذ عنه اإلتفقه علة أبي يوسف بشير بن الوليد الكنديل فقيه حنفيل 1
 .286ل ص1جل ابن النديمل الفهرس ل 35ل ص2جلسان الميزانل  العسقالنيل. هد238سنة  ةتوفا ألنه لم يقل بخل  القرآنل 

د عن بن أبي ذئب هدل الحافظ الثب  المسندل شيخ ب دادل حدا 134علي بن الجعدل أبو الحسن الهاشمي الجوهريل ولد سنة  2
سنة  ةتوفا  ل وعاصم بن محمد العمري وشعبة وغيرهمل وأخذ الحديد عنهل البخاريل أبو داوودل أبو زرعة وغيرهمل صدو 

 . 361ل 11جالب داديل تاريخ ب دادل . 333ل 1جالذهبيل تذكرإ الحفاظل . هد227
ل 1الصيمريل أخبار أبي حنيفةلج .537ل 8جالذهبيل سير أعالم النبالحل . 373ل ص 6جابن خلكانل وفيا  األعيانل  3

 .174أبو زهرإل أبو حنيفةل ص. 118ص
 .361ل ص 11جالب داديل تاريخ ب دادل  4
 .537ل ص 8جالذهبيل سير أعالم النبالحل  5
 .286ل ص1جابن النديمل الفهرس ل  6
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 .1د علة سير األوزاعيالرا  .2
 .اختالف أبي حنيفة وابن أبي ليلة .3
 .اآلثاركتاب  .4
 .2كتاب أدب القالي .5
 .3األماليكتاب  .6

 
 

 .عليه العلماءوفاته وثناء : سادساا 
 

 .وبدر  فدي عددإ علدوم لبده حتدة صدار المقددم فدي تالميدذا تفقادهحنيفدة و  امده أبدمااللزم أبو يوسدف 
وقددد شددهد لدده . 4"م مددن أصددحاب أبددي حنيفددة فددي أقطددار األرضوكددان أبددو يوسددف هددو المقدددا : "فقيددل عندده

 ة وأثندة عليده ثنداحمكانتده العلميادوأشدار كدذلك للدة  5"فدي علمده الناداتهدو أبصدر " :حنيفة فقال وه أبشيخ
 .6"ه أعلم من عليهال وأومك للة األرضلن يم  هذا الفتة فزنا :" لم يحظ به أحد غيرا فقال

 
العلدددم ال " :ورتدددب المسدددائل ونشدددرها وكدددان يقدددولوقدددد عدددرف أول مدددن ولدددع األصدددول فدددي زمانددده 

 .7"بعله حتة تعطيه كلك يعطيك
 

 

فهو ال يتنكدر ألهدل الفلدل عليدهل فكدان دائمدا   النااتشكر  ثما شكر اهلل  -ه اهللمومن شمائله رح
 .9"وكان يثني علة أساتذته ويترحم عليهما 8"اللهم اغفر لي وألبي حنيفة:" يقول

دثنتدين و اهدد 182سدنة  اآلخرإلخمت ليال خلون من شهر ربيع  -رحمه اهلل –كان  وفاته  انين ثما
قلدداها فددي خدمددة اإلسددالم ( ن سددنةيوسددت ا  تسددع) 63 -رلددي اهلل عندده –ل وبددذلك يكددون قددد عدداح ومئددة

 . 10والتقرب للة اهلل بالطاعا  والنوافل
 

                                                

 .31تم الحديدل ص 1
 .46ل ص1جخليفةل كشف الظنونل  2
 .54ل ص1زادإل أسماح الكتبل ج 3
 .115ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص . 538ل ص 8جالذهبيل سير أعالم النبالحل  4
 .382ل ص 6ج ابن خلكانل وفيا  األعيانل 5
 536ل ص 8جالذهبيل سير أعالم النبالحل  6
 . 384ل ص 6جابن خلكانل وفيا  األعيانل  7
 311ل ص 1 الذهبيل العبرل  8
 .83العمريل الخالف بين أبي حنيفة وأصحابهل ص  9

 .118ل ص1الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج .388ل ص6جابن خلكانل وفيا  األعيانل  10
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 .أبي يوسف في الحسن بن زياد والعالقة بينهما اإلمامأثر : سابعاا 
 

سدددع مددل نلدددوجه الفقهددي وتتا يوسددف هدددو األسددتاذ الثالدددد الددذي جلدددت الحسددن بددين يديددده ليكت أبددو
قشدة االتحداور والمن اكثيدر  ال لذا كان  تربطه بشيخه عالقدة طيبدةل وارتبداط علمدي وثيد ل حيدد كاندمداركه

 اكانددو حدددهما بمناقشددا  اآلخددرل والصددواب دون أن يلددي  أ ل للددة الحدد ا فددي المسددائل مددن أجددل الوصددو 
دال شيد لدراسة الفقه ومراجعدة مسدائلهيذهبان للة مجلت هارون الر  يددل علدة مددى تقددير أبدي يوسدف  مما

موجددودإ فددي كتددب الفقدده اإلسددالميل و واألدلددة علددة ذلددك كثيددرإ  للتلميددذال فقددد كددان يحتددرم آراحاواحترامدده 
 :1الحسن عنه الفقه والحديد وتكثر به تلقاةف

 
 

ليت للرجل : محمدو فقال أبو حنيفة . ومن أمثلة ذلك روايته عنه في مسكلة االستئذان بالعزل
 .يعزل عن زوجته لال بزذنها لن كان  حرإل وبزذن موالها لن كان  أمة أن

 
 

ل فالحسن 2لن اإلذن في ذلك لليها ال للة موالها: وقال الحسن بن زياد رواية عن أبي يوسف
 .يروي عن أبي يوسف ويوافقه الرأي

 
 

ددا فهددو موقددف الحسددن مددن شدديخه أبددي يوسددف فددال يختلددف كثيددرا  عددن موقفدده مددن شدديخه زفددرل  أما
 .بعلها اآلخريوافقه في بعض آرائه ويخالفه في 

 
 

ددا تبددياني يوسددف هددم الددذين أفددادوا الحسددن  احنيفددة وزفددر وأبدد اأبدد :سددب  أن هددؤالح الشدديوخ الثالثددة مما
فدي  رهم مدن الشديوخل كمدا كدان لهدم أثدر كبيدروكاند  عالقتده بهدم أقدوى مدن عالقتده ب يد لأكثر من غيرهم

     .مسيرإ حياته العلمية والفقهية
       

 

 .محمد الشيباني أبرز أصحابه: الفرع الثاني
ددا هم حلقدددة   تلددما أكثددر مددن التالميددذ الددذين كاندد فددي الحقيقدددة أصددحاب الحسددن بددن زيدداد فهددم أما

ددد: بددكنهم يصددلحون للقلدداح وهددم اإلمددامالددذين أشددار للدديهم  ومددن أشددهرهم اإلمددام  وعافيددة لبددن الحسددن محما
ل وكان معظمهم من خيدار القلداإل وسدككتفي فدي هدذا المبحدد لاحوحماد وغيرهمل وقد ولي جميعهم الق

دددهددو لدده  ةالفقدده وأشدددهم اتصدداال  بالحسددن ومرافقدد فددي كشددهرهم وأعظمهددم منزلددةب بددالتعريف  الشدديباني محما
 .برز أصحابهأ
 

                                                

 .137ل ص1جالصميريل أخبار أبي حنيفةل . 121زيادل ص الدباغل الحسن بن 1
 .175ل ص3ن عابدينل حاشية ابن عابدينل جبا 2
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 .سمه ونسبهإ: أولا 
 

هددل 132سدنة بن الحسن بن فرقدد الشديبانيل أبدو عبدد اهللل الفقيده الحنفديل ولدد بواسدط  محمادهو 
ز فدي كثيدر مدن العلدومل ئهدا حتدة تميادلمااتركهدا واسدتوطن ب دداد وأخدذ مدن ع ثدما م فيهدا نشك بالكوفدةل وتعلادو 

 .1القلاح تولاةوكان مشهورا  بالفصاحة والبالغة و 
 

 .طلبه للعلم وشيوخه: اا ثاني
 

يدة الكبيدرإل حيدد ز عدن غيدرا بالنهلدة العلمفي القرن الثاني للهجدرإل الدذي تمياد محمادم ماولد اإل
  .2كان  ب داد حالرإ الدولة والعلم في ذلك العصر

 
ُفطددر عليدده مددن الددذكاح والفطنددة وسددرعة  م منددذ صدد را للعلددم وسدداعدا فددي ذلددك مددامددافانصددرف اإل

داالبديهة وُيسرإ الحال علة خالف أبي يوسف الذي كان فقيرا  يش له طلب المعداح عدن العلدمل  دد أما  محما
علددة أبددي حنيفددةل  تفقاددهو العلددمل فكخددذ العلددم مددن أهلدده لدده ثددروإ سددخية أنفقهددا فددي سددبيل فقددد كددان أبددوا غنيددا  

رحدل للدة المديندة ودرت  ثدما بعددا علدة أبدي يوسدفل  تفقاده ثما طويال ل  هحباه لم يصوحلر مجالسه لال أنا 
علددة مالددك ثددالد سددنينل وروى عندده الموطددكل وكددذلك أخددذ عددن الثددوري واألوزاعددي وغيددرهم مددن مشدداهير 

أبدي حنيفدةل فصدار مرجدع أهدل الدرأي والقيدات فدي حيداإ أبدي  اإلمدامر كثيرا  بالرأي وبفقده ه تكثا لمل لال أنا الع
دفند  العربيدة :" كمدا قدال عنده الرشديد يدوم موتده. 4"كدان مدن أذكيداح العدالم: " العلمداحل فقدال عنده 3يوسدف

فدي كثيدر مدن المسدائلل وجدر  بيدنهم  وقد قابلده الشدافعي بب ددادل وقدرأ كتبدهل ونداظرا. 5"والفقه بالري اليوم
ل للدة سدامعه م خيادل كدان لذا تكلادالناداتوكدان أفصدح " :م الشدافعيمداندةل فقدال عنده اإلمناظرا  كثيرإ مدوا 

 .6"القرآن نزل بل ته أنا 
 

دد اإلمداموهكدذا كدان  دما  فدي الفقده سدواح فدي مدذهب األحنداف الدذي كدان قدد أكثدر التفريددع مقاد محما
تفريعددا ل أو تدويندده آلراح المددذهب فددي كتددب أصددبح  أصددل المددذهب الحنفدديل أو  فيدده حتددة صددار أكثددرهم

                                                

ل 2جزادال مفتا  السعادإل . 184ل ص 4جابن خلكانل وفيا  األعيانل . 245ل ص 4جالوفاحل الجواهر المليةل  وأب 1
الشيرازيل طبقا  الفقهاحل . 134ل ص 3جبالحل الذهبيل سير أعالم الن. 115ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص . 217ص
 .172ل ص 2جالب داديل تاريخ ب دادل . 121ل ص 5جالعسقالنيل لسان الميزانل . 142ل ص 1ج

 134ل ص3الذهبيل سير أعالم النبالحلج.116الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص  ابن. 217ل ص2مفتا  السعادإل ج زادال 2
. 135ل ص3الذهبيل سير أعالم النبالحل ج. 218ل ص2زادال مفتا  السعادإل ج. 116 ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص 3

 .125ل ص1الصيمريل أخبار أبي حذيفةل ج  .172ل ص2الب داديل تاريخ ب دادل ج
 .218ل ص2زادال مفتا  السعادإل ج .185ل ص4جابن خلكانل وفيا  األعيانل  4
 .185ل ص 4جابن خلكانل وفيا  األعيانل  5
 .184ل ص4جابن خلكانل وفيا  األعيانل . 175ل ص2جب داديل تاريخ ب دادل ال 6
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ل مثدل كتابتده 1فيما أخدذ عنده غيدرا مدن أصدحاب المدذاهب األخدرى فدي كتاباتده عدن غيدر المدذهب الحنفدي
 .3صاحبهروايا  الموطك عن  فنسخته تعتبر أصحا  اإلمامعن  2للموطك

 

 .بن الحسن الشيباني محم دتالميذ : ثالثاا 
 

دددقددام  وأقبددل  لفهددابكتبدده العظيمددة التددي ألا  لدور كبيددر فددي نشددر المددذهب الحنفدديبددن الحسددن بدد محما
ذاعتهدددا العلمدداح وأخددذوا عنددده العلدددمل  العلمددداحاسددتمع لليددده عددددد كبيددر مدددن  ل كمدددا4علدددة قراحتهدددا وشددرحها وا 

 اإلمدددامهم وأشدددهر وأخدددذوا عنددده ومدددن أهدددم مدددن أخدددذ عنددده  لف البيدددة أتبدددا  المدددذاهب الفقهيدددة اسدددتمعوا لليددده
عيسدة و  8ابدن سدماعةو  7وهشام بن عبد اهلل الرازي 6وأبو سليمان الجوزجاني -5رلي اهلل عنه -الشافعي
 .10وغيرهم كثيرل  9بن أبان

 

                                                

 .312النشرتيل أبو حنيفة النعمانل ص 1
رواا محمد بن الحسن عن مالكل وروى  .وهو اإلمام مالك بن أنت بن مالك بن عامر األصبحيل أبو عبد اهلل -رلي اهلل عنه -لإلمام مالك 2

ل دار لحياح 312ل ص1جالموطكلاالصبحيل مالك بن أنتل زادال أسماح الكتبل  .يد علة ألف حديد وأثرفيه عن شيوخ آخرينل وفيه ما يز 
 .التراد العربيل مصر

 .135ل ص3جالذهبيل سير أعالم النبالحل  3
وقد سمي  ". بيرلالمبسوطل والزيادا ل والجامع الص يرل والجامع الكبيرل والسير الص يرل والسير الك: "خاصة كتب ظاهر الرواية وهي4

زهرإ  أبو. 218حنيفةل ص أبوزهرإل  أبو. مشهورإ أوروي  عن محمد برواية الثقا ل فهي ثابتة عنه لما متواترإ  ألنهابكتب ظاهر الرواية 
 .381ل صاإلسالميةتاريخ المذاهب 

 . 135ل ص3جالذهبيل سير أعالم النبالحل .114ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص 5
ليمانل الجوزجاني أبو سليمانل الفقيهل صاحب محمد بن الحسنل روى عن ابن المبارك ومحمد بن الحسنل كفر موسة بن س 6

ل 8 التميميل الجر  والتعديلل . 253ل ص2 ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل . القائلين بخل  القرآنل صدو ل صاحب رأي
ل تحقي  231ل ص1ج التركمانيل المقتنة في سرد الكنةل الذهبيل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد اهلل. 145ص

 هد   1418محمد صالح عبد العزيزل الجامعة اإلسالميةل المدينة المنورإل طل 
هشام بن عبد اهلل الرازيل الفقيهل أحد األعالمل روى عن ابن أبي ذئبل وعبد العزيز بن المختار ومالك بن أنت وحماد بن زيدل  7

: رفة وأبن الفرا  وأبو حاتم وحمدان بن الم يرإ ومحمد بن سعد وغيرهمل قال موسة بن نصر سمعته يقولوعنه الحسن بن ع
 .هد211لفا وسبع مائة شيخل توفة سنة ألقي  

 .518ل ص6جالحنفيل هدية العارفينل . 387ل ص1 الذهبي تذكرإ الحفاظل   
أدب "مصنفة وأصول في الفقهل ولي قلاح ب دادل من مصنفاته هو عبد اهلل محمد بن سماعة التميميل كان فقيها ل له كتب  8

ابن النديمل الفهرس ل . ة سنة ثالد وثمانين ومائتينكتب محمد بن الحسن عنهل توفا  ىالمحالر والسجال  رو " و" القالي
 .283ل ص1ج

كان قليل األخذ عن محمد بن  قيل أنه سريع اإلنفاذ للحكمل فقيهل عيسة ابن أبان وهو أبو موسة عيسة بن أبان بن صدقةل 9
" لثبا  القيات"خبر الواحد وكتاب "الحشل وكتاب "كتاب  من مصنفاتهل ولي القلاح عشر سنينل الحسنل كان شيخا  عفيفا ل

 .157ل ص11جالب داديل تاريخ الب داديل  .283ل ص1ج الفهرس ل ابن النديمل .-رحمه اهلل -ة سنة عشرين ومائتينتوفا 
 .283ل ص1جلفهرس ل ابن النديمل ا 10
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دددوهكدذا كددان  بدن الحسددن الددوارد للفقده الحنفددي بعددد وفداإ أبددي يوسددفل لذ هدو امتددداد مدرسددة  محما
بن الحسن الشديباني فجدزاهم اهلل عندا خيدر  محماد ثما ف بكبي يوس ثما أبي حنيفة التي بدأ  به وثني  بزفر 

 .الجزاح
 

 

 .عليه العلماءوفاته وثناء : رابعاا 
 

تدوقيرا  لنفسدهل وكدان أعلدم  العلمداح وأسخاهم يدا ل ومن أشدا  النااتبن الحسن من أكرم  محمادكان 
ددأعلدم بكتداب اهلل مدن مدا رأيد  :" وا عندهبكتاب اهللل ماهرا  في علوم العربية والحسابل قال الناات بدن  محما
ددسدمع  مدن :" قدال الشدافعي. أذكياح العالمو  النااتوكان من أفصح  1الحسن بدن الحسدن وقدر بعيدر  محما

" قيدل ألحمدد بدن حنبدل. فدة بتصدانيفهوهدو الدذي نشدر علدم أبدي حني 2...."وما رأيد  رجدال  سدمينا  أفهدم منده
ددمددن كتددب : مددن أيددن لددك هددذا المسددائل الدقيقددة؟ قددال هددا فددي العلددوم الدينيددةل ل كلا وتصددانيفه كثيددرإ. 3"دمحما
ة فددي الفقدده والعربيددة وقيددل عندده أندده اإلمامددب العلمدداحوقددد شددهد لده  لوعلدة كتبدده يعتمددد الحنفيددة فددي المددذهب

فدي  -رحمده اهلل –ل فمدا  4بالعربيةل والا الرشيد القلاحل وخرج معه فدي سدفرا للدة خرسدان النااتأبصر 
 .  5-رحمه اهلل -هد (183)الري ودفن بها وذلك سنة 

 
 .بن الحسن الشيباني محم دعالقة الحسن بن زياد ب: خامساا 

 

ددد اإلمددامد كتددب التدداريخ بدايددة عالقددة الحسددن بددن زيدداد بلددم تحدددا  بددن الحسددن الشدديباني تحديدددا   محما
لميددذين همددا كتؤ لقا اسددتمرا  ثددما حنيفددةل  أبددي اإلمدداما كددان فددي حلقددة مددلقدداح جمعه لأوا  أنا دقيقددا ل بددل ذكددر  

ددددرحددل بعدددد  ثدددما سدددنوا ل  يانثمدددإ تزيدددد عددن يوسدددف مددددا  ألبددي الحجدداز ومكدددد فيهدددا نحدددو ثدددالد  للدددة محما
  اللقدداحا  بيندده وبددين وتعددددا  ابلددد للددةعدداد بعدددها  ثددما مالددكل  اإلمددامفقدده الحجدداز علددة يددد  تلقاددةسددنوا  ي
علددة  قبالهمددالالصدداحبان شدديخين كبيددرين مددن شدديوخ الفقدده والحددديد بفلددل  أصددبحالحسددن حتددة  صدداحبه

ة بددين زميلددين يتدارسددانل وصدداحبين يتعاونددان فددي وبددذلك كاندد  العالقددة بينهمددا عالقددة علميادد ؛طلددب العلددم
ددديدنهم ونشدر العلدم فددي ربدو  الدبالدل لال أن  أمدوروتعلديمهم  الناداتتفقيده   أوفدر حظدا  فدي العلددمكدان  ا  محما

ومدن أجدل هدذا الفدر  العلمدي بينهمدا از والشدامل فقه العرا  والحج ةه أتيح له تلقا ألنا  محفوظا  منهلأغزر و 

                                                

 .128ل ص1جالصيمريل أخبار أبي حنيفةل  .116ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص 1
ل 1ج الشيرازيل طبقا  الفقهاحل. 135ص ل3ج سير أعالم النبالحل الذهبيل .116ص طبقا  الحنفيةل ابن الحنائيل2 

 .142ص
 .123ل ص1جحنيفةل الصيمريل أخبار أبي  .136ل ص3جالذهبيل سير أعالم النبالحل  3
 .125ل ص1الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج .117ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص 4
ل 1الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج .118ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص. 136ل ص3جالذهبيل سير أعالم النبالحل  5

 .133ص
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دد لإلمدامتتلمدذ  قدد الحسدن أنا  اإلسالميتاريخ التشريع  بكت منالمحدثين  ظهر لبعض بدن الحسدنل  محما
دد اإلمامتاريخ  الظاهر من خالل دراسة لكنا  لذ ه لدم يكدن تلميدذا  لدهل نادالحسدن بدن زيداد أبدن الحسدن و  محما
ددد لإلمددامللددة تلمددذإ الحسددن بددن زيدداد  يشددير د مرجددع واحددديوجدده ال لنادد دددالحسددن و  ل كمددا أنا محما بددن  محما

لدددم يجلدددت و  لواإلفتددداحدريت مدددنهم التاددد كدددلا  تدددولاةهدددد شددديخين مدددن شددديوخ الفقددده و 165الحسدددن أصدددبحا سدددنة 
 .1خر مجلت تلميذحدهما من اآلأ

 

قددددددير إ والتعددددداون والتسدددددم بطدددددابع المدددددودا كانددددد  عالقدددددة مصددددداحبة تتا  يناإلمدددددامة بدددددين لذا فالعالقددددد
 .الحسن بن زياد صاحبهبن الحسن لبعض آراح  محمادعلة ذلك رواية  واالحترامل والذي يدلا 

 
 .تالميذ الحسن بن زياد: الفرع الثالث

 

الحسددن بددن زيدداد مكانددة علميددة جعلتدده مقصددد الكثيددر مددن طددالب العلددم ليكخددذوا عنددهل  لإلمددام نكددا
البلددان  يخقدد ُعدرف مدنهم عددد كبيدرل مدن مشدال و ال يحصدون عدددا   اإلمامفاألئمة الذين أخذوا العلم عن 
 .ومددن أشددهر تالميددذا وأكثددرهم مالزمددة لددهللينددا العلددم بسددعيهم واجتهددادهمل  وأئمددة المسددلمينل الددذين وصددل

 .4وتتلمذ علة يديه خل  كثيرل 3بن سماعة محمادل و 2بن شجا  الثلجي محماد
 

ددنهددؤالح بعددض تالميددذا البددارزين  اكتفيدد  بددذكر وقددد نددهل ونشددروا علمددهل تددكثروا بددهل وأخددذوا ع مما
 .لنا فلل هذا العالم الذي زر  اهلل الخير منه وفيمن تتلمذ عليه يتالحكي بعلهم 

 

 

                                                

 .118ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص. 131ل ص1جالصيمريل أخبار أبي حنيفةل  .123الدباغل الحسن بن زياد ل ص 1
هدل أقبل علة طلب 181عبد اهللل يعرف بابن الثلجيل من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤيل ولد سنة  أبومحمد بن شجا ل  2

الفقه والحديدل العلم لقباال  عظيما ل حتة أصبح لمام أهل الرأيل وفقيههم في زمانهل كان قوي الحجة في العلومل واسع األف  في 
تعلم محمد الفقه والحديد علة الحسن بن زيادل فقد كان غزير و  .ل فانتشر صيته في كل مكانهورع يجيد قراحإ القرآن مع شدإ

كان هذا العالم الجليل و العلمل كثير التعبدل مخلصا  في خدمة الفقه والحديدل فحصل بذلك علة ثناح أهل العلم وثقتهم بهل 
ل كتاب النوادرل كتاب الملاربة في الفقه وكتاب اآلثارتصحيح : مصنفاتهو اظ بكثرإ الحديد وكثرإ التصنيفل معروفا  بين الحف

الب داديل . هد ودفن في بيته المالص  للمسجد266وهو ساجد في صالإ العصر سنة  -رحمه اهلل– ةتوفا الرد علة المشبههل 
تحقي ل . 512ل ص1جيم بن محمد ابن منصور التميميل األنسابل سعيد عبد الكر  والسمعانيل أب. 351ل ص5 تاريخ ب دادل 

 .م1338ل 1عبد اهلل عمر الباروديل دار الفكرل بيرو ل ط
هدل أحد أصحاب الرأيل 131سماعة بن عبيد اهلل بن هالل بن وكيع بن بشر التميميل أبو عبد اهللل الكوفيل ولد سنة بن محمد  3

بن الحسن الشيباني وأبي يوسفل هو من الحفاظل الثقا ل وكان عظيم الور ل دائم التعبدل تولة القلاح بب دادل يروي عن محمد 
يل النوادر ألبي يوسف ومحمدل أدب القال: من مصنفاته". ما  ريحانة أهل الرأي: "كثير الصالإل قال عنه يحية بن معين

 .341ل ص5جادل ل الب داديل تاريخ ب د313ل ص5جالمزيل تهذيب الكمالل . هد236سنة  ةتوفا 
 .133أبو زهرإل أبو حنيفةل ص .13ل صاإلمتا الكوثريل  4
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 .نات شخصية الحسن بن زيادمكو  : المطلب الرابع
 

فددي التدداريخ مكونددا  أد  للددة نجاحدده وبلوغدده درجددة عاليددة فددي المجتمددع  لكددل شخصددية عظيمددة
 .الذي يعيح فيه

 

عن مكونا  شخصية الحسن بن زياد ألقدف علدة األسدباب التدي أد  للدة  هذا المطلبتحدد ي
 .بلوغه هذا الدرجة

 
 

لقيةمكو  : األولفرع ال  .نات الحسن الخ 
 

صدددف الحسدددن بدددن زيددداد بصدددفا  خلقيدددة وفلدددائل عظيمدددة مدددن بدددر ووفددداح وشدددجاعةل وصدددد ل اتا 
بداحل  خددالصوا  مددا :" فقددالوا عندده. ه حسددن الخلدد ن بكنادفتل وقددد وصددفه المؤرخددو إ فدي الددنا فددي العمددل وعددزا  وا 

ر فهمدددده وعلمددده وزهدددددا رأيددد  أحسدددن مددددن الحسدددن بددددن زيددداد وال أقددددرب مكخدددذا ل وال أسددددهل جانبدددا  مددددع تدددوفا 
 .1"وورعه

 
كددان الحسددن حافظددا  لفلددل شدديوخه وأصددحابه الددذين أحسددنوا لليدده بعلمهددمل فكددان يددذكر صددفاتهم و 

أبددي حنيفددة الكثيددر مددن المسددائل والفتدداوى  مدداماإلويمدددحهم ويددروي عددنهم وينشددر علمهددمل حيددد روى عددن 
 .2وغيرها

 
ومددن أخالقدده الكريمددة أيلددا  صددبرا فددي  لوكددل علددة اهللإ التا قوى والزهددد وشدددا صددف الحسددن بددالتا اتا و 

كددان :" أبددي يوسددف وزفددرل فقددال عندده المؤرخددون خيةعلدديم أكثددر مددن شدديعة صدددرا فددي التا طلددب العلددم وسدد
 .3"فر وأبي يوسف في الفقهالحسن أوسع صدرا  للة التعليم من ز 

 
لطانل والدددليل علددة ذلددك اسددتقالته مددن فت ال رغبددة لدده فددي جدداا وال سددكددان متوالددعا  عزيددز الددنا و 

 .4منصب القلاح
 

                                                

. 135ل ص1ل الصيمريل أخبار أبي حنيفةلج315ل ص7الب داديل تاريخ ب دادلج .56ص ل2جفاحل الجواهر المليةلالو أبو  1
 .133أبو زهرإل أبو حنيفةل ص

 .133أبو زهرإل أبو حنيفةل ص .113نفيةل صابن الحنائيل طبقا  الح. 135ل ص1جريل أخبار أبي حنيفةلميالص 2
 .133ل ص 1جل الجواهر المليةل الوفاح أبو 3
ل 2أبو الوفاحل الجواهر المليةل ج. 136-135ل ص1الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج .314ل ص7جالب داديل تاريخ ب دادل  4

 .56ص
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إ فكخطدك ولدم يعدرف الدذي مدرا  أفتدةه نادور  والخدوف مدن اهلل فقدد روي عنده أوكان الحسن شدديد الد
ال  امددايددوم كددذا فددي مسددكلة فكخطددكل فمكددد أي ياسددتفت الحسددن أنا  النادداتاسددتفتاا فدداكترى مناديددا  ينددادي فددي 

 .1يفتي حتة وجد صاحب الفتوى فكعلمه بالصواب
 

ليكده كمدا كدان يكسدو ممااه كدان يكسدو ل فقدد روى عنده أناد2ة وأتباعهداا  للسدنا ُمحبا  -وكان رحمه اهلل
 .خاذا قدوإ حسنة لهواتا  -ص–للرسول  حباهفهذا دليل علة . 3نفسه

 
يساوي بين النات معاملةل فكان ال يفر  بين األمير والرعية فالنات عندا وكان رحمه اهلل  

ومحاربته للبد  التي ما أنزل بها  قصانسواسية ومن مظاهر حبه للسنة محافظته عليها من الزيادإ والن
 .4من سلطان
 

علددة تجريحدده والطعددن فيددهل  بعلددهمفموقددف الحسددن مددن أهددل البددد  واألهددواحل هددو الددذي حمددل 
 .هاية للة حجبه عن مجلت الرشيد  في النا بعدإ تهم أدا  واتهامه

 

ه كدددان فتل فقدددد روي أنادددبددداهي بدددالعلم واإلعجددداب بدددالنا التا  كدددان الحسدددن شدددديد التوالدددع ال يحدددبا و 
دإل الحسددن مسدكلة معقادد فدكلقةسددلونا  :فقدال الرشدديد يومدا   لوهنداك عدددد مدن الفقهدداح ليحلدر مجلدت الرشدديد
فددداحل فقدددال لددده خللة ليسددد  مدددن المسدددائل التدددي تطدددر  فدددي مجدددالت الن هدددذا المسدددكلفقدددال لددده أبدددو يوسدددف 

 ؟5فلم قال سلونا: اللؤلؤي
 

بدالعلم فداخر بداهي والتا الخليفدة بحدب التا  صدافألتا تده من جواب اللؤلؤي ألبدي يوسدف كراهيا  يتالح
 .د  من فخرا بسرعة فهمهدإ أحرجته وحا عليه مسكلة معقا  ألقةلذا  ؛وسرعة الفهم

 

                                                

 .12ل ص2الحنبليل شذرا  الذهبل ج. 316ل ص7جالب داديل تاريخ ب دادل . 111الذهبيل تاريخ اإلسالمل ص 1
ل 7جالب داديل تاريخ ب دادل . 56ل ص 2جالوفاحل الجواهر المليةل  وأب. 135ل ص 1جأخبار أبي حنيفةل  ريلميالص 2

 .314ص
 .137ل ص1الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج .314ل ص7جالب داديل تاريخ ب دادل . 113ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص  3

 .56ل ص2حل الجواهر المليةل جأبي الوفا
 .137ل ص1الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج  4
 .137ل ص1الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج .17الكوثريل اإلمتا ل ص  5
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را شددديد كدددان يحتددرم الحسدددن ويقددددا الرا  شددديد والحسددنل لال أنا التدددي كانددد  بددين الرا  فمددع كدددل المواقددف
 .1ن يحية حينما استفتاا الرشيدامأة حدد معه في قصا  مثلما لورعه وشجاعته وجرأته في قول الح 

 
 .صفات الحسن العقلية: الثاني فرعال
 

امتداز  بدده مددن شددجاعة مددا ب عاليددةلحسددن لددم تحددظ بهدذا المكانددة الة اشخصديا  أنا فيدده  ال شددكا مدا م
د  لده ندا  ثقافيدة مهادوصراحة وتوالع ووفاح وصبر فحسبل بدل بمدا رافقهدا مدن خصدائص ذهنيدة ومكوا 

 جيدددمددن اسددتعداد  اهلل هلددها فطددري يرجددع للددة مددا وهبددإل بعل وهددي أمددور عدددا كبيددرجددا  العلمددي الهددذا النا 
أريدد  :أبدا حنيفدة أراد أن يختبدرال فقدال لده فقدد روي عدن الحسدن أنا  .2والفطندة الندادرإ ي العلمل كالذكاحلتلقا 

وال  أنثيدينعندز ولدد  ولددين ال ذكدرين وال :" أجبتني تقدر علة التعلم للفقه قدال أن أسكلك عن شيح فزنا 
 لوأحدددهما أبدديض لواآلخددر أنثددة لالولدددان أحدددهما ذكددر: أسددودين وال أبيلددينل فرفددع الحسددن رأسدده وقددال

 . 3"ذكائهواآلخر أسودل فتعجب من 
 
 

وبعلدددددها كسدددددبي يرجدددددع للدددددة ثقافدددددة عصدددددرا ومحاولتددددده اإللمدددددام بجوانبهدددددا المهمدددددة لكدددددل فقيدددددهل 
الحسددددن كددددان م رمددددا  بعلددددم الفقدددده ودراسددددته وتدريسدددده وتدوينددددهل كمددددا  مددددن خددددالل مددددا سددددب  أنا  تبدددديان وقددددد

 اهدددددتم بعلدددددوم أخدددددرى كثيدددددرإ لال أنا و علدددددم الحدددددديد حريصدددددا  علدددددة حفظددددده وكتابتددددده وروايتدددددهل  كددددان يحدددددبا 
همدددددا الطريددددد  المؤديدددددة لفهدددددم كتددددداب اهلل وتفسددددديرال فقدددددد كدددددان ألنا  ؛امددددده كدددددان بالفقددددده والحدددددديداهتم جدددددلا 

ددددد دددددقددددددوإ الحسدددددن فدددددي ذلدددددك شددددديوخه األجا ون بالفقددددده والحدددددديدل فالحسدددددن الح وتالميدددددذا الدددددذين كدددددانوا يهتما
مددددن الكثيددددر يكددددون قددددد حفددددظ  أنا  م فتددددرإ طويلددددة البدددددا صدددداحبهالددددذي تتلمددددذ علددددة أيدددددي هددددؤالح وأمثددددالهم و 

  .يداألحاد
 

ه كتدب فدروي عنده أناد لن فقدد كثدر حديثدهو الحسن عنهم الحديد كثير  تلقاةذين الشيوخ ال وبما أنا 
 اد هددذا العددددل فددردا يحتدداج لليهددا الفقهدداحل وقددد اسددتكثر بعددض النقادد حددديدعددن ابددن جددريش اثنددي عشددر ألددف 

ن ألدف و ف وسدبعذكر في تصدانيفه نيد بن شجا  محمادمنهم  ؛بعض تالميذ الحسن عليهم الزرنوجي بكنا 
كمدا  تفقادهللحسن أنه كتب اثني عشر ألدف حدديدل فالحسدن بددأ فدي ال العلماحُيقر  حديدل فمن العدل أنا 
ددذكددر  سددابقا  وهددو ابددن  وأفتددة بعددد ذلددك أربعددين سددنة أخددرىل  لان ولددم يبدد  علددة الفددراح أربعددين سددنةثما

                                                

ل 3ابن خلدونل تاريخ ابن خلدونل ج .332ل ص8جل اإلسالمل الذهبيل تاريخ 126ل ص1جالصيمريل أخبار أبي حنيفةل 1
 .273ص

 .145زيادل ص الدباغل الحسن بن 2
 .145ل صالمصدر الساب  3
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دثين ونالد  أحاديثده اهتمدام أهدل العلدم بده الكثيدر مدن المحد هدتما ان حافظا  كبيدرا  ومحددثا  جلديال  فالحسن كا
 .  1حتة عصرنا الحالر

 

 .آثار الحسن بن زياد: خامسالمطلب ال
 

هددددددددذا  تددددددددرك مؤلفددددددددا  كثيددددددددرإل غيددددددددر أنا  -رحمدددددددده اهلل –حسددددددددن أن اللددددددددم يددددددددذكر المترجمددددددددون 
دددددتهدددددا المؤلفددددا  علدددددة قلا   العلمددددداحوكتبددددده التدددددي ذكرهدددددا . بدددددالقبول العلمددددداحاهددددا وتلقا  لفدددددي مولدددددوعها ةمهما

 :هي
 

 .2تهاد ألبي حنيفةل يحتوي علة ما رواا عنه من المسائل وأدلا المجرا  .1
 .أدب القالي .2
 .الخصال .3
 .معاني اإليمان .4
 .النفقا  .5
 .الخراج .6
 .الفرائض .7
 .3الوصايا .8

 

 .5اا التكمال كتابا  آخر سما  4السارخسينسب لليه و 
 

 التهمدة: هدي ذكدر الكدوثري فدي كتابده ثدالد كتدب أخدرىو  6نسب لليه المؤرخون كتاب المقاال و 
 .8والجنايا  7األماليواإلجارإ والصرف و 

                                                

 .314ل ص7الب داديل ج .115الزرنوجيل تعليم المتعلمل ص  1
أبو زهرإل أبو  .113ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص. 288ل ص 1جابن النديمل الفهرس ل . 15الكوثريل اإلمتا ل ص 2

 .133حنيفةل ص
 . المصادر السابقة 3
بسوطل لمامل و بكرل السرخسيل ُذكر في الهدايةل اإلمام الكبيرل شمت األئمةل صاحب الممحمد بن أحمد بن أبي سهل أب 4
ل 2جهدل ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل 431سنة  ةتوفا  المبسوطل السير الكبيرل: من مؤلفاته لأصوليو  فقيهو حجةل و عالمةل و 

هدل ابن قطلوب ال زين قاسمل  1324ل 1سعادإل طل مطبعة ال158الُلكنويل محمد بن عبد الحيل الفوائد البهيةل ص .23ص 
 .234مل ص1362تاج التراجمل مكتبة المثنةل 

 .15ل ص114ل ص 31جالسرخسيل المبسوطل  5
 .113ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص 6
 .133أبو زهرإل أبو حنيفةل ص .15الكوثريل اإلمتا ل ص 7
 .164ل ص 1جحاجي خليفةل كشف الظنونل  8
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 الفصل الثاني
 .الحسن بن زياد فقيهاا  

 أصول الحسن بن زياد:األولالمبحد 
 .القرآن الكريم: األولالمطلب 

 .السنة النبوية: المطلب الثاني
 .اإلجما : المطلب الثالد
 .قول الصحابي: المطلب الرابع

 .القيات: المطلب الخامت
 .االستحسان: طلب السادتالم

 العرف  :المطلب السابع
 .االستصحاب :المطلب الثامن
 .مكانة الحسن بن زياد في االجتهاد واإلفتاح :المبحد الثاني

 .مكانة الحسن بن زياد في االجتهاد :األولالمطلب 
 .مكانة الحسن بن زياد في اإلفتاح :المطلب الثاني
 .فتوى في المذهب الحنفيالقول الذي عليه ال:  المطلب الثالد
 .بعض المسائل التي أفتة بها الحسن بن زياد: المطلب الرابع
 .ثر الحسن بن زياد في الفقه الحنفيأ: المبحد الثالد

 .التعريف بالمذهب الحنفي :األولالمطلب 
 .ثر الحسن بن زياد في الروايةأ :المطلب الثاني
 .ثر الحسن بن زياد في التخريشأ :المطلب الثالد
   .ثر الحسن بن زياد في التفريعأ :المطلب  الرابع
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 .أصول الحسن بن زياد: المبحث األول
 

والددليل علدة ذلدك مدا كدان  لالحسدن بدن زيداد كدان فقيهدا  مجتهددا   كتب الفقده واألصدول أنا   ذكر 
يه   فيمدا أثدر عنده مدن فدرو  فقهيدة خدالف فيهدا معاصدر ة في استنباط األحكدام تجلاديبذله من جهود فكريا 
دد مددن الفقهدداحل ولكددنا  د الهددوى أو هددا لددم تقددم علددة مجددرا ة ووعددي يدددرك أنا بدقادد االختالفددا ل فددي هددذا المتكما
نامداو الظدن أو التخمدينل  د الحسدن ومخددالفوا اسددتند  للدة أصدول فقهيددة وقامد  علدة قواعدد أصددوليةل قياد ا 

فمدا ل 1بدين الفقده وأصدوله االرتبداطإ هم بهال ال يحيدون عنهال وال يخرجون عدن حددودهال وذلدك لشددا أنفسُ 
 نفسه؟قيد الحسن بها هذا األصول والقواعد التي 

 

دد دددؤال الدددكتور يجيددب عددن هددذا السا هندداك صددعوبة فددي الحددديد عددن  أنا :" فيقددول 2سددوقيالدا  محما
دددأصددول  ة األئمددة ز بوجدده خدداص علددة شخصدديا كتددب أصددول الفقدده تركادد ألنا وألددربه مددن الفقهدداح؛  محما

بل أو تجمدل فدي التعبيدر دون أن تشدير للدة التبداين غالبدا  بدين فقهداح المدذهب الذين عزي  للديهم المدذاه
ايددذهب األحندداف أو ا: الواحددد فددي األخددذ بكصددل أو قاعدددإل فهددي تكتفددي أحيانددا  بقولهددا لكيددة للددة كددذال لما

كددان الحددديد عددن أصددول  ثددما لكيددة وبعددض األحندداف مددثال ل ومددن لمااوبهددذا يكخددذ الشددافعيل وهددو مددذهب ا
المددذهب يحتدداج للددة اسددتقراح كامددل آلراح هددؤالح الفقهدداحل واسددتخالص أصددولهم منهددا بصددرف  غيددر أئمددة

 .  4 3"ها أو بعلها مع أصول أئمة المذاهب أو سواهم من الفقهاحفاقها كلا ظر عن اتا النا 
 

لده أصدوال  فقهيدة قامد   من يمعن نظرا في آراح الحسن الفقهيةل ويعمدل فكدرا فيهدال يجدد أنا  لذن
هددا لدم تكددن مدوندة آنددذاك بددل عليهددا اسدتنباطهل وي لددب علددة الظدن أنا  ُبنديل وقواعدد أصددولية عددهو ر عليهدا ف

نتدده مددن فهددم النصددوص فهمددا  صددحيحا ل كاندد  م روسددة فددي عقلددهل ومرسددومة فددي ذهنددهل وهددي التددي مكا 
لكددالم هدذا ا نا ا  و :" فيقددول 5زهدرإ يد هدذا الكددالم الشديخ أبددويؤيادد لوجعلتده يددرك مقاصددد الشدر  لدراكددا  سدليما  

 نا لذلددك الجددزح حدد  ال ريددب فيددهل لذ  وأنا  لنوا هددذا األصددولأئمددة المددذهب الحنفددي لددم يدددوا  علددة أنا يدددل 
هدددا كدددان مالحظدددا  فدددي بعدددض هدددذا األصدددول أو جلا  ا نقطدددع مدددع ذلدددك بدددكنا التددددوين جددداح بعدددد ذلدددكل ولكناددد

                                                

 .175الدباغل الحسن بن زيادل ص. 3ل ص1جالمبسوطل خسيلالسرا  1
 .11لفقه اإلسالميل مقدمة الكتاب صاإلمام محمد بن الحسن الشيباني وأثرا في االدسوقيل  2
 .132الدسوقيل محمدل اإلمام محمد بن الحسن الشيباني وأثرا في الفقه اإلسالميل ص  3
 .214لة الشريعة اإلسالميةل صدخل لعمر سليمان وعبد اهلل األشقرل الماألشقرل  4
حدى مدن محافظة ال ربيةل بدأ لحلة الكبرىل مل في الم1838أبو زهرإل محمد بن أحمد بن مصطفة بن عبد اهللل ولد عام  5

مل دخل مدرسة القلاح 1316الشيخ حياته العلمية في الكتابل فكتم حفظ القرآن الكريمل وتعلم مبادئ العلوم الدينيةل في عام 
يل تولة مناصب عدإ في كلية أصول الدينل والحقو ل واختير علوا لمجمع البحود اإلسالمية باألزهرل من مؤلفاته الشرع

 م1337. ل الفكر العربيل القاهرإ3أبو زهرإل محمدل أصول الفقهل ص. أصول الفقهل الجدل اإلسالمي



 

48 

 

حوا بعدددد لألصدددول كدددان مدددن عمدددل مدددن جدددا واالسدددتداللومهمدددا يكدددن مدددن أمدددر فتبويدددب العلدددم  لاسدددتنباطهم
 .1"األئمة

 

 ة ها لم تكن مدونا نا الحسن بن زياد كان  له أصول بنة عليها أحكامه لال أ سب  أنا  مماا تبياني
 .2دوين جاح بعد عصرهمالتا  نا أحيد 

 

دداو  دروسدده األولددة فددي  تلقاددةعلددة يديدده و ل للحسددنل أبددو حنيفددة هددو األسددتاذ األوا  اإلمددامكددان  لما
أبددو حنيفددة لذن هددو أعظددم شخصددية  اإلمددامل فقددد كددان عامدداشددرين الفقددهل وفددي صددحبته أملددة نيفددا  وع

ن شديخه لدم تكدن منزلدة الحسدن مد وكان فقهه أوسع ينبو  استقة الحسن مندهل غيدر أنا  لر  في تكوينهأثا 
ة ندة وفهدم ودرايدةل فدال عجدب أن تكدون أصدوله الكليادبعل بل كان  منزلة المجتهدد عدن بيا د المتا منزلة المقلا 

 .  3"ان هذا هو شكن كل تالميذا الكباروك لأصول أستاذا
 
 

دددددأبدددي يوسددددف و  :أبددددي حنيفدددة هددددي أصددددول جميدددع أصددددحابه الكبددددار اإلمددددامكصدددول ف وزفددددر  محما
وأصددحابه فدي بعدض المسدائل التددي تنددرج تحد  هددذا  اإلمدامالحسددن قدد خدالف  لال أنا . والحسدن بدن زيداد

نشدوبه فدي  السدرا  ألنا ل اإلمدامانتهجده هذا الخالف ال يعني الخدروج علدة المدنهش الدذي  لال أنا . األصول
 .4"طبي  عليهاهو اختالف أفهامهم حيال هذا األصول أو اختالفهم في التا 

 

 

حنيفددددة وأصددددحابه بكصددددحاب  وبددددأ اإلمددددام فيقددددول بعددددد أن نعدددد ا  5ير عددددن هددددذا الشهرسددددتانويعبادددد
ه فددددي الحكددددم ويخالفوندددد مددددا يزيدددددون علددددة اجتهددددادا اجتهددددادا  ربا  – اإلمدددداموهددددؤالح يقصددددد أصددددحاب :"الدددرأي

 . 6"والمسائل التي خالفوا فيها معروفة االجتهادي
                                                

 21أبو زهرإل محمدل أصول الفقهل ص 1
طهمازل . 371أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص .74الدباغل الحسن بن زيادل ص. 13-12أبو زهرإل أبو حنيفةل ص 2

هدل 1413ل 1ل دار القلمل  دمش ل والدار الشاميةل بيرو ل ط13ل ص1عبد الحميد محمودل الفقه الحنفي في ثوبه الجديدل ج
 .م1338

 .371ةل صأبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالمي .182الدباغل الحسن بن زيادل ص  3
 .14ل طهمازل الفقه الحنفي في ثوبه الجديدل ص13خفيفل أسباب اختالف الفقهاحل صعلي ال 4
هدل نشك 467هو محمد بن عبد الكريم أبو الفتح الشافعيل المتكلم والمؤلف المشهورل ولد بشهرستان الواقعة شمال خرسان سنة  5

الحسن المدائني وغيرال بدأ التعلم منذ ص رال  والقاسم األنصاري وأب ووأبشيوخ عصرا منهم أحمد الخوافي ة العلوم علة بها وتلقا 
بن قالي شهبةل . ده548سنة  ةتوفا  لبر  في الفقه والكالمل من مصنفاتهل نهاية اإلقدامل كتاب الملل والنحلل تلخيص األقسامو 

بد العليم خانل عالم الكتبل بيرو ل ل تحقي  الحافظ ع324ل ص1 أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمرل طبقا  الشافعيةل 
ل تحقي ل محي الدين علة نجيبل 212ل ص1ابن الصال ل تقي الدينل أبو عمرول طبقا  الفقهاح الشافعيةل  . هد1417ل 1ط

 .م1332ل 1دار البشائر اإلسالميةل بيرو ل ط
حقي  محمد سيد كيالنيل دار المعرفةل ل ت217ل ص1جالشهرستانيل محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمدل الملل والنحلل  6

 .هد1414بيرو ل 
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الحسدن حنيفدة التدي هدي أصدول  يأب اإلمامالحديد عن أصول  مبحدسكقتصر في هذا اللذلك 
 .بن زياد وبعض المسائل التي تندرج تحتها بشكل مختصر وموجز

 
 

 .القرآن الكريم: المطلب األول
 

يعدددرف  الكدددريم لددديت تعريفدددا  بدددهل فهدددو أشدددهر مدددن أنا  والحدددديد عدددن األصدددل األول وهدددو الكتددداب
 .وهناك مؤلفا  كثيرإ تناول  هذا األصل بالبحد والدراسة

 
 

 .السنة النبوية: المطلب الثاني
 

 

ة الحسدن بدن زيداد فدي اسدتنباط األحكدامل فهدو السدنا  اإلمداماني الدذي اعتمدد عليده األصل الثا  أمااو 
ل وهدو الكتداب انيدة التدي تلدي األصدل األوا فقهاح يكتي فدي المرتبدة الثا جميع ال فا باتا بويةل وهذا األصل النا 

 ص -سدول حدين أرسدله الرا  -رلي اهلل عنده -2وخير دليل علة ذلك هو حديد معاذ بن جبل. 1الكريم
 .3للة اليمن -

 
 
 
 
 
 

                                                

 .373-371أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص .133الدسوقيل اإلمام محمد بن الحسنل ص  1
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوت األنصاريل الخزرجيل أبو عبد الرحمنل من أعيان الصحابةل شهد بدرا  وما بعدهال كان لليه  2

العسقالنيل أحمد بن . 535ل ص1جالذهبيل تقريب التهذيبل . هد18بالشام سنة  ةتوفا ي العلم باألحكام والقرآنل المنتهة ف
 . 163ل ص3جحجرل اإلصابة في تمييز الصحابةل 

: أقلي بكتاب اهلل قال: لما أراد أن يبعد معاذا  للة اليمن قال له كيف تقلي لذا ُعرض لك قلاح قال -ص –ن الرسول ل 3
فبسنة رسول اهلل قال فزن لم تجد في سنة رسول اهلل وال في كتاب اهلل قال اجتهد رأيي وال ألو : لم تجد في كتاب اهلل قال فزن

السجستيانيل سليمان بن األشعدل سنن ". الذي وف  رسول اهلل لما يرلة رسول اهللهلل الحمد "فلرب رسول اهلل صدرا وقال 
ل تحقي  محمد محي الدين عبد 3532رقم الحديدل  ل313ل ص3اد الرأي في القلاحل جكتاب القليةل باب اجتهأبي داوودل 

الترمذيل سنن . مؤسسة قرطبةل مصر. 2216ل حديد رقم 231ل ص5جمسند أحمدل  لحمدأ. الحميدل دار الفكرل بيرو 
ن هذا الوجه أال نعرفه لال هذا حديد : باب ما جاح في القالي كيف يقليل وقالتحقي  أحمد محمد شاكر وآخرونل الترمذيل 

ل دار لحياح التراد العربيل 1328ل ورقم 1327ل حديد رقمل 616ل ص3جوليت لسنادا عندي بمتصلل سنن الترمذيل 
 .بيرو 
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دد  لددة لدده فددي بيددان األحكدداماني بعددد القددرآن الكددريم الددذي جدداح  مكما بويددة هددي األصددل الثاددنة النا فالسا
كاند  سدنة ألدذا يجدب العمدل بمقتلداها سدواح  ؛مطلقده  دص  عامة وقيادعية ففصل  مجمله وخصا الشر 

 .4ثقة ثبتا هويار بشرط أن يكون  3حادآأو خبر  2أو مشهورإل 1متواترإ
 
ددالسددنا  الحسددن بددن زيدداد كددان يعدددا و  ولددذلك بنددة فقهدده عليهددا كمددا فددي ذلددك شددكن  لةة المتددواترإ حجا

:" عدن ذلدك قدائال   السارخسدير والحكم علة جاحدها بالكفرل وقد عباد لعمل بهاجميع الفقهاح في وجوب ال
ل ولهدذا لدم أجدد 5"اب  بدالمتواتر مدن األخبدار علدم لدروري كالثابد  بالمعايندةالثا  ئنا أنا لمااالمذهب عند ع

د ول ة رسدشديئا  مدن سدنا  واة األحنداف أو غيدرهم مدن جمهدور الفقهداح خدالفالحسن بدن زيداد وال أحددا  مدن أئما
 .6"ابتة بطري  التواترالثا  -ص –اهلل 

 

 

حنيفدة الدذي  وبده شديخه أبد بده كمدا كدان يعتددا  يعتددا ه كدان موقف الحسن من خبر اآلحداد فزناد أماا
 .كما ذكر  سابقا   7االحتجاجفي  اآلحادكان أول الفقهاح قبوال  ألحاديد 

 

 

ددالددح تا ا  ا  مصدددر  وآحادهدداومشددهورها نة متواترهددا الحسددن بددن زيدداد كددان يكخددذ بالسادد ملددة أنا  مما
 .شريعل شكنه في ذلك شكن شيوخه من األحناف وجمهور الفقهاحمن مصادر التا 

 

 

ددا ددابالنسددبة  أما ددأثددر عندده مددن مسددائل خالفيددة مبنيادد لما هددا فددي في االخددتالفنة ال يرجددع ة علددة السا
نامداو نة أو رفلدهال بع في العمدل بالسادالحقيقة للة المنهش المتا  ذا المدنهش فدي األخدذ يرجدع للدة تطبيد  هد ا 

 لعندددا حا خددر مددن طريدد  روايتدده للحددديد الددذي صددلددم يددتح لآ لكددل واحددد مددنهم مددا أتدديحباألحاديددد حيددد 
نة أو التحقيد  مدن صدحتهال لذ ليسدوا سدواح فدي معرفتهدا مدن حيدد السادللدة ة ومن هنا تفداوتوا فدي اإلحالد

                                                

هي ما نقله قوم تحيل العادإ اجتماعهم وتواطئهم علة الكذب لكثرإ عددهم وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم وهكذا : السنة المتواترإ 1
الماردينيل شمت الدين محمد بن عثمان بن عليل . 282ل ص1جخسيل أصول السرخسيل السرا . -ص –يصل رسول اهلل حتة 

مل اآلمديل علي بن محمدل 1333ل 3ل تحقي ل عبد الكريم بن عليل مكتبة الرشيدل الرياضل ط213ل ص1األنجم الزاهرا ل ج
 .هد 1414ل 1الكتاب العربيل بيرو ل طل دار 25ل ص2أبو الحسنل اإلحكامل تحقي  سيد الجميليل ج

وتابعهم فهو باعتبار األصل من  لالتواتر ثم تواتر عهد التابعين هي ما رواا من الصحابة عدد ال يبل  حدا : السنة المشهورإ 2
لكتب دار ا. 534ل ص 2ل جالبخاريل عالح الدين عبد العزيز بن أحمدل  كشف األسرارل تحقي ل عبد اهلل محمود عمر. اآلحاد

 م1337هدل 1418العلميةل بيرو ل 
البخاريل كشف . هو خبر يرويه الواحد أو االثنان فصاعدا  وال عبرإ للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر: خبر آحاد 3

 . 538ل ص 2األسرارل ج
 .371أبو زهرإل تاريخ المذاهب الفقهيةل ص. 24ل ص1جيل أخبار أبي حنيفةل ر ميالص 4
 .231ل ص1جخسيل خسيل أصول السرا السرا  5
 .231ل ص1جل المصدر نفسه 6
 . 33ل ص1جالشوكانيل لرشاد الفحولل  7
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ؤخدذ بده مدن الحدديد ومدا ال يؤخدذ نة يعدرف مدا يبالساد عالمداالحسدن كدان  أنا  حة واللعفل وقدد مدرا الصا 
  1.به

 
 

ال  علدة كثيدر مدن األحاديددل ومعرفدة مددى طادع به الحسن من عمر قد ساعدا فدي االما تمتا  أنا  وويبد
ةل فكدان هم بطدر  قويادهدا لدم تصدح عنددوأصدحابهل أو وصدل  للديهم ولكنا  اإلمدامصدل تما لم تهال وربا صحا 

 . 2للة هذانهم في بعض المسائل يرجع بي ئالخالف الناش
 

 .3اإلجماع: المطلب الثالث
 

دددا  لجمدددا ا أصدددال  هدددو الدددد فهدددو اإلجمدددا ل واإلجمدددا  الدددذي أخدددذ بددده الحسدددن وعددددا األصدددل الثا  أما
قائمددا  علدددة  لجماعدداعلددة مددا تددواتر نقلدده مددن األخبددار واألفعددال أم كددان  لجماعدداسددواح أكددان . الصددحابة
 .االجتهاد

 
 

 .4قول الصحابي: المطلب الرابع
 

ن قدد ارتلدة الحسدن بدن زيداد كداالصدحابيل ف صل الرابع عندد الحسدن بدن زيداد فهدو قدولاأل أماا
 ث  سدابقا  والحسدن كمدا تحددا بي حنيفة عن فهم ودراية فكان يجتهد فدي األخدذ بهدال أ اإلمامأصول أستاذا 
ددكددان شددديد اإلتا  زيددل وعدداينوا التن -ص–هددؤالح الصددحابة الددذين عاشددوا مددع الرسددول  أنا  نة وال شددكا بددا  للسا

قدددد حددددث  لهدددم وقدددائع مختلفدددة فدددي عصدددر الرسدددالةل فسدددكلوا الرسدددول عنهدددا أو . وشددداركوا جهدددادا العظددديم
هم عليهال أو أرشدهم للة وجه الصواب فيهدا فيكدون فقههدم بهدذا المثابدة لذن جدزحا  مدن اجتهدوا فيها فكقرا 

 .  5و مذهب أبي حنيفةعند الحسن بن زياد وهذا ه االجتهادالصحابة أولة من  تبا انةل لذا كان السا 
 

                                                

 .134الدباغل الحسن بن زيادل ص 1
.135الدباغل الحسن بن زيادل ص2
فدي  لمينمدن المسد المجتهددين جميدع وفدي االصدطال  هدو عبدارإ عدن اتفدا . علة الشيح والتصميم عليه  اإلجما  ل ة هو العزم 3

ل هدو حكدم مدن األحكدام الشدرعية علدة أمدر مدن األمدور بعد وفاإ الرسول صلة اهلل عليده وسدلم هذا األمة في عصر من العصور
رخسيل أصول السا . 337ل ص3جالبخاريل كشف األسرارل. الفعل أوالقول  أواالشتراك في االعتقاد : ل المقصود باالتفا العملية

ل 3اآلمدديل األحكدامل ج. 357الشدوكانيل لرشداد الفحدولل ص .24ل ص1جل التعريفدا ل الجرجداني. 235ل ص1جرخسديل السا 
 .277ص

 الصحابة ولم يكن فيه مخالفة صريحة لدليل شرعيل وتسمة هذا المسدكلة عندد األصدوليينل بكسدماح منهدال من وما ثب  عن أحد4
ل تحقي  محمدد 353ل ص4جط في أصول الفقهل الزركشيل بدر الدين محمدل البحر المحي .قول الصحابي أو مذهب الصحابي

اعه للة اعتبدارا حجدة يجدب أتبوقد ذهب أبو حنيفة وأكثر . م2111هدل  1421ل 1محمد ناصرل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط
 .العمل به

 .133الدباغل الحسن بن زيادل ص  5
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دد تدده بددين المصددادر عنددد الحسددن بددن زيدداد متددكخر عددن حابي مددن حيددد ترتيددب حجيا لذا  فقددول الصا
 :الة علة ذلكومن المسائل الدا ل أبي حنيفة اإلمامواإلجما  كما هو مذهب  لنةالسا 

 

سكنة أهل الذمة فدي أمصدار المسدلمين اختلدف فقهداح المدذهب الحنفدي فدي سدكنة أهدل : مسكلة
 أمصدداريسددكنوا فددي  أنالذمددة  أهددليتددرك . فقددال أبددو حنيفددة وأبددو يوسددف. فددي أمصددار المسددلمين لذمددةا

ال ينب ددي أن يتركددوا أن يسددكنوا فددي : وقددال اللؤلددؤي .يبيعددون ويشددترون األسددوا ل ويتركددون فددي المسددلمين
ن كدان ألحدد مدنهم دار مصر من أمصار المسلمين فدي  وقد جداح عدن علدي أناده أجالهدم عدن الكوفدةل وا 
كددان  اشدترى دارا فدي مصدر مدن أمصدار المسدلمين نا ا  و . أجبدر علدة بيعهددا مصدر مدن أمصدار المسدلمين

دوا للدددة المصدددر أن ي دددوال بدددكت لذا سدددكنوا خارجدددا  مددن المصدددر : جبدددر علدددة بيعهددال قدددالوأ ا  الشددراح جدددائز 
بقدول الصدحابي  الحسدن كدان يكخدذ مدن هدذا المسدكلة أنا  يتالدح. 1حوا للة مسداكنهميروا  ثما قوا فيهل فيتسوا 

 .با ة واجبة اإلتا ويراا حجا 
 

 .2القياس: المطلب الخامس
ددا ددااألصددل الخددامت عنددد الحسددن بددن زيدداد فهددو القيدداتل الددذي عنددي الفقهدداح بدده عنايددة بال ددة نظددرا   أما  لما
 .ب عليه من أحكام فقهية واسعةيترتا 

 

مدن فدرو  فقهيدة عنده  والدليل علة ذلك ما أثدرفكان الحسن بن زياد يعمل به ويراعي لوابطه 
ة أو صدريح مددن كتداب أو سددنا  ه لددم يكدن يلجدك للددة القيدات مدا دام هندداك ندصا كمدا أناد عمدل فيهدا بالقيدداتل

 . لجما 
 

 

يجتهدد بدالرأي فدي المسدكلة المعرولدة عليده باحثدا  عدن حكمهدا  ه كداننادأل طريقته في القيات أماا
لة للدة هدذا المسدكلة المعرولدة المنداظرإ يعمدد للدة نقدل حكدم تلدك المسدك ثما من مسكلة منصوص عليهال 

 .هي الموجب في وجود الحكم عامة 3ةوبهذا تكون العلا  للها
 
 

                                                

 .2ل دار المعرفةل بيرو ل ط124ل ص5جالبحر الرائ ل  لزين ل ابن نجيمل236الطبريل اختالف الفقهاحل ص1

ة ل الشتراكه معه في علا اإلجما  أومعلوم حكمه بالكتاب والسنة  بكمرغير منصوص علة حكمه  أمربيان حكم  هولغةهوالتقدير،واصطالحا2ً
.3-3ل ص3جل اإلحكاممديل اآل. 138الفحولل ص لرشادالحكمل الشوكانيل 

ة في الوصف الظاهر ن من مقيت ومقات عليه ومن الوصف الظاهر بينهمال والعلا ي يتكوا ف للحكمل وهي ركن القيات الذهي المعرا  3
 شرعي بكنه الذي نيط به الحكمل وكلما تحق  ذلك الوصف في أمر ثب  لهذا األمر نظير حكم األصل فيه لال أصلالمنلبط الذي يشهد له 

عبادإل مكتبة اآلدابل  لبراهيمتحقي ل محمد . 67ل ص1جد العلومل السيوطيل أبو الفلل عبد الرحمن بالل الدينل معجم تقالي. لمانع
ل دار 118ل ص1ج تحقي  خليل الميتل ل المعتمدلأبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري مل2114هدل 1424ل 1القاهرإل مصرل ط

 .هد 1413ل 1الكتب العلميةل بيرو ل ط
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 .الستحسان: المطلب السادس
 

 .ادت الذي أخذ به الحسن فهو االستحساناألصل السا  أمااو 
 

اح من اشتهارا عندد غيدرهم مدن الفقهد أكثر وأصحابهحنيفة  أبي اإلماموقد اشتهر هذا اللفظ عن 
يل ونقدول بهدذا نهدذا الحكدم استحسدا: فقدالوا أحكداممدن  لليدهعدض مدا ذهبدوا به ا بواستعملوا كثيرال فوصفو 

 .1استحسانا  
 

دديددور فددي فخددذ بده الحسددن هددو الددذي أالددذي  ستحسدانواال رر لددك التيسدير ورفددع الحددرج ودرح اللا
  .2ومراعاإ أعرافهم ومصالحهم النااتعن 

 

وسئل الحسن بن زياد : "يقر بالسرقةل فقد جاح في المسبوطمن أمثلة ذلك لرب السار  حتة 
فزفتاح الحسن بن زياد . 3ما لم يقطع اللحم وال يبين العظم: أيحل لرب السار  حتة يقر؟ فقال

بلرب السار  استحسانا  مبني علة ترجيح مصلحة صاحب المال علة مصلحة السار  في حفظ 
 .ماله ودفع اللرر عنه

 

 .4عرفال: المطلب السابع
 

يشدمل مدا تعدارف  عنددا :والعدرف لابع الذي أخذ به الحسدن بدن زيداد فهدو العدرفاألصل السا  أماا
مدن كتداب أو  ه أصل معتبدر حيدد ال يوجدد ندصا وأنا في معامالتهم واستقام  عليه أمورهمل  النااتعليه 
 بدددداختالفلدددف ةل وحدددين ال يخدددالف قاعدددددإ شدددرعية أساسددديةل وال يعدددارض حكمددددا  شدددرعيا  ثابتدددا  ال يختسدددنا 

 . 5ماألزمان واألحوال فزذا توافر  فيه هذا األمور يجب االعتداد به في بناح الفتاوى واستنباط األحكا
 

 .6الستصحاب: المطلب الثامن
 

دددا  ة أنا ر جمهدددور الحنفيادددوقدددد قدددرا ل امن عندددد الحسدددن بدددن زيددداد فهدددو االستصدددحاباألصدددل الثاددد أما
يصدلح حجدة يددفع بهدا دعدوى ت ييدر الحدال  لنامداه ا  أي أنا فع ال لإلثبيصلح حجة للدا  لنامااالستصحاب 

                                                

 .145ل ص1جالسراخسيل المبسوطل . 211ل ص2جالسراخسيل ل السراخسيل أصول 4ل ص4جالناسفيل كشف األسرارل  1
 .211ل ص2جرخسيل رخسيل أصول السا السا  2
 .185ل ص9السرخسيل المبسوطل ج 3
 .133ل ص1جالجرجانيل التعريفا ل . ته الطبائع السليمة بالقبولوتلقا  ل  النفوت عليه بشهادإ العقولما استقرا  4
 .3ل ص1جل طبقا  الفقهاحيرازيل شال 5
ل ة هو طلب المصاحبة واصطالحا  هو جعل الحكم الذي كان في الماليل ثابتا  في الحال للة أن يقوم الدليل علة ت ييرال  6

 .34ل ص1جالجرجانيل التعريفا ل  .224ل ص1جرخسيل رخسيل أصول السا السا 
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ومدن . 1ه ال يصدلح حجدة يطلدب بهدا ترتيدب آثدار جديددإالتي كان  ثابتةل وترتب أحكدام علدة ذلدكل ولكناد
 :المسائل الدالة علة ذلك

 

 ميراد المفقود : مسكلة
 

حابا  لحاله قبل فقدال مكانه وال تعلم حياته من وفاته يعتبر حيا  استص ىفالمفقود الذي ال يدر 
فزذا ما أراد ورثته أمواله بناح علة وفاته رد  دعواهم اسصحابا  لحالهل ولكنه مع هذا ال يصلح حجة 

من توفي بعد فقدا من أقاربه الذين يرثهم بناح علة أنه حي استصحابا ل وخالف ميبنة عليها طلب لرثه 
مورثه الذي ما  بعد فقدال وقبل الحكم بوفاتهل في ذلك الحسن بن زياد فذهب للة أن المفقود يرد من 

وقال لنه هو الصحيحل ألنه حي للة أن يحكم بوفاته فيردل وهذا بناح علة أن استصحاب الحكم كما 
 . 3وهناك أصول أخرى. 2يصلح حجة للدفع يصلح حجة لإلثبا 

 

حنيفددة كمددا  أبددي اإلمددامهددذا أهددم األصددول التددي أقددام الحسددن بددن زيدداد عليهددا فقهددهل وهددي أصددول 
 .ذكر  سابقا  

 

نامدداو ة خالفدده فيهددا لددم ترجددع للددة االخددتالف فددي المددنهشل مددا اندددرج تحتهددا مددن فددرو  فقهيادد نا ا  و   ا 
 . طبي ترجع للة االختالف في الفهم والتا 

                                                

 .253الخفيفل محالرا  في أسباب اختالف الفقهاحل ص يعل 1
انظر . 253اختالف الفقهاحل ص في أسباب علي الخفيفل محالرا  .224ل ص1السرخسيل أصول السرخسيل ج 2

 ل193ل ص1الجرجانيل التعريفا ل ج. 211ل ص1السرخسيل أصول السرخسيل ج
الجرجانيل . 211ل ص2السرخسيل أصول السرخسيل ج: أنظر. وهناك أصول أخرىل وهي شر  ما قبلنا وسد الذرائع 3

 .9-4ل ص3إلحكامل جاآلمديل ا. 193ل ص1التعريفا ل ج
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 .مكانة الحسن بن زياد في الجتهاد واإلفتاء: المبحث الثاني
 

 .مكانة الحسن بن زياد في الجتهاد: المطلب األول
 

وغيدددددرا مدددددن الفقهددددداح  1اختلدددددف الفقهددددداح فدددددي تقسددددديم المجتهددددددين للدددددة طبقدددددا  فدددددذهب الددددددهلوي
غيددر منتسددبل ومجتهددد منتسددبل ومجتهددد  المعاصددرين للددة تقسدديم المجتهدددين الددة مجتهددد مطلدد  مسددتقلا 

 .2مهماال أصولد بمذهب يجتهد فيه علة مقيا 
 

دالشيخ : فمن الفقهاح المعاصرين الذين وافقوا الدهلوي  اإلمدامأ أصدحاب الذي بوا  3بو زهرإأ محما
فدي أصدول  العلمداحيقسدم : "أبي حنيفة األربعة منازلهم التي يستحقونها عدن جددارإ واسدتحقا ل حيدد قدال

ل االجتهدادون مجتهددينل والبداقون يعددون مقلددين وال يرتفعدون للدة الفقه للة مراتب سدبع منهدا أربعدة يعددا 
 :نين كل طبقة ومكانها من الفتوىيا بة بترتيبهمل مبولنذكر هذا الطبقا  مرتا 

 
ة أصدددحابها المجتهددددين بقدددة األولدددةل وهدددي التدددي يسدددما المجتهددددون اجتهدددادا  مطلقدددا ل وهدددذا هدددي الطا : أوال  

شدددروط المجتهددددل وهدددؤالح هدددم الدددذين يسدددتخرجون األحكدددام مدددن  فددديهم ويشدددترطل االجتهدددادالمسدددتلقين فدددي 
 .الذرائع ها ويستحسنون ويقولون بسدا نةل ويقيسون ويفتون بالمصالح لن رأو الكتاب والسا 

 

ومددن هددؤالح ... فيهددا تددابعين ألحدددل انهددا وليسددو ؤو يسددلكون سددبل االسددتدالل التددي يرت وفددي الجملددة
 . 4"وغير هؤالح كثير.. .حنيفة ومالك والشافعي وأحمد واألوزاعي يأب
 

نامداو انيدةل بقدة الثا وهدم أصددحاب الطا  لالمجتهددون المنتسدبون: ثانيدا   هدم اختداروا أقددوال ألنا  ؛لمنتسدبينوا اسددما  ا 
داانتهدوا للدة نتدائش مشدابهة فدي الجملدة  ن  ا  و  لدوا بها وخالفوا فدي الفدرو في األصول وتقيا  اإلمام وصدل  لما

                                                

ل في بلدا في الهندل 1712هددل 1114حمد بن عبد الرحيم ولي اهللل أحمد بن عبد الرحيم العمريل الدهلويل ولد سنةأالدهلويل  1
ل درت المذهبين هد1143سنينل رحل للة الحجاز سنة نشك في عائلة مشهورإ بالعلم والتقوىل حفظ القرآن وهو ابن سبع 

ة سنة توفا به أهل العلمل فتح الرحمن بترجمة القرآن بالفارسيل الفوز الكبير بالفارسي وعرا : فاتهمن مصنا  الحنفي والشافعيل
ل مقدمة الكتابل في بيان سبب االختالف في األحكام الفقهية اإلنصافأحمد بن عبد الرحيمل مل الدهلويل 1763/ده1176

 .هد1358ل المطبعة السلفيةل القاهرإل 18-17ص
 .335-331أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص .118-116ل اإلنصافل صالدهلوي 2
 331أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص .338أبو زهرإل محمدل أصول الفقهل ص 3
 331أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص .333أبو زهرإل أصول الفقهل ص 4
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زفدددر وأبدددو يوسدددف ومحمدددد : ومدددن هدددؤالح فدددي المدددذهب الحنفددي 1"ل ولهدددم بددده صدددحبة ومالزمددةاإلمددداملليدده 
 .4بن زيادل والحسن 3وهالل الرأي ل2يوسف بن خالد السمتةو 
 

الراجح هو ما ذهب لليه أبو زهرإ فقد ولع الحسن بدن زيداد فدي المولدع الالئد  " :باغيقول الدا 
دلم يبل  شكن زفر وأبي يوسف و  وأنا به كفقيه مجتهدل   .5بن الحسن محما

 

وهدددو أن يعلدددم " :بقولددده 6ر عنهدددا الزيلعددديالتدددي عباددد نتسدددبفيددده شدددروط المجتهدددد الم تدددوفار حيدددد 
ددالكتدداب بمعانيدده   بدده األحكددام منهمددال ومعرفددة اإلجمددا  نة بطرقهددال والمددراد بعلمهددال علددم مددا يتعلاددل والسا
ندده اسددتخراج األحكددام الشددرعية واسددتنباطها مددن أدلتهددا بطريقهددال وال يشددترط معرفددة الفددرو  والقيدداتل ليمكا 

 .7"التي استخرجها المجتهدون بآرائهم
 

وقدرتددده علدددة  لالعلدددوم التدددي أحددداط بهددداو  لفقهدددهو وأصدددوله  لالحدددديد عدددن حيددداإ الحسدددن بدددن زيددداد
شدروط المجتهدد  علدة أنا  وأصحابه في كثير من المسائل يدلا  اإلمامومخالفته  لاستنباط األحكام الفقهية

 .متوافرإ فيه
 

دددبالنا  دددفالحسدددن بدددن زيددداد كدددان محددددثا  حافظدددا  محباددد نةسدددبة للسا نة وأتباعهدددا كمدددا ذكدددر  كتدددب ا  للسا
 .8التراجم

 

صدددل بدددابن جدددريش وغيدددرا مدددن وطلدددب الحدددديد واتا  لجمدددع بدددين طلدددب الفقدددهالحسدددن بدددن زيددداد  وأنا 
 يمكددددن ألي فقيدددده أن يكددددون فقيهددددا  واآلحدددداد حيددددد ال ره كددددان يكخددددذ بددددالمتواتر والمشددددهو وأناددددل 9المحدددددثين

 .دونهما
 

                                                

 .373ص. 342زهرإل أصول الفقهل ص أبو 1
هد في والية يوسف بن عمر الثقفيل طلب 121ن خالد بن عمير السمتي أبو خالدل أحد أصحاب أبي حنيفة ولد سنة يوسف ب 2

هد في 183سنة  ةتوفا العلمل لقي خالد الحذاح ويونت وابن عون واألعمحل كان له بصر في الرأي والفتوى والكتب والشروطل 
 . 232ل ص 7جبقا  ابن سعدل ط. 227ل ص2جالوفاحل الجواهر المليةل  أبو. البصرإ

هالل بن يحية بن مسلمل البصريل يعرف بهالل الرأي لسعة علمه وكثرإ فهمهل تفقه علة أبي يوسف وزفر وروى عن أبي  3
ل 1ابن النديمل الفهرس ل ج .245ابن قطلوب ال تاج التراجمل ص. 245سنة  ةتوفا من مصنفاتهل أحكام الوقفل و عوانةل 

 .288ص
 .334ل صاإلسالميةاريخ المذاهب زهرإل ت أبو 4
 .217الدباغل الحسن بن زيادل ص 5
ل محدد وحافظل من مصنفاتهل نصب الراية في تخريش أحاديد الهدايةل لمامالزيلعيل جمال الدين عبد اهلل بن يوسفل حنفيل  6

 .2136ل ص2جحاجي خليفةل كشف الظنونل . 166-165ل ص6 الةل معجم المؤلفينل حك. هد764سنة  ةتوفا 
 .هد1313ل دار الكتب اإلسالميل القاهرإل 176ل ص 4جن الحقائ ل يتبيفخر الدين عثمان بن عليل الزيلعيل  7
 .133أبو زهرإل أبو حنيفةل ص. 56ل ص2جأبي الوفاحل الجواهر المليةل  8
 .12ل ص1جأبي الفال ل شذرا  الذهبل  9
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 .سابقا   مرا جتماعية كما باألعراف اال واهتما  واالستحسانأخذ الحسن باإلجما  والقيات و 
 

دددا يتالدددحو  ددددمدددا ذكدددرا الشددديخ  أنا سدددب   مما أبدددو زهدددرإ مدددن اعتبدددار الحسدددن بدددن زيددداد مجتهددددا   محما
 ا  را في األصدول عدن نظدر واقتندا ل ومخالفدا  لده فدي كثيدر مدن الفدرو ل سدليمفيما قرا  إلمامهموافقا   نتسبا  م

 . فيه االجتهادلتوافر شروط  تاماا  انطباقا  للواقعل وينطب  علة الحسن بن زياد  ا  وموافق
نة تددوينا  كدامال ل بدل كاند  مرسدومة فدي ذهندهل وملحوظدة كن مدوا تأبي حنيفة لم  اماإلمكصول ف

شدارك فدي ولدعها أبدو يوسدف و ما شارك في ولعها الحسن بن زياد حيد كان من طالبده في فكرا وربا 
  .وزفر محمادو 

 

لتهدا أدا مجتهدد ملدك قددرإ اسدتنباط األحكدام الشدرعية مدن و الحسن بن زياد فقيه  سب  أنا  مماا تبياني
 .التفصيلية

 

 

 .مكانة الحسن بن زياد في اإلفتاء: المطلب الثاني
 .باالجتهادمن بيان مكانة الحسن بن زياد في اإلفتاحل حيد لها عالقة قوية وارتباط وثي   البدا 

 

دددا تبددديانوقدددد  الحسدددن قدددد بلددد  مرتبدددة المجتهدددد المنتسدددبل وبهدددذا يكدددون مفتيدددا  لددده حددد   سدددب  أنا  مما
 : وهي فيه خصال المفتي فار تو اإلفتاحل حيد 

 

 .1وسكينة ،ووقار ،وحلم ،أن يكون له علم: أولا 
 

مفد  حيدد بده يدددرك  العلدم لدروري لكدل ألنا  ؛عالمداكدان  فيده هدذا الخصدلة فقدد تدوفار فالحسدن 
دويمياد الح ا  صدف الحسدن بهدذا الخصدلة ل فلدو لدم يتا 2وبده يسدتطيع اسدتنباط األحكدام لوابز الخطدك مدن الصا

 .ووثقوا بفتياا النااتاحترمه  ما
 

 .3أن يكون قوياا على ما هو فيه وعلى معرفته: ثانياا 
 

فدي فتدواال حيدد ال  ا  ندا  مندهل قويدا  فدي علمدهل متمكا فيه هذا الخصلةل فقد كدان قوياد توفار فالحسن 
ذا كدددان قدددد أخطدددك مدددرا   المفتدددي قدددد يكدددون ألنا ذلدددك مدددن منزلتدددهل  فدددال يحدددطا  4سدددابقا   إ كمدددا مدددرا يفتدددي خطدددكل وا 

 .أصاب أو أخطك ما دام في سبيل اهلل لمجتهدا  وقد ال يكونل والمجتهد مكجور في فتياا
 

 

                                                

 .118ل صابن الحنائيل طبقا  الحنفية .7-6ل صالكوثري اإلمتا  1
. 56ل ص2أبو الوفاحل الجواهر المليةل ج. 137ل ص1الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج .16ل ص الكوثريل اإلمتا  2

 .315ل ص7الب داديل تاريخ ب دادل ج
 .231ل ص2زادإل مفتا  السعادإل ج .7-5ل المصدر نفسه 3
 .12ل ص2  الذهبل جالحنبليل شذرا. 316ل ص7الب داديل تاريخ ب دادل ج .5ل صالمصدر نفسه 4
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 .1الكفاية: ثالثاا 
ددفيدده هددذا الخصددلةل فقددد كددان غنيادد تددوفار فالحسددن  هددو غنددة  ةال ندد ألنا  ؛النادداتا فددي أيدددي ا  عما

تدددة مدددع الخلفدددداح اهندددة حدته أنددده كدددان ال يعدددرف المد عدددن شخصددديا لدددي مدددن خدددالل الحددددي تبددديانفتل فالدددنا 
 .2ته وورعهواألمراحل وهذا دليل علة عفا 

 

 .3الن اسمعرفة : رابعاا 
فدي  يتدردادفي الحسن هذا الخصلةل فقد كان علة قسط وافر من ذلكل حيد كدان ال  توفار وقد 
دداقدول الحدد   بددع الددرخص مدديال  لهددوى أو وال يتتا  م الخلفدداح واألمددراحل كمددا كددان ال يختددار األقددوال اللددعيفةأما

الدة رلاح  لخليفة أو أميدرل بدل كدان يفتدي لوجده الحد ل وال يخشدة فدي ذلدك لومدة الئدمل ومدن المواقدف الدا ل
 .    4ن يحية الطالبي عندما عزم الرشيد علة نقض العهد معهأمااجا  في قصة علة ذلكل موقفه الشا 

 

ليدده مددن اإلفتدداح فددي كددل مدا يعددرض ع لددذا جدداز لدهفهدذا الشددروط قددد تدوافر  فددي الحسددن بددن زيداد 
عتمددا  علدة نصدوص الكتداب يرجعون لليده فدي قلداياهمل فيفتديهم م النااتمسائل ك يرا من األئمةل فكان 

 .نيفةحأبي  اإلمامثار الصحابةل سالكا  طري  آنة و والسا 
 

 القول الذي عليه الفتوى: المطلب الثالث
بعدده المفتددي فددي فتيدداا ل ليتا نددوا القددول الددذي عليدده الفتددوىح المتددكخرون فددي كتددبهم أن يبيا اعتداد الفقهددا

 .5"ف  عليه أصحابنا من الروايا  الظاهرإ يفتة به قطعا  ما اتا  لنا :" فقالوا
 

ددا أن تكددون الفتددوى علددة اإلطددال  بقددول أبددي  األصددحا :" وأصددحابه فقددالوا اإلمدداممددا اختلددف فيدده  أما
ددبقدول  ثما بقول أبي يوسف  ثما حنيفةل  ذا  فمرتبدة الحسدن بدن زيداد لل 6"بقدول زفدر والحسدن بدن زيداد ثدما  محما

 .في الفتوى في المذهب الحنفي تكون الرابعة
 

لذا  المفتدي بالخيدارل واألول أصدحا :" لذا جاح أبدو حنيفدة فدي جاندب وصداحباا فدي جاندب قدالوا أماا
 .7"لم يكن المفتي مجتهدا  

                                                

 .7ل6ل ص اإلمتا الكوثريل  1
 .332ل ص8الذهبيل تاريخ اإلسالمل ج. 137ل ص1الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج .17ل ص المصدر نفسه 2
 .7ل6ل ص الكوثريل االمتا  3
 .14-13تم الحديد عنها ص  4
ل دار الفكرل 311ل ص 3جل الفتاوى الهنديةل وجماعة من علماح الهند الشيخ نظام. 32ل ص 6جابن نجيمل البحر الرائ ل  5

 .م1331هدل  1411
 .311ل ص 3جل الشيخ نظامل الفتاوى الهندية 6
 .311ل ص 3جل المصدر نفسه 7
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 بن زياد بعض المسائل التي أفتى بها الحسن: المطلب الرابع
 

 :الحنفي بها الحسن في المذهبتة فمن المسائل التي أ
 

 عاا ا تطو  ق بهفتواه في رجل أعطى رجالا دراهم ليتصد  : الفتوى األولى
  جاز مالدهل وكدذا لدو قدال تصددا  المكمور  تصدا  ثما يكون ذلك من زكاإ مالهل  نوى األمر أن ثما  

حيددد المعنددة ومددا مددن  ىو المددؤدا األمددر هدد ألنا نددوى األمددر عددن زكدداإ مالدده جددازل  ثددما بهددا عددن كفددارإ يمددين 
 .1لال نائب عنه المكمور

 

 :ة الحلير الفتوى الثانية في إجا
وجاح . 2ال بكت بكن يستكجر الرجل حلي الذهب بالذهبل وحلي الفلة بالفلة: "قال الحسن

وبه نكخذ فزن البدل بمقابلة الحلي دون العينل وال ربا بين المنفعة وبين الذهب والفلة ثم "في المبسوط 
 . 3"منتفع بهل واستئجارا معتاد فيجوزالحلي عين 

 
 :الفتوى الثالثة في اليمين

لذا قال الرجل المرأته لن لم تجيئي للة الفراح هذا الساعة فكن  : "جاح في البحر الرائ 
فزن خاف   لوهما في التشاجر فطال بينهما كان علة الفور حتة لو ذهب  للة الفراح ال يحند. طال 

الصالإ لذا خاف  خروج وقتها فصل  ال ينقطع بها الفورل فال : "لحسنافو  الصالإ فصل  قال 
 .4"يحندل وعليه الفتوى

 
 :أيضاا  الرابعة في اليمين ىالفتو 

حلف ال يركب مركبا  فركب سفينة في الفتاوى حندل وقال الحسن في : جاح في الفتاوى الهندية
 .5ال يحند وعليه الفتوى: المجرد

 
 
 
 

                                                

 .م1382ل 2ل دار الكتاب العربيل بيرو ل ط41ل ص 2جالكاسانيل عالح الدينل بدائع الصنائعل  1
 .468ل ص4الشيخ نظامل الفتاوى الهنديةل ج 2
 .169ل ص15سرخسيل المبسوطل جال 3
 .243ل ص4ل ج296ل ص3ابن نجيمل البحر الرائ ل ج 4
 .81ل ص2الشيخ نظامل الفتاوى الهنديةل ج 5
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 :لقصاصالفتوى الخامسة في ا
لذا لرب رجل سن لنسان فتحركل ينظر حوال  ألن سن البال  ال "جاح في فتاوى قالي خان 
تجب حكومة : وقال الحسن. فينظر فزن لم ينب  كان عليه أرشها. ينب  لال نادرا ل وسن الصبي ينب 

 .1عدل
 

 تدي تددلا ل وأخدذ بهدا فدي المدذهب الحنفديل والالعلمداححها بعدض الحسن التي رجا فتوى بعض هذا 
ومشدكالتهمل حيدد كددان يحدرص علدة تحقيدد  العدالدة ومراعدداإ  النادداتة معالجددة الحسدن لشدؤون علدة كيفياد

ْ بِْمْ  اْليْْسَم َوالَ يِْميْه بِْمْ  اْلعْْسمَ ]: ي  عنهمل قال تعالةالمصلحةل ورفع الحرج واللا   . 2[يِْميْه أَّ

                                                

 .445ل ص3قالي خانل فتاوى قالي خانل ج 1
 .185سورإ البقرإل آية  2
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 فيأثر الحسن بن زياد في الفقه الحن: المبحث الثالث
 

الفقهاح اعتبروا الحسدن بدن زيداد أحدد األئمدة األربعدة المشدهورين الدذين شداركوا  سب  أنا  مماا تبيان
كدان لده أثدر و مكدانل  وترسيخ مبادئه وتدوين آرائه ونشدرها فدي كدلا  لحنيفة في تكسيت المذهب الحنفي اأب

عل فريدخدريش والتا الروايدة والتا : ة هدية هذا اآلثدار فدي أمدور ثالثدمهل وتتجلا الفقه وازدهارا وتقدا  في نموا  كبير
عريدددف بالمدددذهب الحنفدددي الدددذي مدددن التا  لكدددن قبدددل ذلدددك البددددا و  لمنهدددا بشدددكل مختصدددر سدددكتحدد عدددن كدددل  و 

 .ينتسب لليه الحسن بن زياد
 

 .التعريف بالمذهب الحنفي: المطلب األول
 

 .بها الفقه اإلسالمي العصور التي مر  : أولا 
 

فالعصدر األول  ؛إ عصدور ومراحدلفقهيدة المعروفدة بعددا المدذاهب الم ر الفقه اإلسدالمي قبدل نشدكإ 
: ل وكانددد  مصدددادر التشدددريع فدددي هدددذا العصدددرة وفاتدددهحتاددد -ص– بدددي  هدددو عصدددر التشدددريعل مدددن بعثدددة الن

ريفةل وهددي المصدددر الثدداني للتشددريع اإلسددالمي ة الشاددنة النبوياددالقددرآن الكددريم الددذي هددو أسددات الدددينل والسادد
 .1بعد القرآن الكريم

 

ل ومصدادر الفقده فدي هدذا -رلدي اهلل عدنهم –فهدو عصدر الخلفداح الراشددين : العصدر الثداني أماا
الخليفدة عمدر بدن : ل ومدن أبدرز الفقهداح فدي ذلدك العصدر2واالجتهدادالكتداب والسدنة النبويدةل : العصر هدي

– 4ثابد  المدؤمنين عائشدةل وزيدد بدن ل وأما 3الخطابل والخليفة علي بن أبي طالدبل وعبدد اهلل بدن مسدعود
 .وغيرهم -رلي اهلل عنهم

                                                

هدل 1415ل دار النهلة العربيةل بيرو ل 48ص  يل محمد مصطفةل المدخل في التعريف بالفقه اإلسالمي وقواعد الملكية والعقود فيهللبش 1
 .م1385

ل الدار المتخصصةل الرياض ودار 24الحجيالنل عبد العزيز بن محمد بن عبد اهللل تعريف الطلبة بمصنفا  فقهاح المذاهب األربعةل ص  
 .م2113هدل 1431صفاح للنشرل عمانل 

 (.جهد)ل مادإ 48ل ص1الرازيل مختار الصحا ل ج. هو بذل الطاقة في تحصيل ذي كلفة: جتهاد في الل ةاال 2
السمعانيل منصور بن محمد بن عبد . هو بذل الجهد في استخراج األحكام من شواهدها الدالة عليها بالنظر المؤدي لليها: أما اصطالحا  

تب العلميةل بيرو ل ل دار الك312ل ص2جالشافعيل  لسماعيلالجبارل قواطع األدلة في األصولل تحقي ل محمد حسن محمد حسن 
 .23ل ص1الجرجانيل التعريفا ل ج .م1337هدل 1418

ابقين للة اإلسالمل أول من جهر بالقرآن بعد رسول صل نسبه للة مصرل من كبار الصحابة الكرامل ومن السا عبد اهلل بن مسعود بن غافلل يتا  3
ة سنة السواد والسواكل هاجر للة الحبشةل صلة للة القبلتينل توفا مل سادت ستة في اإلسالمل كان ُيعرف بصاحب ة اهلل عليه وسلا اهلل صلا 

 .  218ل ص 3جالبستيل الثقا ل . 461ل ص 1جالذهبيل سير أعالم النبالحل . 323ل ص 1جالذهبيل تقريب التهذيبل . هد32
ه كتاب الوحيل قال مسرو  عنهل أنا  زيد بن ثاب  بن اللحاك بن لوذان األنصاري البخاريل أبو سعيد وأبو خارجةل صحابيل مشهورل من 4

 .كان من الراسخين في العلمل ما  سنة خمت أو ثمان وأربعون
 .537ل ص االستيعابل البرل ابن عبد 532ل ص 2جفي تمييز الصحابةل  اإلصابةالعسقالنيل أبو الفللل   
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دا ل ويبدددأ 1وكبدار التدابعين -رلدي اهلل عدنهم - ار الصدحابةل در صددو عصددفهد الددر الثا دالعصد أما
 عبددد اهلل بددن: القددرن الثدداني الهجددريل ومددن أبددرز الفقهدداح فددي هددذا العصددر وائددلأحتددة  2مددن واليددة معاويددة

 7ل والحسددن البصددري6خعدديل والنا 5ن الزبيددرل وعددروإ بدد4رلددي اهلل عنهمددال وسددعيد بددن المسدديب – 3عبددات
 .وغيرهم

 

تشددرل ناو  وفددي أوائددل القددرن الثدداني الهجددري ازدهددر علددم الفقدده واسددتقلا  لوبعددد هددذا المراحددل الددثالد
م أتبدا ل ولكدل مدذهب كتدب امدلولكدل  لمامدلوبذلك بدأ  نشدكإ المدذاهب الفقهيدة فيدهل فكصدبح لكدل مدذهب 

الحسددن  اإلمددامديد عددن المددذهب الحنفددي الددذي ينتسددب لليدده وسكقتصددر فددي هددذا البحددد الحدد. 8ومصددنفا 
بن زياد اللؤلؤي بين دولتدين كبيدرتين مدن دول اإلسدالم األولدةل وفدي بيئدة متدكثرإ بالحلدارإ الفارسدية التدي 

 ثددما نل نل نشددك هدذا المددذهب وتكدوا يجمعد  طوائدف مددن العدرب الفدداتحينل وأخدرى مددن سدكان الددبالد األصدليا 
 .9رى علة أيدي التالميذ والرواإ كما سنرىخرج للة البلدان األخ

                                                

 .24الحجيالنل تعريف الطلبةل ص 1
ل أسلم هو وأبوا يوم فتح مكة وشهد حنينا ل كان من المؤلفة -ص-األمويل كاتب النبي  معاوية بن أبي سفيانل أبو عبد الرحمن القرشي 2

الذهبيل سير . 537ل ص 1الذهبيل تقريب  التهذيبل ج. قلوبهمل روى عنه من الصحابة ابن عبات وابن عمر وابن الزبيرل توفة سنة ستين
 .113ل ص 3أعالم النبالحل ج

ل وروى عن القرآن قرأل -ص–لب بن هاشم بن عبد مناف الحبر البحرل أبو العبات ابن عم رسول اهلل عبد اهلل بن عباتل بن عبد المط 3
اح وطاووت وغيرال توفة وعمر وعثمان وعلي وأبي در ووالدال قرا عليه مجاهد وسعيد بن جبير وغيرال وحدد عنه عكرمة وعط -ص–النبي 
 .313ل ص1جريب التهذيبل الذهبيل تق. 217ل ص 3جالبستيل الثقا ل   .هد68سنة 

سعيد بن المسيبل فقيه وعالم المدينةل شيخ اإلسالمل تابعيل ولد بعد تولة عمر الخالفة بسنتينل سمع من عمر وعثمان وزيد بن ثاب   4
ة ذلكل توفا  ل مفتيل طلب العلم والحديد  بجد واجتهادل وسار األيام والليالي في سبيل-وعائشة وأبي هريرإ من الصحابة رلي اهلل عنهم

الذهبيل سير أعالم النبالحل . 67ل ص1جالمزيل تهذيب الكمالل . 54ل ص1جالذهبيل تذكرإ الحفاظل . هد34علة ما رحجه الذهبي سنة 
 .  218ل ص 4ج

لحا ل لم يدخل في من الثالثةل كان رجال  صا مشهورل تابعيل فقيهل ثقةل أبو عبد اهللل مدنيل لاألسديعروإ بن الزبير بن العوام بن خويلدل  5
 . ة سنة أربع وتسعينرلي اهلل عنهل توفا  -شيح من الفتنل كان مولدا في أوائل خالفة عثمان بن عفان

 .11ل ص21جالمزيل تهذيب الكمالل . 383ل ص 1جالذهبيل تقريب التهذيبل   
الفقه والحديد والور  والتقةل ساهم في مدرسة العرا  ابراهيم بن يزيد بن قيت بن األسودل أبو عمرانل النخعيل من كبار التابعينل برز في  6

الذهبيل  .ل قيل عنه أنه كان من الموالي"واهلل ما ترك بعد مثله: "هدل لما سمع الشعبي بوفاته قال36ة سنة هدل وتوفا 46الفقهيةل ولد سنة 
 . 35ل ص 1جالذهبيل تقريب التهذيبل . 73ل ص 1 تذكرإ الحفاظل 

وأفتة في زمن الصحابةل بال  الفصاحةل بلي  المواعظل كثير العلم بالقرآن ومعانيهل  لريل كان من سادا  التابعينالحسن بن يسار البص 7
رلي اهلل عنه سمع من عثمانل  -هد في خالفة عمر21الفقيهل القارئل الزاهدل العابدل سيد زمانهل لمام أهل البصرإل ولد بالمدينة سنة 

هد 111سنة  -رحمه اهلل–ان بن الحصين والم يرإ بن شعبة وغيرهم من الصحابة وكبار التابعينل توفة ورأى طلحة وعليا  وروى عن عمر 
 .   131ل 12جالصفديل الوافي بالوفيا ل . م1337ل 13ل ص1جالداوديل طبقا  المفسرينل . وعمرا تسع وثمانون سنة

 .25الحجيالنل تعريفه الطلبةل ص 8
أبو العينينل بدرانل تاريخ الفقه . 383أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص. 15النشرتيل أبو حنيفة النعمانل ص 9

 .ل دار النهلة العربيةل بيرو ل لبنان116اإلسالميل ص
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 .التعريف بصاحب المذهب: ثانياا 
 

عمددان بددن ثابدد  التيمددي الكدوفيل ُيعددرف بددكبي حنيفددةل مددن مؤسدت هددذا المددذهب هددو أبددو حنيفدة النا 
داهددل فهدو مدن التدابعينل كدان تداجر قمداحل أخدذ العلدم عدن ع81ل ولدد سدنة أصل فارسديل وهدو كدوفيا  ح لما

ل 3خعديالنا  لبدراهيمالدذي أخدذا عدن  2أخدذ الفقده عدن حمداد بدن أبدي سدليمانو عين وغيرهمل من التاب 1عصرا
 .   4هد151سنة  -رحمه اهلل  - توفاة .م أهل الرأيل وفقيه أهل العرا أمااوهو 

 
ددكددوا  ورى مددع أصددحابهل فكددان يعددرض المسددكلة علدديهمل فيختلفددون فيهددال فهددذا ن مذهبدده بطريقددة الشا

يدكمرهم بكتابتهدال وكدان  ثدما يرفعونها لليهل فينتهي فيهدا معهدم للدة رأيل  ثما ب يرال يكتي بجوابل وذلك يكتي 
  .ينهاهم عن كتابة المسائل قبل تمحيصها

 

 
 .المذهب الحنفي انتشاركن اأم: اا ثالث

 

داا  كبيدرا ل نتيجدة أثدرا  فقهياد -رحمده اهلل–أبدو حنيفدة  اإلمامترك  وصدل لليده مدن مكاندة عاليدة فدي  لما
دداة األربعددة نشددكإل و ل المددذاهب الفقهيادمل فكددان مذهبدده أوا هدذا العلدد ك اهلل لده مددن تالميددذ مخلصددين نقلددوا هيادد لما

ةل فهددو أكثددر المددذاهب فقددد انتشددر هددذا المددذهب انتشددارا  كبيددرا  فددي الددبالد اإلسددالميا . مذهبدده وقدداموا بنشددرا
 .5العباسياةالدولة  الفقهية انتشارا ل خاصة في بالد المشر ل وكان هو المذهب ال الب في أيام

 
 

                                                

ل ص 6جيل سير أعالم النبالحل الذهب .87ل ص1جشيرازيل طبقا  الفقهاحل ل ال557ل ص 3جأبي الوفاحل طبقا  االحنفيةل  1
 .33ابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل ص .415األعيانل ص ابن خلكانل وفيا . 331

بن أبي موسة األشعريل أرسله معاوية بن أبي سفيان للة أبي موسة  لبراهيمل مولة لسماعيلل أبو فيانحماد بن أبي س 2
من أصحاب الرأيل ل ا  األشعري وهو بدومة الجندلل كان حماد من المواليل من تابعي المدينةل كان عالما  جليال ل جوادا ل فقيه

 .231ل ص5الذهبيل سير أعالم النبالحل ج. 285ل ص1ابن النديمل الفهرس ل ج .رحمه اهلل -هد121سنة  ةتوفا 
بن يزيد بن األسود بن عمرو بن ربيعةل أبا عمرانل وصفه صاحب حلية األولياح بكنه التقي الراليل ُعرف بتوالعه  لبراهيم 3

 .213ل ص 4جهدل األصبهانيل حلية األولياحل 76سنة  توفةبن قيتل وعدم حبه للشهرإل تلقة عن علقمة 
أبو الفرجل عبد الرحمن بن علي بن  .87ل ص 1جالشيرازيل طبقا  الفقهاحل . 28-27ل ص 1جالوفاحل طبقا  الحنفيةل  وأب 4

 .هد1333-م1373ل سنة 2ل تحقي ل محمود فاخوري وآخرونل دار المعرفةل بيرو ل ط86ل ص3محمدل صفة الصفوإل ج
 .381إل تاريخ المذاهب الفقيهةل صزهر  أبول 15حنيفةل ص أبوالنشرتيل  5
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 تدوين المذهب الحنفي: رابعاا 
 

نامداو ن مذهبه بنفسهل كما فعل غيرا من األئمة أبا حنيفة لم يدوا  اإلماملنا  نده تالميدذال فيرجدع دوا  ا 
دددالفلدل فدي تددوين هدذا المدذهب للددة مؤلفدا  وصدل  لليندال تعتبدر المعددين الدذي ال ينلدب لده للدة   محما

  .بي يوسفبن الحسن الشيبانيل وأا
 

دددا لال أنا ه ن الكتدددب فيدددل مدددن دوا أبدددو يوسدددف فلددده مؤلفدددا  كثيدددرإ فدددي المدددذهبل وهدددو أوا  اإلمدددام أما
بعلدددها انددددثر بفعدددل الدددزمنل وبسدددبب لهمدددال المسدددلمين فدددي المحافظدددة علدددة تدددراثهم العلمدددي ولدددم تبددد  لال 

 :الكتب اآلتية
 

 .لية في الدولة اإلسالميةلمااظم اوالنا  القوانينل كتبها للخليفة الرشيدل لبيان 1رسالة في الخراج .1
 .ابعين من فقهاح العرا ل الذي يجمع طائفة كبيرإ من فتاوى التا 2اآلثاركتاب  .2
د عدددن الشددافعيل ويتحددددا  اإلمدددامل وقدددد روى هددذا الكتددداب 3كتدداب اخدددتالف أبددي حنيفدددة وابدددن أبددي ليلدددة .3

 .يفةراح أبي حنآل وفيه انتصاري حنيفة وابن أبي ليلةل مسائل الخالف بين أب
 .4د علة سير األوزاعيكتاب الرا  .4
 

مدا كتبده التالميدذ المباشدرون ألبدي حنيفدةل بدل قدام تالميدذ  ولم يقف التدوين للمدذهب الحنفدي عندد
 .5أصحابه وتالميذهم بتكليف كتب كثيرإ

 

 

 .أثر الحسن بن زياد في الرواية: المطلب الثاني
 

ا  بكقوالهل وعكوفا  عليهال حتة امتاز كان الحسن أغزر أصحاب اإلمام روايةل وأكثرهم اهتمام
سن حوكان ال: "عن جميع األصحاب بكثرإ حفظه لهال وبهذا وصفه كثير ممن ترجموا لهل فقال بعلهم

في ذلكل حيد كان أكبر  أثر   لإلمامكما كان لطول صحبته . 6"عالما  بروايا  أبي حنيفة حافظا  لها
                                                

هو كتاب يجيب فيه أبو يوسف عن أسئلة كان الرشيد سكله عنهال ويتناول كثيرا  من األحكام حول القلايا التي لها عالقة  1
. 1415ل ص2جحاجي خليفةل كشف الظنونل . كبالدولة والسياسة المالية واالقتصادية كالفيح وال نائم والخراج وغير ذل

 .225اللكنويل الفوائد البهيةل ص
ألفا وسبعا  وستين مسكلة تشمل أكثر أبواب الفقهل وهو يتعل  باالستنباطا  الدقيقة  وهو عبارإ عن مسند اإلمام أبي حنيفة يلما  2

 .الحنفي ال يقوم علة األحاديد النبوية الفقه علة مزاعم الذين يقولون لنا  من اآلثار النبوية الشريفةل فهو ردا 
 .د عن االختالفا  التي كان  بين أبي حنيفة وابن أبي ليلة الفقيه القالي الكوفيهو كتاب يتحدا  3
اا السيرل فيه كثير من األحكام التي تتعل  بالحرب مثل الهدنة وال نائم واألمان وهذا في فقه الحرب سما  ااألوزاعي ألف كتاب 4

 .  أبو يوسف في كتابه األوزاعي مدافعا  عن رأي أبي حنيفة وابن أبي ليلة خالف ما أفتة به أبو حنيفةل فردا األحكام ت
 .138ل ص2ل ج11ل ص1حاجي خليفةل كشف الظنونل ج: أنظر. مثل كتب الفتاوى والواقعا  وكتاب النوازل وغيرا 5
 .193يفةل صل أبو زهرإل أبو حن57ل ص2أبي الوفاحل الجواهر المليئةل ج  6
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اين سنةل أصحابهل وبذلك طال  مالزمته له أكثر من عشر  نه من الرواية عنه بشكل جعله أوفر مكا  مما
ومن أراد أن يدرك منزلة الحسن في الرواية فلينقل بصرا في مطوال   أصحاب أبي حنيفة رواية عنه

الفقه الحنفيل فزنه لم يجد بابا  من أبواب الفقه أو مولوعا  من مولوعاته لال وفيه عشرا  الروايا  
  .عن اإلمام

 

وحددال بدل كدان يدروي  اإلمداملدم يكدن يقتصدر الروايدة عدن  هل دراسة فقه الحسدن أنادمن خال تبيانو 
نامداو وحددال  اإلمدامفهو لم يكدن حافظدا  لدرأي كذلك عن أصحابهل كزفر وأبي يوسفل  كدان حافظدا  لدبعض  ا 

 .آراح أصحابه أيلا  
 

 

هدل الدرأيل كمدا علدة اهتمدام الحسدن بدكقوال أ فهذا الكثرإ في الروايدة والحدرص علدة حفظهدال تددلا 
لهدا مكاندة كبيدرإ فدي الفقده  علة أثرا الوالح في الفقه الحنفديل ومدن المالحدظ علدة هدذا الروايدا  أنا  تدلا 

ح علددة غيرهددا مددن الروايددا  خاصددة المددذكورإ فددي كتددب ظدداهر الروايددة الحنفدديل حيددد كاندد  كثيددرا  مددا تددرجا 
 .كالمبسوط
 

فدي  اإلمدامالحسدن عدن  رواهداالمسائل التي لي وجود مئا   تبيانومن خالل دراستي لفقه الحسن 
 :مثل مسكلةكثيرا  منهال  العلماحمختلف أبواب الفقهل منثورإ في كتب الفقهل وقد رجح 

 

 

 .وجوب نفقة خادم الزوجة على الزوج إذا كان موسراا : المسالة األولى
لزوجة لذا روى الحسن بن زياد عن اإلمام أنه علة القالي أن يفرض علة الزوج نفقة خادم ا

 .1ي األصح وعدم وجوب نفقته علة اللزوم عند لعسارا؛ ألن اإلنفا  مقيد بيسار الزوجهكان موسرا  و 
 

 . استحباب تأخير الصلوات في اليوم الغائم: المسألة الثانية
روى الحسن عن اإلمام أبي حنيفة أنه يستحب التكخير في كل الصلوا  يوم ال يم؛ ألن في 

 .2كان التكخير أولةفن األداح والقلاحل وفي التعجيل بين الصحة والفسادل التكخير ترددا  بي
 

 جواز حج المرأة إذا قدرت على نفقة محرمها: لة الثالثةأالمس
 دنفسها ونفقة محرمهال وق ةروى الحسن عن اإلمام أنه يجوز للمرأإ أن تحش لذا قدر  علة نفق

 .3ابن عابدين ارجحه
 

                                                

 .199ل ص4ابن نجيمل البحر الرائ ل ج  1
 .85ل ص1ل الزيلعيل تبين الحقائ ل ج143ل ص1أبي السعودل حاشية أبي السعودل ج  2
3
 .18ل ص1ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج.  
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 .بن زياد في التخريج أثر الحسن: المطلب الثالث
 

 . 1"ل ولم يؤثر عنه حكم فيهااإلمامالحكم في مسكلة لم تكن موجودإ في عصر :" والتخريش هو
دددكدكبي يوسددف و  اإلمدداملدذلك قددام الحسددن وغيددرا مددن أصددحاب  األحكددام  باسددتنباطبددن الحسددن  محما

ليهدددا االسدددتنباط فدددي وذلدددك عدددن طريددد  بنائهدددا علدددة األصدددول العامدددة التدددي بندددة ع. لهدددذا المسدددائل الجديددددإ
وقواعدددا وأحكامدده فددي المسددائل المندداظرإ لهددذا المسددائلل بالقيددات  اإلمددامالمددذهبل والمقصددود بهددا أصددول 

 . 2والتفريع علة أحكامها
 

كددان يقلددي ويجتهددد فددي المسددائل التددي  -رحمدده اهلل– اإلمددام سددبب ذلددك للددة أنا  العلمدداحح ويددرجا 
داوجدد  فدي عصدرال ف ومدنهم الحسددن  لأصدحابه المجتهددون االجتهدادو  مدن هدذا الناداا اهلل خلفده فدي توفاد لما

أبدددي حنيفدددة التدددي ارتلددداها  اإلمدددامعلدددة أصدددول  االجتهدددادمدددا بوسدددعه فدددي  بدددن زيددداد الدددذي كدددان يبدددذل كدددلا 
فدي عصدرا مدن المسدائل والوقدائع  المناسب لكل مدا جددا  وقواعدا التي التزمهال من أجل الوصول للة الحلا 

 .  3أبي حنيفة اإلمامر التي لم تكن موجودإ في عص
 

ل اإلمدامه كدان مدن المجتهددين المنتسدبين لمدذهب وأنادل االجتهدادن  سابقا  منزلة الحسدن فدي وقد بيا 
دددا ل وذلدددك بتخريجهدددا علدددة أصدددوله اإلمدددامجعلددده يجتهدددد فدددي ليجددداد أحكدددام لمسدددائل لدددم تكدددن فدددي عصدددر  مما

علددة مددا كددان فددي  اإلمددامصددر وقواعدددال فقددات المسددائل التددي وجددد  فددي عصددرا ولددم تكددن موجددودإ فددي ع
 .ة علة أصوله وقواعدامن مسائل مناظرإ مبنيا  اإلمامعصر 

 
 :مسائل كثيرة في التخريج منثورة في كتب الفقه الحنفي أذكر منهاوللحسن 

 لو أن رجال  أمر رجال  أن يبيع أو يشتري : تخريجه علة قول أبي حنيفة وأبي يوسف في مسكلة
أو أي شيح آخر بكلف درهم فباعه بكلف  إلك بكن وكله ببيع بقر شيئا  من جنت ما أمر بهل وذ

وخمسمائة ينفذل ألنه ربما يرغب في أحد الجنسين دون اآلخرل وكذا في الوكيل بالشراح هو 
 .المشهور من الرواية

                                                

 .113-118صأبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل . 452النشرتيل أبو حنيفةل ص 1
 .116أبو زهرإل أبو حنيفةل ص .253ن زيادل ص الدباغل الحسن ب 2
 .261ل ص الدباغل الحسن بن زياد 3
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وعلة قيات قول أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز ألن الدراهم والدنانير أجريا مجرى : قال الحسن
مثل ما سمي لها من بمحمد ال يلزم األمر لال أن يشتري و وعند الحسن وزفر . الجنت الواحد

 .1الثمن
  وكذلك رجح السرخسي تخريش الحسن علة تخريش محمد بن الحسن فيما لو أوصة الرجل بجميع

فعرف  أن الصحيح من الطري  ما : "ماله واآلخر بسدت ماله فكجازوا فقال بعد أن بسط المسكلة
 .2ذهب لليه الحسن

 3ومن المسائل التي رجح السرخسي فيها تخريش الحسن المسكلة الثقفية. 

 

 .أثر الحسن بن زياد في التفريع: المطلب الرابع
 

دا دد أما ل وأوا :" را  عدن ذلددكل حيدد يقددول معبادالسارخسديحه أثدر الحسددن بدن زيداد فددي التفريدعل فقدد ولا
د وجدلا  مدن اهلل عدزا  بتوفي  -رحمه اهلل–أبو حنيفة  األماةسراج  -هأي الفق -  فيهمن فرا  فدا  ه بدهل واتا خصا
 .4..."م في السؤال والتفريعوالحسن بن زياد اللؤلؤيل المقدا ... اجتمعوا له ككبي يوسف أصحابمن 

 
الدددذي كدددان لددده دور كبيدددر فدددي تفريدددع  اإلمدددامفالحسددن بدددن زيددداد أحدددد الفقهددداح الكبدددار مدددن أصدددحاب 

و  مدن الفقدهل والدذي سداعدا علدة ذلدك ثقافتده الواسدعة ا النا أبي حنيفة الذي امتاز في هذ اإلمامالفرو  بعد 
في علم الكالم وقدرته علة الجددل والمناقشدةل وقدد اقتددى بده فدي ذلدك تلميدذا الحسدن اللؤلدؤي الدذي توسدع 

دددافدددي تفريدددع الفدددرو  التدددي يمكدددن وقوعهدددال  ة أصدددبح الفقددده ى للدددة نمدددو الفقددده وتوسددديع مفاهيمدددهل حتادددأدا  مما
 .5ا تطوار ال   العصر ويواكب كلا ي حاجااإلسالمي يلبا 

        

                                                

 .356ل ص3قالي خانل فتاوى قالي خانل ج 1
 .126ل ص28السرخسيل المبسوطل ج 2
له سكلني لبراهيم عن رجل أوصة بنصف ما: بالمسكلة الثقفية نسبة للة عاصم الثقفي قالفي كتب الفقهل  ي المسكلة المعروفةهو  3

( 4)وثلثهدا ( 6)خذ ماال  لده نصدف وثلدد وربدع ذلدك اثندا عشدرل فخدذ نصدفها : ال علم لي بهال قال لي: وثلثه وربعه فكجازوا قل 
ة علددة طريدد  ثددالمددال بيددنهم عنددد لجددازإ الور : وقددال أبددي حنيفددة. ل فقسددم المددال علددة ذلددك وهددذا قددول أبددي يوسددف ومحمددد(3)وربهدا 

وخدرج الحسدن قولده علدة طريد  وكدل واحدد مدنهم روى ة طريد ل وأخدرج محمدد علدة طريد ل فخرج أبدي يوسدف قولده علد. المنازعة
. المسكلة مفصدلة فدي المبسدوط" وطري  الحسن أوجه". طريقة عنه ويقول السرخسي مرجحا  تخريش الحسن علة تخريش الصاحبين

 .151-151ل ص27أنظر السرخسيل المبسوطل ج
 .57ل ص2حل الجواهر المليةل جأبي الوفا .3ل ص1رخسيل المبسوطل جالسا  4
 .265الدباغل الحسن بن زيادل ص  5
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ز فيه عن غيرا من الفقهاحل فهدذا نمدر بدن و  من الفقهل حتة تميا فالحسن بن زياد بر  في هذا النا 
دددجددار يددوازن فددي ذلدك بيندده وبددين  دددهمددا أفقدده الحسددن بدن زيدداد أو بدن الحسددن عندددما سدئل أيا  محما بددن  محما

ددحسدن يسدكل الحسنل واهلل لقد رأيد  ال:" الحسن فقال وكدان الحسدن أحسدن ... تدة بكدةحبدن الحسدن  محما
 .1..."سؤاال   الناات

 
أشددهر أصددحاب أبددي حنيفددة فددي السددؤال والتفريددعل خاصددة فددي  لفالحسددن بددن زيدداد كددان غزيددر الفقدده

 :السارخسيتفريع المسائل التي للحساب فيها شكنل حيد يقول 
 

دداف ...جميددع مسددائل هددذا الكتدداب وترتيبهددا مددن  اعلددم أنا "  أصددل التخددريش والتفريددع فمددن صددنعة  كما
بدددن زيددددادل وقدددد كدددان لدددده مدددن البراعددددة فدددي علدددم الحسدددداب مدددا لددددم يكدددن ل يدددرا مددددن أصدددحاب أبددددي االحسدددن 

 .2..."حنيفة
 

أعلدم بدكن مسدائل هدذا الكتداب مدن تفريددع :" 3فدي مطلدع كتداب حسداب الوصددايا السارخسديكمدا قدال 
 .4..."حساب من أصحاب أبي حنيفةم في علم البن زيادل وقد كان هو المقدا االحسن 

 

لذا  فالحسددن بددن زيدداد كددان لدده أثددر كبيددر فددي الفقدده اإلسددالمي عامددة والفقدده الحنفددي خاصددةل وكددان 
مكدددانل حتدددة  وحرصددده علدددة طلدددب العلدددم وتحصددديله وتدريسددده وتدوينددده ونشدددرا فدددي كدددلا  ئدددهذلدددك بسدددبب ذكا

ا معاصدريه مدن الفقهداح فدي جميدع أبدواب أصبح فقيها  مجتهدا ل استنبط الكثير من األحكام التي خالف فيه
 . الفقه من العبادا  والمعامال  وأحكام األسرإ والحدود والقصاص والسير وغيرها

                                                

 .56ل ص2جأوفةل الجواهر المليةل  وأب 1
 .114ل ص 3جرخسيل المبسوطل السا  2
وأوصة بمثل نصيب االبدن فكجداز االبدن ولدم تجدز االبندة فالقسدمة مدن خمسدة وأربعدين  رجل ما  وترك ابنا  وابنة  : "ذلك من أمثلة 3

ل 31ة عشددرإ ولالبدن ثمانيدة عشددرإ وللموصدي لده سددبعة عشدر هدذا المسددكلة مفصدلة فدي كتددابل المبسدوط للسرخسدديل جسدهما  لالبند
ومثال آخر في رجل ترك ثالد بنين وامرأإ وترك عشرين درهما  وثوبين وأوصة في مثدل نصديب امرأتده وثلدد مدا بقدي . 114ص

هذا المسدكلة مفصدلة فدي . ثوب اآلخر بقيمته المرأته ما قيمة كل ثوبمن الثلد ودرهما  فصار أحد الثوبين بقيمته ألجل البين فال
 .121ل ص3كتابل المبسوط للسرخسيل ج

 .114ل ص3جرخسيل المبسوطل السا  4
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 الفصل الثالث
 .األحكام الفقهية التي خالفت فيها الحسن بن زياد أئمة المذهب الحنفي

 
 :وقسمته للة تمهيد وأربعة مباحد

 .علقة بالعبادا األحكام الفقهية المت: المبحد األول
 

 .األحكام الفقهية المتعلقة بالمعامال : المبحد الثاني
 

 .األحكام الفقهية المتعلقة بكحكام األسرإ: المبحد الثالد
 

 .األحكام الفقهية المتعلقة بالحدود والعقوبا  والسير: المبحد الرابع
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 :تمهيد
 

مقارندة بفقده معاصدريه مدن فقهداح  ن هذا الفصل دراسة آراح الحسن بدن زيداد الفقهيدة دارسدةيتلما 
المددذهب الحنفدديل وذلددك مددن أجددل التعددرف علددة مكانتدده فددي الفقدده اإلسددالميل فالدراسددة المقارنددة لهددا فوائددد 

دداعظيمددةل فهددي الطريقددة المثلددة التددي تفددتح  نهددا لم الباحددد آفاقددا  جديدددإ وتولددد لديدده أفكددارا  عديدددإل حيددد أما
هاحل كما أنها تظهر أوجه اللعف والقوإ والدنقص والكمدال التدي تبرز مواطن االتفا  واالختالف بين الفق

إ التددي تعمددل علددة تقدددم محمددوداشددتمل  عليهددا هددذا اآلراحل وبهددذا تكددون الدراسددة المقارنددة هددي الوسدديلة ال
 .ل لذا مارسه زمنا  طويال  هيتنمي ملكه االستنباط لدى الفق أنها فلال  عنا وكمالهل تطوار التشريع و 
 

تمدد  بتمحدديص هث  سددابقا  عدداح فددي عصددر المدددارت الفقهيددة التددي ااد كمددا تحدددا والحسددن بددن زيدد
داأل صدارالنتاالمسائل ومعرفة وجه الح  فيهال دون التحيز لمدذهب علدة مدذهبل أو  دام علدة ما مل لهدذا أما

أبددي  األعظددم اإلمددامازدهددر الفقدده العراقددي فددي هددذا العصددر ازدهددارا  عظيمددا  وتقدددم تقدددما  كبيددرا  علددة أيدددي 
دد وز  أبدي أمثداليفة وأصحابه الكبدارل حن والحسدن بدن زيدادل كمدا أن للطريقدة المثلدة التدي  فدريوسدف ومحما

الفقدده وتمحددص مسددائلهل حيددد كددان  ازدهددارفددي  ا  عظيمدد ا  أبددو حنيفددة فددي تفقيدده تالميددذا أثددر  اإلمددامسددلكها 
وبحدد عميد ل  يعرض المسكلة علة أصحابه المحيطدين بدهل ويطلدب مدنهم اإلجابدة عنهدا بعدد تفكيدر حدرا 

يددكمر  ثددما فينتهددي معهددم للددة رأي صددحيح يوافدد  رأيدده أو يخالفدده  يددهاألجوبددة للترفددع  ثددما وتمحدديص دقيدد ل 
 .1بتدوينها

 
فدون كدانوا يختل: "فقدال ستاذهمأل مصورا  اختالف التالميذ عند 2را فلليه أسد بن ال أشاروهذا ما 

يرفعونهدا لليده ويسدكلونه عنهدا فيدكتي  ثدما واب لة فيكتي هذا بجواب وهدذا بجدكعند أبي حنيفة في جواب المس

                                                

زيدانل عبد الكريمل المدخل . 224-218اريخ التشريع اإلسالميل صالقطانل ت. 248الخلريل تاريخ التشريع اإلسالميل ص. 1
أبو زهرإل تاريخ المذاهب . م1332هدل 1412مكتبة القدتل دار الوفاحل ط ل . 133-131ميةل صلدراسة الشريعة اإلسال

 .353-315اإلسالميةل ص
سد بن الفرا ل ولد بحران من ديار بكر ونشك بتونتل تفقه علة علي بن زيادل وسمع من مالك موطكال لقي أبا يوسف ومحمد أ .1

الذهبيل العبر في . 66ل ص11جهدل الذهبيل تاريخ اإلسالمل 312توفي سنة خذ عنه أبو يوسف موطا  مالكل أبن الحسنل 
 .364ل ص1جل برخبر من غ
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 ةوأسددم... ناو يكتبونهددا فددي الدددي ثددما الجددواب مددن كثددبل وكددانوا يتدارسددون فددي المسددكلة ثالثددة أيددام أو أكثددر 
 .1..."وأصحابه اإلمامه مذهب مبني علة مبدأ الشورى بين صفا  هذا المذهب الذي عرف بكنا 

 

راح أصددحابه الكبددار وآ اإلمددامل  فهددو يتددكلف مددن آراح بهددذا الطريقددة المثلددة دون المددذهب الحنفددي
اللؤلدؤيل وهدؤالح األربعدة أشدهر الفقهداح الدذين شداركوا حسدن الو الحسدن بن ومحماد وزفر أبي يوسف أمثال 
 .ت المذهب ونشر مبادئهيفي تكس اإلمام

 

ه أبددو حنيفددةل وكدددان أحددد أصدددحاب اإلمددداموالحسددن كددان أحدددد أركددان المجمددع الفقهدددي الددذي يرأسدده 
 .2الكبار الذين دونوا عنه الفقهل وقد تحدث  سابقا  عن مؤلفاته

                                                
هدل  1331ل 1ل مكتبة المطبوعا  اإلسالميةل ط55ل صتحقي  عبد الفتا  أبو غدإ الكوثريل فقه أهل العرا  وحديثهم .1

 .م1371
 .61ورد ذكرها في صفحة . 2
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 :وقسمته إلى سبعة مطالب .األحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات: المبحث األول
  .للصالةل غسل الجمعة لليوم : لمطلب األولا

 .الختالف في مقدار المفروض في مسح الرأس: المطلب الثاني
 .مع أحد الرفقاء ماء فال يطلبه ويتيمم أن  المسافر  إذا علم: المطلب الثالث
 .ل مهل البسملة من الفاتحة أ: المطلب الرابع

 .الختالف في آخر وقت العصر: المطلب الخامس
 .دمرفة حتى فجر اليوم العاشر فعليه في َمن لم يقف بع: المطلب السادس

بر موضع الذبح أو موضع المذبوح لو أخبر رجل أهله بأن يضحوا عنه فهل يعت: المطلب السابع 
 .عنه
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 .ل للصالةغسل الجمعة لليوم : المطلب األول
 

 .فروع أربعة وقسمته إلى
 

  معنى الغسل لغة واصطالحاا : الفرع األول
 

  1.سيالن الماح علة الشيح مطلقا  : بفتح ال ين ولمها هو :الغسل لغة
 . 2علة وجه مخصوصهو لفالة الماح الطهور علة جميع البدن : الغسل شرعا

 

 عرض أقوال الفقهاء: الفرع الثاني
 . اختلف الحسن بن زياد وأبو يوسف في غسل الجمعة أهو لليوم أم للصالإ

 .غسل الجمعة لليوم ال للصالإ: قال الحسن بن زياد
 .3غسل الجمعة للصالإ ال لليوم: وقال أبو يوسف 
 

 .دلة الفقهاءعرض أ: لثالفرع الثا
 

 :استدل الحسن بن زياد على قوله باألدلة اآلتية. حسن بن زيادأدلة ال: أولا 
  4.غسل الجمعة لليوم ال للصالإل لظهارا  لفليلته أنا  .1
خيـر يــوم طلعـت عليــه الشـمس يـوم الجمعــة فيـه خلــق آدم وفيـه أدخــل الجنـة وفيــه ) -ص – قولده .2

  5(أخرج منها
 

 

 :ة اآلتيةاستدل أبو يوسف على قوله باألدل. أدلة أبو يوسف: ثانياا 
الفلديلة مدا لديت مدن الجمعة للصالإ ال لليوم لفليلتهال ألناها تؤدي بجمع عظيم فلها لن ال سل يوم  .1

  .ل يرها

                                                
 [.غسل]ل مادإ 377ل ص4جالفراهيديل العينل [. غسل]ل مادإ 138ل ص1جالرازيل مختار الصحا ل   1
 .151ل ص1ل ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج6ل ص1جرخسيل المبسوطل السا . 3ل ص1جالكاسانيل بدائع الصنائعل   2

 .3ل ص1الكاسانيل بدائع الصنائعل ج  3

الكاسانيل . 31ل ص1جرخسيل المبسوطل ل السا 67ل ص1جابن نجيمل البحر الرائ ل . 18ل ص1جين الحقائ ل يالزيلعيل تب 4
 . 35ل ص1جبدائع الصنائعل 

ل 854حديد رقم  ل585ل ص2جكتاب الجمعةل باب فلل يوم الجمعةل تحقي  محمد فؤاد عبد الباقيل مسلمل صحيح مسلمل   5
  .دار لحياح التراد العربيل بيرو 
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ألن المسدددلمين يجتمعدددون فدددي الصددددالإ فيسدددنا ال سدددل للصدددالإل وهددددي مولدددع التقدددائهمل فالمصددددلي ال  .2
ل اليددددوم وانددددتقض وا يحصددددل لدددده الثددددواب لال لذا صددددلاة يددددوم الجمعددددة بهددددذا ال سددددلل حتددددة لددددو اغتسددددل أ

ك وصلاة ال يكون مدركا  لثواب ال سل  . 1"ولوحال وتولا
 .2(أحدكم الجمعة فليغتسل جاءإذا ): -ص –الرسول  لحديد .3

 
 .المناقشة والترجيح: رابعالفرع ال

 

ففدددي  3اختلدددف فقهددداح الحنفيدددة فدددي األصدددح منهمدددال فدددذهب أكثدددرهم للدددة تدددرجيح قدددول أبدددي يوسدددف
بكنادده للصدددالإل واختددار فددي الدددار قددول الحسدددن : وقددال المقدسددي لو الصددحيحأنادده هددد: "حاشددية أبددي السددعود

المعتمددد فددي المددذهب الحنفددي هددو أن ال سددل لصددالإ الجمعددة ال  .4"نادده لليددوم فقددط ألنادده يددوم سددرورل: فقددال
 : قول الحسن في أنا ال سل لليوم ال للصالإ لعداإ أمور هو والذي أميل لليهل 5ليوم الجمعة

 

  6(...خير يوم طلعت عليه الشمس) -ص –الحسن بن زياد بقوله  لا دلقد است: األول
 

ددن أحاديددد فددي غسددل الجمعددة كددان بلفددظ اليددوم -ص–أنا معظددم مددا روي عددن الرسددول  :الثــاني م 
ل وهددذا 7

ن  يقتلددي أن  كددان وقدد  الصددالإ جددزحا  منددهل وال بددكت أن أذكددر بعددض  يكددون ال سددل لليددوم ال للصددالإل وا 
 : ذلك هذا اآلثار للداللة علة

 

  8.(ها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضلبمن توضأ يوم الجمعة ف): -ص –منها قول الرسول 

                                                
ابن . 67ل ص1جابن نجيمل البحر الرائ ل . 35ل ص1جبدائع الصنائعل الكاسانيل . 67ل ص1جل فتح القديرل بن الهماما.  1

 . 31ل ص1جرخسيل المبسوطل السا . 163ل ص1جعابدينل حاشية ابن عابدينل 
 (.837)ل حديد رقم 299ل ص1البخاريل صحيح البخاريل كتاب الجمعةل باب فلل ال سل يوم الجمعةل ج.  2

ل 1جشر  البدايةل أبي الحسن علي بن أبي بكر عبد الجليل الرشدانيل لمرغينانيل ا. 18ل ص1جن الحقائ ل الزيلعيل تبيا .  3
 . 163ل ص1جابن عابدينل حاشية ابن عابدينل المكتبة اإلسالميةل . 17ص

ل مطبعة 61 -53ل ص1جل المساماإ فتح المعين علة شر  الكنز حاشية أبي السعود محمد بن علي المصريل أبو السعودل.  4
  .هد 1287ل 1ارف المصريةل طجمعية المع

 .171ل ص1ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج.  5
 . 31ل صسب  تخريجه.  6
 .م1337ل دار الفكرل بيرو ل 416ل ص4جالنوويل المجمو ل . 67ل ص1جابن نجيمل البحر الرائ ل .  7
قال . 437ل ل حديد رقم 363ل ص2ل جمعةالترمذيل سنن الترمذيل كتاب أبواب الطهارإل باب ما جاح في الولوح يوم الج.  8

حسن : "ل قال شعيب األرناؤوط21183ل حديد رقم 16ل ص5جأحمد بن حنبلل مسند أحمدل . حديد حسن صحيح: الترمذي
  ".ل يرا
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مـن الجنابـة : كان يغتسـل مـن أربـع( ص)من أن ه ): -رلي اهلل عنها –ومنها ما روته عائشة 
 . 1(ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت

 

حـق    علـى كـل مسـلم أن يغتسـل فـي ): أناده قدال – ص –ومنها ما رواا أبو هريرإ عدن النبدي 
 . 2(كل سبعة أيام يوماا يغسل رأسه وجسده

 

من اغتسل يوم الجمعة ولِبس من ): -ص –قال رسول اهلل : "ومنها ما رواا اإلمام أحمد قال
 .ال سل لليوم ال للصالإ فهذا األحاديد وأمثالها في هذا المسكلة تؤكد أنا ل 3(...أحسن ثيابه

   
ويتجلاة ذلك فيما جاح  به السناة في طلب التبكير  لنا رأي الحسن أيسر من رأي أبي يوسفأ والثالث

اعة األولةل فعلة قول أبي يوسف يعسر علة كثير من النات االحتفاظ في صالإ الجمعة في السا 
واهلل سبحاناه  4لعادإ ال سل أعسرل بولوئهم للة وق  الصالإ وبخاصة في أطول األيامل كما أنا 

ورباما أدى به ذلك للة أن يصلي الجمعة  5[َحَمج  ِكْن  الهِّينِ َنلَْيْمْ  فِي  َجعَلَ َوَك  ]: الة يقولوتع
 6.حاقنا  

 

أماا علة قول الحسن فزناه لو اغتسل في السااعة األولةل وأتة المسجد ثم أحدد وتولك ثم 
  7.ة ال سلة التبكير وسنا سنا  ؛صلاة يكون قد أدرك فلل السنتين

 

                                                
ابن خزيمةل محمد بن اسحا  بن خزيمةل صحيح ابن خزيمةل تحقي ل محمد مصطفة األعظميل كتاب الولوحل باب .  1

 1331المكتب اإلسالميل بيرو ل  . 256ل  حديد رقم 126ل ص1ج لال من الحجامة ومن غسل المي استحباب االغتس
 .علة شرط الشيخين: رواا أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكمل وقال. م 1371هدل 

 ل315ل ص1ج ...البخاريل صحيح البخاريل كتاب الجمعةل باب هل علة من لم يشهد الجمعة غسل من النساح.  2
 . لسنادا صحيح علة شرط الشيخين: ل قال شعيب األرناؤوط3328ل حديد رقم 461ل ص2جأحمد بن حنبلل مسند أحمدل .  3
 . 163ل ص1جابن عابدينل حاشية ابن عابدينل . 68ل 1جابن نجيمل البحر الرائ ل .  4
 .78ل آية الحشسورإ .  5
 .68ل ص1جابن نجيمل البحر الرائ ل .  6
 . 163ل ص1جاشية ابن عابدينل ابن عابدينل ح.  7
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 ثمرة الختالف في هذه المسألة : خامسع الالفر 
 

 : وتظهر ثمرإ هذا االختالف فيما يكتي
 

فلدو اغتسدل  نالد  فلديلة ال سدل عندد الحسدنل وعندد أبدي  لال سدل لمدن ال جمعدة عليده كدالمرأإ يسدنا  .1
 . 1يوسف ال تنالها ألناها ال تجب عليها صالإ الجمعة

دمن اغتسل يوم الجمعة فكحدد ثم تولك وصلاة الج .2 ال  لفلديلة السدناة عندد الحسدنل معة يكون محصا
  2.ل لها عند أبي يوسفوغير محصا 

مدن اغتسدل قبددل الصدبح ثددم صدلاة الصددبح والجمعدة بهدذا ال سددل كدان مدددركا  لفلديلة السددناة عندد أبددي  .3
 . 3يوسفل وال يكون مدركا  لها عند الحسن

 
  .الختالف في مقدار المفروض في مسح الرأس: المطلب الثاني

 

 .فروع ثالثةقسمته إلى و 
 

 .معنى المسح لغة وشرعاا : الفرع األول
 

 4هو لمرار الشيح علة الشيح بسطا: المسح لغة
  5ولو ببلل با  بعد غسل ال بعد مسح. هو لمرار اليد علة العلو: المسح شرعاا 

                                                
 .18ل ص1جالزيلعيل تبين الحقائ ل . 67ل ص1جابن نجيمل البحر الرائ ل .  1
ابن . 18ل ص1جالزيلعيل تبين الحقائ ل . 67ل ص1جل فتح القديرل ابن الهمام. 31ل ص1جالسرخسيل المبسوطل .  2

بن محمدل الجوهرإ النيرإل شر  مختصر القدوري في  الزبيديل أبي بكر بن علي. 163ل ص1جعابدينل حاشية ابن عابدينل 
 .م2116/ هد1427ل 1ل تحقي ل لليات قبالنل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط44ل ص1فرو  الحنفيةل ج

ل 1 ابن نجيمل البحر الرائ ل . 163ل ص1جابن عابدينل حاشية ابن عابدينل . 18ل ص1جالزيلعيل تبين الحقائ ل .  3
 .67ص

ل تحقي ل عبد السالم محمد هارونل دار [مسح]ل مادإ 322ل ص5جال أبو الحسنل أحمد بن فارتل مقاييت الل ةل ابن زكري.  4
 [. مسح]ل مادإ 533ل ص2جابن منظورل لسان العربل . م1333هدل 1421ل 2الجيلل بيرو ل لبنانل ط

ل 1جابن عابدينل حاشية ابن عابدينل . 14ل ص1جابن نجيمل البحر الرائ ل . 271ل ص1جالكاسانيل بدائع الصنائعل .  5
 .33ص
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 .سبب اختالف الفقهاء: الفرع الثاني
الددرأت هددو االشددتراك الددذي تلددمنته  أمددا سددبب اخددتالف الفقهدداح فددي مقدددار المفددروض فددي مسددح

البداح حيددد ورد  فدي كددالم العدرب مددرإ زائددإ وأخددرى تدددل علدة التبعدديض وثالثدة تفيددد اإللصدا  للددة غيددر 
  .1ذلك من المعاني التي استعمل  فيها

 

 عرض أقوال الفقهاء: الفرع الثالث
 ْحواْ َواْكَسرررررر]: لقولدددددده تعددددددالة 2اتفدددددد  الفقهدددددداح علددددددة أنا مسددددددح الددددددرأت مددددددن فددددددروض الولددددددوح

 .ل لكنهم اختلفوا في المقدار المفروض مسحه3[بِْمْؤوِسْم ْ 
 

فذهب  أبو حنيفة وصاحبيه أبو يوسف ومحمد للة القول بوجوب مسح الناصدية وقدد قددار ذلدك  
 .4بالربع

 

أن الحسددن  :جداح فدي المبسدوط .5أمدا الحسدن بدن زيداد ذهدب للدة القدول بوجدوب مسدح كدل الدرأت
 . 6"كثر الرأتيجب مسح أ: "بن زياد قال

 
 

 :لة الفقهاءدعرض أ: الفرع الرابع
 أدلة فقهاء الحنفية ما عدا الحسن: أولا 
 :باألدلة اآلتيةما عدا الحسن استدل فقهاح الحنفية  
  .7"لنا الباح للتبعيض ويدل علة أنها للتبعيض ما روي عن لبراهيم: "أن الباح للتبعيضل حيد قالوا .1

                                                
1
 .18ل ص1جل فتح القديرل ابن الهمام.4ل ص1جالكاسانيل بدائع الصنائعل 

ل دار 8ل ص1بداية المجتهدل دمحمد بن أحمد بن محمدل أبو الوليدل ابن رشدل . 41ل ص1جالكاسانيل بدائع الصنائعل .  2
 .م1384هدل  1415ل 1ل  دار الكتب العلميةل بيرو ل ط14ل ص1جالفقهاحل تحفة عالح الدينل السمرقنديل  .الفكرل بيرو 

 .6سورإ المائدإل آية  . 3
 المحلةلابن حزمل علي بن أحمد بن سعيدل أبو محمد . 6ل ص1جخسيل المبسوطل السرا . 4ل ص1جالكاسانيل بدائع الصنائعل 4

ل 1ل ابددن الهمددامل فددتح القددديرل ج15-14ل ص1جالرائدد ل نجدديمل البحددر ابددن . 52ل ص2ج تحقيدد  لجنددة لحيدداح التددراد العربدديل
.18ص

 .33ل ص1ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج. 14ل ص1ابن نجيمل البحر الرائ ل ج.  5
 .63ل ص1جخسيل المبسوطل السرا .  6

روى عنه منصور  لبراهيم بن يزيد بن عمرول النخعيل أبو عمرانل سمع الم يرإ بن شعبةل وأنت بن مالك ودخل علة عائشةل7
 . 8ل ص4البستيل الثقا ل ج. هد 36وما  سنة  51وم يرإ واألعمحل ولد سنة 



 

78 

 

لو كان  امسحوا : لذا مسح ببعض الرأت أجزأا ثم قال: ل قال1[ْؤوِسْم ْ َواْكَسْحوْا بِمْ ]: قوله في
 .أن الباح للتبعيض" رؤوسكم كان مسح الرأت كلاهل فكخبر لبراهيم

ا  الجميع علة جواز ترك القليل من الرأت ل في اآلية اتافتلاقة أهل الل ة القول بكنا الباح للتبعيض .2
  2.في المسح واالقتصار علة البعض

فقد روي  -رلي اهلل عنه –جواز مسح بعض الرأت عن جماعة من السلف منهم ابن عمر روي  .3
 .مثل ذلك -رلي اهلل عنها –وروي عن عائشة  3عنه أناه مسح مقدم رأسهل

ويدل علة صحة  6"النخعي: "ل وكذلك قال لبراهيم5"أي جانب رأسك مسح  أجزأك: "4الشعبي قول  .4
 .فرض البعض

خصلتان ال أسكل عنهما أحدا  بعدما : "يقول 8ع  الم يرإ بن شعبةسم: "7قول عمرو بن وهب  .5
إن ا كن ا معه في سفر فنزل لحاجته، ثم جاء فتوضأ ومسح على : -ص –شهد  من رسول اهلل 
  9."ناصيته وجانبي عمامته

 

                                                
  (.6)سورإ المائدإل آية .  1
 . 18ل ص1جل الهدايةالمرغينانيل . 11ل ص1جابن نجيمل البحر الرائ ل . 63ل ص1جرخسيل المبسوطل السا .  2
وعليه عمامة قطرية فكدخل يدا من تح  العمامة فمسح مقدم رأسه  يتولك -ص –رأي  رسول اهلل : عن أنت بن مالك قال.  3

(. 147)ل حديد رقم 36ل ص1أبو داودل سنن أبو داودل كتاب الطهارإل باب المسح علة العمامةل ج. ولم ينقض العمامة
تابي من حديد وقال ما كان في ك لذكر اإلمام المصنف أبي داود أن األحاديد التي في كتابه هي أصح ما عرف في الباب

 .وما لم أذكر فيه شيئا  فهو صالح هفيه وهن شديد فقد بينت
 .41تم  ترجمتهل ص.  4
 .63ل ص1جرخسيل المبسوطل السا .  5
لبراهيم بن يزيد بن عمرول النخعيل أبو عمرانل سمع الم يرإ بن شعبةل وأنت بن مالك ودخل علة عائشةل روى عنه منصور .  6

 . 8ل ص4البستيل الثقا ل ج. هد 36وما  سنة  51 وم يرإ واألعمحل ولد سنة
ثقةل وذكرا ابن حيانل في : عمر بن وهبل الثثفيل روى عن الم يرإ بن شعبةل روى عنه محمد بن سرينل قال النسائي.  7

 .535ل ص4جابن حجر اإلصابة في تمييز الصحابةل . 231ل ص22جزيل تهذيب الكمالل مالثقا ل ال
بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن عمرو بن سعدل كنيتهل أبو عبد اهللل ولي البصرإ نحو الم يرإ بن شعبة .  8

األصبهانيل أحمد بن علي بن . الحديبيةل توفي سنة خمسين -ص -سنتينل وولة الكوفة وما  فيهال شهد مع الرسول
 . هد1417ل 1رو ل طل تحقي ل عبد اهلل اللثيل دار المعرفةل بي224ل ص2منجويةل رجال مسلمل ج

ل 3ن خزيمةل كتاب اإلمامة في الصالإ وما فيها من سننل باب المسبو  بوتر من صالإ اإلمامل جبابن خزيمةل صحيح ا.  9
  .صححه ابن خزيمة(. 1645)ل حديد رقم72ص
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 ن بن زياد على قوله باألدلة اآلتيةساستدل الح. أدلة الحسن بن زياد: ثانياا 
لنا األكثددر يقددوم : "لنادده قددال 1بهمددا وأدبددر قبددلحيددد مسددح رأسدده بيديدده كليتهمددا أ -ص –بفعددل الرسددول  .1

 3.الممسوحا في وهذا بناح  علة أصله . 2"مقام الكل
مسددح رأسده بيديدده االثنتدين فكقبددل بهمدا وأدبددر بادئدا  بمقدددم الدرأت حتددة وصدل للددة  -ص –أن الرسدول  .2

 .4علة مسح جميع الرأت أي يشمل الكل بذلك بل ردهما للة مقدم رأسه وهذا يدل فقفاا ولم يكت
أن مسدمة الددرأت حقيقددة  هدو جميددع الددرأت فيقتلددي وجدوب مسددح جميددع الددرأت وحدرف البدداح فددي قولدده  .3

نمددا هددي لاللصددا  فتقتلددي للصددا  الفعددل  [َواْكَسررْحوْا بِْمْؤوِسررْم ْ ]: تعددالة ال يقتلددي التبعدديض وا 
 .5كلهبالمفعول وهو المسح بالرأت والرأت اسم لكله فيجب مسح 

 

هذا هي مسالك فقهاح الحنفية في المقدار المفروض مسحه من الرأت وأدلاتهم تدتلخص فدي هدذا 
 : اآلراح

 

ن ترك منه الثلد فما دونه جازل وهذا قول الحسدن بدن زيداد ومالدك بنداح : األول يجب مسح كل الرأتل وا 
  6.نبل في روايته األولةعلة أصلها أنا لألكثر حكم الكلل وقد ذهب هذا المذهب اإلمام أحمد بن ح

 

  7.يجب مسح الناصية وقد قدار ذلك بالربعل وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد: الثاني
أمددا المعتمددد عنددد الحنفيددة هددو مسددح ربددع الددرأت مددرإ بمقدددار الناصددية فددو  األذنددين ال علددة طددرف لددفيرإ 

 .8ولو بزصابة مطر أو بلل با  بعد غسل لم يؤخذ من علو آخر
 

                                                
 . 183ل حديد رقم 81ل ص1ل جالبخاريل صحيح البخاريل كتاب العلمل باب استعمال فلل ولوح النات.  1
 .22ل ص1ل الكاسانيل بدائع الصنائعل ج63ل ص1جالسرخسيل المبسوطل .  2
 .13-18ل ص1ل ابن الهمامل فتح القديرل ج63ل ص1جالسرخسيل المبسوطل .  3

البهوتيل منصور بن يونتل بن لدريتل . 18ل ص1ابن الهمامل فتح القديرل ج. 33ل ص1جابن عابدينل حاشية ابن عابدينل 4
الحنبليل مرعي بن يوسفل دليل الطالبل . هد 1412ل تحقي  هالل مصيلحيل دار الفكرل بيرو ل 38ص ل1كشااف القنا ل ج

ل 1الحطدابل أبدو عبدد اهلل محمدد بدن عبدد الدرحمنل مواهدب الجليددلل ج. هدد1333ل 2ل المكتدب اإلسدالميل بيدرو ل ط3ل ص1ج
ل تحقيد  محمدد 253ل ص1لدريدتل الدذخيرإل ج القرافيل شهاب الدين أحمد ابن. هد 1338ل 2ل دار الفكرل بيرو ل ط212ص

.م1334صبحيل دار العربل بيرو ل 
ل 1ابن الهمامل فتح القديرل ج. 111 -33ل ص1جابن عابدينل حاشية ابن عابدينل . 15ل ص1ابن نجيمل البحر الرائ ل ج5

.13ص
 .33ل ص1ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج.  6
 .13صل 1ابن الهمامل فتح القديرل ج.  7

.32صل 1جابن عابدينل حاشية ابن عابدينل 8
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 المناقشة والترجيح: الخامسالفرع 
لن مسح جميع الرأت له أدلة قوية من حيد األثر ومن حيد النظر فما ثب  من األحاديد 

قد بيان المسح الواجب في اآلية وبيانه شر  لآية وأن المسح  -ص -الصحيحة يدل علة أن الرسول
من رأسه مطلقا  في حديد صحيح  أنه مسح جزحا   -ص –الواجب هو مسح الرأت كله ولم يروى عنه 

 .أو حسن
وحيد أن اآلية مجملة والسنة قد بينتها بمسح الكل وان هذا الفعل لم يقع زاد علة الولوح  

 .1المجزئ فزن ذلك كله قرينة علة أن المسح لجميع الرأت هو الواجب والمتعين
 

عندي ليقدا  المسدح بدالرأت يتالح من كل هذا أنا األصح اعتبار اآلية مدن قبيدل المطلد ل وأناهدا ت
سواح تحق  في ذلك مسح الكل أو الجزحل ما دام دائرا  في حدود ما يطل  عليده اسدم المسدحل ولمدا كاند  
 2هدذا المسدكلة تعبديدة أرى مددن بداب األحدوط فددي الددين األخدذ بددرأي األئمدة مالدك وأحمددد والحسدن بدن زيدداد

فيمدا رواا عبدد اهلل بدن زيدد فدي وصدف  -ص –في مسح األكثر لن  لدم يكدن مسدح الكدل أسدوإ برسدول اهلل 
فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهمـا إلـى قفـاه ثـم : ولوئه حيد قال

ن 3ردهمـا إلــى المكــان الـذي منــه بــدأ ل وبهدذا نكدون قددد جمعندا بددين كدل اآلراح وعملنددا بالكتداب والسددنةل وا 
 4.صد  علة الكثيركان مطل  المسح يصد  علة القليل كما ي

                                                
 .4ل ص1الكاسانيل بدائع الصنائعل ج. 8ل ص1ابن الهمامل فتح القديرل ج. 63ل ص1السرخسيل المبسوطل ج 1

الكاسانيل بدائع . 253ل ص1الذخيرإل القرافيل ج. 127ل ص1ابن قدامةل الم نيل ج. 38ل ص 1البهوتيل كشاف القنا ل ج.  2
 .5-4ل ص1جل الصنائع

 . (183)ل حديد رقم 81ل ص1البخاريل صحيح البخاريل كتاب الولوحل باب مسح الرأتل ج.  3
عاشورل أحمد عيسةل الفقه الميسر في . 13ل ص1جل فتح القديرل ابن الهمام .5ل ص1جالكاسانيل بدائع الصنائعل .  4

 .ل مكتبة القرآنل القاهرإ22العبادا  والمعامال ل ص
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 .مع أحد الرفقاء ماء فال يطلبه ويتيمم إذا علم المسافر أن  : المطلب الثالث
 

  :فروع خمسةوقسمته إلى 
 

 م لغة واصطالحاا معنى التيم  : الفرع األول
 

ْموْا َصِعيًها طَيِّبً ]: ومنه قوله تعالة 1القصدل: م لغةالتيم ْمواْ ]: وقوله 2[فَتَيَمَّ َْهْ  َوالَ اَيَمَّ اْلَخبِيَث ِك

 .أي ال تقصدوا 3[اَْفُِْونَ 
مسح الوجه واليدين علة صعيد مطهرل والقصد شرط لهل ألناه النيةل فهو قصد صعيد  :والتيمم شرعاا 

  4.مطهر واستعماله بصفة مخصوصة إلقامة القربة
 

 مشروعية التيمم: الفرع الثاني
 

َوإِن ْكَتْ  ]: لقوله تعالة 5ح أو الخوف من استعمالهالفقهاح علة مشروعية التيمم عند فقدان الما اتف 

َْم  كِّن اْلغَ ئِطِ  أَْو الَكْستْْ  الََِّس ء فَلَْ  اَِجْهوْا َك ء  كَّْمَضى أَْو َنلَى َسفَم  أَْو َج َء أََحه  كِّ

ْموْا َصِعيًها طَيِّبً   . 6[فَتَيَمَّ
 

 7(يجد الماء عشر سنينإن الصعيد الطيب طهور المسلم، ولو لم ) – ص –ولقوله 
 

  .عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم: الفرع الثالث
 

 اختلف فقهاح الحنفية فيمن كان مسافرا  وعلم أنا مع أحد الرفقة ماح أيطلبه أم ال؟ 

                                                
 [.أمم]ل مادإ 22ل ص12جابن منظورل لسان العربل [. تيمم]ل مادإ 311ل ص1جل مختار الصحا ل الرازي.  1
 .43سورإ النساحل آية .  2

 .267سورإ البقرإل آية .3

 . 116ل ص1جخسيل المبسوطل السرا . 145ل ص1جابن نجيمل البحر الرائ ل . 45ل ص1جالكاسانيل بدائع الصنائعل  4
ل 1جالسمرقنديل تحفة الفقهاحل . 223ل ص1جابن عابدينل حاشية ابن عابدينل  .45ل ص1جلصنائعل الكاسانيل بدائع ا.  5

 . 148ل ص1ابن قدامةل الم نيل ج. 237ل ص2النوويل المجمو ل ج .334ل ص1القرافيل الذخيرإل ج. 11ص
  .6سورإ المائدإل آية .  6
 . قال شعيب األرناؤوطل صحيح ل يرال رجاله ثقا  ل21343ل حديد رقم 146ل ص5جأحمدل مسند أحمد بن حنبلل .  7
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لنا مددن كددان فددي السددفر ومددع : "وقددال الحسددن بددن زيدداد" يجددب عليدده أن يسددكله: "قددال أبددو حنفيددة وصدداحباا
 . 1"ثمنه لناه ال يلزمه أن يسكل رفيقه ارفي  له ماحل وليت عند

 

فاجتهدد كدلا مدنهم حسدب مدا انقدد  فدي  لفدي المسدكلة ويبدو أنا هذا االختالف ناجم عدن عددم وجدود ندصا 
 2"السؤال ذل وفيه بعض الحرجل وما شر  التيمام لال لرفع الحرج: "ل رأيه بقولهذهنهل أماا الحسن فقد علا 

 

ددا اإلمددام وصدداحباا فقددد علالدد مدداح الطهددارإ مبددذول بددين النددات عددادإ ولدديت فددي سددؤال مددا "رأيهددم بددكنا  واوأما
بعددض حوائجده مددن غيددرال فددزن سددكله فددكبة أن يعطيدده لال  -ص –يحتداج لليدده مذلددةل فقددد سددكل رسددول اهلل 

 . 3"بالثمن فزن لم يكن معه ثمنه تيمام لعجزا عن استعمال الماح
 

نفسددهل ويتقددواى بدده علددة الطاعددةل فيكددون مسددتحقا  عليدده لنا السددؤال يوصددله للددة مددا تقددوم بدده : وقددالوا أيلددا  
 . 4كالكسب في ح ا من هو قادر عليه

 
  .المناقشة والترجيح: الفرع الرابع

 

 .زيادبن ه على قول الحسن رد اإلمام وصاحبي: أولا 
 

بدر عدن أال تدرى أنا اهلل أخ لردا اإلمام وصاحباا علة قول الحسن بكنا معنة الذل في هدذا الحالدة ممندو    
ل 6[اْسررتَْعَعَم  أَْللََارر ]: فقددال عددز وجددل 5أنهمددا سددكال عنددد الحاجددة –عليهمددا السددالم  –موسددة ومعلمدده 

ََ َنلَْيررِه أَْجررًما]: واالسددتطعام طلددب الطعددامل ومددا كددان ذلددك بطريدد  األجددرإل لقولدده َْ  7[لَررْو ِئررْ َت الاََّخرر

                                                
. 27ل ص1جالمرغينانيل الهدايةل . 171ل ص1جابن نجيمل البحر الرائ ل . 115ل ص1جرخسيل المبسوطل السا .  1

ابن . 44ل ص1جين الحقائ ل يالزيلعيل تب. القاهرإ لل مكتبة ومطبعة محمد علي صبح7ل ص1جالمرغينانيل بداية المبتديل 
 . 251ل ص1جنل حاشية ابن عابدينل عابدي

. 251ل ص1جابن عابدينل حاشية ابن عابدينل . 44ل ص1جالمرغينانيل الهدايةل . 171ل ص1جابن نجيمل البحر الرائ ل .  2
 .75ل ص1الزبيديل الجوهرإ النيرإل ج. 48ل ص1جالكاسانيل بدائع الصنائعل . 44ل ص1جين الحقائ ل يالزيلعيل تب

المرغينانيل شر  . 251ل ص1جابن عابدينل حاشية ابن عابدينل . 115ل ص1جل 272ل ص3جلمبسوطل رخسيل االسا .  3
طهمازل الفقه الحنفي . 44ل ص1جالزيلعيل تبين الحقائ ل . 48ل ص1جالكاسانيل بدائع الصنائعل . 28ل ص1الهدايةل ج

 .156ل ص1في ثوبه الجديدل ج
 . 272ل ص31جرخسيل المبسوطل السا .  4
 .115ل ص1ج – 272ل ص1جرخسيل المبسوطل السا . 171ل ص1جنجيمل البحر الرائ ل  ابن.  5
 . 77سورإ الكهفل آية .  6
 . 77سورإ الكهفل آية .  7
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اح علدة اخددتالفهم فدي أنا الصدددقة كاندد  فعرفندا أنادده كدان بطريدد  البددر وعلدة سددبيل الهديدة أو الصدددقةل بندد
  1.تحلا لألنبياح

 
  .الحسن بن زياد على أئمة المذهب الحنفي رد  : ثانياا 

 

 : رد الحسن بن زياد علة أئمة المذهب الحنفي باألمور اآلتية
 

 د  علددة مددن كددان فددي سددفر طويددلل ألنا عددادإ ال يصددلنا مدداح الطهددارإ مبددذول بددين النددات : لنا قددولهم .1
  2.مله المسافر عادإ ال يزيد علة ما يكفيه للشرب أو الولوح أو الطهيكل ما يح

لناه ما دام المسلم مسافرا  ولم يجد الماح قريبدا  مندهل وأيقدن أن الوقد  سديخرج قبدل الوصدول للدة المداح  .2
ددا لذا ظددن ذلددك ولددم يتدديقن فددزنا  لدده أن يتدديمم علددة سددبيل  فعليدده أن يتدديمم ليدددرك الفددرض فددي وقتددهل أما

  3.(ا  يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه أن  )وقد ورد  الرخصةل
ذلددك علدددة  لن السددؤال يوصددله للددة مددا تقددوم بدده نفسددده ويتقددواى بدده علددة الطاعددة مددردودل ألنا : قددولهم .3

عدن السدؤالل  5ثوبدان -ص –فنهدة  4عدن السدؤال زحساب الناتل وقد ندب الشر  الكريم للدة التحدرا 
 6(يئاا ل تسألوا الناس ش): وقال

  

                                                
 .115ل ص1  -272ل ص3جخسيل المبسوطل السرا . 171ل ص1جابن نجيمل البحر الرائ ل .  1
 . 151ل ص1جئ ل ابن نجيمل البحر الرا. 48ل ص1جالكاسانيل بدائع الصنائعل .  2
ل 8صحيح ابن حبانل تحقي  شعيب األنؤوطل كتاب الصومل باب صوم المسافرل ج. ابن حبانل محد بن حبان بن أحمد.  3

صححه ابن حبانل قال الشيخ شعيب األرناؤوطل صحيح علة شرط الشيخينل مؤسسة (. 3568)ل حديد رقم 333ص
 . م1333هدل 1414ل 2الرسالةل بيرو ل ط

 . 275 -272ل 31جخسيل المبسوطل السرا . 28ل ص1جنانيل الهدايةل المرغي.  4
واعتقهل سكن الشامل  -ص –صحابي مشهورل اشتراا الرسول  -ص –ثوبان بن بجدل هو أبو عبد اهللل مولةل رسول اهلل .  5

بن حجرل اإلصابةل ا. 314ل ص5جابن كثيرل البداية والنهايةل . 181ل ص1جاألصبهانيل حلية األولياحل . هد54توفي سنة 
 . 3ل ص1ج

 . حديد صحيح: ل قال شعيب األرناؤوط24133ل حديد رقم 27ل ص6جأحمدل مسند أحمد بن حنبلل .  6
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فاإلسالم أوجب علة المؤمن أن يصون نفسده عدن السدؤال لمدا فيده مدن ذل فدي الددنيا وخدزي فدي 
 . 2(وجهه مزعة فيوليس  ل تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى ا ) -ص –فقد قال  1اآلخرإل

 

ددوا بدده مددن جددواز سددؤال موسددة والخلددر  ددا بالنسددبة لمددا احتجا فزناهددا حالددة  –عليهمددا السددالم  –أما
خاصدة بهمددا أراد اهلل أن يخبددر موسدة بددكنا هندداك مدن هددو أكثددر مندده علمدا  ممددن هددو لديت فددي درجتدده مددن 

  3.لألنبياح النبوإل ومن ثما ال يصحا القول بكنا الصدقة كان  تحلا 
 

صيانة  -رلي اهلل عنه –بن أبي طالب  لنا ما احتش به الحسن بن زياد قد ورد مثله عن علي .4
 : واالمتهانل ويتالح هذا في قولهالمؤمن نفسه عن المذلة 

 لنقـــــل الصـــــخر مـــــن قلـــــل الجبـــــال
 

 أحـــــــب  إلـــــــي  مـــــــن مـــــــنن الرجـــــــال 
 

 يقــول النــاس لــي فــي الكســب عــار
 

ـــــــي ذل  الســـــــؤال  ـــــــار ف ـــــــت الع  4فقل
 

 

وألنا ما يلحقه من الذل بالسؤال قد تعينل وما يصل لليه من المنفعة موهومل ألنا لعطاحا ما سكل  .5
سؤال رخصة له من غير أن يكون واجبا  عليه لذ الموهوم ال يقوى علة ليت مقطوعا  بهل فكان ال

 . واهلل أعلم هو قول الحسن بن زيادالذي أميل لليه  5لمعارلة المؤكد
 

 .ثمرة الختالف في هذه المسألة: الفرع الخامس
 

م مدددن دون أن يسددكل رفيقددده المددداح ال تظهددر ثمدددرإ االخددتالف فدددي هدددذا المسددكلة فدددي أنا مددن يتددديما 
ددا عنددد الحسددن بددن زيدداد فت صددحت صددالتهل  صددحصددالته عنددد اإلمددام وصدداحبيهل ألناهددم أوجبددوا الطلددب وأما

  6.ألناه لم يوجب الطلب
 

                                                
 . 171ل ص1جابن نجيمل البحر الرائ ل .  1
 . (1141)ل حديد رقم 721ل ص2مسلمل صحيح مسلمل كتاب الزكاإل باب كراهة المسكلة للناتل ج.  2
 . 275ل ص31جبوطل رخسيل المسالسا .  3
الكاسانيل بدائع الصنائعل . م2117مؤسسة الريانل . 65ل ص1ابن الجوزيل أبو الفرجل عبد الرحمن بن عليل األذكياحل ج.  4

 . 275 -272ل ص31جرخسيل المبسوطل السا . 48ل ص1ج
 . 48ل ص1جالكاسانيل بدائع الصنائعل .  5
 .75ل ص1جلجوهرإ النيرإل الزبيديل ا. 272ل ص31جرخسيل المبسوطل السا .  6
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  .ل؟ مهل البسملة من الفاتحة أ: المطلب الرابع
 

 : وقسمته إلى فرعين
 

 ؟ ال ممن المسائل التي خالف فيها الحسن اإلمام وأصحابه مسكلة البسملة هل هي من الفاتحة أ
 

 

 عرض أقوال الفقهاء: الفرع األول
 .ن البسملة ليس  من الفاتحة أقال أبو حنيفة وصاحبيه  
 .1أما عند الحسن بن زياد فهي آية من آيا  الفاتحة 
 

 

  .اءهأدلة الفقعرض : الفرع الثاني
 .أبو حنيفة وصاحبيه ماستدل اإلما. أدلة اإلمام أبو حنيفة وصاحبيه: أوال  
سدكل  أبدا حنيفدة عدن قدراحإ بسدم اهلل الدرحمن الدرحيم قبدل فاتحدة : ن أبدي يوسدف قدالع 2امروى هشبما  .1

الكتاب وتجديدها قبل الساورإ التي بعد فاتحة الكتابل فقال أبو حنيفة يجزيده قراحتهدا قبدل الحمددل وقدال 
وبعددها لذا يقرؤها قبل القدراحإ مدرإ واحددإل ويعيددها فدي األخدرى أيلدا  قبدل فاتحدة الكتدابل : أبو يوسف

أراد أنا يقدرأ سدورإ وقدال محمدد فدزنا قدرأ سدورا  كثيدرإل وكاند  قراحتده يخفيهدا قرأهدا عندد افتتدا  كدل سددورإل 
نا كان يجهر بها لم يقرأهدا ألناده فدي الجهدر يفصدل بدين السدورتين بسدكت ل فمدن هدذا الدنص يفهدم أنا 3ةوا 

 .4يدل علة أناها منها البسملة عند اإلمام وصاحبيه ليس  من الفاتحةل لذ ال يوجد ما
لناهددا ليسدد  مددن : "فددي مددذهبهم مددن أناهددا ليسدد  آيددة مددن الفاتحددة قددائال   5مددا حكدداا أبددو الحسددن الكرخددي .2

  6".لتركهم الجهر بها لذ لو كان  آية منها لجهروا بها كما جهروا بسائر آي السور الفاتحة عندهمل
يفتــتح الصــالة  (ص)ول ا  كــان رســ): -رلددي اهلل عنهددا –مددا جدداح فددي صددحيح مسددلم عددن عائشددة  .3

 .فلو كان  التسمية آية منها الفتتح الصالإ بها 7(بالتكبير والقراءة بالحمد   رب العالمين
 .(لم يذكر التسمية فلو كانت آية من الفاتحة لذكرها) -ص –الرسول  أنا   .4

                                                
213ل ص1جالكاسانيل بدائع الصنائعل 1

هشام ابن عبيد اهلل الرازيل الفقيهل روى عن ابن أبي ذئب ومالك بن أنت وعبد العزيز بن المختار وحماد بن زيد وطبقتهمل قال . 2
 –اية وفي دارا ما  محمد بن الحسن هو ليان في الرو : صدو ل ذكرا أبو اسحا  في طبقا  الحنفية مختصرا  وقال: أبو حاتم
 .441ل ص16الذهبيل تاريخ اإلسالمل  . هد221ل كان من كبار أئمة السنةل توفاة سنة -رحمه اهلل

 . 13ل ص1جالجصاصل أحكام القرآنل . 3
 .213ل ص1جالكاسانيل بدائع الصنائعل .  4
ة ستين ومائتينل سكن ب داد ودرت فقه أبي حنيفةل كان عبد اهلل بن الحسينل الكرخيل أحد أئمة المذهب الحنفيل ولد سن.  5

ابن . 225ل ص1ابن كثيرل البداية والنهايةل ج. هد341متعبدا ل صبورا ل ورعا ل من مؤلفاتهل المختصر في الفقهل توفي سنة 
 . 34ل ص7جحجرل لسان الميزانل 

ل 1الزبيديل الجوهرإ النيرإل  . م1336هدل 1417ل دار الفكرل بيرو ل 216ل ص2 ابن أمير الحاجل التقرير والتجيرل .  6
 .138ص

 (.395)ل حديد رقم 298ل ص1كل ركعةل ج في مسلمل صحيح مسلمل كتاب الصالإل باب وجوب قراحإ الفاتحة.  7
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 .أنا القرآن ال يثب  لال بالتواتر وال تواتر بكونها آية من الفاتحة  .5
قددراحإ المسددبو  لهددا فيمددا يقلدديل ألنا ب اسددتدل الحسددن بددن زيدداد علددة قولدده لددة الحسددن بددن زيددادأد :ثانيــاا 

دد 1اإلمدام قرأهددا فدي أول صددالتهل وقدراحإ اإلمددام لده قددراحإل وهددذا : "اص حيدد قددالويؤيادد هددذا تعقيدب الجصا
ح القدراحإل علدة أناده كدان يدرى بسدم اهلل الدرحمن الدرحيم مدن القدرآن فدي ابتددا –أي الحسن  -يدلا من قوله

وأناهدددا ليسددد  مفدددردإ علدددة وجددده التبدددرك فقدددط حسدددب لثباتهدددا فدددي ابتدددداح األمدددور والكتدددبل وال منقولدددة عدددن 
 . 2"موالعها من القرآن

ويترتاب علدة هدذا فقهيدا  أنا مدن يجعلهدا آيدة مدن القدرآن يجعلهدا آيدة مدن الفاتحدةل ويجدب قراحتهدا 
حدده الحسددن بددن زيددادل فقددد ذكددر الشددلبي اخددتالف أئمددة األحندداف فددي وجددوب  فددي كددل ركعددةل وهددذا مددا رجا

تحبددب فددي الثانيددة كدداألولة وفددي روايددة هشددام عددن  -أي أبددي يوسددف ومحمددد –وعندددهما : "قراحتهددا فقددال
والصدددحيح هددو الوجدددوب فدددي كدددل : أبددي يوسدددف عدددن أبدددي حنيفددة أناهدددا ال تجدددب لال مدددرإل ثددم قدددال الحسدددن

 . 3"ركعة
ن الفاتحدة وال مدن غيرهددا مدن السدور لال فددي المعتمدد فدي المددذهب الحنفدي هدو أنهددا ليسد  آيدة مدد

 .4سورإ النمل
 

  .المناقشة والترجيح: الفرع الثالث
 

القول الراجح أن البسملة ليس  من الفاتحة فال يجهر بهدا فدي الجهريدة ودليدل ذلدك مدا ثبد  فدي 
قـــال ا  تعــالى قســمت الصــالة بينــي وبـــين : "قددال -ص–الصددحيح مددن حددديد أبددي هريددرإ أن النبددي 

 5"حمـدني عبـدي: "قـال ا " الحمـد   رب العـالمين: "ي نصفين ولعبـدي مـا سـأل فـقذا قـال العبـدعبد
 . 6فبدأ بقوله الحمد   رب العالمين ولم يذكر البسملة فلو كانت آية من الفاتحة لذكرها

                                                
 . 13ل ص1جالجصاصل أحكام القرآنل .  1
 .المصدر الساب .  2
  .هد 1313ل 1ل ط112ل ص1جل هامح تبيين الحقائ علة  حاشية الشلبيشهاب الدينل أحمد بن يونتل  الشلبيل .  3

 .491ل ص1ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج. 81ل ص1الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج 4

.618ل حديد رقم 424ل ص1جمسلمل صحيح مسلمل كتاب المساجد وموالع الصالإل باب من أدرك ركعة من الصالإل 5
ل قدم له وعل  34 -33ال رإ المنيفة في تحقي  بعض مسائل اإلمام أبي حنيفةل صال زنويل سراج الدينل أبو حفص عمرل .  6

 . م1338هدل 1413عليهل محمد زاهد الحسن الكوثريل المكتبة األزهرية للترادل 
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  .اختالفهم في آخر وقت العصر: المطلب الخامس
 

 .وقسمته إلى فرعين
 

 .ومناقشتها الفقهاء وأدلتهم عرض أقوال: الفرع األول
 

 عنددد اأول وقد  العصدر لذا خدرج وقد  الظهدرل وآخدر ذهدب اإلمدام أبدو حنيفدة وصداحباا للدة أنا 
من أدرك ركعة من العصـر قبـل أن تغـرب الشـمس فقـد ): لقوله عليه الصالإ والسالم 1غروب الشمتل
  2.(أدرك العصر

 

وقــت ) -ص –لقولده  3اصدفرا  الشادمتوقدال الحسدن بدن زيداد أنا آخدر وقد  العصددر يكدون لذا 
ــمس ل فهددذا الحددديد قددد صددحا عنددد الحسددن بددن زيدداد فددي آخددر وقدد  4(صــالة العصــر مــا لــم تصــفر الش 
 .العصر فكخذ به مخالفا  اإلمام وصاحبيه

فآخر وق  العصدر هدو اصدفرار الشدمت واللدرورإ للدة غروبهدا والددليل مشدهور علدة أن وقد  
وحدديد " ووقت العصر ما لم تصـفر الشـمس"الجمع بين حديد اللرورإ يمتد للة غروب الشمت هو 

بددان الحددديد األول ومددا فددي " ومــن أدرك ركعــة مــن العصــر قبــل أن تغــرب الشــمس فقــد أدرك العصــر"
معندداا فددي حدد  المختددار غيددر الملددطرل وأن الحددديد الثدداني فددي حدد  الملددطر وهددو مددا لددم تصددح مندده 

ي لذا بلدد  والمجنددون لذا أفددا  والم مددة عليدده والكددافر الصددالإ فددي وقدد  االختيددارل لوجددود مددا يمنددع الصددب
الإ لتصددح مددن أحدددهم ولددو أوقعهددا فددي وقدد  االختيددار مددا دام المددانع صددلذا أسددلم فددزن هددؤالح لددم تكددن ال

فلدددزمتهم  "ومــن أدرك ركعــة مـــن العصــر"موجددودا ؛ فلمددا زال المددانع قبدددل ال ددروب انطبدد  عليدده الحدددديد 
 .5صالإ العصر

 
 

                                                
ل 1جأبو السعودل حاشية أبي السعودل . 285ل ص1جابن نجيمل البحر الرائ ل . 144ل ص1جرخسيل المبسوطل السا .  1

 .182ل ص1جل الفقه الحنفي في ثوبه الجديدل طهماز. 133ص
 (.681)ل حديد رقم 473ل ص1البخاريل صحيح البخاريل كتاب مواقي  الصالإل باب قلاح الصالإ الفائتةل ج.  2
 . 81ل ص1جالزيلعيل تبين الحقائ ل .  3
وق  صالإ الظهر لذا : "ل قال-ص– هذا جزح من حديد طويل رواا مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر أن الرسول.  4

ل مسددلمل صدددحيح مسددلمل كتدددابل المسدداجد وموالدددع الصددالإل بدددابل أوقددا  الصدددلوا  ..."زالدد  الشددمتل ووقددد  صددالإ الم دددرب
 . 612ل حديد رقم 427ل ص1جالخمتل 

 .155-144ل ص1السرخسيل المبسوطل ج  5
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 .اجح وسببهلر ا: الفرع الثاني
 

ح واهلل أعلددم هددو قددول اإلمددام وصدداحبيه  حيددد قددالوا أن اصددفرار الشددمت لدديت نهايددة وقدد  الددراجا
العصرل كما أنا انتصاف الليدل لديت نهايدة وقد  العشداحل ومدا ورد فدي الحدديد مدن تحديدد وقد  العصدر 

ل ويدددل 1ووقدد  العشدداح بددذلكل محمددول علددة بيددان الوقدد  المسددتحب ألداح صددالإ العصددر وصددالإ العشدداح
ـــع ): قدددال -رلدددي اهلل عنددده –علدددة ذلدددك حدددديد أبدددي هريدددرإ  مـــن أدرك مـــن الصـــبح ركعـــة قبـــل أن تطل

 .2(الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
 

أما أنـه لـيس فـي النـوم تفـريط ): قال -ص –أن رسول اهلل  -رلي اهلل عنه –وعن أبي قتادإ 
 .3(يء وقت الصالة األخرىجلتفريط على من لم يصل الصالة حتى يإنما ا

 

أمدا المعتمدد فددي المدذهب الحنفددي هدو أن آخددر وقد  العصدر هددو غدروب الشددمت دون تقسدم للددة 
 .4اختيار ولرورإ

 

 .قف بعرفة حتى طلع فجر اليوم العاشر فعليه دممن لم ي: المطلب السادس
 

 :وقسمته إلى ثالثة فروع 
 

 .حكم الوقوف بعرفه :الفرع األول
 

فمدن  5(الحـج عرفـة): -ص-الوقوف بعرفة أهدم مناسدك الحدشل وأعظدم أركاندهل فقدال رسدول اهلل 
وقد  الوقدوف يبددأ  ل ألنا النحدر فقدد فاتده الحدشا  يوم طلع الفجر منم بالحش وفاته الوقوف بعرفه حتة أحر 

                                                
 .183ل ص1جطهمازل الفقه الحنفي في ثوبه الجديدل  1

 (.554)ل حديد رقم 211ل ص1كتاب مواقي  الصالإل باب من أدرك من الفجر ركعةل ج. صحيح البخاريالبخاريل  2

ل 473ل ص1كتاب المساجد وموالع الصدالإل بداب قلداح الصدالإ الفائتدة واسدتحباب تعجيدل قلداحهال ج مسلمل صحيح مسلمل 3
اسدي لهدا يسدتيقظ أو يدذكرها فدي غيدر وقد  الصدالإل ابن خزيمةل كتاب الصدالإل بداب الندائم عدن الصدالإ والن(. 681)حديد رقم 

 (.989)ل حديد رقم 95ل ص2ج

 .67ل ص2ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج. 8ل ص1الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج 4
ل قال الشيخ 889ل حديد رقم 237ل ص3جالترمذيل سنن الترمذيل كتاب الحشل باب فيمن أدرك األمام بجمع فقد أدرك الحشل  5

ل األلبدانيل محمدد ناصدر الددينل لرواح ال ليدل فدي تخدريش أحاديدد مندار السدبيلل كتداب الحدشل بداب أركدان الحدش بانيل صحيحاألل
 .م1985هدل 1415ل 2ل المكتب اإلسالميل بيرو ل ط1164ل حديد رقم 256ل ص4وواجباتهل ج
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ل بعمدرإ فيطدوف ويسدعة ويحلد  لدة طلدو  الفجدر مدن يدوم النحدرل وعليده أن يتحلدلمن ظهر اليوم التاسدع 
 .1وعليه القلاح من قابل باتفا  الفقهاح

 

 .عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم: الفرع الثاني
 

 .اختلف فقهاح الحنفية في وجوب الدم عليه
 

ل وهددو قددول مالددك  3وقددال الحسددن بددن زيدداد يجددب عليدده دم. 2يددهعل دم ال فعددن اإلمددام وصدداحبيه
مـن فاتـه عرفـه بليـل فقـد فاتـه الحـج فليحـل ) -ص–بقولده  م وصداحباااإلما ل وقد احتشا 4وأحمد وغيرهم

ل ألن التحلل وقع بكفعال العمدرإل فكاند  فدي حد  فائد  الحدش بمنزلدة الددم 5(بعمرة، وعليه الحج من قابل
 .في ح  المحصرل فال يجمع بينهما

 

األنصداري أنده قدال ألبدي أيدوب  -رلدي اهلل عنده- بمدا روي عدن عمدر  : "الحسدن بدن زيداد واحتشا 
ل وهكددذا روي عددن ابددن "6مددا تيسددر مددن الهدددي وأهددد فحددشا  لحددين فاتدده الحددش فددزذا أدركدد  الحددش مددن قابددل

 .7ل فيلزمه دم كالمحصرل قبل وق  التحلا ه تحلا ألنا  ؛عمر
المعتمد في المذهب الحنفي هو انا الوقوف بعرفة ركن من أركان الحش ومن فاته فعليه الحش 

 .8وال دم عليه من قابل

                                                
ابن قدامةل الم نيل . 339ل ص3الذخيرإل جالقرافيل  ل 467ل ص 2جل ابن عابدينل 196ل ص 1جالكاسانيل بدائع الصنائعل  1

عبيددا ل رافدع محمدد الفندديل فقده . 423ل ص1جالزبيدديل الجدوهرإ النيدرإل . 349ل ص 7جالنوويل المجمو ل . 279ل ص 3ج
. م2113هدل 1424ل دار الكتاب الثقافيل األردنل 342العبادا  علة مذهب أبي حنيفة النعمانل ص

ل ص 2جيل تبين الحقدائ ل عل الزيل554ل ص 1أبي السعودل حاشية أبي السعودل ج .169ل ص 1جالكاسانيل بدائع الصنائعل 2
 .471ل ص2جابن عابدينل حاشية ابن عابدينل . 313ل ص 2جل فتح القديرل ابن الهمامل 82

ل 1جدل ل أبدددو السدددعودل حاشدددية أبدددي السددددعو 82ل ص 1جل الزيلعددديل تبدددين الحقددددائ ل 221ل ص 2جسدددانيل بددددائع الصدددنائعل االك3
 .554ص

ل دار 414ل ص2مالكل المدونة الكبرىل ج. ل دار الفكر بيرو 37ل ص2الدرديرل سيدي أحمدل أبو البركا ل الشر  الكبيرل ج 4
 .281ل ص3ابن قدامةل الم نيل ج. 495ل ص2البهوتيل كشاف القنا ل ج. 112ل ص8النوويل المجمو ل ج. صادر ل بيرو 

أخرجده الددار قطندي فدي سدننه  ل(21)حدديد رقدم  ل241ل ص 2جكتداب الحدشل بداب المواقيد ل ل الدار قطنيل سدنن الددار قطندي 5
فحديد ابدن عمدر أخرجده عدن رحمدة بدن مصدعب عدن ابدن أبدي ليلدة عدن عطداح  -رلي اهلل عنهما–عن ابن عمرو وابن عبات 

عرفددا  بليدل فقددد فاتده الحددشل  مدن وقددف بعرفدة بليددل فقدد أدرك الحددش ومدن فاتده: "قدال -ص-وندافع عدن ابددن عمدرل أن رسددول اهلل 
 .ورحمة بن مصعبل قال الدار قطنيل لعيف وقد تفرد به". فليحل بعمرإ وعليه الحش من قابل

 (.856)ل حديد رقم 383ل ص1مالكل موطك مالكل كتاب الحشل باب هدي من فاته الحشل ج6
 .174ل ص4جالسراخسيل المبسوطل . 221ل ص 2الكاسانيل بدائع الصنائعل  7
 .471ل ص2ن عابدينل حاشية ابن عابدينل جاب 8
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 .المناقشة والترجيح: رع الثالثالف
 

فقهددداح المدددذاهب  واهلل أعلددم هدددو مدددا ذهددب لليددده الحسدددن بددن زيددداد ومدددن معدده مدددن الددذي أميدددل لليددده
 :ةالدم علة من فاته الوقوف بعرفه وذلك لألمور اآلتي األخرى بوجوب

 

 2"فهلعيف حيد رواا الدار قطني ولعا " 1هيبه اإلمام وصاحب الذي استدلا  ثراأل نا ل -1
عدددن عمدددر صدددحيح رواا مالدددك والشدددافعي  المدددرويا  لبددده الحسدددن ومدددن معددده لحدددديد الدددذي اسدددتدلا ا نا ل -2

 .3والبيهقيل وغيرهم بكسانيد صحيحه
وهو محرم بدالحش أو العمدرإ ثدم يمنعده مدانع  4بقيات من فاته الحش علة المحصر الحسن استدلا  نا ل -3

ر مددن مددا تيسادد ل ويقدددامل فيتحلاددأو العمددرإ الواجبددة شددرعا  كددالمرض والعدددو مددن اإلتيددان بكعمددال الحددشا 
حاج الذي فاته الوقدوف ل الفتحلا  5[فَإِْن أْْحِصْماْْ  فََم  اْستَْيَسَم ِكَن اْلَاْهيِ ]: الهديل لقوله تعالة

ة فدديمن فاتدده الوقددوف بعرفددهل تمامدده فهددذا التشددابه هددو العلاددل المحصددر قبددل لتمامدده كتحلاددبعرفدده قبددل ل
 .6فيلزمه كما يلزم المحصر

 

                                                
ل 3جل ابن قدامةل الم نيل 331ل ص 8ل النوويل المجمو ل ج471ل ص 3جالبناية في شر  الهدايةل محمود بن أحمدل العينيل 1

 .527ص
ألن حديد ابن عمر قد أخرجه عن رحمة بن مصعب عن ابن أبي ليلة عدن عطداح عدن ندافع عدن ابدن عمدر ورحمدة بدن مصدعب 2

يفل فقال الدار قطني لعيف وأوردا ابن عدي في الكاملل وأعله بمحمد بن عبد الرحمن بن أبدي ليلدةل ولدعفه عدن جماعدة لع
من أدرك عرفا  ووقف بها والمزدلفه فقد أتم حجهل ومدن فاتده عرفدا  فاتده الحدش فليهدل بعمدرإ وعليده الحدش "وأما حديد ابن عبات 

لي قال النسائي شنشلي عن محمد بن ابي ليلة عن عطاح عن ابن عباتل ويحية الهنهفقد أخرجه عن يحية بن يحية ال" من قابل
 .ليس  بالقوي: فيه

 .231ل ص 8جل النوويل المجمو ل 314ل ص 2جل فتح القديرل ابن الهمام 3
 .231ل ص 8جل النوويل المجمو ل 221ل ص 2جالكسانيل بدائع الصنائعل 4
 .196سورإ البقرإل آية 5
 .175ل ص4السراخسيل المبسوطل ج .221ل ص 2جسانيل بدائع الصنائعل ال الك82ل ص 2جن الحقائ ل يل تبيعالزيل6
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أم قبل  سفرفي ال أمر مسافر أهله بالتضحية عنه فهل ي ضحوا قبل صالة إمامهلو : ب السابعلمطلا
 صالة إمامهم مكان الذبح؟
 .وقسمته إلى أربعة فروع

 

 .معنى األضحية لغة واصطالحاا : الفرع األول
 

وهددي : ة بهددال وتجمددع علددة ألدداحي واللددحية جمعهددا ألدداحييلددحا  هددي شدداإ: األلددحية ل ددة
بدح حيدوان مخصدوص بنيدة القربدة فدي وقد  هدي ذ: واأللدحية شدرعا  . 1ح أيدام عيدد األلدحةاسم لما يدذب
 2.ل وشرع  في السنة الثانية من الهجرإل وثبت  مشروعيتها في الكتاب والسنة واإلجما مخصوص

 

 .داء األضحيةأوقت : الفرع الثاني
 

الوقد  ألن الواجبدا  أما وق  وجدوب األلدحية فكيدام النحدرل فدال تجدب قبدل دخدول قال الحنيفة 
النحددر ثالثددة يددوم األلددحة وهددو اليددوم  مالمؤقتددة ال تجددب قبددل أوقاتهددا كالصددالإ والصددوم ونحوهمددال وأيددا

ن أخطددك النادد3وأول وقتهددا بعددد الصددالإ العاشددر مددن ذي الحجددة والحددادي عشددر والثدداني عشددر ات فددي ل وا 
ه ال يمكدن أتهم الصدالإ والتلدحيةل ألنادز أجد ل(ةعرفد)ه يدوم وال ثم بان لهم أنا وا ولحا تعيين يوم العيد فصلا 

حدر ثالثدةل يدوم العيدد ويومدان ام النا لجميدع المسدلمينل وأياد نةز عن هدذا الخطدكل فديحكم بدالجواز صدياالتحرا 
 4الحتمال ال لط بعدال ويكرا تنزيها  الذبح ليال  آخران 

 

ــالة، مــن ذبــح قبــل ) -ص–ل قددول الرسددول إبح بعددد الصددالة علددة جددواز الددذودليددل الحنفيادد الص 
 .5(ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصالة، فقد تم  نسكه، وأصاب س ن ة المسلمينيفقن ما 

 

                                                
ابن منظورل  .ل مؤسسة الرسالةل بيرو (لحة)ل مادإ 396ل ص 4 القاموتل المحيطل محمد بن يعقوبل الفيروز أباديل 1

 (لحا) ل مادإ477ل ص 1 لسان العربل 
.هد1336ل 2ل دار الفكرل بيرو ل ط645الحصكفيل الدر المختارل ص .312ل ص 6 ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل 2
 .65ل ص5الكاسانيل بدائع الصنائعل ج 3

ل المرغينانيل بداية 74ل ص 5 ل الكاسانيل بدائع الصنائعل 318ص -223-222ل ص 5ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج4
 .646الحصكفيل الدر المختارل ص .493ل ص 1 ل فتح القديرل ابن الهمامل 219ل ص 1 المبتديل 

 .5225حديد رقم ل 159ل ص 5 سنة األلحيةل  كتابل األلاحيل باباريل صحيح البخاريل خالب5
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 .عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم: الفرع الثالث
 

وا عنده أيعتبدر مكدان الدذبح أم مكدان المدذبو  أهلده بدكن يلدحا  أمدراختلف أئمة األحناف فدي مدن 
 ؟1عنه

 

وا عنده حتدة يصدلي فينب ي لهم أال يلدحا : "فقال 2يحهه اعتبر مكان الذبنا يوسف أ روي عن أبي
ن لحا   3"وا عنه قبل أن يصلي لم يجزااإلمام الذي فيه أهلهل وا 

 

أنظدر للدة مولدع الدذبح وال أنظدر للدة مولدع المدذبو  : "وروي عن محمد مثل ذلكل حيدد قدال
لن كدان الرجددل : "دوعندد الحسددن بدن زيددا 4ي فدي المصددر الدذي فيده الذبيحددهبح حتدة يصددلا عندهل فيدؤخر الددذا 
فددي المصددرين جميعددا ل فددزن ذبحددوا قبددل ذلددك لددم  لدده فددي آخددر لددم يددذبحوا عندده حتددة يصددلاةفددي مصددر وأه

ن وقع لهم الشا  زول الشدمتل فدزن زالد  ذبحدوا ك في وق  صالإ المصر اآلخر لم يذبحوا حتدة تديجزال وا 
 .6"دقة الفطرالمعتبر عند الحسن بن زياد مكان المالك كص أنا " ل وجاح عنه أيلا  5عنه

 

بدح األلدحية فدي مثدل فدي جدواز ذ إد الصدالإ المعتبدر يحددا  ال ندصا  ندها أ وهذا االختالف يرجع للة
الدددذي يصدددلي فيددده أم هدددي صدددالإ المصدددر  أهدددي صدددالإ المصدددر الدددذي تدددذبح فيددده اللدددحيةل: هدددذا الحالدددة

 هو الوق  الذي يلي الصالتين معا ؟المذبو  عنه أم 
 

 لدين قولهمدا بدكنا معتبر مكدان األلدحية ال مكدان المالدكل معلا ال أنا  هويوسف ومحمد  يمذهب أب
زكدداإ مددن هددا ل وألنا 7فاعلهددا ال فددي حدد  المفعددول القربددة فددي الددذبحل والقربددا  المؤقتددة يعتبددر وقتهددا فددي حدد ا 

  عنده اعتبددارا  الدذبح ال محددل المدذبو  هدا تسددقط بهدالك النصدابل فيعتبددر صدرف الواجدب فددي محدلا نا حيدد ل
 .8في مولع المال دون مولع صاحبه بالزكاإل حيد تؤدى

 

                                                
 .74ل ص 5جل الكاسانيل بدائع الصنائعل 199ل ص 8جابن نجيمل البحر الرائ ل 1
 .211ل ص8جابن نجيمل البحر الرائ ل 2
 74ص ل 5جالكاسانيل بدائع الصنائعل 3
 .47ل ص 5جل الكاسانيل بدائع الصنائعل 211ل ص 8جابن نجيمل البحر الرائ ل 4
 .335-334ل ص 8جل العينيل البناية في شر  الهدايةل 74ل ص5جالكاسانيل بدائع الصنائعل 5
 .1مطبعة حجازيل القاهرإل ط 152ل ص 3جاالختيار لتعليل المختارل عبد اهلل بن محمود بن مودودل الموصليل 6
 316-315ل ص 6جل ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل 74ل ص 5جالكاساني بدائع الصنائعل 7
 المصدر الساب 8
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د ا الحسدن بدن زيداد فقدد ذهدب فدي رأي للددة اعتبدار مولدع المالدك كصددقة الفطدر حيدد يعتبددر وأما
 .1مكانها   الذي وجب  عليه الصدقة الها مكان المتصدا في

 

فددي المصدددر الددذي يجدددري فيددده  صدددلاةر الدددذبح حتددة يُ يجدددب أن يددؤخا  وبندداح علدددة هددذا فدددزن الددذابح
 .د لحدى الصالتينل مادام النص لم يحدا المذبو  عنه

 .2أما المعتمد في المذهب الحنفي هو اعتبار مكان اللحية ال مولع المالك
 

 .المناقشة والترجيح: الفرع الرابع
 

مولع الذبح  ه أخذ باعتبار المولعينواهلل أعلم هو قول الحسن بن زياد ألنا الذي أميل لليه 
أخذ باألحوط لذ فيه قطع ألي شك في عدم  بار صالإ المولعيننه باعتلالمذبو  عنهل حيد  عومول

ما ومن ذبح قبل الصالة فقن  ): بقوله 3قد أهدر ذبيحة من ذبح قبل الصالإ -ص–الرسول  القبولل ألنا 
 .ولهذا كان رأي الحسن هو األولة 4(يذبح لنفسه

  

                                                
.316ل ص 6جل ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل 75-74ل ص 5جالكاسانيل بدائع الصنائعل 1
 .318ل ص6ج حاشية بن عابدينل ابن عابدينل 2

 .74ل ص 5جسانيل بدائع الصنائعل االك3
.5236حديد رقم  ل2112ل ص 5جيح البخاريل كتاب األلاحيل باب سنة األلحيةل حخاريل صالب4
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 المبحث الثاني
 األحكام الفقهية المتعلقة بالمعامالت

 

 طلبينموقسمته إلى 
 

 .لك مال اآلخر فهل الشركة شركة عقد أو ملكهلو اشترى أحد الشريكين بماله و : ولالمطلب األ 
 

 .زيادة قيمة الهبة دون زيادة عينها ل يمنع الرجوع فيها: نيالمطلب الثا
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 :التمهيد
بعدددضل فلددديت يملدددك كدددل فدددرد مدددا يهمددده  للدددةيحتددداج فيهدددا بعلدددهم  ةخلددد  اهلل النادددات علدددة حالددد

بددل يملددك هددذا بعددض مددا يسددت ني عنددهل ويحتدداج للددة بعددض مددا يسددت ني عندده اآلخددرونل فددكلهمهم ويكفيددهل 
ددان مددن أجددل ذلددك  اهلل أن يبدددلوا السددلع والمنددافع بددالبيع والشددراحل حتددة تسددتقيم حيدداتهم ويعمهددم الخيددر واألما

مال  ناين تبدددديان لهددددم الحددددالل والحددددرام ومددددن أهددددم هددددذا التشددددريعا  قددددانون المعددددااسددددن لهددددم تشددددريعا  وقددددو 
سدالمي األمدن والسدعادإ واالطمئندان سالميةل وهي المعامال  الشدرعية المااليدة التدي تحقد  للمجتمدع اإلاإل

الشددريعة جدداح  تحددد علددة التصددرفا  التددي مددن  لنا مبددادئ العدالددة والمسدداواإل حيددد أفددرادا وتنشددر بددين 
وذلددك بمددا شددرعته مددن بيددو  شددكنها تحقيدد  السددعادإ للبشددرل فكباحدد  لهددم الكسددب الحددالل والتجددارإ الطيبددةل 

اليددددة المعروفددددة فددددي كتددددب الفقدددده  عددددادإ وشددددفعه وغيرهددددا مددددن لددددروب المعددددامال  الما جددددارإ وا  وخيددددارا  وا 
عطد  الفدرد حريدة التصدرف أوغدح وخددا ل كمدا   ريدراإلسالميل وحرم  كل ما يؤذي البشر من ربا وت

حكدام التدي خدالف فيهدا األ تحدد عن أهدمأوفي هذا المبحد سوف . 1والملك بشرط عدم اإللرار بال ير
 .الحسن أئمة المذهب الحنفي

 
 
 
 

                                                

 .م1337هد 1418ل 22ل مكتبة وهبةل القاهرإل ط221القرلاويل يوسفل الحالل والحرامل ص. 1
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 لو اشترى أحد الشريكين بماله وهلك مال اآلخر فهل الشركة شركة عقد أو ملك؟: ولالمطلب األ 
 .وقسمته إلى ستة فروع

 

 .الحا وأنواعهامعنى الشركة لغة واصط: الفرع األول
 

لشددين وكسددر الددراح وسددكونها هددي االخددتالطل بكسددر الشددين وسددكون الددراح أو بفددتح ا: ل ددة الشددركة 
إِن َكر نْوْا أَْكََرَم وَ ]: ل قال اهلل تعالة1أم في غيرها والمد أم ب ير عقدل سواح أكان في األقسواح أكان بع

 . 2[فِي الَُّلْثِ ِكن َذلَِك فَاْْ  ْئَمَك ء
 

 .3هي عقد بين المتشاركين في األصل والرابح: والشركة شرعا  
 

 .أنواع الشركة
 

دددد قسددددمان الشدددركة أن يملددددك : أمدددا شددددركة الملددددك فهددددي لا أن  تكددددون شدددركة ملددددك أو شددددركة عقدددددلما
عينددا  أو دينددا  بسددبب مددن أسددباب الملددكل وهددي لمددا اختياريددة لذا كددان سددبب الملددك قددد   شخصددان أو أكثددر

و أكثدر شدترى اثندان أاحدد باختيارهمال ككن يشتريا عيندا  أو يوهدب أو يوصدة لهمدا فيقدبال الوصديةل فدزذا 
بيتا  او وهب لهمال أو أوصي لهما بده فقبدل كدل منهمدا الوصدية والهبدة صدار البيد  مشدتركا  بينهمدا شدركة 

 .ملك اختيارية
 

مددا جبريددة وذلدددك بددكن يخددتلط مدددال رجلددين ب يددر اختيارهمدددا اختالطددا  ال يمكددن معددده تمييددز مدددال  وا 
شدركة باستحقاقهل فهمدا شدريكان فيهدا  كلا  صار  لهما علة الشيو  ةأحدهما من مال اآلخرل أو يرثا ترك

 .4بوصفهما ورثيةل أو من ورثته جبرا   تدخل التركة في ملكهما ك جبرية لذ لنه بمجرد وفاإ مورثهمامل
 

ا كان  شركة الملك ال تفيد وكالة وال كفالة كان كدل مدن الشدركاح أجنبيدا  فدي نصديب صداحبه ولما 
دد فه موقوفددا  فددزن تصددرف بدددون هددذا اإلذن كددان تصددرا  ة شددريكه لال بزذنددهلفددال يجددوز لدده التصددرف فددي حصا

                                                
 (.شرك)ل مادإ 223ل ص27ل الزبيديل تاج العروتل ج(شرك)ل مادإ 448ل ص 15جابن منظورل لسان العربل 1
2
(.12)ورإ النساحل اآلية س.
ل ابن 56ل ص6جل الكاسانيل بدائع الصنائعل 75ل ص 2جل الموصليل االختيارل 181ل ص 5جابن نجيمل البحر الرائ ل 3

.364ل ص 3جعابدينل حاشية ابن عابدينل 
 4-3ل ص 3جيةل ل المرغينانيل شر  البدا56ل ص 6جل الكاسانيل بدائع الصنائعل 181ل ص 5جابن نجيمل البحر الرائ ل 4

 . 56ل ص6الكاسانيل بدائع الصنائعل ج .75ل ص 2جالموصليل االختيار لتعليل المختارل 
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ه ال دل ألنادإ أو الدرا لامه للمشدتري كدان لشدريكه حد  اإلجدار علدة لجدازإ شدريكهل فدزذا بدا  المدال المشدترك وسد
 .ف ويلزم صاحبه بقبول تصرفهعقد بينهما يبيح ألحدهما أن يتصرا 

 

 

د أو فدي الدربح فقدط لذا انعدددم رأت  ا شدركة العقدد فهدي عقددد بدين اثندين أو أكثدر فدي رأت المدداللأما
شددداركتك فددي كدددذا وكددذا فيقدددول  :المددالل وركنهددا اإليجددداب والقبددولل كدددكن يقددول أحدددد الشددريكين أو الشددركاح

أي كدل شدريك فدي الشدركة  ؛ل والوكالدةأهدال  للتوكاد من شروطها أن يكون كل من عاقديهاقبل ل و : اآلخر
أن يكون المعقود عليده قدابال  للوكالدةل وأن يكدون الدربح ل ل يرا ووكيل عنهل و موكا  ووكيل عن اآلخرين فه

ة ال يكددون عدددم شدديوعه مؤديددا  للددة قطددع الشددركة فددي الددربح وال عدددم العلددم جددزحا  شددائعا  معلددوم القدددر حتادد
 .1بقدرا مفليا  للة النزا 

 

 .تصوير المسألة: الثانيالفرع 
 

ك مددال اآلخددر فالمشددتري بينهمددا علددة مددا حددد الشددريكين بمالدده ثددم هلددلذا اشددترى أفيمددا : "صــورة المســألة
الهدالك لددم يقدع قبلده ليبطددل  ل ألن الملدك حددين وقدع مشدتركا  بينهمددال لقيدام الشدركة وقدد  الشدراحل ألنا اشدرط

ر حكددم الشددركة بهددالك مددال اآلخددر بعددد ذلددكل ثددم الشددركة الواقعددة فددي هددذا فيخددتص بمددا اشددتراا فددال يت يادد
 ؟2عقد أم شركة ملك المشتري بعد هالك مال اآلخر هل هي شركة

 

 .عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم: الثالثالفرع 
 

الشددركة  نا هدذا المسددكلة فقدال محمدد بدن الحسدن لاختلدف محمدد بدن الحسدن والحسددن بدن زيداد فدي 
 .الواقعة في هذا المشتري بعد هالك مال اآلخر هي شركة عقد

 

 .3"ما لال في نصيبهها شركة ملك حتة ال ينعقد بيع أحدهنا أما الحسن بن زياد قال ل
 

 .4عة بينهما هي شركة عقدمعتمد في المذهب الحنفي هو أن الشركة الواقأما ال

                                                
.76-75ل ص2الموصليل االختيارل ج. 56ل ص6الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1
 .23ل ص 5جل فتح القديرل ابن الهمام2
 .7-6ل ص3جالسمرقنديل تحفة الفقهاحل . 181ل ص6جل فتح القديرل ابن الهمام3
 .366ل ص3ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج 4



 

98 

 

ددد ل كدددلا وقدددد علاددد شدددركة العقدددد بطلددد  بهدددالك  لنا : "ا الحسدددن بدددن زيددداد قدددالمنهمدددا وجهدددة نظدددرال فكما
فيلدزم الملدك المالل فصار كما لو هلك قبل الشراح بمال اآلخرل ولم يب  لال حكم ذلك الشراح وهدو الملدك 

 . 1ما يوجب زيادإ عليه وجود لعدم
 

ددد هدددالك مدددال أحددددهما لذا وقدددع بعدددد حصدددول المقصدددود بمدددال  فدددزن  : "قدددالفا محمدددد بدددن الحسدددن وأما
اآلخر وهو الشدراح بدهل لدم يكدن الهدالك مدبطال  شدركة العقددل بينهمدا بعدد تمامهدال كمدا لدو كدان بعدد الشدراح 

 .2"بالمالين
 

 .تالف في هذه المسألةثمرة الخ: الرابع الفرع 
 

 جدداز بيعددهل ألنا  ههمددا باعددأيا  محمددد تظهددر ثمددرإ هددذا االخددتالف فددي حدد  جددواز بيددع الكددلل فعنددد
دد ل فددال تنددتقض بهددالك المددال بعددد تمامهددال كمددا لددو كددان الهددالك بعددد الشددراح ى  فددي المشددتر الشددركة قددد تما

ددحدددهما لال فدعنددد الحسدن بددن زيددادل ال ينفدذ بيددع أين جميعددا ل و يا البالمد شددركة العقدد قددد بطلدد   ته ألنا ي حصا
نا  مددا بقدي مددا هدو حكددم الشددراح وهدو الملددكل فكاندد  بهدالك المددالل كمدا لددو هلددك قبدل الشددراح بمدال اآلخددرل وا 

 .3شركتهما في المتا  شركة ملك
 

 

 .الراجح وسببه: الخامسالفرع 
 

 :ةالراجح واهلل أعلم هو قول الحسن بن زياد وذلك لألمور اآلتي
 

ل فيجددب أن يكددون ا  الشدركة عقددد جددائز ولديت الزمدد ألنا  قعيددة مدن رأي محمددد بددن الحسددن؛كثددر واه أأناد -1
 .لبقائه حكم االبتداح

ل لك بعض المال في يد صداحبه قبدل الخلدط كدان بمثابدة هالكده قبدل الشدراحل فبدذلك تتحدوا هألنه لما  -2
 .ال بزذنهألحدهما أن يتصراف في نصيب اآلخر ليجز  مشركة العقد للة شركة ملك فل
 4.يحدد بين الشريكين من أجل ذلكفهذا أسلم لحسم أي نزا  يمكن أن 
                                                

 .315-311ل ص4جابن عابدينل حاشية ابن عابدينل . 23ل ص5جل فتح القديرل ابن الهمام1
ل أبي 23ل ص5جل فتح القديرل ابن الهمامل ا319ل ص 3جل الزيلعيل تبين الحقائ ل 164ل ص 11السراخسيل المبسوطل ج2

سعد اهلل بن عيسة المفتي الشهير بسعدي جلبيل حاشية سعدي  لل سعدي جلبي494ل ص 3جل السعودل حاشية أبي السعود
.هدل علة هامح فتح القدير1315ل سنة 1ل ط23ل ص5ججلبي 

ل ص 3جل الزيلعي تبين الحقائ ل 191ل ص5جل ابن نجيمل البحر الرائ ل 397ل ص 5جالعينيل البناية في شر  الهدايةل 3
 .8ل ص3جالبدايةل ل المرغينانيل شر  319

 .165ل ص11السرخسيل المبسوطل ج .9ل ص3جل المرغينانيل شر  البدايةل 319ل ص 3جالزيلعيل تبين الحقائ ل . 4
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 هددذاف كددل واحددد منهمددا فددي نصدديب اآلخددرل عليدده أمددا رأي محمددد بددن الحسددن الددذي يجيددز تصددرا 
 :وهوالمآخذ 

دالذي اشترى سوف يتا  لنا  -1 لوكالتده ونقددا الدثمن مدن مالدهل  ىته مدن ثمدن المشدتر جه علة شدريكه بحصا
الثمن من ماله يرجع علة الموكلل فزذا لدم يكدن لددى الشدريك مدال يدفعده للدة  الوكيل لذا قلة ألنا 

الشدركة  من أجدل ذلدك كدان رأي الحسدن بدن زيداد أرجدحل حيدد لنا ل و 1رض لحدود منازعهشريكه تعا 
بددكن "أصددبح  شددركة ملددكل فددال يتصددراف أحدددهما فددي نصدديب اآلخددر لال بزذنددهل لكددن قددول الحسددن 

 2"له بقاح   ىرأت المال لم ينعدم لصالحية المشتر  بكنا : "عترض عليهي" يكون لبقائه حكم االبتداح
 

  .فيها عزيادة قيمة الهبة دون زيادة عينها ل يمنع الرجو : نيالمطلب الثا
 .فروع خمسةوقسمته إلى 

 

  .معنى الهبة لغة واصطالحاا : الفرع األول
 

هبدا  ووهبدا  وهبدة أعطداا ليداا بدال عدوض و ( يهبده)لده الشديح ( وهدب)هي الهدية والعطيةل يقال : الهبة لغة
  3.فهو واجب

 

قددال الشدديخ اإلمددام شددمت ل 4تمليددك اإلنسددان شدديئا  مددن ماليدده ل يددرا فددي حياتدده بددال عددوض: والهبــة شــرعاا 
أعلم بكن الهبدة عقدد جدائز ثبد  جدوازا بالكتداب والسدنة أمدا الكتداب فقولده " -رحمه اهلل –اآلئمة السرخسي 

ََْا  أَْو ْردُّوَل َوإَِذا ْحيِّيتْ : ]تعالة   5[  بِتَِحيَّة  فََحيُّوْا بِأَْحَسَن ِك
ِمي ً : ]وقال تعالة والمراد بالتحية العطية َْهْ نَْفًس  فَْملْوهْ َلَِي ً  كَّ  . 6[فَإِن ِطْبَن لَْمْ  َنن َئْيء  كِّ

                                                
 .314ل ص2جالزيلعيل تبين الحقائ ل . 1
 .ل مطبو  علة هامح فتح القدير23ل ص5جسعدي جلبيل حاشية سعدي جلبيل . 2

3
ابن . ل دار الدعوإ(وهب)ل مادإ 1159ل ص2تحقي  مجمع الل ة العربيةل جعجم الوسيطل الملبراهيم مصطفةل ل ورفاقه الزيا .  

 (.وهب)ل مادإ 813ل ص1جمنظورل لسان العربل 
ل 5الكاسانيل بدائع الصنائعل ج. 47ل ص12السرخسيل المبسوطل ج. 687ل ص5ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج.4

 .11ص
 (.86)سورإ النساحل آية .  5

 (.4)ورإ النساحل آية س.  6
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باحة األكل بطري  الهبة دليل جواز الهبة  .1"وا 
ت ب ــث  الواهـب أحــق بهبتـه مــا لـم يَ : )أن النبددي قدال -عنده رلدي اهلل –والسدنة حدديد أبدي هريددرإ 

وألنه من باب اإلحسان واكتساب  سبب التدودد بدين اآلخدرين وكدل ذلدك منددوب لليده بعدد اإليمدان  2(منها
اإلنسدددان شددديئا  مدددن مالددده ل يدددرا فدددي حياتددده بدددال هدددي تمليدددك ف (.تهدددادو تحدددابوا: )يددده أشدددار الرسدددول بقولدددهلوا  

 .3عوض
 

بشدديح  وكدان ذلدك بمدال أأيعة اإلسدالمية هددي التبدر  والتفلدل علدة ال يدر سددواح فالهبدة فدي الشدر 
 .وقد شر  اهلل الهبة لما فيها من تكليف القلوب وتوثي  عرى المحبة بين النات. آخر

 

 الرجوع في الهبة : الفرع الثاني
 

لديت لدده  :فقددال أبدو حنيفددة"لذا وهدب هبدة ألجنبدديل وقبلدها الموهددوب لدهل فللواهددب الرجدو  فيهدال 
الرجو  فيما وهب البنه ولكل ذي رحم من األرحامل وله الرجو  فيما وهبده لألجاندبل لكدن بعدد التسدليم ال 

مــن وهــب هبــة، ) -:عليدده الصددالإ والسددالم –لقولدده . 4"قلدداح قدداض أو برلدداح الموهددوب لددهب يصددح اال
تده مدا لددم يصدل لليدده هبأي يعددوضل فقدد جعددل النبدي الواهدب أحدد  ب 5(فهـو أحــق  بهـا، مــا لـم يثبــت منهـا

 . 6(العائد في هبة كالعائد في قيئه): الكراهة الزمةل لقوله عليه الصالإ والسالم لكنا . العوض
–فقدال رسدول اهلل  7.فالرجو  في الهبة خساسةل ودناحإل لال الوالد فزنه يحل له ذلك عند الحاجدة

ومثـل الـذي  فيمـا يعطـي ولـدهل يحل لرجل ان يعطي عطيـة أو يهـب هبـة فيرجـع فيهـا إل لوالـد ): ص
                                                

 ل 48-47ل ص12خسيل المبسوطل جر الس.  1

. حسن: قال األلباني (.1617)ل حديد رقم 918ل ص2مالكل موطك مالكل كتاب سنن الخل ل باب ما جاح في المهاجرإل ج.  2
 (.1611)ل حديد رقم 44ل ص6األلبانيل لرواح ال ليلل كتاب الوقفل باب الهبةل ج

ل 5جالكاسانيل بدائع الصنائعل . 47ل ص12جالسراخسيل المبسوطل . 687ل ص5جة ابن عابدينل ابن عابدينل حاشي. 3
  .11ص

. 99ل ص5الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج .43ل ص3السراخسيل المبسوطل ج. 698ل ص5ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج. 4
 .53ل ص12السرخسيل المبسوطل ج

تحقي ل محمد فؤاد عبد الباقيل  كتاب الهبا ل باب من وهب هبة رجاح ثوابهال ل798ل ص2جماجةل ابن ماجةل محمد بن يزيدل سنن ابن .  5
 .دار الفكرل بيرو ل قال الشيخ األلبانيل لعيف

ل حديد رقم 924ل ص2جالبخاريل صحيح البخاريل كتاب الهبة وفللهال باب ال يحل ألحد أن يرجع في هبته وصدقتهل .  6
2478. 

7
 -291ل ص7جابن نجيمل البحر الرائ ل . 128ل ص2الكاسانيل بدائع الصنائعل ج. 99ل ص5يين الحقائ ل جالزيلعيل تب.  

الصاغرجيل أسعد محمد سعيدل . 254ل ص1ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج. 53ل ص12السرخسيل المبسوطل ج. 291
 . م1999هدل 1421ل 1رو ل طل مكتبة ال زاليل دمش  ودار الفيحاحل بي81ل ص2جالفقه الحنفي وأدلتهل 
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أي ال يجدوز للواهدب " 1 (يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فـقذ شـبع قـاء ثـم عـاد فـي قيئـه
أن يعود في هبته بعد قبلها لال ما وهبه األب البنه فلده الرجدو ل فالحدديد ندص صدريح فدي عددم جدواز 

الجمهدور فدي اسدتثناح األب أن الولدد ومالده حجة : قال الحافظ بن حجر. رجو  غير األب في هبته لولدا
 . 2(ألبيده فلديت فددي الحقيقدة رجوعدا  وعلددة تقددير كونده رجوعددا  فربمدا اقتلدته مصددلحة التكديدب ونحدو ذلددك

فلدو وهدب المدرأإ هبدة ثدم نكحهددال رجدع بالهبدة أمدا لدو وهبهدا فددي أثنداح الزوجيدة ال يرجدعل قدال الحدافظ ابددن 
وعلددة تقدددير  لة رجوعددا  قددب أن الولددد ومالدده ألبيدده فلدديت فددي الحقيلجمهددور فددي اسددتثناح األحجددة ا: حجددر

 . 3"كونه رجوعا  فربما اقتلته مصلحة التكديب ونحو ذلك
 

إ موالع اتفقوا فيها علة مندع الواهدب مدن الرجدو  فدي هبتدهل منهدا تعويلده وقد ذكر الفقهاح عدا 
ي مقابلتهدال وقبلده الواهدب سدقط ك أو بددلها أو فدتدهببكن قدال الموهدوب لده خدذ هدذا عولدا  عدن  عنهال 

فددراز وعددم شدديو  فلددو  وقرابدة الموهددوب لده للواهددب لالرجدو ل ولددذا يشدترط بددالعوض شدرائط الهبددة كقدبض وا 
وهددب لددذي رحددم محددرم مندده ال يرجددعل ولددو كددان الموهددوب لدده ذميددا  أو مسددتكمنا ل ولددو وهددب ألخيدده وأجنبددي 

فلددو وهددب المددرأإ هبددة ثددم وكوندده زوجددا  لددهل المددانع قبلدداا لدده الرجددو  فددي حدد  األجنبددي لعدددم فمدداال  يقسددمل 
 وموته أو الواهدبل وهدالك الشديح الموهدوب لنكحهال رجع بالهبة أما لو وهبها في أثناح الزوجية ال يرجع

 . 4"ل وزيادته زيادإ متاصلة يتعذر فصلهاأو استهالكها
 

 .تصوير المسألة: لثالفرع الثا
 

غدالم فعلمده الموهدوب لده القدراحإ والكتابدة أو علمهدا الخبددز أو  فديمن وهبد  لده جاريدة أو: صـورة المسـألة
  5الصناعة ونحو ذلكل فهل للواهب الرجو  فيها؟

                                                
ذكدر اإلمدام أبدو داود (. 3539)ل حدديد رقدم 291ل ص3أبي داودل سنن أبدي داودل كتداب اإلجدارإل بداب الرجدو  فدي الهبدةل ج.  1

ن هدمصنف هذا الكتاب أن األحاديد التي في كتابده هدي أصدح مدا عدرف فدي البداب وقدال مدا كدان فدي كتداب مدن حدديد فيده و 
ل 11ج لابدن حبدانل صدحيح ابدن حبدانل كتداب الهبدةل بداب الرجدو  فدي الهبدة. م أذكر فيه شيئا  فهدو صدالحشديد فقد بنيته وما ل

 .مسلم لسنادا صحيح علة شرط: ل قال شعيب األرناؤوط(5123)ل حديد رقم 524ص

ل 6ج لولدلل قوله باب الهبة تحقي  محب الدين الخطيبل  فتح الباريلابن حجر العسقالنيل أحمد بن عليل أبو الفللل   2
 .ل دار المعرفةل بيرو 143ص

 .128ل ص6الكاسانيل بدائع الصنائعل ج. 111-99ل ص5الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج. 56ل ص12جالسراخسيل المبسوطل  3

4
ل 2ل والكاسانيل بدائع الصنائعل ج111-99ل ص5الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج. 291ل ص7جابن نجيمل البحر الرائ ل .  

 . 83ل ص2جالصاغرجيل الفقه الحنفيل . 311-299ص
5
ل 8ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج. 73ل ص5السرخسيل المبسوطل ج. 311ل ص2الكاسانيل بدائع الصنائعل ج.  

 .291ل ص7جابن نجيمل البحر الرائ ل . 99ل ص5جالزيلعيل تبيان الحقائ ل . 467-466ص



 

112 

 

 .تهمعرض أقوال الفقهاء وأدل  : رابعالفرع ال
 

اختلف فقهاح الحنفياة فدي زيدادإ قيمدة الشديح الموهدوب بسدبب زيدادإ سدعرا فدي األسدوا ل قدال أبدو 
لده الرجدو  : وقال زفر والحسن بدن زيداد 1الزيادإ في الثمن كالزيادإ في الجسملال رجو  فيهال ألنا : حنيفة
 . 2فيها

 

م ولدو علاد: "وقد اختلف  الرواية عن أبي حنيفة وزفر في هذا المسكلةل فقد جاح في تبديان الحقدائ 
زيددادإ فددي الموهددوب لدده العبددد الموهددوب القددراحإ أو الكتابددة أو الصددنعة لددم يمتنددع الرجددو ل ألنا هددذا ليسدد  ب

 3"العين فكشبه  الزيادإ في السعر خالفا  لزفر
 

من والطدول ونحوهمدا والزيدادإ ال فدر  بدين الزيدادإ فدي العدين كالساد: "البن قدامدة وجاح في الم ني
في المعاني كتعليم الصناعة أو الكتابة أو القرآن أو علم أو لسالم أو قلاح دين عنهل وبهدذا قدال محمدد 

 . م القرآن وقلاح الدين عنه ال تمنع الرجو الزيادإ بتعلا  4حنيفةبن الحسنل وقال أبو 
 

الموهوبدة تمندع الرجدو  فدي الهبدةل أمدا الزيدادإ فدي السدعر فدال  العدين الحادثة في نفدت لذا  فالزيادإ
يمندددع الرجدددو ل فالبنددداح وال دددرت فدددي األرض الموهوبدددة زيدددادإ تمندددع الرجدددو ل وكدددذا السدددمن وصدددب  الثدددوب 

بالعين الموهويةل وأمدا الزيدادإ المنفصدلة فدال تمندعل كالشداإ  متصلةيرل وكل ذلك زيادإ وقصرا وكبر الص 
 .لذا ولد  والشجرإ لذا أثمر 

 : نستنتش مما سب  أنا ألبي حنيفة وزفر قولين
 

 . يمنع الرجو  وبه قال محمد بن الحسن: األول
 

و  في الهبة مدروي عدن عمدرو عثمدان ع الرجو  وهو قول الحسن بن زياد واستدل بكن الرجال يمن: الثاني
 .5وعلي وابن عمر وأبي الدرداح وغيرهم ولم يرد خالفه عن غيرهم فكان لجماعا  

 

                                                
1
 . .463ل ص8ن عابدينل حاشية ابن عابدينل جاب. 311-311ل ص2الكاسانيل بدائع الصنائعل ج.  
 . 73ل ص5ل السرخسيل المبسوطل ج311ل ص2الكاسانيل بدائع الصنائعل ج. 62ل ص8ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج. 2
ل ابن عابدينل حاشية 73ل ص5السرخسيل المبسوطل ج. 291ل ص7جابن نجيمل البحر الرائ ل . 99ل ص5جتبين الحقائ ل . 3

 .463-462ل ص8بدينل جابن عا
.131ل ص6الكاسانيل بدائع الصنائعل ج. 4
الكاسانيل بدائع الصنائعل . 91ل ص5الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج. 463-462ل ص7ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج.  5

 .131ل ص6ج
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ندع الرجدو  فدي الهبدةل أمدا الحادثدة فدي نفدت العدين الموهوبدة ت المعتمد في المدذهب الحنفدي هدو أن الزيدادإ
لموهوبدة زيدادإ تمندع الرجدو ل ألنده زيدادإ رض االزيادإ فدي السدعر فدال تمندع الرجدو  فالبنداح وال درت فدي األ

 .1متصلة بالعين الموهوبة أما الزيادإ المنفصلة فال تمنعل كالشاإ لذا ولد  والشجرإ لذا أثمر 
 

  .الراجح وسببه: خامسالفرع ال
 

ن لدم تدزد  الراجح واهلل أعلم في هذا المسدكلة عددم جدواز الرجدو  فدي الهبدة ألنا عدين الموهدوب وا 
د زاد  فدددي قيمتهدددا ألمددر خدددارج عنهدددال وهددو كثدددرإ الرغبددا  فيهدددا بسدددبب تعليمهددا مدددن قبدددل فددي ذاتهدددال فقدد

دد ا جدداح فددي السددنة النبويددة مددن النهددي عددن الرجددو  الموهددوب لدده الددذي أجهددد نفسدده فددي تعليمهددا فلددال  عما
أكـل، فـقذا شـبع قـاء ثـم يالـذي يعطـي العطيـة ثـم يرجـع فيهـا كمثـل الكلـب  مثل): -ص –فقال  .2فيها

 .3(قيئهعاد في 
 

فينب ددي للواهدددب أن يعلددم أن العائدددد فددي هبتددده قدددد شددبهه الرسدددول بالكلددب الدددذي يقدديحل ثدددم يعدددود 
فيككل منهل وهذا مثل سوح فال ينب ي للمسلم أن يتمثل بالكلبل وقد جاح فدي الحدديد أنده ينب دي تعريدف 

ا بسدندروى أبدو داود  هبدةل فقدد فدي ل حتة يرتدد  فدال يعدودثبهذا المفي الهبة الواهب الذي يريد الرجو  
كمثــل الكلــب، يقــيء  بمثــل الــذي يســترد مــا وهــ): قددال  -ص –عددن عبددد اهلل بددن عمددر عددن الرسددول 

 .الواهب فليعرف بينما استرد ثم ليدفع لليه ما وهب ل فزذا استرد4(فيأكل قيئه
 

                                                
 .464ل ص7ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج  1

2
 . 291ل ص7جابن نجيمل البحر الرائ ل .  
قال المصنف أبو داود (. 3539)د ر قم يل كتاب اإلجارإل باب الرجو  في الهبةل حد291ل ص3أبي داودل سنن أبي داودل ج.  3

 .أن األحاديد التي في كتابه هي أصح ما عرف في الباب

المصنف أبو داود قال (. 3541)ل كتاب اإلجارإل باب الرجو  في الهبةل حديد ر قم 291ل ص3أبي داودل سنن أبي داودل ج .4
 .أن األحاديد التي في كتابه هي أصح ما عرف في الباب
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ةل ويجدوز لذا  فالهبة مندوبة شرعا ل ورغب الشار  الحكيم فيهال وتمليك الهبة بدالقبض عندد الحنفيد
عندددهم الرجددو  فددي الهبددة بعددد القددبض لذا كاندد  ل ريددب لكددن بشددرط رلدداح الموهددوب لدده أو حكددم قدداض 

 1تمامددهل وفسددخ العقددد بعددد تمامدده ال يصددح بدددون القلدداح أو الرلددا عدددوحجددتهم أن الرجددو  فسددخ العقددد ب
 .واهلل أعلم

                                                
ل 6الكاسانيل بدائع الصنائعل ج. 91ل ص5الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج. 463ل ص7ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج.1

 .134-133ص
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 األحكام الفقهية المتعلقة بأحكام األسرة : المبحث الثالث
 

 .ته إلى ستة مطالبوقد قسم
 

 . خيار المرأة في الكفاءة الزوجية: المطلب األول
 

 . الجدة البعدى األمية بالجدة القربى األبوية الختالف في حجب: المطلب الثاني
 

 . ن مورثه الذي مات في مدة النتظارميرجع المال الموقوف  منإلى : المطلب الثالث
 

 . ريث ذوي األرحامالختالف في كيفية تو : المطلب الرابع
 

 . في توريث أعمام األب ألم وعماته وأخواله وخالته من ذوي األرحام: المطلب الخامس
 

 في رجل قذف زوجته في صحته ولعنها في مرضه أترثه أم ل؟ : المطلب السادس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

116 

 

 :التمهيد
 

ددة اإلسددالميةل تتكددوا هددا البيئددة األساسددية التددي ألنا كبيددرا ل  اهتمامددا باألسددرإ اإلسددالم اهددتما  ن منهددا األما
فولددع مددن التشددريعا  مددا يكفددل بناحهددا علددة أحسددن وجدده وأكملدده وفقددا  للتصددور اإلسددالمي الددذي يعتبددر 

ويحمددددي المجتمددددع مددددن  للألفددددرادن التربيددددة السددددوية الصددددالحة يتلددددما  األسددددرإالبيدددد  مثابددددة وسددددكنا ل فبندددداح 
ددة القويدددةل ونحددو تحقيدد   وينشددئوالفسددادل   اللالنحددا  ا  وأقددام لهددا حقوقددد ا  هددذا الهدددف شدددر  لهددا أحكامدداألما

ن زيداد مدن الفقهداح ل وكان الحسن بد1واالطمئنانين تلمن لها األمن واالستقرار والسعادإ ناو وولع لها ق
وسددوف أعدرض فددي هدذا المبحددد أهددم . وتولديحهاوشددرحها  األحكدامالدذين شدداركوا بدآرائهم فددي بيدان هددذا 

 .التي لم تكن موجودإ من قبل األحدادمن  ا جدا ية معالجته لمتارها ألقف علة كيفالتي اخ األحكام
   

                                                

 .م1331هدل 1411ل 2ل دار عمارل ط111في الثقافة اإلسالميةل صمحالرا  ل نوفل ورفاقه. 1
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  .خيار المرأة في الكفاءة الزوجية: المطلب األول
 

   .وقد قسمته إلى أربعة فروع
 .معنى الكفاءة لغة واصطالحاا : الفرع األول
 . 2افئ لهل وكل شيح ساوى شيئا  فهو مك1الكفح في الل ة النظير والمثيل والمساوي :الكفاءة لغة

 . 3والكفاحإ في النكا  في اصطال  أهل العلم أن يكون الرجل مساويا  للمرأإل ونظيرها
 

  .األمور المعتبرة في الكفاءة: الفرع الثاني
 واإلسدددالملن األمددور المعتبددرإ فدددي الكفدداحإ بدددين الددزوجين فدددي المددذهب الحنفدددي سددتة هدددي النسددب 

ذا والحريدددة والدياندددة والمدددال والحرفدددةل فدددزذا تحق قددد  فيهدددا المسددداواإ تحققددد  الكفددداحإ المعتبدددرإ فدددي الدددزواجل وا 
 . 4عدم  المساواإ فيها أو في أحدها لم تتحق  الكفاحإ بين الزوجين

 
 

 .تصوير المسألة وعرض أقوال الفقهاء: الفرع الثالث
 : من المسائل التي جرى االختالف فيها

 

 –ر نسدددبه علدددة خددالف مدددا أظهدددرا لددو أظهدددر الرجدددل نسددبه المدددرأإ فزواجددد  نفسددها مندددهل ثدددم ظهدد"
دا أن يكدون أدندة ما مدا أنا يكدون أعلدة منده وا  فدزنا ". فاألمر ال يخلول لما أنا يكون المكتدوم مثدل المظهدر وا 

كددان مثلدده بددكنا أظهددر أنادده تيمددي ثددم ظهددر أندده عدددوي فددال خيددار لهددال ألنا الرلددا بالشدديح يسددتلزم الرلددا 
نا كدددان أعلدددة منددده بدددكن أظهددر أنددده عربدددي فظهدددر أناددده قرشددي فدددال خيدددار لهدددا أيلدددا ل ألنا الرلدددا  بمثلددهل وا 

 . باألدنة يكون رلا باألعلة من طري  األولة
 

لنا لها الخيارل ألن األعلدة ال يحتمدل منهدا مدا يحتمدل األدندةل فدال يكدون : وقال الحسن بن زياد
 . 5الرلا منها بالمظهر رلا باألعلة

 
                                                

1
 . بيرو  المكتبة العلميةل( كفح)مادإ  ل 537ل ص2جالفيوميل أحمد بن محمد بن علي المقريل المصبا  المنيرل   

2
 (.كفك)ل مادإ 141ل ص1ل ابن منظورل لسان العربلج573الرازيل مختار الصحا ل ص  

3
 1415ل 1ل دار الكتاب العربيل بيرو ل ط194ص تحقي  لبراهيم األنباريل التعريفا ل يل علي بن محمد بن عليلالجرجان.  
 .196ل ص4السراخسيل المبسوطل ج. 128ل ص2الزيلعيل تبين الحقائ ل ج .هد
4
ل 2جالزيلعيل تبين الحقائ ل . 211ل ص1جالمرغينانيل الهداية شر  البدايةل . 317ل ص2جالكاسانيل بدائع الصنائعل .  

 .168ل ص1الصاغرجيل الفقه الحنفي وأدلتهل ج. 84ل ص3ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج. 128ص
5
 .84ل ص3ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج. 31ل ص5جخسيل المبسوطل السرا . 321ل ص2جالكاسانيل بدائع الصنائعل .  
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 .1المعتمد في المذهب الحنفي هو أنه ال خيار لها
 

  .الراجح وسببه: الفرع الرابع
 : الراجح واهلل أعلم هو قول محمد بن الحسن وذلك لألمور اآلتية

 

أن الندات يدكنفون فدي العدادإ مدن مصداهرإ مدن هدو دونهدم نسدبا ل لدئال يعيدروا بدذلك مدن أجدل بندداتهم ال  .1
 . من أجل بنيهم

علدة نسدبا  فمدا كدان فدال خيدار لهدا ألنا أماا في حالة لذا كان الخاطب كفئا  لها ورلدي  ثدم تبديان أناده أ
رلدداحها بدده مددن طريدد  األولددةل حيددد لنا الكددفح ال يحتمددل منهددا مددا يحتملدده غيددر الكددفح فلددررا 

 . أكثر من نفعه
لنا مددن العددرف قددديما  وحددديثا  أن الددزوج ال يعيددر لذا كاندد  زوجتدده دوندده فددي المكانددة االجتماعيددةل بددل  .2

لمددرأإ فزنهددا تعيددر هددي وأولياؤهددا بددالتزويش ممددن هددو دونهددا فددي يعلددة شددكنها وترتفددع منزلتهددال بخددالف ا
 . 2المنزلة

 
 
 

  .الختالف في حجب الجدة البعدى األمية بالجدة القربى األبوية: المطلب الثاني
 

  .وقسمته إلى أربعة فروع
 

  .معنى الحجب لغة واصطالحاا : الفرع األول
 

حجدب الشديح يحجبده حجبدا  : البدوابل يقدال: حاجدبهو المنعل حجبهل منعه مدن الددخول وال: الحجب لغة
َكرََّّ إِنَّاْرْ  ]: ل قال تعدالة3سترال ومنه الحجابل واحتجب لذا اكتن من وراح حجاب: وحجابا  

َ  لََّمْحْجوبْونَ  بِِّاْ  يَْوَك ِ  . 4[َنن رَّ

                                                
 .85ل ص3المصدر الساب ل ج 1

2
ابن . 232 -231ل ص2جعل الكاسانيل بدائع الصنائ. 31ل ص5جخسيل المبسوطل السرا . 211ل صالمرغينانيل الهداية.  

 .85ل ص3عابدينل حاشية ابن عابدينل ج
3
 .52ل ص1الرازيل مختار الصحا ل ج(. حجب)ل مادإ 298ل ص1جابن منظورل لسان العربل .  

4
 . 15سورإ المطففينل آية .  
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ص هدو مندع الشدخص الدذي وجدد بده سدبب اإلرد عدن ميراثده كلاده أو بعلده لوجدود شدخ: والحجب شـرعاا 
ددا كددان : وعرفدده بعلددهم 1آخددر ال يشدداركه فددي الميددرادل أنادده منددع مددن يتكهاددل لددإلرد بددآخر عما

  2.مستحقا  له
 

  .عرض أقوال الفقهاء: الفرع الثاني
 

اتاف  أئمة األحنداف ومعظدم أهدل العلدم علدة أنا الجددإ القربدة مدن جهدة األم تحجدب البعددى مدن 
األب هل تحجدب البعددى مدن جهدة األمل ذهدب أبدو حنيفدة هم اختلفوا في القربة من جهة جهة األب ولكنا 

وذهب الحسن بن زيداد للدة أناهدا ال تحجبهدا لالا لذا كاند  . وأصحابه لالا الحسن بن زياد للة أناها تحجبها
  3.وارثة

 .4المعتمد في المذهب الحنفي هو أن الجدإ القربة من جهة األب تحجب الجدإ البعدى من جهة األم
 

 

 .وأدلتهم سبب اختالف الفقهاء: الفرع الثالث
 

أندده لذا : "ل فقددد جدداح فددي المبسددوط-رلددي اهلل عندده –أصددل هددذا الخددالف يرجددع للددة قددول علددي 
لن  -رلدي اهلل عنده –اجتمع أم األب مع األب وأم أم األم فقال الحسدن بدن زيداد علدة قيدات قدول علدي 

ن كاندد  أبعددد مددن أم األبل ألنادده  القربددة : رلددي اهلل عندده –علددة قددول علددي ميددراد الجدددإ ألما أم األمل وا 
بوارثددة مددع ابنهددا فهددي بمنزلددة الكددافرإ والرقيقددةل   لنامددا تحجددب البعدددى لذا كاندد  وارثددةل وهنددا القربددة ليسدد

ل وعند أكثرهم أن المال كلاه لألب هنا ألنا القربة هنا وارثدة فدي حد  البعددىل ىالبعد إالجد فيكون فرض
م يكدن هنداك أب كدان الميدراد للقربدة فصدار  البعددى محجوبدة بداألب ولكناها محجوبة بداألب حتدة لذا لد

ذا لددم يكددن هندداك كددان الميددراد للقربددةل فصددار  البعدددى محجوبددة بددالقربةل ثددم صددار  القربددة محجوبددة  وا 
  5"بابنهال فيكون المال كلاه لألب

 

                                                
1
ل الفوائد في علم احل شفي عيا . 182ل ص2جالمرغينانيل الهداية شر  البدايةل . 792ل ص6الحصكفيل الدر المختارل ج.  

 .  م2112/ هد1423ل مكتبة دار الفكرل القدتل فلسطينل 153الفرائض في الشريعة اإلسالميةل ص
2
 . 497ل ص5جابن عابدينل حاشية ابن عابدينل .  

3
. 562ل ص8ابن نجيمل البحر الرائ ل ج. 233-232ل ص6الزيلعيل تبيان الحقائ ل ج.171ل ص29جخسيل المبسوطل السرا .  

 .782ل ص6كفيل الدر المختارل جالحص
 .86ل ص3ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج 4

5
. 171ل ص29جخسيل المبسوطل السرا .  
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ال الجدددإ فعلددة قددول الحسددن بددن زيدداد تكخددذ الجدددإ السدددتل وال يحجبهددا األب لعدددم لدالئهددا بددهل و 
 . ألناها محجوبة باألبل فهي ليس  وارثة مع ابنها فكان  بمنزلة الكافرإ

 

وأماا علة قول أبي حنيفة وأصحابه فال شيح للجداا ل ألنا األب يحجدب أم األب
إلدالئهدا بدهل  1

 . القربة من الجدا  تحجب البعدى منهن وأم األب رغم أناها محجوبة باألب تحجب أم األم ألنا 
 

نا كنا فاألخ  . محجوبا  يحجبن األم حجب نقصان من الثلد للة السدت وا  مع األب وا 
 

ذهددب لليدده ابددن مسددعود وهدو أنا الجددداا  كلهددن وارثددا  يشددتركن فددي السدددتل : "وهنداك رأي ثالددد
دا أو جدداإ  ال فر  بين القربة والبعدى وال الصحيحة وغير الصحيحة غير أنه يشترط أال تكون البعددى أما

 2".ناه في هذا الحالة تحجب البعدى بالقربةللقربة فز
 

  .الراجح وسببه: الفرع الرابع
 

علدددم هدددو مدددا ذهدددب لليددده اإلمدددام أبدددو حنيفدددة وأصدددحابه مدددن أنا القربدددة مدددن الجدددداا  أالدددراجح واهلل 
مدن يمعدن النظدر يتبديان لده أنا ميدراد الجددا  هدو  تحجب البعددى سدواح أكاند  وارثدة أم غيدر وارثدةل ألنا 

إ القربددة بالنسددبة للبعدددى كدداألما بالنسددبة للجدددا  جميعددا  وهددي لذا وجددد  حجبددتهن ومددةل فالجدددا بسددبب األم
مددن أي جهددة كددنل فكددذلك لذا كاندد  فدديهن واحدددإ أقددرب مددن غيرهددا فزناهددا تحجددبهن جميعددا  مددن أيا جهددة 

 3.كنا 
 
 
 
 

 

                                                
1
 -رلدي اهلل عنده –اختلف الصحابة في ميراد الجدإ التي من قبل األب فقال علي وزيد وأبي بن كعب وسعد بدن أبدي وقداص .  

وقددال عمددر وابددن مسددعود وأبددو موسددة . لشددعبي وطدداوت وهددذا مددذهب األحنددافال تددرد أم األب مددع االبددن شدديئا  وهددو اختيددار ا
خسدديل السرا . األشدعري وعمدران بدن الحصدينل تدرد أم األب مدع األب وهدو اختيددار شدريح وابدن سديرين وبده أخدذ مالدك والشدافعي

 . 219ل ص6جابن قدامةل الم نيل . 169ل ص29جالمبسوطل 
2
 .171-169ل ص29لسرخسيل المبسوطل جا. 232ل ص6جالزيلعيل تبيان الحقائ ل .  

3
 .232ل ص6الزيلعيل تبيان الحقائ ل ج. 171ل ص29جخسيل المبسوطل السرا .  
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  .إلى من يرجع المال الموقوف من مورثه الذي مات في مدة النتظار: المطلب الثالث
 

  .وقسمته إلى ثالثة فروع
 

 .معنى المفقود لغة واصطالحاا : الفرع األول
 

ل 1فقد من بداب لدربل وفقددان بلدم الفداح وكسدرهال وافتقدد وتفقددا بمعندة طلبده عندد غيبتده: المفقود لغة
 . 2[قَ لْوْا نَْفُِْه ْصَواَع اْلَملِكِ ]: قال تعالة

 

فهدو حدي فدي حد  نفسده باالستصدحابل ألنا األصدل . موتده هو ال ائب الذي لم ُتعلدم حياتده وال :المفقود
 . أناه حي

 

فيوقددف ميراثدده وال يقسددم مالددهل وينصدددب القالددي مددن يحفددظ مالددده ويقددوم عليددهل ويسددتوفي حقدددهل 
 . 3وينف  علة زوجة المفقود وأوالدا من ماله وعلة كل من تلزمه نفقته في حال حلورا

 

  .متهعرض أقوال الفقهاء وأدل  : الفرع الثاني
 

اختلف أبو يوسف والحسن بن زياد في المفقود لذا مدا  بعدض ورثتده قبدل ملدي مائدة وعشدرين 
فهل لهم شيح من مال المفقود؟ فعند أبي يوسف لم يكن لهم شيح مدن مدال المفقدودل  -سنة وخلف ورثة

ل فدزن وكان ماله لألحياح من ورثتهل ويوقف للمفقود حصته من مدال مورثده الدذي مدا  فدي مددإ االنتظدار
مل  المدداإ ولدم يعلدم خبدر المفقدود ردا الموقدوف للدة ورثدة مدورد المفقدودل ولدم يكدن لورثدة المفقدود شديح 

 . 4هذا ما قاله الحسن اللؤلؤي عن أبي يوسف. منه
 

ن لم يعلم خبرا يكون لورثته: "وروي عن الحسن اللؤلؤي أناه قال  . 5"لن الموقوف للمفقود وا 
 

                                                
1
 [.فقد]ل مادإ 337ل ص3ابن منظورل لسان العربل ج(. فقد)ل مادإ 213ل ص1جالرازيل مختار الصحا ل .  

2
 . 72سورإ يوسفل آية .  

3
ل 3السمر قنديل تحفة الفقهاحل ج. 196ل ص6بدائع الصنائعل ج" لكاسانيلا. ل292ل ص4الحصكفيل الدر المختارل ج.  

. 176ل ص5ابن نجيمل البحر الرائ ل ج. 288ل ص1جالجرجانيل التعريفا ل . ابن عابدينل حاشية ابن عابدين. 349ص
 .181ل ص2جل المرغينانيل الهداية

4
ل 3جالزيلعيل تبيان الحقائ ل . 196ل ص6جلصنائعل الكاسانيل بدائع ا. 149ل ص6جالمرغينانيل شر  فتح القديرل .  

 .351ل ص3السمر قنديل تحفة الفقهاحل ج. 182ل ص2جالمرغينانيل الهداية شر  البدايةل . 312ص
5
ل 4الحصكفيل الدر المختارل ج .197-196ل ص2ز الكاسانيل بدائع الصنائعل ج312ل ص3الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج.  

.298-296ص
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  .الترجيحالمناقشة و : الفرع الثالث
دا  الراجح واهلل أعلم هو قول الحسن بن زيادل ألنا وارد المفقدود المنتظدر قدد علدم موتده حقيقدةل أما
المفقدود فحياتده مؤكدددإ باستصدحاب الحدال حتددة يقدوم الدددليل علدة الوفداإل فددزن قدام الددليل علددة موتده قبددل 

ن لدم ي ر موتهل ولم يعد مفقودا  ألنا موتده قدد علدم بددليلل وا  كدن علدة موتده دليدل عدد حيدا  فنصديبه ذلك تقرا
الموقدوف لدده مدن مددال وارثدده الدذي مددا  فدي مددداإ االنتظددار يكدون لورثتددهل ألناهدم أولددة بدده مدن ورثددة مددورد 

دح الدبعض قدول الحسدن بدن المفقودل ألنه توفا  ي قبل الحكم بمو  المفقود فال ح ا لهم فدي ميراثدهل وقدد رجا
 .1"وهو الصحيح عندي" "زياد اللؤلؤي بقوله

 

  .األرحام والختالف في كيفية توريث ذو : المطلب الرابع
 

  .وقسمته إلى أربعة فروع
 

  .األرحام لغة واصطالحاا  ومعنى ذو : الفرع األول
 

األرحددام جمددع رحددم والددرحم هددو بيدد  منبدد  الولددد ووعدداؤا فددي الددبطن وبينهمددا رحددم أي : األرحــام لغــة وذو 
َِي يْ ]: قرابدة قريبددةل قدال تعددالة ِْ َكْيررَء يََ رر ء لْررَو الَّرر ْرْكْ  فِرري احَْرَحرر  ُْ  َصرروِّ ُِيرر الَ إِلَررهَ إاِلَّ لْررَو اْلَع

األرحدام يطلد  كدل منهمدا فدي الل دة علدة األقدارب الدذين تدربطهم األرحدام  وذوو األرحام وأولدو 2.[اْلَحِمي ْ 
  3.وبهذا يكون معناهما واحد يشمل كل األقارب مهما تكن درجا  توريثهم

 

 .الشرع األرحام في وذو 
 

توسددط بيندده وبددين الميدد  فددي ال الددب يو  4ل هددو كددل قريددب لدديت بددذي فددرض وال عصددبةلالــرحم فــي الشــرع
أنثةل أي ليس  صاحب فرض مقدار في القرآن العظيم أو سنة رسوله الكدريم أو اإلجمدا  ولديت بعصدبة 

لجددد الرحمدديل والجدددإ تحددرز جميددع المددال عنددد االنفددراد مثددل أوالد البنددا  وأوالد األخددوا  وبنددا  األخددوإ وا
 5.الرحمية والخال والخالة وغير هؤالح من قريب ليت عصبة وال صاحب فرض

 
                                                

1
  .312ل ص3ل الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج197-196ل ص6يل بدائع الصنائعل جالكاسان.  

2
 .6سورإ آل عمرانل آية .  

3
 [.رحم]ل مادإ 231ل ص12ابن منظورل لسان العربل ج. (رحم)ل مادإ 224ل ص3جالفراهيديل العينل .  

4
 .791ل ص6الحصكفيل الدر المختارل ج .241ل ص6جالزيلعيل تبين الحقائ ل .  

5
. 196عياحل الفوائد في علم الفرائضل ص . 
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  .متى يرث ذوي األرحام: الفرع الثاني
اتافدد  أئمددة األحندداف القددائلون بتوريددد ذوي األرحددام علددة أنا مددرتبتهم فددي الميددراد تددكتي بعددد الددرد 

فهددم ال يرثددون لال لذا لدم يكددن للميدد  أحددد مددن  –علدة أصددحاب الفددروض النسددبية وهددم مدن عدددا الددزوجين 
 . ل ولكناهم اختلفوا في كيفية توريثهم1العصبة أو أصحاب الفروض النسبية

 

  .عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم: الفرع الثالث
ذهددددب اإلمدددددام أبددددو حنيفدددددة وأبددددو يوسدددددف ومحمددددد وزفدددددر للددددة أنا توريدددددد ذوي األرحددددام كتوريدددددد 

ح بعلدهم بعلددا  بقددرب ميدع المددال عنددد االنفدرادل وعنددد اجتمداعهم يددرجا الواحدد مددنهم ج العصدبا ل يسددتح ا 
إ القرابددة فيحجددب األقددرب مددنهم األبعدددل واألقددوى فددي القرابددة بحجددب األلددعف الدرجددة مددن الميدد  ثددم بقددوا 

النسدبيةل ولديت لهدم سدهم  ة والقرابدةبالعصدو هدم يرثدون علدة سدبيل فيهال كما هو الشكن في العصبا ل وألنا 
العصددبا ل فوجددب قياسددهم علددة العصددبة الحقيقيددةل وفددي العصددبة الحقيقيددة يكددون التددرجيح  مقدددار كمددا فددي
وتددارإ بقددرب الدرجددة وأخددرى بقددواإ القرابددة كمددا فددي تقددديم األبددوإ علددة البنددوإل فكددذلك فيمددا فيدده  لتددارإ بالجهددة

القرابددة ألناهددم وا بكهددل معنددة العصددوبة يثبدد  التقددديم بالجهددة وبقددرب الدرجددة وكددذلك بقددواإ القرابددةل وقددد سددما 
  2.يقدمون في الميراد األقرب فاألقرب

 

وذهب الحسن بن زياد للة أن كل واحد من ذوي األرحام ينزل منزلة مدن يددلي بده مدن أصدحاب 
الفدددروض أو العصددددبا  فيندددزل ابددددن البنددد  أو بندددد  البنددد  منزلددددة البنددد  وبندددد  األخ منزلدددة األخل وبندددد  

 . 3األخ  منزلة األخ 
 

ة قدددولهم بكناددده موافددد  لمدددا نقدددل عدددن الصدددحابة اسدددتدلا اإلمدددام أبددد  –و حنيفدددة وأصدددحابه علدددة صدددحا
دد: حيددد قددالوا -رلددي اهلل عددنهم ة قرابتهددا قرابددة األب واألبددوإ تسددتح ا بالفرلددية باعتبددار القددربل فددزنا العما

وبالعصدوبة والخالددة قرابتهددا قرابدة األم واألمومددة تسددتح ا بالفرلددية دون العصدوبةل فلهددذا جعلنددا المسددتح  
  4.قرابة األب لعف المستح  بقرابة األمب

 

                                                
1
 .249ل ص2الكاسانيل بدائع الصنائعل ج. 791ل ص6الحصفكيل الدر المحتارل ج .3ل ص31جخسيل المبسوطل السرا .   

2
 .792ل ص6ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج. 4 -3ل ص31جخسيل المبسوطل السرا .   

3
 .794ل ص6دينل حاشية ابن عابدينل جابن عاب. 5-4ل ص31جخسيل المبسوطل السرا .  

4
793-792ل ص6ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج. 4-3ل ص31جخسيل المبسوطل السرا .  
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 –رلددي اهلل عددنهم  –أمددا الحسددن بددن زيدداد اسددتدلا علددة قولدده أنادده موافدد  لمددا نقددل عددن الصددحابة 
أنادده قدال فدديمن مدا  وتددرك عمددة  -رلددي اهلل عنده -حيدد ذكددر لبدراهيم النخعددي عدن علددي بدن أبددي طالدب

ددة وال. وخالددة فقدددال الحسدددن لنا هددذا موافددد  لرأيدددهل ألنا  1.ثلدددد للخالددةأنا المدددال بينهمددا أثالثدددا ل الثلثدددان للعما
 2.العمة تدلي باألب فكنزلها منزلة األبل والخالة تدلي باألم فكنزلها منزلة األم

المعتمددددد فددددي المددددذهب الحنفددددي هددددو أن  توريددددد ذوي األرحددددام كتوريددددد العصددددبةل يددددرد األقددددرب 
 .3فاألقرب للة الميد واألقرب يحجب األبعد

 

  .الترجيح وسببه: الفرع الرابع
 

الدددراجح واهلل أعلددددم هددددو رأي الحسددددن وذلدددك ألنادددده ال ينظددددر للددددة الدددذين يدددددلي بهددددم مددددن أصددددحاب 
 4.الفروض أو العصبا ل فكل واحد من ذوي األرحام يكخذ نصيب أصله الذي أدلة بهل وهذا أعدل

 

  .امفي توريث أعمام األب ألم وعماته وأخواله وخالته من ذوي األرح: المطلب الخامس
  .وقسمته إلى فرعين

 

  .توريث أعمام األب وعماته وأخواله وخالته من ذوي األرحام: الفرع األول
 

مددن المتفدد  عليدده لدددى الفرلدديين أنا هددذا الصددنف ال يددرد لال لذا انعدددم مددن عدددا الددزوجين مددن 
فر هدذا االنعددامل البنوإ واألبوإ واألخوإل فدزذا تدوا: ة واألصناف الثالثةبأصحاب الفروضل وانعدم  العص

ددا أن يوجددد واحددد مددن هددذا الصددنف فقددط أو أن يوجددد مددع أحددد الددزوجينل فددزنا كددان األول اسددتح ا هددذا  فزما
نا كدان الثداني  نا كان الزوجين فدزن كدان األول اسدتح ا هدذا الواحدد جميدع المدالل وا  الواحد جميع المالل وا 

د 5عدن جميدع مدن ورد ذوي األرحدامل أخذ الباقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجينل وقد روي ذلك ا وأما
فددزذا كددان مدددن جانددب األب أو مددن جاندددب األم أو مددن الجددانبين جميعددا  فدددال روايددة عددن اإلمدددام  دأن يتعددد

  6.وأصحابه في ظاهر الروايةل ولذلك اختلف المشايخ فيه
                                                

1
ل 1ل تحقي ل كمال يوسفل مكتبة الرشدل الرياضل ط248ل د6جابن أبي شيبةل عبد اهلل بن محمدل مصنف ابن أبي شيبةل   

1419 . 
2
 .795ل ص6الزيلعيل تبيان الحقائ ل ج. 18-5-4ل ص31جخسيل المبسوطل السرا .  
 .793ل ص6ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج 3

4
 .5ل ص39جخسيل المبسوطل السرا .  

5
ل 6جابن عابدينل حاشية ابن عابدينل . 581ل ص8جابن نجيمل البحر الرائ ل . 211 -219ل ص6جابن قدامةل الم نيل .  

 .792ص
6
 .791ل ص6جالدر المختارل . 581ص ل8جابن نجيمل البحر الرائ ل .  
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 .عرض أقوال الفقهاء: الفرع الثاني
 

الحكم فدددي ميدددراد أعمدددام المياددد  وأخوالددده ذهدددب الحسدددن بدددن زيددداد للدددة أنا الحكدددم فدددي ميدددراثهم كددد
حدددده الزيلعددددي والصددددحيح مددددا روي عددددن الحسددددن بددددن زيدددداد وأبددددي سددددليمان : "بقولدددده 1وخاالتددددهل وهددددذا مددددا رجا

أن الحكددم فيهددا كددالحكم فددي أعمددام الميدد  وأخوالدده وخاالتددهل حتددة لندده لذا اجتمددع الصددنفان : 2الجوزجدداني
قرابدة األب يقسدم بيدنهم علدة حسدب مدا يقسدم  3م مدا أصدابيجعل الثلثان لقرابدة األب والثلدد لقرابدة األم ثد

 : ومن أمثلة ذلك ما يلي" بينهم لو انفردوا
 

 . لو توفي رجل عن عماة شقيقة وخال ألمل فللعمة الثلثان وللخال الثلد .1
لددو تددوفي رجددل عددن عمددة ألم وعددم ألمل وخددال شددقي ل وخالددة شددقيقة يكددون لقرابددة األب الثلثددان يقسددم  .2

 . ثل حظ األنثيين ولقرابة األم الثلد يقسم كذلكبينهما للذكر م
 في رجل قذف زوجته في صحته ولعنها في مرضه ثم مات أترثه أم ل؟ : المطلب السادس

 

 .وقسمته للة ثالثة فرو 
 

  .معنى القذف واللعان لغة واصطالحاا : الفرع األول
ِفيِه فِي الْ ]: قال تعالة. 4هو الرمي مطلقا   :القذف لغة َِ  . أي ارميه 5[يَ ِّ فَ ْق

 

هدددو نسدددبة مدددن أحصدددن للدددة الزندددا و ( هدددو الرمدددي بفاحشدددة الزندددا واللدددواطل وحكمددده محدددرم) :والقـــذف شـــرعاا 
ومعندددة اإلحصدددان كونددده مكلفدددا  حدددرا  . صدددريحا  أو داللدددةل وهدددو مدددن الكبدددائر بزجمدددا  األئمدددة

رأإ فلديت هدذا هدو مسلما  عفيفا  عن الزنال والمرأإ كذلكل فمن كان مجاهرا  بدالزنة رجدال  أو امد
  6.المقصود هنا

 

                                                
1
فخر الدينل عثمان بن عليل الزيلعيل كان شيخ الخانقاال درت وأفتة وش ل النات بالعلم مدإ وانتفعوا بهل فيه صال  وخيرل .  

أحمد بن حسن بن عليل  لالخطيبل أبي العبات. هد 743ولي مكانة الشيخ عز الدين اليات الحنفيل توفي بالخانقاال سنة 
 . م1978ل ص2ل تحقي ل عادل نويهضل دار اإلقامة الجديدإل بيرو ل ط436ل ص1جوفيا ل ال

2
. موسة بن سليمان الجوزجانيل الفقيهل صاحب محمد بن الحسنل كان يكفر القائلين بخل  القرآنل كان صاحب رأي صدو .  

 .253ل ص2جابن الحنائيل طبقا  الحنفيةل . 145ل ص8جالتميميل الجر  والتعديلل 
3
 .266ل ص2طهمازل الفقه الحنفيل ج. 851ل ص8جابن نجيمل البحر الرائ ل .  

4
 (. قذف)ل مادإ 221ل ص1جالرازيل مختار الصحا ل (. قذف)ل مادإ 276ص 9جابن منظورل لسان العربل .  

5
 . 39سورإ طهل آية .  

6
 . 218ل ص2جالسمرقنديل تحفة الفقهاحل .  
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: قددال تعددالة 1.هددو مصدددر العددن ُمالعنددة أو لعانددا ل وأصددله مددن اللعددن وهددو الطددرد واإلبعدداد: اللعــان لغــة
ِْ الهِّينِ ] ََْا  فَإِنََّك َرِجي   َوإِنَّ َنلَْيَك لَْعََتِي إِلَى يَْو   2.[قَ َل فَ ْخْمْج ِك

 

ن الدزوجين مدن الشدهادا  األربدعل واللعدن وال لدبل وسدماي الكدل هو عبارإ عماا يجري بدي: واللعان شرعاا 
فهو شهادا  أربعة تقوم مقدام الشدهود األربعدة فدي الزندةل مؤكددا   3.لعانا  لما فيه من اللعن

 .أشهد باهلل مقرونة شهادإ الزوج باللعنل وشهادإ المرأإ بال لب :باإليمان بلفظ
 

 والترجيح  وأدلتهم عرض أقوال الفقهاء: الفرع الثاني
 

 اختلف الفقهاح في هذا المسكلة 
 

  4.فذهب الحسن بن زياد للة أناها ال ترثهل وذهب أبو يوسف في رواية للة أناها ترثه
 
 

  .الراجح وسببه
 

يبددو أنا رأي الحسدن ومددن معده بعددم توريددد الزوجدة هدو الظدداهرل ألنا الدزوج لدم يكددن فدارا  حيددد 
تددة يكددون فددارا  ولددو كددان قددد قددذفها فددي المددرض الددذي مددا  فيدده لددم يقددذفها فددي مرلدده الددذي مددا  فيدده ح

دا كدان األمدر بخدالف ذلدك  5لاالستحق  الميراد؛ ألناه يعتبر فاراا  من الميراد فيعامل بنقيض مقصدود ولما
 . فال ترثه وهذا هو الراجح واهلل أعلم

 

                                                
1
 [.لعن]ل مادإ 119ل ص36الزبيديل تاج العروتل ج(. لعن)ل مادإ 387ل ص13جابن منظورل لسان العربل .  

2
 . 78-77سورإ صل آية .  

3
 .482ل ص3ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج. 217ل ص2جالسمرقنديل تحفة الفقهاحل .  

4
.18ل ص3جن الحقائ ل الزيلعيل تبيا .  

5
 . 248ل ص3جالكاسانيل بدائع الصنائعل .  
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 األحكام الفقهية المتعلقة بالحدود والقصاص والسير : المبحث الرابع 
 

 :مته إلى تمهيد وسبعة مطالبوقس
 

 القذفحد   واقبل شهادة الشهود بزنا متقادم حدإذا لم ت: المطلب األول
 

 هم بالضرب لإلقرار بالسرقة جواز إكراه المت  : المطلب الثاني
 

 القطع في جريمة الحرابة  نصابالختالف في : المطلب الثالث
 

سهم فارس أم  له لههب له فقاتل عليه فو رساا أو فيمن دخل الحرب راجالا فاشترى ف: المطلب الرابع
 راجل 

 
 ن إليه أم ل؟ يالموادعة على مال أيدفعه المسلم لو حاصر العدو المسلمين وطلب: المطلب الخامس

 
 إذا تترس األعداء بأسرى المسلمين في أثناء الحرب أيجوز رميهم أم ل؟ : المطلب السادس

 
  .ن لقي قتالا وحضر الموقعةل غنيمة إل  لم: المطلب السابع
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 : التمهيد
 

مددن المقاصددد األساسددية فددي التشددريع اإلسددالمي لقامددة مجتمددع صددالح يعمدده الحدد  والعدددل ويددؤمن 
فيه اإلنسان علة دينة ونفسه وعرله وعقله ومالهل وال يمكن أن يكدون هدذا المجتمدع صدالحا  لال بحمايدة 

  نفدددت اإلنسدددانل وبزعمدددار قلبددده بخشدددية اهللل التدددي هدددي أول لدددذلك اعتندددة اإلسدددالم بزصدددال ؛هدددذا األمدددور
لدة األلدرار التدي تلحد  بده وبزخوانده مقتليا  اإليمان ثما نباههه للة ما فدي ارتكداب األفعدال المحرا  مدة وا 

نتيجة لذلكل كما وفر لده األناظمدة والقدوانين التدي تلدمن لده سدبل االبتعداد عدن المحرمدا  حتدة ال يكدون 
ناده ال يخلدو مجتمدع مدن الندات أن األلرار والحاجة للة ارتكاب هذا األفعدالل وبمدا هناك مجال لشيح م

ون الزندددددة وينتهكدددددون األعدددددراض ويشدددددربون الخمدددددور يبيحدددددون الشدددددركل ويسدددددتبيحون سدددددفك الددددددماح ويحلاددددد
كدان ال بدد مدن وسديلة رادعدة لكدل مدن . والحشائح ويسطون علة األمدوال وينهبدون بطدر  غيدر مشدروعة

دود ويتجددداوز حقوقددده للدددة حقدددو  غيدددرال لدددذلك حدددرص الشدددر  علدددة بيدددان هدددذا الجدددرائم ة كافدددة الحددديتخطاددد
جل الحفاظ علة أمدن المجتمعدا  بحقدن أوفرض العقوبا  الرادعة مثل الحدود والقصاص والتعزيرل من 

 . وتنقسم هذا الجرائم في الشريعة اإلسالمية للة ثالثة أصناف. دمائهم وحفظ أموالهم
 

 .والعقوبة فيها مقدرإ وتجب حقا  هلل تعالة جرائم الحدود: األول
 

 . جرائم القصاص وعقوبتها مقدرإ وتجب حقا  لألفراد: الثاني
 

جددرائم التعزيددر وعقوبتهددا غيددر مقدددرإ وتجددب حقددا  هلل ولآدمددي فددي كددل معصددية لدديت فيهددا حددد وال : الثالددد
 .1كفارإ

 

   . والسير التي لها عالقة بها وسوف أتحدد في هذا المبحد عن آراح الحسن في الحدود والقصاص

                                                

 .ل343-333ل زيدانل المدخل لدراسة الشريعة اإلسالميةل ص125الثقافة اإلسالميةل صمحالرا  في رونل نوفل وآخ. 1
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  .القذفحد  إذا لم تقبل شهادة الشهود بزنى متقادم حدوا : المطلب األول
 

 .وقسمته للة أربعة فرو 
 

  .معنى الزنا لغة واصطالحاا : الفرع األول
 

 1قي علة الشيحهو الرا : الزنا لغة
 

إ المشددتهاإ فددي القبددل فددي غيددر الملدددك هددو وطح الرجددل المكلاددف الطددائع المختددار المددرأ :والزنــا اصــطالحاا 
  2وشبهة الملك

 

  .تهمعرض أقوال الفقهاء وأدل  : الفرع الثاني
 

أنا الشددهادإ بزندة قدديم جداوز الشدهر مدن غيدر عددذر  المدذهب الحنفديمدن المتافد  عليده بدين أئمدة 
تقددادم لذا كددان مددن األسددباب التددي تددرد بهددا الشددهادإ عندددهم ال ألنا  3تمنددع لقامددة الحدددا علددة المشددهود عليدده؛

 وفي هذا الحالة هل يحدا الشهود أو ال؟  4لشهرا  وما فوقه علة ما هو المعتمد عندهم
 

هددم يحددداونل وتددكخيرهم محمددول علددة اختيددار جهددة السددترل فددال يعددد ذهددب الحسددن بددن زيدداد للددة أنا 
أداح  -داحوتدكخير األ"بدي السدعود أوجاح فدي حاشدية  /5كالمهم بعد هذا شهادإل بل هو قذف موجب للحدا 

دددا أنا يكدددون للسدددتر أوال   فدددزنا كدددان للسدددتر فاإلقددددام علدددة األداح بعدددد ذلدددك لنامدددا يكدددون  لالشدددهادإ ال يخلدددو لما
نا كددان ل ددرض غيددر السددتر صدداروا آثمددين فاسددقين  للدد ينة حددركتهمل فهددم متاهمددون وال شددهادإ للمددتاهمل وا 

لددو أخددر الشددهادإ فددي حقددو  العبدداد بعددد ولهددذا  ؛بالتددكخيرل ألنا أداح الشددهادإ مددن الواجبددا  وتكخيرهددا فسدد 
الظداهر : وقدال الكرخدي. 6..."ا الشهود فيحداون عندد الدبعضطلب المدعي بال عذر ال تقبل شهادتهل وأما 

دا اعتبدر  الشدبهة  ن أورد تهمة وشبهة في الشهادإ فكصل الشدهادإ بدا ل فلما ال حدا عليهم ألنا تكخيرهم وا 

                                                
1
 (زنا)ل مادإ 359ل ص14جابن منظورل لسان العربل (. زنو)ل مادإ 225ل ص38جالزبيديل تاج العروتل .  

2
 .311الحصكفيل الدر المختارل ص. 175ل ص3الزيلعيل تبيان الحقائ ل ج. 41ل ص5جابن نجيمل البحر الرائ ل .  

3
 .187ل ص3الزيلعيل تبيان الحقائ ل ج. 47ل ص7جالكاسانيل بدائع الصنائعل . 69ل ص9جخسيل المبسوطل السرا .  

4
 .المصدر الساب .  

5
 . 69ل ص9جخسيل المبسوطل السرا . 47ل ص7جالكاسانيل بدائع الصنائعل .  

6
.188ل ص3الزيلعيل تبيان الحقائ ل ج .365 -364ل ص2جأبو السعودل حاشية أبي السعودل .  
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فددألنا تعتبددر حقيقددة الشددهادإ إلسددقاط حدددا القددذف عددن الشددهود فددي لسددقاط حدددا الزنددة عددن المشددهود عليدده 
 . 1أولة

 

  .المناقشة والترجيح: الفرع الثالث
 

واهلل أعلم ما ذهب لليده الحسدن بدن زيداد مدن وجدوب الحددا علدة الشدهود فيمدا لذا كدانوا قدد الراجح 
عاينوا انتهاك حرمة اهلل بدالزنة معايندة ال يتطدر  لليهدا الشدك والتهمدة ولدم يشدهدوا كدانوا آثمدين إلسدقاطهم 

مدرور األيدام للدة أخطر حدا وهو حدا جريمة الزنة التي تفسد المجتمعدا ل وتشديع الفاحشدة فيهدا وتحيلهدا ب
لددده  2مجتمعددا  فاسددددإ متحلالددة مدددن الدددين واألخدددال ل فعمددوم آيدددة الزنددة يوجدددب الشددهادإ علدددة الفددور حقدددا  

ألنا السددتر فددي هددذا الجددرائم يجعددل اإلنسددان ال يددكمن علددة . 3[َوَكررن يَْمتْْمَارر  فَإِنَّررهْ قَِرر   قَْلبْررهْ ]: تعددالة
الحالدرل فتلديع حددود اهلل ويجدرؤ المجرمدون عرله وال علة أهله وزوجه وولدال وخاصة فدي عصدرنا 

علدة الدرغم مدن  4.(أقيلـوا ذوي الهيئـات عثـراتهم إل الحـدود): -ص -علة انتهاك محارم اهلل لدذلك قدال
اتجداا المددنهش اإلسددالمي للددة اسددتحباب السددتر وعدددم لظهدار الجددرائم كددي ال تشدديع الفاحشددة فددي المجتمددعل 

 5.(لدنيا فلم يفضحه ستره ا  يوم القيامةمن ستر أخاه المسلم في ا): -ص –لقوله 
 

                                                
1
ل 3الزيلعيل تبيان الحقائ ل ج. 365ل ص2جأبو السعودل حاشية أبو السعودل . 47ل ص7جالكاسانيل بدائع الصنائعل .  

 .188ص
2
 187ل ص3الزيلعيل تبيان الحقائ ل ج. 47ل ص7جالكاسانيل بدائع الصنائعل .  

3
 .283سورإ البقرإل آية .  

4
في الحد ل باب الحدود ل كتاب133ل ص4جبو داودل سليمان بن األشعدل أبو داود السجستياني األزديل سنن أبي داودل أ.  

ل تحقي  محيي الدين عبد الحميدل دار الفكرل ذكر اإلمام أبو داود أن األحاديد التي في كتابه هي 4375ل حديد رقم يشفع فيه
 . بينته وما لم أذكر فيه شيئا  فهو صالح قدبي من حديد فيه وهن شديد فأصح ما عرف في الباب وقال ما كان في كتا

5
 . 2311ل رقم الحديد ال يظلم المسلم المسلم وال ُيسلمهل باب المظالم ل كتاب862ل ص2جالبخاريل صحيح البخاريل .  
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  .رب لإلقرار بالسرقةهم بالضجواز إكراه المت  : ب الثانيالمطل
 

  .فرعينوقسمته إلى 
 .عرض أقوال الفقهاء: الفرع األول

 

ذهددب األئمددة مددن الصددحابة والتددابعين وجمهددور الفقهدداح للددة أن المددتهم بالسددرقة وغيرهددا مددن غيددر 
نامدا يحددبت أيامدا  ثدم يخلادة سدبيلهل بياندة تثبد  اتاهامده والدددليل علدة ذلدك مدا أخرجده أبددو داود  1ال يلدرب وا 

سرق لهـم متـاع فـات هموا أناسـاا مـن  3أن قوماا من الكالعيين 2:والنسائي عن أزهر بن عبد اهلل الحدرازي
خليـت : قـالوافحبسهم أياماا ثـم  خل ـى سـبيلهم، فـأتوا النعمـان ف 4أهل مكة، فأتوا بهم النعمان بن بشير،

ان مـا شـئتم، إن شـئتم أن أضـربهم فـقن خـرج متـاعكم مـسبيلهم بال ضـرب ول امتحـان؟ فقـال لهـم النع
ل أخـذت لهـم مـن ظهــوركم مثلمـا أخـذت مـن ظهـورهم، فقــالوا هـذا حكمـك؟ قـال هـذا حكــم ا  : فـذاك واال

عند العـذاب أو عنـد  اإلقرار بالسرقة فضرب المتهم لحمله على العتراف غير جائز بل إن   5".ورسوله
: رضــي ا  عنــه –خســي باطــل لحــديث ابــن عمــر كمــا يقــول السر  . الضــرب أو عنــد التهديــد بــالحبس

  6.(و أخفته أو حبستهأأجعته على نفسه إن بأمين ليس الرجل )
  7.القيد كره، والسجن كره والوعيد كره والضرب كره –وقال شريح رحمه ا  

                                                
1
 حاشية الدسوقيلمد عرفةل محالدسوقيل . 56ل ص5جابن نجيمل البحر الرائ ل . 185 -184ل ص9جالسراخسيل المبسوطل .  

ل دار المعرفةل 147ل ص6األمل جمحمد بن لديتل الشافعيل  .ل دار الفكرل بيرو 346-345ل ص4ج تحقي  محمد عليح
 . 119ل ص9ابن قدامةل الم نيل ج .هد1393ل 2بيرو  ط

2
أبدي عدامر الهدوذني والنعمدان بدن أزهدر بدن عبدد اهلل الحدرازيل الحمصديل روى عدن تمديم الدداري مرسدال  وعدن عبدد اهلل بدن بشدر .  

ابن حجرل لسان الميزانل . 38ل ص4جالبستيل الثقا ل . 179ل ص1ابن حجرل تهذيب التهذيبل  . شاميل ثقة تابعي. بشر
 .173ل ص7ج

3
 .313ل ص8ابن منظورل لسان العربل ج. نسبة للة ذي كال ل قبيلة من اليمن: الكالعيين.  

4
ثعلبة بن خالت بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج األنصاريل كنيته أبدو عبدد اهللل النعمانل بن بشير بن سعد بن .  

ل 2األصدبهانيل رجدال ملسدمل  . ل تدوفي سدنة خمدت وسدتين-صلاة اهلل عليه وسلم -أمه عمرا بن  رواحةل له صحبة من النبي
 . 563ل ص1جابن حجرل تقريب التهذيبل . 293ص

5
ل 66ل ص8كتداب قطدع السدار ل بداب لعدن السدار ل   لبل سنن النسائيل تحقي ل عبد الفتا  أبدو غددإالنسائيل أحمد بن شعي.  

قدال . 135ل ص4لجداودل سنن أبدي داودل كتدابل الحددودل بداب فدي االمتحدان باللدرب وأب(. 4382)ل حديد رقم 1986ل 2ط
 .بابحاديد التي في كتابه هي أصح ما عرف في الاأل لأبو داودل مصنف هذا الكتاب

6
ال ل طدكتداب الخلدع والتحقي  محمد عبدد القدادر عطدال سنن البيهقيل أحمد بن الحسن بن علي بن موسةل أبو بكرل البيهقيل .  

أبددي ابددن  .م1994هدددل  1414مكتبددة دار البددازل مكددة المكرمددةل  ل(14884)حددديد رقددم . 358ل ص7بدداب مددا يكددون اكراهددا  ج
(. 28313)حددددديد رقددددم . 493ل ص5ل بددداب فددددي االمتحدددان فددددي الحددددودل جكتدددداب الحدددددودمصددددنف ابدددن أبددددي شددديبةل  شددديبةل 

 . 185ل ص9جالسراخسيل المبسوطل 
7
 . 185ل ص9جالمصدر نفسهل .  



 

122 

 

 

دا امتندع مدن اإلقدرار حتدة هددداد وهدذا ألنا اإلقدرار لنامدا يكدو  ن حجدة لتدرجيح جاندب الصدد  فيده فلما
  2.وهذا هو رأي الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاح. 1"ه كاذب في لقرارابشيح من ذلك فالظاهر أنا 

 

ددد دددرقة ألنا الظددداهر أن أما ا الحسدددن بدددن زيددداد فقدددد أفتدددة بجدددواز لكدددراا المدددتهم باللدددرب لإلقدددرار بالسا
دد ار  أيحددل لددرب السادد -رحمدده اهلل –سددئل الحسددن بددن زيدداد "وقددد  3فددي زماندده طددائعينلون را  ال يقددرا السا

وأفتدة مدرإ بجدواز لدربه ثدم نددم واتبدع السدائل للدة  ل4ن العظدمما لدم يقطدع اللحدم وال يتبديا : فقال !حتة يقرا 
  5".هذاما رأي  جورا  أشبه بالح  من : ار  وأقرا بالمال وجاح بهل فقالباب األمير فوجدا قد لرب السا 

 

قلددد  : وقددد ذهدددب للدددة رأي الحسدددن أيلدددا  المالكيدددة فجددداح كمددا ورد فدددي المدونادددة الكبدددرى مدددا يدددكتي
أرأي  لذا أقرا بشيح من الحدود بعد التهديد أو القيد أو الوعيد أو اللرب أو السجن أيقدام عليده الحددا أم 

القيدد والتهديدد والسدجن واللدرب بعدد التهديدد أقيدلل فالوعيدد و  مدن أقدرا : قدال مالدك: ال في قول مالدك؟ قدال
قددد : قددال. والوعيددد والتهديددد عنددد مالددك بمنزلددة السددجن واللددرب: كلادده تهديددد عنددديل وأرى أن يقددالل قلدد 

أرأيد  لن أقدر بعدد القيدد واللدرب ثدم ثبدد  : قلد . أخبرتدك بقولده فدي التاهديدد فيمدا سدكل  عنده عنددي مثلدده
نما كان أ  . صل لقرارا غير جائز عليه؟علة لقرارا أيقيم عليه مالك الحدا وا 

 

ويبددو أن القدول باللدرب جدائز . 6"يقدال: لم أسمع من مالك في هذا لال ما أخبرتك أناه قال: قال
هم معروفدا  بددالفجور أو كدان لدده سدواب  يشددهد عليده بددذلك ولهدذا نجددد ابدن تيميددة يجيدز لددرب لذا كدان المددتا 

لن المدددعة عليدده فددي جميددع هددذا : لمسددلمين يقددولمددا علمدد  أحدددا  مددن أئمددة ا": أمثددال هددذا المددتاهم فيقددول
مدذهبا  ألحددا مددن األئمدة األربعددة  -علدة لطالقدده –الددعاوي يحلدف ويرسددل بدال حددبت وال غيدرا فلديت هددذا 

فقدد غلدط غلطدا  فاحشدا  مخالفدا  لنصدوص رسدول  -علدة لطالقده وعمومده –هدذا  وال غيرهمل ومدن زعدم أنا 
وتوهمدددوا أنا  لأ الدددوالإ علدددة مخالفدددة الشدددر  لدددط الفددداحح تجدددرا مدددا  األئمدددة وبمثدددل هدددذا الوإلج -ص –اهلل 

                                                
1
 . 185ل ص9جخسيل المبسوطل السرا . 56ل ص5جابن نجيمل البحر الرائ ل .  

2
ابن قدامةل الم نيل  .151ل ص7ج الشافعيل األمل. 118ل ص9القرافيل الذخيرإل ج. 185ل ص9السرخسيل المبسوطل ج.  

 .151ل ص7الشافعيل األمل ج. 171ل ص4 
3
 . 185ل ص9جخسيل المبسوطل السرا .  
 .87ل ص4جابن عابدينل حاشية ابن عابدينل  4

5
 .87ل ص4ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج. 56ل ص5جابن نجيمل البحر الرائ ل . 185ل ص9جالسرخسيل المبسوطل .  

6
  .93ل ص16جل المدونة الكبرىل نتمالك بن أ. 
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الشدددر  ال يقدددوم بسياسدددة العدددالم ومصدددلحة األئمدددة وتعدددداوا حددددود اهللل وزعمدددوا أنا الشدددر  ال يقدددوم بمصدددالح 
 . 1"ات ولهذا يسوغ لرب هذا النو  من المتهمينالنا 

 
 

عنددال وقدد كتمده وأنكدرا فيلدرب  هم لذا عرف أنا المالوأماا لرب المتا " :ابن قيم الجوزيةويقول 
ل لمدا فدي حدديد ابدن عمدر 2"ليقربهل فهدذا ال ريدب فيده فزناده لدرب ليدؤدي الواجدب الدذي يقددر علدة وفائده

دد – ص –أنا النبددي  ددفراح والبيلدداح والددذهب والفلددة سددكل زيدددا  بددن سددعيد لما ا صددالح أهددل خيبددر علددة الصا
دوندك هدذا فمسده  رأذهبتده النفقدا ل فقدال للزبيديدا محمدد : عما حيي بن أخطدب فقدال أيدن كندز حيدي؟ فقدال

  3.كان حليا  في مسك ثور فهذا أصل في لرب المتهم خربةهم عليه في الزبير بشيح من العذاب فدلا 
 

 

  .الراجح وسببه: الفرع الثاني
 

فيما يبدو هو ما ذهب لليه الحسدن بدن زيداد ومدن ذهدب مذهبده مدن جدواز لدرب  الذي أميل لليه
ن لده سدواب  تشدهد م دالختالف أخال  النادات بشدرط أن يكدون معروفدا  بدالفجور أو كدان م   را المتهم حتة يق

ددا لذا لددم يكددن مددن هددذا الفئددة فددال يجددوز لددربه بددل ال يجددوز تهديدددا عمددال  بقددول الصددحابة  عليدده بددذلك أما
 4.المتهم بريح حتة تثب  لدانته والتابعين وجمهور الفقهاح ألنا 

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                
1
ل مجمع الملك فهدل 233ل ص24ابن تيميةل تقي الدينل مجمو  فتاوى ابن تيميةل كتاب الحدودل باب القطع في الشرقةل ج.  

. .م1995هدل 1416
هدل  1417ل 14ل مؤسسة الرسالةل بيرو ل ط56ل ص5ابن قيم الجوزيةل محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيل زاد المعادل ج .2

ل  قال أبو داود مصنف (3411)ل حديد رقم 263ل ص3أبي داودل سنن أبو داودل كتاب البيو ل باب المساقاإل ج. م1986
 .هذا الكتاب األحاديد التي في كتابه هي أصح ما عرف في الباب

3
 .87ل ص4ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج. 185ل ص9جالسرخسيل المبسوطل .   

4
 . 185ل ص9جالمبسوطل السرخسيل .  
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  .ختالف في نصاب القطع في جريمة الحرابةال: المطلب الثالث
 

  .وقسمته إلى أربعة فروع
 

  .معنى الحرابة لغة واصطالحاا : الفرع األول
 

  1لمل أصلها الصفةل ككناها مقاتلةهي نقيض الس  : الحرابة لغة
كدون وقدد يطو علة أموالهم وأعرالهم ودمائهمل هي قطع الطري  علة المسلمين أو السا  :والحرابة شرعاا 
سال  أو بدونهل وال يشترط كدون قداطع الطريد  جماعدة فديمكن أن الجهرإ ليال  أو نهارا  بقوإ قطع الطري  

وقد رتاب الشدر  عليهدا عقوبدة دنيويدة تتمثادل فدي القتدل أو . يكون القاطع واحد له قوإ ومنعهل ذكرا  أو أنثة
د : فقدال تعددالة 2عليهدا عقوبدة أخرويدةل بكمدا رت د. لب أو تقطيدع األيددي واألرجدل مدن خدالف أو النفدديالصا

َ َوَرْسولَهْ َويَْسَعْوَن فِي احَْرِض فََس ًدا أَن يَُْتَّلْروْا أَْو يَْصرلَّبْ ] يَن يَْح ِربْوَن أَّ َِ اء الَّ َُ وْا إِنََّم  َج

ْن ِخَّف  أَْو يَْفَْوا ِكَن احَْرِض َذلِرَك لَاْر ْنيَ  َولَاْرْ  أَْو اَُْعََّع أَْيِهيِاْ  َوأَْرْجلْاْ  كِّ ي  فِري الرهُّ ُْ ْ  ِخر

اب  َنِظي    ََ  3.[فِي اآلِخَمِة َن
 
 

 

  .تصوير المسألة: الفرع الثاني
 

لو قام جماعة لهم قواإ ومنعةل فكخافوا المسلمين وقطعوا طريقهم وتعداوا علة أموالهم  :صورة المسألة
عوا في قبلة اإلمام قبل أن يتوبوا قم و بال صب والسالبل ولكناهم لم يقتلوا أحدا  ولم ينتهكوا عرلا ل ث
  4.رقة أو أكثروقد أصابوا المالل فهل يشترط في قطع كل منهم نصاب السا 

 
 
 

 

                                                
1
ل 251ل ص2جالزبيديل محمد مرتلة الحسينيل تاج العروتل (. حرب)ل مادإ 312ل ص1جابن منظورل لسان العربل .  

 . ل دار الهداية(حرب)مادإ 
2
ل 4ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج. 434ل ص5ابن الهمامل فتح القديرل ج. 91ل ص7جالكاسانيل بدائع الصنائعل .  

 .113ص
3
 .34-33سورإ المائدإل آية .  

4
 . 211ل ص9جخسيل المبسوطل السرا . 91ل ص7جل الكاسانيل بدائع الصنائعل 236ص ل3جن الحقائ ل الزيلعيل تبيا .  
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  .عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم: الفرع الثالث
ذهب اإلمام وأصحابه ما عدا الحسن بن زياد للة أناه لذا أصاب كلا واحدا منهم من المال 

وذهب الحسن بن زياد للة أنا الشرط أنا يكون نصيب  1"فعليهم الحد المصاب عشرإ دراهم فصاعدا  
  2".كل واحدا منهم عشرين درهما  فصاعدا  

 

سبعة وعشرين غراما  فلة  ةالمعتمد في المذهب الحنفي هو ان يصيب كل واحد منهم قيم
 .3فصاعدا  وهو نصاب السرقةل فيقطع الحاكم أيديهم وأرجلهم من خالف

 

بكنا التقدير بالعشرإ في مولع يكون المستح  بكخذ : بن زياد وجهة نظرا بقولهوعلال الحسن 
المال قطع واحدل وهاهنا المستح  قطع علوين وال يقطع علوان في السرقة لال باعتبار عشرين 

  4.درهما  
 

 لنا هدذا هدو حددا أخدذ المدال فيسدتدعي مداال   :وأماا اإلمام وأصحابه فقد علالدوا وجهدة نظدرهم بقدولهم
وقد بيانا أنا العشرإ مال خطيرل فيستح ا به لقامة الحدا كمدا يسدتح  بده القطدع بالسدرقةل ثدم ت لدظ  5خطيرا  

الحدددا هاهندددا باعتبدددار وحشدددياة فعلهدددم مدددن المحاربدددة وقطدددع الطريددد  ال باعتبدددار كثدددرإ المدددال المدددكخوذل ففدددي 
لإلمدام أن يحكدم  :ل وقدال مالدك7وبهدذا القدول قدال الشدافعي وأحمدد 6.النصاب هذا الحدا وحددا السدرقة سدواح

ه ه محارب هلل ورسولهل وقد أشا  في األرض الفساد فيددخل فدي عمدوم اآليدة؛ ألنادعليه حكم المحارب ألنا 
  8 .ال يعتبر الحرز فكذلك النصاب

 

دددا سدددب  أنا اإلمدددام وأصدددحابه مدددا عددددا الحسدددن يشدددترطون فدددي لدددوازم الحددددا بدددالقطع فدددي  نسددتنتش مما
دددرقةل وأنا  الحرابدددة أن يندددال كدددلا  الحسدددن بدددن زيددداد يشدددترط فدددي لدددزوم حددددا الحرابدددة  واحددددا مدددنهم نصددداب السا

                                                
1
ل 3جن الحقائ ل الزيلعيل تبيا . 114ل ص4ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج. 132ل ص2المرغينانيل شر  البدايةل ج.  

ل 3السمرقنديل تحفة الفقهاحل ج. 91ل ص7جالكاسانيل بدائع الصنائعل . 211ل ص9جالمبسوطل خسيل السرا . 236ص
 .155ص

2
 . 92ل ص7جل الكاسانيل بدائع الصنائع. 132ل ص2المرغينانيل الهدايةل ج.  
 .113ل ص4ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج 3

4
 . 237ل ص3جن الحقائ ل الزيلعيل تبيا . 92ل ص7جل الكاسانيل بدائع الصنائع. 211ل ص9جخسيل المبسوطل السرا .  

5
 .132ل ص2المرغينانيل الهدايةل ج. 211ل ص9جالسراخسيل المبسوطل .  

6
 ..133ل ص2المرغينانيل الهدايةل ج. 92ل ص7جالكاسانيل بدائع الصنائعل .  
 .211ل ص9جابن قدامةل الم نيل  .هد 1415ل 2ل المكتبل اإلسالميل بيرو ل ط154ل ص11النوويل رولة الطالبينل ج  .7

8
  .311ل ص16مالكل المدونة الكبرىل ج.  
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ر نصداب السادرقة بعشدرإل والواجدب فيهدا قطدع طدرف واحددل هندا يقطدع طرفدان لدذا نصدابينل ألنا الشدر  قددا 
 . منهم مقدار نصابينل أي عشرين درهما  فصاعدا   لزم أن يصيب كلا 

 
ب كل واحد منهم قيمه سبعة وعشرين غراما  فلة المعتمد في المذهب الحنفي هو ان يصي

 .1فصاعدا  وهو نصاب السرقةل فيقطع الحاكم أيديهم وأرجلهم من خالف
 
  .الراجح وسببه: الفرع الرابع

الراجح واهلل اعلم ما ذهب لليده اإلمدام أبدو حنيفدة ومدن معدهل ألنا الت لديظ هندا لديت باعتبدار كثدرإ 
الجريمددة مددن اإللددرار بالمسددلمينل واالعتددداح علددة أمددوالهمل وحرمددة المددالل بددل باعتبددار مددا يصددحب هددذا 

نفوسددهمل ومددا يثيددر ذيوعهددا فددي المجتمددع مددن لشدداعة الفولددة وااللددطراب بسددبب الفددز  والراعددب الددذي 
ثهم فيهدا فسدادا  ولهدذا عظدم جدرمهمل فكدان بيدخل قلوب المارإ من قبلهمل وبذلك يختلا األمن في البالد لع

العقوبدة صديانة ألمدوال الندات وأعرالدهم ودمدائهم وتكميندا  لسدبل العديح واالرتحدال مدن  الالئ  بهدم ت لديظ
  2.مكان للة آخر طلبا  للرز  الحالل

 
 

من دخل الحرب راجالا فاشترى فرساا أو وهب له فقاتل عليه فهل له سهم فارس أم : المطلب الرابع
  .راجل؟

  .فروع ثالثة وقسمته إلى
  .ل الفقهاءعرض أقوا: الفرع األول

اختلدددف أئمدددة األحنددداف فددديمن دخدددل الحدددرب راجدددال  فاشدددترى فرسدددا  أو وهدددب لددده فدددرت أو اسدددتعارا 
وشهد الوقعة فارسا  أيسدهم لده بسدهم فدارت أم راجدل؟ قدال أبدو حنيفدة وأبدو يوسدف وزفدر لدم يلدرب لده لال 

سدواح نفد  فرسده  بسهم راجل بناح علة ما دخل عليه أوالل ومن دخل الحدرب فارسدا  أسدهم لده سدهم فدارت
 . 3بعد ذلك أو باعه أو أعارا أو اكتراا فيلرب له في ال نيمة بسهم فارت

 

                                                
 .113ل ص4ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج 1

2
السمرقنديل . 92ل ص7جالكاسانيل بدائع الصنائعل . 211ل ص9خسيل المبسوطل جالسرا .133ل ص2المرغينانيل الهدايةل ج.  

ل دار 2151ل ص3تفسير القرطبيل ج د اهللل محمد بن أحمد األنصاريلأبو عب القرطبيل. 156ل ص3جتحفة الفقهاحل 
 .الشعبل القاهرإ

3
 . 126ل ص7جالكاسانيل بدائع الصنائعل . 255ل ص3جن الحقائ ل الزيلعيل تبيا .  
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لذا دخل فارسا  فنف  فرسه أو سر  أو شدرد فدذهب أو غلدب عليده : وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي
وهددو معهددم راجددل لددرب لدده بسددهم فددارت  لالمشددركون قبددل أن ي ددنم المسددلمون غنيمددة ثددم غنمددوا بعددد ذلددك

ن كان هو با  فرسه أو وهبه أو اكتراا أو أعارا ثم غنم القوم وهو راجل معهم لدم يلدرب لده لال بسدهم  وا 
ذا دخددل وهدو راجددل ثدم اشددترى فرسددا  أو وهدب لدده قبدل أن ي ددنم أهددل العسدكر شدديئا  ثدم قاتددل معهددم . راجدل وا 

تدة غنمدوا لدرب وكذلك لدو اسدتكجر فرسدا  أو اسدتعارا فقاتدل عليده ح. حتة غنموا لرب لهم بسهم فارت
  1.له بسهم فارت

 

المعتمد في المذهب الحنفي هو أن من دخل الحرب راجال  بسهم له بسهم راجلل ومن دخل الحرب 
 .2فارسا  أسهم له سهم فارت

 
  .عرض أدلة الفريقين: الفرع الثاني

 

كددونل تبايندد  أنظددار أئمددة األحندداف فددي الوقدد  الددذي يعتبددر فيدده المقاتددل فارسددا  أو راجددال  متددة ي
فدددذهب أبدددو حنيفدددة وأبدددو يوسدددف وزفدددر للدددة أنا المقاتدددل يعتبدددر فارسدددا  أو راجدددال  عندددد مجددداوزإ الددددار؛ ألنا 
المقصود لرهاب العدول وهذا يحصل بالددخولل لذ عنددا ينتشدر الخبدر ويصدل للدة األعدداح أناده دخدل كدذا 

: ل بقولدده3زصددابته بدداألذىفارسددا  وكددذا راجددال ل فلددال  عددن أنا اهلل تعددالة جعددل الدددخول فددي أرض العدددو ك
  4.[َوالَ يَعَْؤوَن َكْوِط ً  يَِغيظْ اْلْمفَّ َر َوالَ يَََ لْوَن ِكْن َنْهوٍّ نَّْيًَّ إاِلَّ ْكتَِب لَاْ ]

 
 

ْك ْ ]: واعتبر اإلرهاب أشدا عليهم من القتل في قوله تعالة ِ َوَنْهوَّ  5[اْْمِلبْوَن بِهِ َنْهوَّ أه
 .6ن  هذا الحالة أولة باالعتبار لحصول المقصود عندهاوبهذا تنكسر همتهمل فكا

                                                
1
 .126ل ص7جالكاسانيل بدائع الصنائعل . 255ل ص3جن الحقائ ل الزيلعيل تبيا . 96ل ص5ابن نجيمل البحر الرائ ل ج.  

. 499ل ص5ابن الهمامل فتح القديرل ج. 146ل ص4ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج. 58الطبريل اختالف الفقهاحل ص
 .311ل ص3السمرقنديل تحفة الفقهاحل ج

 .147ل ص4ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج 2

3
ل 5ابددن نجدديمل البحددر الرائدد ل ج. 311ل ص3السددمرقنديل تحفددة الفقهدداحل ج. 499-498ل ص5ابددن الهمددامل فددتح القددديرل ج.  

ابددن عابددينل حاشددية ابددن عابدددينل . 255ل ص3جن الحقددائ ل الزيلعدديل تبديا . 84ل ص3جالموصدليل االختيددارل . 96-95ص
 .146ل ص4ج

4
 . 121سورإ التوبةل آية .  

5
 . 61سورإ األنفالل آية .  

6
. 499ل ص5ابددددن الهمددددامل فددددتح القددددديرل ج. 84ل ص3جالموصددددليل االختيددددارل . 96ل ص5ابددددن نجدددديمل البحددددر الرائدددد ل ج.  

 .311ل ص3السمرقنديل تحف الفقهاحل ج
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وذهب الحسن بن زياد للة أن المقاتل يعتبر فارسا  أو راجال  وق  القتال؛ ألن االنتفا  بالفرت 
حالة القتال أكثر من االنتفا  به حالة الدخول أو المجاوزإل فزذا استح  فارت سهما  بالدخول فألن 

 . 1يستحقه بالقتال أولة
 

  .الراجح وسببه: الفرع الثالث
 

ألنا المقاتل في الحقيقة ال يعتبر مقاتال   لالراجح واهلل أعلم وهو ما ذهب لليه الحسن بن زياد
ن دخل راجال  أعطي سهم راجل   2.لال بدخول المعركةل فزن دخل فارسا  أعطي سهم فارتل وا 

 

 لى مال أيدفعه المسلمون إليه أم ل؟ لو حاصر العدو المسلمين وطلب الموادعة ع: المطلب الخامس
  .فروع ثالثة وقسمته إلى

 
 

 تصوير المسألة : الفرع األول
 

المسلمين كانوا في مدينة من مدائن أهدل اإلسدالم فحاصدرهم المشدركون وهدم  فيما لو أنا : صورة المسألة
أن يقتلدددوهم وأن  فدددي تلدددك المديندددة ونصدددبوا علددديهم المجددداني  وجعلدددوا يرمدددونهم بالنشددداب وخددداف المسدددلمين

يظفددروا بهددم وأبددو أن يقلعددوا عددنهم لال بددكن يوادعددوهم سددنين معلومددة علددة أن يددؤدي للدديهم المسددلمون كددل 
 شيئا  معلوما  فهل يحل للمسلمين أن يوادعوهم علة ذلك أو ال؟  3سنة

 
 

 .عرض أقوال الفقهاء: الفرع الثاني
 

ل أبو حنيفدة وأبدو يوسدف يحدلا للمسدلمين اختلف اإلمام أبو حنيفة وأصحابه في هذا المسكلةل فقا
 4.أن يوادعوهم علة ذلك لذا خافوا علة أنفسهم

 
 

                                                
1
ابن . 499ل ص5ابن الهمامل فتح القديرل ج .126ل ص7جالكاسانيل بدائع الصنائعل . 255ل ص3جالزيلعيل تبين الحقائ ل .  

 .311ل ص3السمرقنديل تحفة الفقهاحل ج. 96ل ص5نجيمل البحر الرائ ل ج
2
. 499ل ص5ابن الهمامل فتح القديرل ج. 126ل ص7جالكاسانيل بدائع الصنائعل . 97-96ل ص5مل البحر الرائ ل جابن نجي.  

 .311ل ص3السمرقنديل تحفة الفقهاحل ج
3
 .  246ل ص3جن الحقائ ل الزيلعيل تبيا . 139ل ص2جل المرغينانيل الهداية.   

4
 . 139ل ص2جل المرغينانيل الهداية.  



 

129 

 

وقال الحسن بن زياد ال ينب ي لهم أنا يوادعوهم علة أنا يؤدوا للديهم فدي كدل سدنة مداال  معلومدا ؛ 
اتلوهم حتدة ألنا ذلك بمنزلة الجزية والص ارل فال ينب ي للمسلمين أنا يبايعوهم علدة ذلدكل وعلديهم أن يقد

 . 1يحكم اهلل بينهم وبينهم
 

دا لن صدالحهم : "وقد ذهب اإلمامان الشافعي وأحمد هذا المذهب أيلا ل فقد جداح فدي الم ندي وأما
علددددة مددددال نبذلدددده لهددددم فقددددد أطلدددد  أحمددددد القددددول بددددالمنع منددددهل وهددددو مددددذهب الشددددافعي ألنا فيدددده صدددد ارا  

 . 2"للمسلمين
 

جددوزوا مصددالحتهم أخددذا  بالراخصددةل ألنا المسددلمين لذا أمددا الشدديخان أبددو حنيفددة وأبددو يوسددف فقددد 
خدافوا علدة أنفسدهم الهدالك فدال بدكت بدذلكل لذ اللدرورا  تبديح المحظدورا ل ثدم ألنا دفدع الهدالك واجدب 

إاِلَّ َكررْن أْْكررِمهَ َوقَْلبْررهْ ]: ل وفدي هددذا يقدول تعدالة3بدكي طريد  كددانل ولدو بدزجراح كلمددة الكفدر علدة اللسددان

  4.[إِليَم نِ ْكْعَم ِنٌّ بِ 
 

اهدل الحدربل  ةكدان للمسدلمين قدوإ ال ينب دي لهدم موادعدلذا المعتمد فدي المدذهب الحنفدي هدو أنده 
 5.أما لن لم يكن للمسلمين قوإ وخافوا علة أنفسهم منهم فال بكت بالموادعة ألنه خير للمسلمين

 

  .الراجح وسببه: الفرع الثالث
أحدددددهما يتوقاددددف علددددة عمدددد  ليمددددان المسدددددلمين  الرأيددددان فددددي هددددذا المسددددكلة متكافئددددانل وتددددرجيح

دد لالمقدداتلين لال أنا الددراجح فددي رأيددي واهلل أعلددم هددو قددول الشدديخين . حية بددكرواحهمومقدددار اسددتعدادهم للتلا
  6.أبي حنيفة وأبي يوسفل وذلك صونا  لدماح المسلمين

 
 

                                                
1
ل 2جالمرغينانيل الهداية شر  البدايةل . 246ل ص3جن الحقائ ل الزيلعيل تبيا . 21-19الف الفقهاحل صالطبريل اخت.  

 . 139ص
2
 .189-188ل ص4الشافعيل األمل ج. 461ل ص8ل جابن قدامةل الم ني.  
 .111ل ص7الكاسانيل بدائع الصنائعل ج.  3

4
 . 116سورإ النحلل آية .  
 445ص،5جابنالهمام،فتحالقدير،5

6
 . 246ل ص3جالزيلعيل تبيان الحقائ ل . 139ل ص2جل المرغينانيل الهداية.  
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 يهم أم ل؟ مإذا تترس األعداء بأسرى المسلمين في أثناء الحرب أيجوز ر : المطلب السادس
  .فروعأربعة وقسمته إلى 
 .ير المسألةو تص: الفرع األول

فيما لو كان في أيدي المشركين أسرى مدن المسدلمين أو كدان قدد أسدلم بعدض المشدركين : صورة المسألة
الدذين فدي الحصددون أو كدان فديهم قددوم تجدار مدن المسددلمين دخلدوا بكمدانل أو وقددف المشدركون علدة سددور 

  1.طفال المسلمين فهل يجوز رميهم؟مدينتهم يتترسون بك
 

  .عرض أقوال الفقهاء: الفرع الثاني
 

ال بدكت أن يدرميهم : اختلف أئمة األحناف في هذا المسكلةل فقال أبو حنيفة وأبدو يوسدف ومحمدد
دددوا المسددلمين مددنهمل وال بددكت أن يهدددموا الحصددون علدديهم  المسددلمون بددالمنجني  والنشدداب والنبددلل وال يتعما

ن كددان فدديهم مددن سددمينا مددن المسددلمينل لال أنا وأن يحرقددو  ددهم بالنددار أو ي رقددوهم بالمدداحل وا  دون هددم ال يتعما
بذلك المسلمين وال أطفال المسلمينل وكذلك لو لقوهم علة قدرار ومعهدم أطفدال المسدلمين يتقدون بهدم وهدم 

عمدددون بددذلك لددم نددر بكسددا  للمسددلمين أن يلددربوهم بسدديوفهم ويطعنددوهم برمدداحهم يت –يلدداربون بالسدديوف 
 . 2ت الكفار بهمالمشركين وال يتعمادون أطفال المسلمين الذين يتترا 

 

ال ينب دددي للمسددلمين لذا علمدددوا أنا فدددي المديندددة أو فدددي الحصدددن : وقددال الحسدددن بدددن زيددداد اللؤلدددؤي
وصددددافهم مسددددلمين أن يحرقددددوا علدددديهم مدددددينتهم وال ي رقوهددددا وال ينصددددبوا عليهددددا المنجنيدددد ل وقددددال كددددذلك أل

ل ومعهم بعض من وصفنا مدن المسدلمين لدم ينبد  للمسدلمين أنا يرمدوا أحددا  بمنجنيد  وال نشداب المشركون
وال نبل؛ وال يطعنوهم برمحل وال يلربوهم بسيف لال أن يعرفوا المسلمين بكعيدانهم فيقتلدوا مدن سدواهم مدن 

لمين مددنهم أو يقدداتلهم المشددركينل ومددا لددم يعلمددوا فددال ينب ددي لهددم أن يقتلددوا أحدددا  مددنهم لال أن يعرفددوا المسدد
 3.لنسان منهمل فيسير علة المسلمين بسيف أو برمح فزنه ال بكت حينئذ بقتله مسلما  كان أو مشركا  

                                                
1
الكاسانيل . 7-6الطبريل اختالف الفقهاحل ص. 243ل ص3جالزيلعيل تبيان الحقائ ل . 447ل ص5جل فتح القديرل ابن الهمام. 

 .111ل ص7جبدائع الصنائعل 
2
. 244ل ص3جن الحقائ ل الزيلعيل تبيا . 447ل ص5جل فتح القديرل ابن الهمام. 64ل ص11جخسيل المبسوطل السرا .  
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3
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المعتمد في المذهب الحنفي هو أنه لذا تترت الكفار بالمسلمين أو باألسارى لدم يكدف المسدلمون 
هم أصدددال  ولكدددن يقصددددون الكفدددار بطدددال قتدددالك يدددؤدي للدددة أن يتخدددذوا ذريعدددة للدددة لعدددن رمددديهمل ألن  ذلددد

بددالرمي ألن المسددلم ال يجددوز قصدددا بالقتددل فددزذا تعددذر التمييددز فعددال  قصدددنا الكددافرين بددالرمي فددزن أصدديب 
 .1أحد من المسلمين الذين تترت بهم الكفار فال نلمنه

 

 .لة الفقهاءعرض أد  : الفرع الثالث
 

 ه أدلة اإلمام أبي حنيفة وصاحبي: أولا 
 

 :حنيفة وصاحباا علة قولهم باألدلة اآلتية يام أباإلم استدلا 
أمر بقطع نخيل بني النلير فش ا ذلك عليهم حتة نادوا ما  –ص –أنا النبي : "بما ذكرا الزهري .1

َوالَ يَعَْؤوَن َكْوِط ً  ]: فكنزل اهلل تعالة 2".كن  ترلة الفساد يا أبا القاسمل فما بال النخيل تقطع

 . 3[يَِغيظْ اْلْمفَّ رَ 
: فقال -رضي ا  عنه –بقطع النخيل بخيبر، حتى أتاه عمر بن الخطاب  – صأمر الرسول  .2

إذن تقطع نخيلك ونخيل أصحابك فأمر بالكف  : نعم فقال: أليس ا  تعالى وعد لك خيبر؟ فقال
عليهم وجعلوا يقولون  ا حاصر ثقيفاا أمر بقطع النخيل والكروم حتى شق  ذلكعن ذلك، ولم  

 . 4هم يذلون بذلكتحمل إل بعد عشرين سنة فال عيش بعد هذا، ففي هذا بيان أن  الحبلة ل 
  5.[َوالَ يَعَْؤوَن َكْوِط ً  يَِغيظْ اْلْمفَّ رَ ]: فيها كبتا  وغيظا  لهمل وقد أمرنا بذلك قال اهلل تعالة نا ا  و  .3

 

 : يةباألمور اآلت استدل  الحسن على قوله .قولهلة الحسن بن زياد على أد  : ثانياا 
 

 :كان الحسن بن زياد يقول هذا
 

 ددا لذا لددم يعلددم ذلددكل فددال يحددلا التحريدد  والت ريدد ل لذا علددم أنادد ه لدديت فددي ذلددك الحصددن أسددير مسددلم فكما
ز عن قتل المسلم فرضل وتحري  حصونهم مبا ل واألخذ بما هو الفرض هو   .6أولةألنا التحرا

                                                
 .447ل ص5ح القديرل جابن الهمامل فت 1

2
 (.1746)ل حديد رقم 1365ل ص3مسلمل صحيح مسلمل كتاب الجهاد والسيرل باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهال ج.  

3
 .(121)سورإ التوبةل آية .  

4
 .1746جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهال حديد رقم  ل بابالجهاد والسير ل كتاب1365ل ص3جمسلمل صحيح مسلمل .  

5
 . 121سورإ التوبةل آية .  

6
 .111ل ص7الكاسانيل بدائع الصنائعل ج. 65ل ص11جخسيل المبسوطل السرا . 244ل ص3جن الحقائ ل يالزيلعيل تبي.  
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  يحلا له ذلكل ألنا اإلقدام علدة قتدل المسدلم حدرامل  لم فيهم مسلما  وأناه يتلف بهذا الصنيعلذا علم أنا
وألنا لإلمدددام أال يقتدددل األسدددارى لمنفعدددة المسدددلمينل فكدددان مراعددداإ جاندددب  1وتدددرك قتدددل الكدددافر جدددائزل

قتل المسدلم حدرام وقتدل الكدافر مبدا ل والمحدرم مدع  ألنا : المسلم أولة من هذا الوجهل وقال في البناية
  2.لمحرمل وهو اإلقدام علة قتل المسلمل فيجب االمتنا  عنهالمبا  لذا اجتمعا فالرجحان ل

 

ال يجددوز رمدديهم فددي صددورإ التتددرت لال لذا كددان فددي الكددف : "ه قددالوجدداح فددي فددتح القدددير عندده أنادد
 . 3عن رميهم في هذا الحالة انهزام المسلمينل وهو قول األئمة الثالثة

 

زعي والليد بن سعدل فقد قالوا ال ن ذهب مذهب الحسن بن زياد أيلا  أبو ثور واألواومما 
َ  لَّْ  اَْعلَْمولْْ  أَن اَعَْؤولْْ  ]: لقول اهلل تعالة 4يجوز رمهيم ْؤِكََ  ْؤِكَْوَن َونَِس ء كُّ َولَْوال ِرَج ل  كُّ

يَّ  َُ ْ فِي َرْحَمتِِه َكن يََ  ء لَْو اَ ة  بَِغْيِم ِنْل   لِيْْهِخَل أَّ َعمَّ َْاْ  كَّ يَن فَتِْصيبَْم  كِّ َِ ْبََ  الَّ ََّ لْوا لََع

ابً  أَلِيًم  ََ َْاْْ  َن ترك فتح حصن يقدر علة فتحه أفلل من قتل مسلم ب ير : قال الليد 5[َكفَْموا ِك
  6.أطفال المسلمين من ال يرونه لنما يرمون ل وقال األوازعي كيف يرمونح ا 

 

  تحريم قتل النفت البريئة ب ير أناه أخذ بمقتلة عموم ما ورد في الكتاب والسناة من الدعوإ للة
  7.ح 
 

  .المناقشة والترجيح: الفرع الرابع
 

  .األحناف على قول الحسن رد  : أولا 
 

تعدذر علديهم قتدال ي" مدن الرمدي" لو منعنداهم مدن ذلدك: "رد األحناف قول الحسن بن زياد بقولهم
قتدل األسدير ال يحدلا قتدل  مدا تخلدو عدن أسديرل وكمدا ال يحدلا  المشركينل والظهور عليهمل والحصدون قدل

النساح والولدان فيهدال فكدذلك ال يمتندع ذلدك بكدون األسدير فيهدال ولكدنهم يقصددون المشدركين بدذلك ألناهدم 

                                                
1
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وأنا فددي ل 1ذلددك لددو قدددروا علددة التمييددز فعددال  لددزمهمل وكددذلك لذا قدددروا علددة التمييددز بالنياددة فزنادده يلددزمهم
 . 2ائنهم قلاما تخلوا من أسيرمد تعليل الحسن سدا لباب الجهاد معهمل ألنا 

 

وأن الحسدن أخددذ بمقتلدة عمددوم مدا ورد فددي الكتدداب والسدنة مددن الددعوإ للددة تحدريم قتددل الددنفت 
دب قتدال  3البريئة ب ير ح ال وال بد من تخصيص هذا العموم ألن مصلحة المسدلمين تقتلدي ذلدكل فتوجا

المسددلمينل فاللدددرر العددام أحددد ا المشددركين فدددي مثددل هدددذا األحددوالل فبعددددم رمدديهم يجترئدددون بددذلك علدددة 
 . 4بالدفع من اللرر الخاص

 
 .الراجح وسببه: ثانياا 

 : تيوذلك لآ. والراجح واهلل أعلم هو رأي اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه من جواز الرامي
نا  ألنادده مبنددي علددة مصددلحة المسددلمينل فالعمددل بدده ال يعدددا  مددا هددو مسددتثنة مددن لل دداح للددنصل وا 

ذا تركنددا ذلددك لمددا فعلددوا أدى للددة سددد بدداب القتددال معهددم وألندده يتلددرر  مهددفالقتددال مععمومددهل  فددرض وا 
مين فيجتدرؤن علدة  المسدلمين للمسلمون بذلك فدزنهم يمتنعدون مدن الرمدي لمدا أنهدم تترسدوا بكطفدال المسدا

ة المسدلم الرامدي أن لدوربما يصديبون مدنهم لذا تمكندوا مدن الددنو مدن المسدلمين واللدرر مددفو  لال أن ع
عجدز  ذابه الحربي ألنه لو قدر علة التمييز بين الحربي والمسلم فعال  كان ذلك مستحقا  عليده فدزيقصد 

واعلدم أنا معارلدة المصدلحة : "وفدي هدذا يقدول علمداح المسدلمين .5عن ذلك كدان عليده أن يميدز بقصددا
و القيدداتل وال للدناص أو القيددات ال يكددون لال فدي جزئيددا  يعدددا اعتبارهدا فيهددا اسددتثناح مدن قاعدددإ الددنص أ

يعددددا لل ددداح لواحددددا منهمدددال فدددزنا القواعدددد الثابتدددة بدددالنص أو القيدددات هدددي المعدددالم الوالدددحة للدددة المقاصدددد 
الشرعياةل فزذا تبيان في بعض الجزئيا  لنا العمل بالنص أو القيدات ال يحقاد  المصدلحة المقصدودإل بدل 

ح لفلاؤا للة مفسدا وجب استثناح هذا الجزئيدا  فدي ألدي  الحددود تحقيقدا  للمصدلحة المشدروعةل  يترجا
وبقددي الددنص أو القيددات قائمددا  فيمددا عددداهال كمددا لددو أشددرف لنسددان أو جماعددة علددة المددو  جوعددا  فزنادده 
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يجب لطعامهم من مال ال ير عنوإل مع وجوب دفع المثل أو القيمدة عندد القددرإل وفدي هدذا اعتدداح علدة 
ة ال يبطددل القاعددإ العامدة التددي تحدرم العددوان علددة حرمدة المدالل لكنادده اسدتثنة لعدارض فددي مسدكلة جزئيد

 .1"أموال النات في كل حال
 

 : ر الموقعةضل غنيمة إل لمن لقي قتالا وح: المطلب السابع
 : فروعخمسة وقسمته إلى 
 معنى الغنيمة لغة واصطالحاا : الفرع األول

 

فتح المصدرل يقدال فدالن يت دنام األمدر جمعها غنائمل والم انم جمع م نم باللم االسم وبال :الغنيمة لغة
 . 2أي يحرص عليه كما يحرص علة ال نيمة وال نائم أخذ ال نيمة والجمع ال انمون

 

هي اسم المدال المدكخوذ عندوإ وقهدرا  بزيجداف الخيدل والركداب ولدم يوجدد لحصدوله فدي  :الغنيمة اصطالحاا 
  3.أيديهم ب ير قتال

 : تصوير المسألة: الفرع الثاني
 

رجددال  لحدد  بالمسددلمين بعددد أن غنمددوا ال نيمددة األولددةل ثددم لقددي قتدداال  معهددم مددن  لددو أنا : المســألة صــورة
  4الثانية أيشركهم في األولة والثانية أم في الثانية فقط؟

 
 .عرض أقوال الفقهاء: الفرع الثالث

د: قدال أبدو حنيفدة وأبددو يوسدف ا بل دده لدو أنا تدداجرا  مدن المسدلمين كددان قدد دخدل الحددرب بكمدان فلما
أنا المسلمين قد غنمدوا لحد  بهدمل وكدذلك لدو أنا رجدال  مدن أهدل العسدكر جداح مسدلما  مدع رجدل مدن أهدل 
العسددكر يخدمددده أعتددد  غالمدددا  لددده بعدددد مدددا غنمدددوا لدددم يسدددهم لددده فدددي ال نيمدددة لال أن يلقدددوا بعدددد ذلدددك قتددداال  

عسدددكر المسدددلمين بعددددما في نمدددوال وكدددذلك لدددو أنا رجدددال  واحددددا  مدددن المطوعدددة أو غيدددرهم أو اثندددين لحددد  ب
غنموال وهم في دار الحربل وكذلك لو أنا أسيرا  في أيددي المشدركين قدد أسدروا قبدل هدذا ال دزوإ ثدم غدنم 
المسدددلمون فاسدددتنقذوال أو أفلددد  مدددنهم بعددددما غنمدددوا أو صدددار مدددع المسدددلمينل وكدددذلك لدددو أنا رجدددال  ارتددددا 

                                                
1
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مددة فرجدددع المرتدددد  للددة اإلسدددالم ولحددد  ولحدد  بددددار الحددرب ثدددم أن المسدددلمين غنمددوا فدددي دار الحدددرب غني
  1.بهم

 

ن أبدا حنيفددة وأبدا يوسددف قدالوا أنا كددل مدن لحقهددم قبدل قسددمة ال نيمددة انا الشدديخليتبديان ممددا سدب  
 . األولة أو خروجها للة دار اإلسالم ثم لقي قتاال  في ال نيمة الثانية يشارك في ال نيمتين معا  

 

 يشدارك فيهدا لال مدن حلدر الموقعدة وشدارك فدي القتدالل نا ال نيمة الل: أما الحسن بن زياد قال
: الحسدن 2كل ما ذكدر فدي هدذا الصدور السدابقة ال يشدارك لال فدي الثانيدة فقدطل فقدال وبناح  علة هذا فزنا 

د" ن سددمينا للدة أن يلقددوا قتداال ل وهددو ال يشدرك المسدلمين الددذين غنمدوا أحدددا فمدن لحدد  بهدم بعدد ال نيمددة مما
 . 3"م في ال نيمة األخيرإ خاصة وال يشركهم في األولة التي لم يحلرهامعهم في نموا فيشركه

 

 
 .ة الفقهاءعرض أدل  : الفرع الرابع

  .حنيفة وصاحبه ية اإلمام أبأدل  : أولا 
 

 

نا العبدرإ عندددهم ألاإلمدام أبددي حنيفدة وصدداحبه علدة قددولهم لناده يشدداركهم ال نيمتدين معددا ل  اسدتدلا 
 . 4في تقسيمها أو في لحرازها للة دار السالمفي تقسيم ال نائم تكون لما 

 
 

 : أدلة الحسن بن زياد: ثانياا 
 

أنا ال نيمددة ال يشددارك فيهددا لال مددن حلددر الموقعددة وشددارك : اسددتدلا الحسددن بددن زيدداد علددة قولدده
 : في القتال باألدلة اآلتية
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 . 95ل ص5 ابن نجيمل البحر الرائ ل . 144 -143ل ص2جل المرغينانيل الهداية.  

2
. 76-75الطبريل اختالف الفقهاحل ص. 144 -143صل 2جل المرغينانيل الهداية. 251ل ص3جن الحقائ ل الزيلعيل تبيا .  

 .126ل ص7جالكاسانيل بدائع الصنائعل 
3
 .95ل ص5جابن نجيمل البحر الرائ ل . 144 -143ل ص2جل المرغينانيل الهداية. 251ل ص3جن الحقائ ل الزيلعيل تبيا .  

4
ل 5جابن نجيمل البحر الرائ ل . 251ل ص3جن الحقائ ل الزيلعيل تبيا .  141ل ص4ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج.  

 .46ل ص11السراخسي المبسوطل ج. 92ص
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ا قدموا علة وأصحابه عندم 1عن لبان بن سعيد بن العاص -رلي اهلل عنه –ما رواا أبو هريرإ  . أ
 -ص -اقسم لنا يا رسول اهللل فقال رسول اهلل: بخيبر بعد أن فتحهال فقال أبان –ص –رسول اهلل 

  2.-ص –رسول اهلل  لاجلت يا أبان ولم يقسم له"
فكمرهم أهل الكوفةل فكتب في ذلك  4من أن أهل البصرإ غزوا نهاوند 3ما رواا طار  بن شهاب . ب

 . 5"أن ال نيمة لمن شهد الوقعة: "ب عمرفكت –رلي اهلل عنه  –للة عمر 
 

  .الراجح وسببه: الفرع الخامس
 

الراجح واهلل أعلم هو قول الحسن بن زيدادل مدن أنا ال نيمدة تكدون لمدن شدارك فدي القتدال وحلدر 
دا يؤيدد هدذا مدا  المعركةل فكلا  من لح  بالمسلمين في دار الحرب ال نصيب له فيها لذا لم يل  قتاال ل ومما

 . 6وبهذا قال أكثر أهل العلم. بو هريرإ وطار  بن شهابرواا أ
 

                                                
1
له صحبةل وكان : أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مناف القرشيل األمويل قال البخاري وأبو حاتم الرازي وابن حيان.  

. 16ل ص1جنيل اإلصابة في تمييز الصحابةل العسقال. أبوا من أكابر قريحل وله أوالد نجباحل أسلم منهم قديما  خالد وعمر
 .62ل ص1ابن عبد البرل االستيعابل ج

2
قال أبو . 272ل حديد رقم 73ل ص3ج .كتاب الجهادل باب فيمن جاح بعد ال نيمة ال سهم لهداوودل سنن أبي داوودل  وأب.  

 .داود مصنف هذا الكتاب أن األحاديد التي في كتابه هي أصح ما عرف في الباب
3
طار  بن شهابل األسلميل البجليل األحمسيل رأى النبي صلاة اهلل عليه وسلم وغزا في خالفة أبي بكر الصدي ل كنيته أبو .  

 ..511ل ص3العسقالنيل اإلصابةل ج. 211ل ص3 عبد اهللل ما  سنة ثالد وثمانينل البستيل الثقا ل 
ظيمة في قبلة همذانل سمي  نهاوندل ألنهم وجدوها كما هيل يقال أنها نهاوند بفتح النون األولة والواو مفتوحةل هي مدينة ع.  4

 .245ل ص9الزبيديل تاج العروتل ج.113ل ص5جمن بناح نو  عليه السالمل ياقو  الحمويل معجم البلدانل 

5
(.17733)ل كتاب السيرل باب ال نيمة لمن شهد الوقعةل حديد رقم 1ل ص9البيهقيل سنن البيهقي الكبرىل ج  
 .127ل ص7جالكاسانيل بدائع الصنائعل  6
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 :الخاتمة
 

 :من خالل دراستي السابقة هي لليهاالنتائش التي توصل   أهم
 

أن المجتمددع فددي عصددر الحسددن بددن زيدداد كددان خليطددا  يتددكلف مددن العددرب اإلصددالح والمددوالي وغيددرهمل  .1
 .وكان الرقي  يشكل طبقة كبيرإ فيه

الراسدددخ  األسددداتكانددد   حيددددفدددي العصدددر العباسدددي األول كانددد  قويدددة مزدهدددرإل أن الحيددداإ الثقافيدددة  .2
 .علة مر العصور اإلسالميةللثقافة 

كددان محبددا  وأنده  لهددد 116أن الحسدن عراقددي أصدال  نبطددي نسدبا  أنصدداري والح وأن والدتده كاندد  سدنة  .3
 .للعلمل مهتما  بدراسته منذ ص را

الدددين وفقهدداح يهتمددون  للددةالميددذ أفددذاذ يدددعون كددان حريصددا  كددل الحددرص علددة تخددريش ت أن الحسددن .4
 .بدراسة الفقهل ونشرا في ربو  البالد

بدن الحسدن مدن األن الحسدن بدن زيداد ومحمدد  لأن الحسن بن زياد لم يتتلمذ لإلمام محمد بن الحسدن .5
شيوخ الفقه تولة كل منهما التدريت واإلفتاحل ولم يجلت أحدهما من اآلخدر مجلدت التلميدذل بدل همدا 

أن العالقددة بينهمددا كاندد   ولددح بان متعاونددان علددة نشددر الفقدده والعلددم بددين المسددلمينل وقددد أصدداح
 .عالقة مصاحبة تتسم بطابع المودإ والتعاون واالحترام

وهدي شخصدية العدالم الدور  المتوالدع المعتدز بكرامتدهل  أن الحسن كان يتمتع بشخصية خلقيدة قويدةل .6
 .ه كان بارعا  في السؤال والجدل والنقاحنألذلك كرا مجاملة الخلفاح ومحاباتهمل و 

 .ية الحديد وحفظه فكان محدثا  جليال  واالفقه ر  للة باإللافةالحسن جمع  أن .7
 .حنيفة أبي هلمامأن للحسن أصوال  فقهية تتف  مع أصول  .8
 .االجتهاد أسبابتوافر  له كل  ا  منتسب ا لالحسن كان مجتهد أن .3

 .والتفريع في الرواية والتخريش ا  للحسن آثار  أن .11
أن المذهب الحنفي تميز بوجدود عددد مدن التالميدذ المجتهددين الدذين شداركوا اإلمدام فدي تكسديت هدذا  .11

أبددو يوسددف يعقددوب بددن لبددراهيم األنصدداريل ومحمددد بددن الحسددن : المددذهب ومددن أهددم هددؤالح التالميددذ
 .يل والحسن بم زياد اللؤلؤيذالشيباني وزفرين اله

حنيفدددةل وأنددده كدددان أحدددد  الفقهدددي الدددذي كدددان يرأسددده اإلمدددام أبدددو أن الحسدددن كدددان أحدددد أركدددان المجمدددع .12
 .أصحابه الذين دونوا الكتب
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مبنيددا  فددي ال الددب أن الصددرا  الفكددري الددذي دار بددين الحسددن بددن زيدداد ومعاصددريه مددن الفقهدداح كددان  .13
 .عمال العقلا  علة االجتهاد و 

ين وتنفيدذها فديهم حمايدة أن الحسن كان غيدورا  علدة حددود اهلل شدديد الحدرص علدة ليقاعهدا بدالمجرم .14
 .من الفساد والتحلل اإلسالميالمجتمع 

 .اإلجما تفاقا  يقارب اهد 214ين اتفقوا أن وفاته كان  عام أن المؤرخ .15
 :ومن حيد المسائل التي ُبحث  توصل  للة .16

مخالفا  في ذلك أئمة المذهب . أن الحسن بن زياد يقول أن غسل الجمعة لليوم ال للصالإ. أ
وقد رجح  قول الحسن بن زياد في أنه لليومل وبين  ثمرإ  . ين قالوا أنه للصالإالحنفي الذ

 .االختالف في هذا المسكلة
يرى الحسن بن زياد وجوب مسح كل الرأت مخالفا  في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا . ب

في مسح حجته هو قول الحسن بن زياد ر وقد قدر ذلك بالربعل والذي . بوجوب مسح الناصية
 .جميع الرأت

ثمنه أنه ال يلزمه عندا يرى الحسن بن زياد أنا من كان في السفر ومع رفي  له ماحل وليت .   
والذي رجحته . الذين قالوا بوجوب سؤاله مخالفا  في ذلك أئمة المذهب الحنفيل يسكل رفيقهأن 

 .ثمرإ االختالف في المسكلة  وبين. هو قول الحسن بن زياد
مام الحسن بن زياد أن البسملة آية من آيا  الفاتحة مخالفا  في ذلك أئمة المذهب يرى اإل.  د

والذي رجحته هو قول أئمة المذهب . الحنفي الذين قالوا أن البسملة ليس  آية من الفاتحة
 .الحنفي في أنها ليس  من آيا  الفاتحة

خالفا  في ذلك أئمة يرى الحسن بن زياد أن آخر وق  العصر يكون لذا أصفر  الشمت م. ج
والذي رجحته أن . المذهب الحنفي الذين قالوا أن آخر وق  العصر هو عند غروب الشمت

 .آخر وق  العصر هو غروب الشمت
. ل  فجر اليوم العاشر يجب عليه الدمطأن من لم يقف بعرفة حتة : "أن الحسن بن زياد قال.  

والذي رجحته هو قول . بعدم وجوب الدم عليهمخالفا  في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا 
 .الحسن بن زياد بوجوب الدم علة من فاته الوقوف في عرفة

يرى الحسن بن زياد أن المعتبر في التلحية عن المسافر مولع المالك ال مكان األلحيةل . خ
. لمالكأن المعتبر مكان األلحية ال مكان ا: الذين قالوا مخالفا  في ذلك أئمة المذهب الحنفي

 .والذي رجحته هو قول الحسن بن زياد في اعتبار مولع المالك
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لك مال اآلخر أن الشركة الواقعة في هيرى الحسن بن زياد أن لو أحد الشريكين اشترى بماله و . د
الذين قالوا  المذهب الحنفيأئمة شركة ملك مخالفا  في ذلك  هيهذا المشترى بعد هالك اآلخر 

 .رجحته هو قول الحسن بن زياد في أنها شركة ملك الذيو . أنها شركة عقد
ال يمنع الرجو  فيها مخالفا  في  عينهاالحسن بن زياد للة أن زيادإ قيمة الهبة دون زيادإ ذهب . ذ

والذي رجحته هو قول أئمة . المذهب الحنفي الذين قالوا بعدم جواز الرجو  فيهاأئمة ذلك 
 . الرجو  فيها بعدم جوازالذين قالوا  .المذهب الحنفي

يرى الحسن بن زياد أن للمرأإ الخيار في الكفاحإ الزوجيةل مخالفا  في ذلك قول أئمة المذهب . ر
 .والذي رجحته هو قول أئمة المذهب الحنفي. الحنفي الذين قالوا أنه ال خيار لها

ولكنهم  اتف  ائمة األحناف علة أن الجدإ القربة من جهة األم تحجب البعدى من جهة األبل. ز
الحسن بن زياد للة ذهب اختلفوا في القربة من جهة األب هل تحجب البعدى من جهة األمل ف

رجحته هو قول أئمة  أنها ال تحجبهال وذهب أئمة المذهب الحنفي للة أنها تحجبهال والذي
 .المذهب الحنفي

ن لم يعلم خ. ت خالفا  في ذلك أئمة را يكون لورثتهل مبيرى الحسن بن زياد أن الموقوف للمفقود وا 
الذين قالوا أنه لم يكن لهم شيح من مال المفقود وكان ماله لألحياح من  المذهب الحنفي

 . ورثتهل ويوقف للمفقود حصته من مال مورثه الذي ما  في مدإ االنتظار
به من أصحاب  يدليالحسن بن زياد للة أن كل واحد من ذوي األرحام ينزل منزلة من ذهب . ح

مخالفا  في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا بكن توريد ذوي . و العصبا الفروض أ
 .والذي رجحته هو قول الحسن بن زياد. األرحام كتوريد العصبا 

يرى الحسن بن زياد أن الحكم في توريد أعمام األب ألم وعماته وأخواله وخالته من ذوي . ص
وال يوجد رواية عن اإلمام وأصحابه . وخاالته األرحامل كالحكم في ميراد أعمام المي  وأخواله

 .في ظاهر الرواية عن ذلك
يرى الحسن بن زياد أن الرجل لذا قذف زوجته في صحته والعنها في مرله ثم ما  أنها . ض

والذي رجحته هو قول . مخالفا  في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا أنها ترثه. ال ترثه
 . الحسن بن زياد

القذفل مخالفا  في  حدا  تقادم حدودمحسن بن زياد قال لذا لم تقبل شهادإ الشهور بزنة أن ال. ط
 .والذي رجحته هو قول الحسن بن زياد. ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا بكنهم ال يحدون

مخالفا  في ذلك أئمة المذهب . يرى الحسن بن زياد جواز لكراا المتهم باللرب لإلقرار بالسرقة. ظ
 .لحنفي الذين قالوا بعدم جواز لرب المتهم لإلقرار بالسرقةا
ذهب الحسن بن زياد للة أن نصاب القطع في جريمة الحرابة أن يكون نصيب كل واحد منهم .  

عشرين درهما  فصاعدا ل مخالفا  في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا أنه لذا أصاب كل 
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والذي رجحته هو قول أئمة . هم فصاعدا  فعليهم الحدعشرإ درا بواحد منهم من المال المصا
 .المذهب الحنفي

أن من دخل الحرب راجال  فاشترى فرسا  أو وهب له فقاتل عليه أعطة سهم  الحسن يرى. غ
ن دخل فارسا  أعطي سهم فارت مخالفا  في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا لم . راجلل وا 

 .الحسن بن زياد رجحته هو قولوالذي . يسهم له لال بسهم راجل
 نيرى الحسن بن زياد أنه لو حاصر العدو المسلمين وطلب الموادعة علة مال ينب ي لهم أ. ف

مخالفا  في ذلك أئمة المذهب الحنفي . يوادعوهم علة أن يؤدوا لليهم في كل سنة ماال  معلوما  
والذي رجحته هو . أنفسهم الذين قالوا يحل للمسلمين أن يوادعوهم علة ذلك لذا خافوا علة

 .أئمة المذهب الحنفي قول
يرى الحسن بن زياد أنه لذا تترت األعداح بكسرى المسلمين في أثناح الحرب أنه ال ينب ي .  

المدينة أو في الحصن مسلمين أن يحرقوا عليهم مدينتهم وال ينصبوا في للمسلمين لذا علموا أن 
المذهب الحنفي الذين قالوا ال بكت أن يرميهم المسلمون مخالفا  في ذلك أئمة . عليها المنجني 

 .أئمة المذهب الحنفيوالذي رجحته هو قول . بالمنجني  والنشاب والنبل
مخالفا  في ذلك أئمة . أنه ال غنيمة لال لمن لقي قتاال  وحلر الموقعة يرى الحسن بن زياد.  ك

ل نيمة األولة أو خروجها للة دار لحقهم قبل قسمة اأن كل من  المذهب الحنفي الذين قالوا
والذي رجحته هو قول . الثانية يشارك في ال نيمتين معا   اإلسالم ثم لقي قتاال  في ال نيمة

 .الحسن بن زياد
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 :التوصيات والقتراحات
 

علددة األمددة اإلسددالمية أن تفتخددر وتعتددز بعلمائهددال عددن طريدد  دراسددة فقههددمل والتعريددف بهددم ودراسددة  .1
 .القادمة علة ما خلفوا من آراح األجيالكي تطلع آثارهم 

 اإلسددالميةعلدة األمددة اإلسددالمية أن تسددتمر فدي لقامددة المددؤتمرا  الفقهيددة سدنويا  فددي مختلددف البلدددان  .2
 .العري  اإلسالميويشترك فيها فقهاح المسلمين لدراسة التراد الفقهي 

ل وذلدددك اإلسدددالميةاالهتمدددام بالشدددريعة  واإلسدددالميةعلدددة المسدددلمين ووالإ أمدددورهم فدددي الدددبالد العربيدددة  .3
 .بتدريسها في الجامعا  وتطبيقها في مختلف نواحي الحياإ
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 المسارد العلمية

 
 مسرد اآليا  القرآنية

 مسرد األحاديد النبوية واآلثار
 مسرد األعالم

 مسرد المصطلحا 
 مسرد المصادر والمراجع

مسرد المولوعا 
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 :اآلياتمسرد 
 رقم الصفحة اآليةرقم  السورة اآلية الرقم

ْ بِْمْ  اْليْْسَم َوالَ يِْميْه بِْمْ  اْلعْْسمَ “ .1  61 185 .البقرإ ”يِْميْه أَّ
 31 136 البقرإ ”فَإِْن أْْحِصْماْْ  فََم  اْستَْيَسَم ِكَن اْلَاْهيِ “ .2
َْهْ اَْفُِْونَ “ .3 ْموْا اْلَخبِيَث ِك  81 267 البقرإ ”َوالَ اَيَمَّ
 121 283 البقرإ ”ن يَْمتْْمَا  فَإِنَّهْ قَِ   قَْلبْهْ َوكَ “ .4
ِْ َكْيَء يََ  ء “ .5 ْرْكْ  فِي احَْرَح  َِي يَْصوِّ  112 6 ل عمرانآ ”... لَْو الَّ
َْهْ نَْفًس  “ .6  33 4 النساح ”...فَإِن ِطْبَن لَْمْ  َنن َئْيء  كِّ
 36 12 النساح ”....َمَك ءإِن َك نْوْا أَْكَََم ِكن َذلَِك فَاْْ  ئْ وَ “ .7
ْمَضى أَْو َنلَى َسفَم  أَْو َج َء “ .8  81 6 المائدإ ”....َوإِن ْكَتْ  كَّ
ََْا  “ .3  33 86 النساح ”...َوإَِذا ْحيِّيتْ  بِتَِحيَّة  فََحيُّوْا بِأَْحَسَن ِك

 77ل77ل77 6 المائدإ ”َواْكَسْحوْا بِْمْؤوِسْم ْ “ .11
12. “ َُ َ َوَرْسولَهْ إِنََّم  َج يَن يَْح ِربْوَن أَّ َِ  124 33 المائدإ " ..اء الَّ
ْك ْ “ .13 ِ َوَنْهوَّ  127 61 األنفال "اْْمِلبْوَن بِِه َنْهوَّ أه
 127 121 التوبة " ....َوالَ يَعَْؤوَن َكْوِط ً  يَِغيظْ اْلْمفَّ َر َوالَ يَََ لْوَن " .14
 111 72 يوسف "اْلَملِكِ  قَ لْوْا نَْفُِْه ْصَواعَ "  .15
 123 116 النحل " إاِلَّ َكْن أْْكِمهَ َوقَْلبْهْ ْكْعَم ِنٌّ بِ إِليَم نِ "  .16
 82 77 الكهف "اْستَْعَعَم  أَْللََا "  .17
ََ َنلَْيِه أَْجًما"  .18 َْ  82 77 الكهف " لَْو ِئْ َت الاََّخ
فِيِه فِي اْليَ ِّ  "  َِ  115 33 طه "فَ ْق

ينِ َنلَْيْمْ  فِي  َجَعلَ َوَك  " .13  75 78 الحش "َحَمج  ِكْن  الهِّ
ََْا  فَإِنََّك َرِجي   " .21  116 78-77 ص " ....قَ َل فَ ْخْمْج ِك
21. "  َ ْؤِكََ  ْؤِكَْوَن َونَِس ء كُّ  132 25 الفتح ".....َولَْوال ِرَج ل  كُّ
 17 11 الحجرا  " إِنََّم  اْلْمْؤِكَْوَن إِْخَوة  "  .22
ِ أَْاَُ ْك ْ "  .23  17 13 الحجرا  " إِنَّ أَْكَمَكْمْ  ِنََه أَّ
َ  لََّمْحْجوبْونَ "  .24 بِِّاْ  يَْوَك ِ  118 15 المطففين " َكََّّ إِنَّاْْ  َنن رَّ
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 .مسرد المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم

لعربيدةل القدادرل محمدد النجدارل دار الددعوإل مجمدع الل دة ا حمد الزيدا ل حامدد عبددأمصطفةل  لبراهيم .1
 .المعجم الوسيط

 . ل مؤسسة قرطبةل مصرمسند أحمدأحمدل  .2
ل دار النفائتل العبدليل اإلسالميةالشريعة  إلىالمدخل اهللل  ل عمر سليمان وعبداألشقر .3

 .م 2115هدل 1425لاألردن
 .التراد العربيل مصر لحياحل تحقي ل محمد فؤادل دار موطأ مالكنتل أصبحيل مالك بن األ .4
ل 4ل دار الكتاب العربيل بيرو ل طحلية األولياء لنعيم أحمد بن عبد اهلل أبوصبهانيل األ .5

 .ده1415
ل تحقي ل عبد اهلل اللثيل دار المعرفةل رجال مسلماألصبهانيل أحمد بن علي بن منجويةل  .6

 . هد1417ل 1بيرو ل ط
رل السعوديةل ل مكتبة الكوثفتح اللباب في الكنى واأللقاببن مندإل  لسحا األصبهانيل محمد بن  .7

 . م1336هدل 1417ل 1ط
ل تحقي  سيد الجميليل دار الكتاب العربيل بيرو ل اإلحكاماآلمديل علي بن محمدل أبو الحسنل  .8

 .هد 1414ل 1ط
 .هد1417ل دار الفكرل بيرو لالتقرير والتحبيرالحاجل  أمير .3

 . م1341هدل 1361ل 4ل مطبعة لجنة التكليف والترجمة والنشرل القاهرإل طفجر اإلسالمأمينل  .11
ل  تحقي ل مصطفة السقال عالم معجم ما استعجماألندلسيل أبو عبيدل عبد اهلل بن عبد العزيزل  .11

 . 3هدل ط1413الكتبل بيرو ل 
اهلل محمود عمرل دار  ل تحقي ل عبداألسراركشف حمدل أالعزيز بن  بخاريل عالح الدين عبدال .12

 .م1337هدل1418الكتب العلميةل بيرو ل 
 ل تحقي ل فالاألمصارمشاهير علماء حاتم التميميل أبو حمدل أمحمد بن حيان بن ستيل الب .13

 .م1353يشهرل دار الكتب العلميةل بيرو ل
مل 1375ل 1حمدل دار الفكرل طأل تحقي ل شرف الدين الثقاتحمدل أبستيل محمد بن حيان بن ال .14

 .هد1335
 .ميةل بيرو ل لبنانل دار الكتب العلتاريخ بغدادحمد علي الخطيبل أب داديل ال .15
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ل تحقي  هالل مصيلحيل دار الفكرل كش اف القناعالبهوتيل منصور بن يونتل بن ادريتل  .16
 .هد 1412بيرو ل 

ل تحقي  محمد عبد القادر سنن البيهقيالبيهقيل أحمد بن الحسن بن علي بن موسةل أبو بكرل  .17
 . م1994هدل  1414عطال مكتبة دار البازل مكة المكرمةل 

حمد محمد شاكر وآخرونل دار أل تحقي ل سنن الترمذيعيسةل أبو محمد بن عيسة  ترمذيلال .18
 .التراد العربيل بيرو  لحياح

ل دار الجرح والتعديلمحمد الرازيل  أبوالتميميل عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن أدريتل  .13
 .هد1271-م1352ل 1التراد العربيل بيرو ل ط لحياح

 .م1995هدل 1416ل مجمع الملك فهدل فتاوى ابن تيمية مجموعابن تيميةل تقي الدينل  .21
ل تحقي ل يحية الكامل في ضعفاء الرجالالجرجانيل عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن محمدل  .21

 .هد1413ل 1388ل 3مختار غزاويل دار الفكرل بيرو ل ط
العربيل  ل تحقي  لبراهيم األنباريل دار الكتابالتعريفاتالجرجانيل علي بن محمد بن عليل  .22

 . هد 1415ل 1بيرو ل ط
ل تحقي ل محمد الصاد  قمحاويل دار القرآن أحكامبكرل أبو حمد بن علي الرازيل أجصاصل ال .23

 .هد1415التراد العربيل بيرو ل لحياح
ل تحقي ل هاشم الندويل دار التاريخ الكبيراهللل  عبدأبو ل لبراهيمبن  لسماعيلجعفريل محمد بن ال .24

 .الفكر
ل تحقي ل الضعفاء والمتروكينأبو الفرجل عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيل  ابن الجوزيل .25

 .هد1416ل 1عبد اهلل القاليل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط
 . م2117مؤسسة الريانل  األذكياء،ابن الجوزيل أبو الفرجل عبد الرحمن بن عليل  .26
التراد العربيل  لحياحل دار يلالجرح والتعدمحمد الرازيل أبو ل لدريتحاتمل محمد بن أبو  .27

 .هد1271مل 1352ل 1بيرو ل ط
دار الكتب كشف الظلمل ل الروحي الحنفياهلل القسطنطينيل  حاجي خليفةل مصطفة بن عبد .28

 .هد 1413 مل1332العلميةل بيرو ل 
 .ل عالم الكتبل بيرو القضاة أخبارانل محمد بن خلفل بح .23
ل تحقي ل محمد عوامةل دار تقريب التهذيب حمد بن علي بن حجرلأالفللل أبو حجرل ابن  .31

 .م1386دل ه1416ل 1طالرشيدل سوريال 
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ل تحقي ل دائرإ المعرفة الهند لسان الميزانالفلل العسقالنيل أبو حمد بن عليل أحجرل ابن  .31
 .النظامية

ل تحقي  محب الدين الخطيبل دار المعرفةل فتح الباريابن حجرل أحمد بن عليل أبو الفللل  .32
 .بيرو 

ل 1ل تحقي  محمد البجاويل دار الجيلل بيرو ل طاإلصابة في تمييز الصحابةابن حجرل  .33
 .م1332هد ل  1412

 . هد1414مل 1384ل 1ل دار الفكرل بيرو ل طتهذيب التهذيبابن حجرل  .34
ل األربعةتعريف الطلبة بمصنفات فقهاء المذاهب اهللل  العزيز بن محمد بن عبد حجيالنل عبدال .35

 . م 2113هدل 1431ل الرياضل دار صفاح للنشرل عمانل الدار المتخصصة
 .تحقي  لجنة لحياح التراد العربي لالمحلى لابن حزمل علي بن أحمد بن سعيدل أبو محمد .36
هدل  1331ل 4ل مطبعة دار المعارفل مصرل طاإلسالميالتشريع  أصولحسب اهللل عليل  .37

 .م 1371
دار الكتب  تحقي  خليل الميتل لتمدالمعل أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري .38

 .هد 1413ل 1العلميةل بيرو ل ط
 .هد1336ل 2ل دار الفكرل بيرو ل طالدر المختارالحصكفيل  .39
 .ل دار الفكرلبيرو معجم البلداناهللل  عبد أبوحمويل ياقو  بن عبد اهللل ال .41
ن حزمل ر ابل تحقي ل علي حسين البوابل داالجمع بين الصحيحينحميديل محمد بن فتو ل ال .41

 .م 2112ل هد1423ل 2لبنانل بيرو ل ط
ل اعتناحل طبقات الحنفيةابن الحنائيل عالح الدين جلبي بن أمر اهلل بن عبد القادر الحميديل  .42

 .هد1425سفيان بن عايح بن محمد وفرات بن خليل مشعلل  دار ابن الجوزيل عمانل 
 -رناؤطالقادر األ ل تحقي ل عبدهبرات الذذشحمد بن محمد العكريل أالحي بن  حنبليل عبدال .43

 .هد1416ل 1ط رناؤطل دار بن كثيرل دمش لمحمود األ
 ثارآو الكتب والمؤلفين  أسماحل هدية العارفيناهلل القسطنطيني الحنفيل  حنفيل مصطفة بن عبدال .44

 .هد1413مل 1332المصنفينل دار الكتب العلميةل بيرو ل 
ل تحقي ل محمد مصطفة األعظميل ح ابن خزيمةصحيابن خزيمةل محمد بن اسحا  بن خزيمةل  .45

 .م 1371هدل  1331المكتب اإلسالميل بيرو ل 
دار لحياح الكتب العربيةل ل تاريخ التشريع اإلسالمي محمد بن عفيف الباجوريل الخلريل .46

 .م1321
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 .م1336هدل 1417ل 2ل دار المعرفةل بيرو ل طالدولة العباسيةخلريل محمدل ال .47
 اإلقامةل تحقي ل عادل نويهضل دار الوفياتحمد بن حسن بن عليل أل العبات أبيخطيبل ال .48

 .م1378ل 2الجديدإل بيرو ل ط
 بيرو ل ل دار القلملتاريخ ابن خلدونالرحمن بن محمد بن خلدون الجلرميل  خلدونل عبدابن  .43

 .م1384ل 5ط
ل الزمان أنباءو  عياناألوفيات بكرل  أبيحمد بن محمد بن أالعباتل شمت الدين أبو خلكانل ابن  .51

 .عباتل دار الثقافةل لبنان لحسانتحقي ل 
 .م1366ل دار المعرفةل بيرو ل قطني سنن الدارقطنيل علي بن عمرل  الدار .51
يل مكتبة  ربل تحقي ل سليمان بن صالح الطبقات المفسريننويل دالداوديل أحمد بن محمد األ .52

 .م1337هدل 1417ل 1العلوم والحكمل السعوديةل ط
ل دار ابن زيدونل بيرو ل مكتبة تأسيس النظراهلل عمر بن عيسةل  أبي زيدل عبددبوسيل ال .53

 .األزهريةل القاهرإ
 . الدرديرل سيدي أحمدل أبو البركا ل الشر  الكبيرل دار الفكر بيرو  .54
 .ل تحقي  محمد عليحل دار الفكرل بيرو حاشية الدسوقيالدسوقيل محمد عرفةل  .55
ل دار الثقافةل اإلسالميفي الفقه  وأثرهالحسن الشيباني محمد بن  اإلمامدسوقيل محمدل ال .56

 .م 1387هدل1417ل 1الدوحةل قطرل ط
ل مقدمة في بيان سبب الختالف في األحكام الفقهية اإلنصافأحمد بن عبد الرحيمل الدهلويل  .57

 .هد1358المطبعة السلفيةل القاهرإل الكتابل 
 .1ل دار الكتب العلميةل بيرو ل طلحفاظتذكرة ااهللل شمت الدين محمدل  عبدأبو ذهبيل ال .58
 ل محمد بن يل تحقتقريب التهذيبالذهبيل احمد بن علي بن حجرل أبو الفلل العسقالنيل  .53

 .هد1416مل 1386ل 1عوامةل دار الرشيدل سوريال ط
ل تحقي ل صال  الدين برغالعبر في خبر من الذهبيل شمت الدين محمد بن أحمد بن عثمانل  .61

 .م1384ل 2كومة الكوي ل الكوي ل طمطبعة ح. المنجد
 .ل تحقي ل نور الدين عنزالمغني في الضعفاءحمد بن عثمانل أذهبيل شمت الدين محمد بن ال .61
ل تحقي  عمر عبد السالم تدمريل تاريخ اإلسالمالذهبيل شمت الدين محمد بن أحمد بن عثمانل  .62

 .م1387هدل 1417ل 1دار الكتاب العربيل بيرو ل ط
ل تحقي  محمد عوض وعادل أحمد عبد ميزان العتداللدين محمد بن أحمدل شمت االذهبيل  .63

  .م1335ل 1الموجودل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط
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ل المقتنى في سرد الكنىاهلل التركمانيل  ذهبيل محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز بن عبدال .64
 .هد 1418نورإل ل المدينة الماإلسالميةالعزيزل الجامعة  تحقي ل محمد صالح عبد

ناؤوطل ر ل تحقي  شعيب األسير أعالم النبالءالذهبيل محمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد اهللل  .65
 .هد1413ل 3مؤسسة الرسالةل بيرو ل ط. محمد نعيم العرقسوسيو 

 .الموجود حمد عبدأل تحقي ل محمد معوض وعادل ميزان العتدال في نقد الرجالذهبيل ال .66
 .ل دار الفكرل بيرو بداية المجتهدالوليدل  أبومد بن محمد بن رشدل حأرشدل محمد بن ابن  .67
ل تحقي ل محمود خاطرل مكتبة مختار الصحاحالقادرل  بكر بن عبد أبيرازيل محمد بن ال .68

 .هد 1415 مل1335لبنانل بيرو ل ط جديدإل 
ل دمش ل دار الفكر تحقي  محمد التونجيل لمفتاح السعادةعبد اللطيف بن محمد رياضل زادال  .63

 . م1383هدل 1413ل 3ط
ل شر  مختصر القدوري في فرو  الحنفيةل الجوهرة النيرةالزبيديل أبي بكر بن علي بن محمدل  .71

 .م2116/ هد1427ل 1تحقي ل لليات قبالنل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط
ل تحقي ل مجموعة من المختصينل دار 2ل طتاج العروسزبيديل محمد مرتلة الحسينيل ال .71

 .دايةاله
ل تحقيد  محمدد محمدد ناصددرل دار البحــر المحـيط فـي أصـول الفقــهالزركشديل بددر الددين محمددل  .72

 .م2111هدل  1421ل 1الكتب العلميةل بيرو ل ط
 . م1338ل 13دار العلم للماليينل بيرو ل ط  لاألعالم الزركليل خير الدينل .73
طفة عاشورل مكتبة القرآنل ل تحقي ل مصتعليم المتعلم طريق التعلمزرنوجيل برهان الدينل ال .74

 .القاهرإ
ل تحقي ل عبد السالم محمد هارونل دار مقاييس اللغةابن زكريال أبو الحسنل أحمد بن فارتل  .75

 . م1333هدل 1421ل 2الجيلل بيرو ل لبنانل ط
 .م 1337ل الفكر العربيل القاهرإل الفقه أصولزهرإل محمدل أبو  .76
 .م1336ل دار الفكر العربيل القاهرإل ةاإلسالميتاريخ المذاهب زهرإل محمدل  أبو .77
 . ل تحقي  مجمع الل ة العربيةل دار الدعوإالمعجم الوسيطالزيا  ورفاقهل لبراهيم مصطفةل  .78
هدل  1412ل مكتبة القدتل دار الوفاحل اإلسالميةالمدخل لدراسة الشريعة الكريمل  زيدانل عبد .73

 .م 1332مل 1132
 .هد1313ل دار الكتب اإلسالميل القاهرإل ن الحقائقيبيتفخر الدين عثمان بن عليل الزيلعيل  .81
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الحميدل دار  ل تحقي ل محمد محيي الدين عبدداود أبيسنن ل األشعدسجستانيل سليمان بن ال .81
 .الفكرل بيرو 

 .ل دار المعرفةل بيرو خسيالسر   أصولسهلل  أبيحمد بن أخسيل محمد بن سرا ال .82
ادرل ل دار صطبقات ابن سعدهلل البصيري الزهريل ا عبدأبو سعدل محمد بن سعد بن منيعل ابن  .83

 .بيرو 
ل المسماة فتح المعين على شرح الكنز حاشية أبي السعود محمد بن علي المصريل أبو السعودل .84

  .هد 1287ل 1مطبعة جمعية المعارف المصريةل ط
 .هد1415مل 1384ل 6ل دار الكتب العلميةل بيرو ل طتحفة الفقهاءسمرقنديل عالح الدينل ال .85
اهلل  ل تحقي ل عبداألنساب الكريم بن محمد بن منصور التميميل سعيد عبد أبيسمعانيل ال .86

 .م1338ل 1عمر الباروديل دار الفكرل بيرو ل ط
ل تحقي ل محمد حسن قواطع األدلة في األصولالسمعانيل منصور بن محمد بن عبد الجبارل  .87

  .م1337هدل 1418 ل الشافعيل دار الكتب العلميةل بيرو  لسماعيلمحمد حسن 
ل 1ل دار الكتب العلميةل بيرو ل ططبقات الحفاظبكرل  أبيالرحمن بن  سيواسيل عبدال .88

 .هد1413
 .2ل دار الفكرل بيرو ل طشرح فتح القديرالواحدل  سيواسيل كمال الدين محمد بن عبدال .83
 لبراهيم ل تحقي ل محمدمعجم تقاليد العلومالسيوطيل أبو الفلل عبد الرحمن بالل الدينل  .31

 .م2114هدل 1424ل 1عبادإل مكتبة اآلدابل القاهرإل مصرل ط
هدل 1371ل مطبعة السعادإل مصرل طل تاريخ الخلفاءالسيوطيل عبد الرحمن بن أبي بكرل  .31

 .م1352
 .ل دار الكتب العلميةل بيرو مسند الشافعيل لدريتشافعيل محمد بن ال .32
ل 1ل طن الحقائقعلى هامش تبي  حاشية الشلبي شلبيل شهاب الدين احمد بن يونتل  .33

 .هد1313
ل دار المدخل في التعريف بالفقه اإلسالمي وقواعد الملكية والعقود فيهيل محمد مصطفةل لبش .34

 .م1385هدل 1415النهلة العربيةل بيرو ل 
ل تحقي ل محمد سيد الملل والنحلحمدل أبكر  أبيالكريم بن  شهرستانيل محمد بن عبدال .35

 .هد1414بيرو ل  كيالنيل دار المعرفةل
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ل 1ل تحقي ل محمد سعيد البدري أبو مصعبل دار الفكرل بيرو ل طالفحول إرشادالشوكانيل  .36
 . م1332هدل 1412

ل تحقي ل الكامل في التاريخالكريمل  الكرم بن محمد بن عبد أبيالحسن علي بن  أبوشيباني ال .37
 .هد 1415ل 2اهلل القاليل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط عبد

 .مصر ل مؤسسة قرطبةلحمد بن حنبلأمسند حمد بن حنبلل أيبانيل شال .38
ل تحقيدد ل كمدددال يوسدددفل مكتبدددة مصـــنف ابـــن أبـــي شـــيبةابددن أبدددي شددديبةل عبدددد اهلل بددن محمددددل  .99

 . 1419ل 1الرشدل الرياضل ط

 .م 1331هدل  1411دار الفكرل  الفتاوى الهندية،شيخ نظام وجماعة من علماح الهندل ال .111
ل تحقي ل خليل الميتل دار طبقات الفقهاءل أبو لسحا بن علي بن يوسفل  لبراهيمشيرازيل ال .111

 .القلمل بيرو 
ل مكتبة ال زاليل دمش  ودار الفيحاحل الفقه الحنفي وأدلتهالصاغرجيل أسعد محمد سعيدل  .112

 . م1999هدل 1421ل 1بيرو ل ط
حياح الترادل ل تحقي  أحمد األرناؤوطل دار لالوافي بالوفياتالصفديل صال  الدين أيبكل  .113

 .م2111هدل  1421بيرو ل 
ل تحقي ل محي الدين علة طبقات الفقهاء الشافعيةابن الصال ل تقي الدينل أبو عمرول  .114

 .م1332ل 1نجيبل دار البشائر اإلسالميةل بيرو ل ط
 . م1385هدل 1415ل 2ل عالم الكتبل بيرو ل طأخبار أبي حنيفةالصيمريل حسن بن عليل  .115
 .م1385ل 2ل عالم الكتبل بيرو ل طحنيفة أبي أخباريل صيمريل حسن بن علال .116
 .ل دار الكتب العلميةل بيرو تاريخ الطبريجعفرل محمد بن جريرل  أبوطبريل ال .117
ل دار القلمل  دمش ل والدار الشاميةل الفقه الحنفي في ثوبه الجديدطهمازل عبد الحميد محمودل  .118

 .م1338هدل 1413ل 1بيرو ل ط
 .م2111هدل 1421ل دار الفكر للطباعة والنشرل بيرو ل ن عابدينحاشية ابعابدينل ابن  .113
 .ل مكتبة القرآنل القاهرإالفقه الميسر في العبادات والمعامالتعاشورل أحمد عيسةل  .111
ابن عبد البرل يوسف بن عبد اهلل بن محمدل ابن عبد اهللل يوسف بن عبد اهلل بن محمدل  .111

 . هد1412ل 1الجيلل بيرو ل طل تحقي ل علي محمد البجاويل دار الستيعاب
ل دار الكتداب الثقدافيل فقه العبادات على مذهب أبي حنيفة النعمانعبيدا ل رافع محمد الفندديل  .112

 . م2113هدل 1424األردنل 
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ل دار الكتب العلميةل بيرو ل الحضارة اإلسالميةأبو عبيهل طه عبد المقصود عبد الحميدل  .113
 . هد1424مل 2114

ل 1ل طاألردنللنشر والتوزيعل عمانل  أسامةل دار اإلسالميلتاريخ موسوعة اعزامل خالدل  .114
 .م2113

تحقيددد  دائدددرإ  ل لســـان الميـــزانالفلدددل العسدددقالنيل  أبدددوحمدددد بدددن علدددي بدددن حجدددرل أالعسدددقالنيل  .115
 .هد1413ل 1386ل 1علمي للمطبوعا ل بيرو ل طاأل توفةا  مؤسسةل المعرفة الهند النظامية

 1416ل 2ل دار الفكر العربيل القاهرإل طاختالف الفقهاء أسبابمحاضرات في علي الخفيفل  .116
 .م1336هدل 

من هذا  اآلخرين األئمةوموقف  وأصحابهحنيفة  أبيلخالف بين مريل علي محمدل اعُ ال .117
 .م2112هدل 1423ل مكتبة العبيكانل الرياضل الخالف

ر الفكرل ل مكتبة دااإلسالميةالفوائد في علم الفرائض في الشريعة عياحل شفي  عياحل  .118
 .م 2112هدل 1423القدتل فلسطينل 

، البناية في شرح الهداية أبو محمدل محمود بن أحمد بن موسة بن حسينل بدر الدينل عينيلال .113
 .م2111هدل 1421ل 1دار الكتب العلميةل بيرو ل لبنانل ط

 .ل دار المعرفةل بيرو علوم الدين إحياء زاليل محمد بن محمدل ال .121
الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي ل أبو حفص عمرل ال زنويل سراج الدين .121

هدل 1413ل قدم له وعل  عليهل محمد زاهد الحسن الكوثريل المكتبة األزهرية للترادل حنيفة
 . م1338

ل الخليل بن أحمدل تحقي ل مهدي المخزومي وابراهيم السامرائيل دار مكتبة العينالفراهيديل  .122
 . الهالل

ل تحقي ل محمود فاخوري وآخرونل صفة الصفوةبد الرحمن بن علي بن محمدل أبو الفرجل ع .123
 .هد1333-م1373ل سنة 2دار المعرفةل بيرو ل ط

 .بيرو  ل مؤسسة الرسالةلالقاموس المحيطل محمد بن يعقوبيل آبادي فيروزال .124
 .ل المكتبة العلميةل بيرو المصباح المنيرحمد بن محمد بن علي المقريل أفيوميل ال .125
ل تحقي  الحافظ عبد طبقات الشافعيةن قالي شهبةل أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمرل با .126

 .هد1417ل 1العليم خانل عالم الكتبل بيرو ل ط
  .هد 1415ل 1دار الفكرل بيرو ل طل المغنيعبد اهلل بن أحمدل أبو محمدل ابن قدامةل  .127
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صبحيل دار العربل بيرو ل ل تحقي  محمد الذخيرةالقرافيل شهاب الدين أحمد ابن لدريتل  .128
 .م1334

 .م 1337هدل  1418ل 22ل مكتبة وهبةل القاهرإل طالحالل والحرامقرلاويل يوسفل ال .123
 .ل دار الشعبل القاهرإتفسير القرطبيل األنصاريحمد أقرطبيل محمد بن ال .131
ل ل المدينة المنورإالجامعة اإلسالميةالكنى واألسماء، القشيريل مسلم بن الحجاج بن مسلمل  .131

 .م1414ل 1ط
ل دار عمددارل عمددانل اإلســالميمحاضــرات فــي التــاريخ مددينل الهزايمددةل محمددد عددوضل أالقلدداإل  .132

 . م1383هدل 1411ل 1ط
مل 1383ل ص4ل مكتبة وهبةل القاهرإل مصرل طتاريخ التشريع اإلسالميالقطانل منا ل  .133

  .هد1413
 .م1362ل مكتبة المثنةل تاج التراجمابن قطلوب ال زين قاسمل  .134
 إعالمبن سعد الزرعيل  أيوببكر بن  أبيعبد شمت الدين محمد بن أبو القيمل ن اب .135

 .م1373الرؤوف سعدل دار الجيلل بيرو ل  ل تحقي ل طه عبدالموقعين
ل 14ل مؤسسة الرسالةل بيرو ل طزاد المعادابن قيم الجوزيةل محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيل  .136

 .م 1986هدل  1417

ل مكتبة المعارفل البداية والنهايةالفداحل أبو عمرو بن كثير القرشيل بن  لسماعيلكثيرل ابن  .137
 .بيرو 

 .م1382ل 2ل دار الكتاب العربيل بيرو ل ط بدائع الصنائعكاسانيل عالح الدينل ال .138
 ل مطبعة الترقيل دمش مقدمة معجم المؤلفينكحالةل  .133
 1348 هدل1363ل واراألنل دار يوسف القاضي أبي اإلمامحسن التقاضي في سيرة كوثريل ال .141

 .م
مكتبة المطبوعا  اإلسالميةل ل تحقي  عبد الفتا  أبو غدإ ،فقه أهل العراق وحديثهمالكوثريل  .141

 .م1371هدل  1331ل 1ط
ل الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع األماميينسيرة ب اإلمتاعكوثريل محمد زاهدل ال .142

 .هد1368مطبعة األنوارل القاهرإل 
ل حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن أبي اإلماممناقب ل كوثريل محمد زاهدال .143

 .م1336هدل 1416 للترادل مصرل األزهريةالمكتبة 
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ل تحقي ل محمد فؤاد عبد الباقيل دار سنن ابن ماجهابن ماجهل محمد بن يزيدل أبو عبد اهللل  .144
 .الفكرل بيرو 

ل تحقي ل عبد الكريم بن هراتاألنجم الزاالماردينيل شمت الدين محمد بن عثمان بن عليل  .145
 .م1333ل 3عليل مكتبة الرشيدل الرياضل ط

 . م1366ل 2ل دار المعرفةل طتاريخ الفقه اإلسالميمحمد يوسف موسةل  .146
 .م1385هدل  1415ل 2بيرو ل ط لاإلسالميل المكتب اإلسالميالتاريخ محمود شاكرل  .147
ل مكتبة بداية المبتدىلفرغانيل الجليل ا بكر بن عبد أبيمرغينانيل برهان الدين علي بن ال .148

 .ومطبعة محمد علي صبحل القاهرإ
ل تحقي ل بشار عواد تهذيب الكمالبو الحجاجل أالرحمنل  مزيل يوسف بن الزكي بن عبدال .143

 .هد 1411مل 1381ل 1معروفل مؤسسة الرسالةل بيرو ل ط
هددل 1417ل 1ل دار الفكدر بيدرو ل طمـروج الـذهب ومعـادن الجـوهرالمسعودي علي بن الحسنل  .151

 .م1337
 .بورسعيد ل مكتبة الثقافة الدينيةلالبدء والتاريخمقدسيل المطهر بن طاهرل ال .151
 ل تحقي لسمط النجوم العواليالملك الشافعي العاصميل  الملك بن حسين عبد المكيل عبد .152

 هدل1413 بيرو ل علي محمد معوضل دار الكتب العلميةل -الموجود حمد عبدأعادل 
 .م1338

 .ل دار صادرل بيرو لسان العربرل محمد بن مكرمل ابن منظو  .153
ل مطبعة حجازيل القاهرإل الختيار لتعليل المختارالموصليل  عبد اهلل بن محمود بن مودودل  .154

 .1ط
 .2ل دار المعرفةل بيرو ل طالبحر الرائقنجيمل زين الدينل ابن  .155
 .م1338مل 1378رو ل ل دار المعرفةل بيالفهرست ل أبو الفرجل اسحلابن النديمل محمد بن  .156
زايدل دار الوعيل  لبراهيمتحقي ل محمد  الضعفاء،حمد بن شعيبل أالرحمنل  عبدأبو نسائيل ال .157

 .هد1336حلبل 
هدل  1416ل 2غدإل ط بوأالفتا   ل تحقي  عبدسنن النسائيحمد بن شعيبل أالنسائيل  .158

 .م1386
 النشرتيل أبو حنيفة النعمانل أبو زهرإ .153
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ل 116أبو العينينل بدرانل تاريخ الفقه اإلسالميل ص. 383الميةل صل تاريخ المذاهب اإلس .161
 .دار النهلة العربيةل بيرو ل لبنان

ل دار اإلسالميةفي الثقافة حمد عويلةل أال ني المصري ومحمود  حمد ومحمد عبدأنوفلل  .161
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