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التوقيع ..........................

 .2ممتحن ا داخلي ا :د .سليم الرجوب

التوقيع .........................
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اإلهداء
أه دددي ه ددذا الرس ددالة لل ددة س دديد البشد درية ومعلمه ددا محم ددد  -ص – خي ددر البشد دريةل ورس ددول األم ددةل منق ددذ
اإلنسانية من ظالم الجهل للة نور اإلسالم.
والددة مددن أشددعل لددي أول شددمعةل للددة عب د طفددولتي  ...للددة دفح حيدداتي  ...وأريددش شددبابيل للددة مددن
تحم دل كددل لحظددة ألددم فددي حيدداتي وحولهددا للددة لحظددا

فددر  ...للددة حبيبددي ورو قلبددي للددة أبددي ال ددالي

أطال اهلل في عمرا.
والدة مددن سدداندتني يددوم لددعفيل للدة حبيبتددي التددي شدداركتني همددي وحزندي ...للددة مددن ذرفد

الدددمو مددن

أجلي  ...للة من سقتني الحب في ص ري ...للة أمي ال الية أطال اهلل في عمرها.
والة زوجي العزيز ال الي الذي شجعني وساندني فك اهلل أسرا وفرج همه.
والة أبنائي األعزاح عمر وايمان وجمان الذين صبروا وتحملوا معي الكثير.
والة أشقائي وشقيقاتيل وكل أقاربي ممن أكن لهم كل محبة واحترام.
والة كل من علمني منذ ص ري حتة وصل

للة هذا المرحلة من الدراسة.

للة أخواتي في اهللل والة كل من طلب العلم.
الباحثة
فخرية محمد علي بدر

إقرار
لنيدل درجدة الماجسدتيرل وأنهدا نتيجدة أبحداثي الخاصدة باسدتثناح مدا تمد

أُقر أنا مقدمة الرسالة أنها قُدم
اإلشددارإ لليدده حيثمددا وردل وأ ن هددذا الرسددالة أو أي جددزح منهددا لددم يقدددم لنيددل أيددة درجددة عليددا ألي جامعددة أو

معهد.

التوقيع:
فخرية محمد علي بدر
التاريخ................................... :

أ

الشكر والعرفان
الحمدد هلل معددز اإلسددالم بنصدرال ومددذل الشددرك بقهدرال ومصددرف األمددور بدكمرال ومسددتدرج الكددافرين بمكدرال
الذي قدر األيام دوال بعدلهل والصالإ والسالم علة من أعلة اهلل اإلسالم بسيفه.

دي بزنجدداز هددذا العمددل فددزنني أتقدددم بجزيددل الشددكر وعظدديم االمتنددان والتقدددير ألسددتاذي
بعددد أن مد ادن اهلل علد ا
ومشددرفي الفالددل الدددكتور :جمددال عبددد الجليددل صددالح -حفظدده اهلل تعددالة -الددذي تفلددل باإلشدراف علددة
هذا الرسالةل ولما قدمه لي من نصائح وتوجيها

در فدي لنجداز هدذا العمدل وايصداله للدة
در كبي ا
كان لها أث ا

العنايدة المرجددوإ سددائال المددولة جدل وعددال أن يجزيدده عنددا خيددر الجدزاح وأن ينفددع بعلمدده اإلسددالم والمسددلمين
لنه ولي ذلك والقادر عليه.
كمددا وأتقدددم بالشددكر الجزيددل لألسددتاذين الفالددلين الدددكتور  :أيمددن البدددارينل والدددكتور :سددليم الرجددوب
لتفلددلهما بقبددول ق د ارحإ هددذا الرسددالة فجزاهمددا اهلل خيددر الج دزاحل وبددارك فيهمددال ونف دع المسددلمين بعلمهمددال
وأسكل اهلل سبحانه وتعالة أن يجعلها في ميزان حسناتهما.
كمددا وأتقدددم بجزيددل الشددكر والعرف ددان للددة أسدداتذتي فددي مرحلت ددي البكددالوريوت والماجسددتيرل وكددذلك لل ددة
األخددوإ فددي مكتبددة مسددجد البي درإ الكبيددرل ولكددل مددن سدداهم بتددوفير كتددابل أو قدددم أي نددو مددن المسدداعدإل
فجزاهم اهلل خير الجزاح.
الباحثة
فخرية محمد علي بدر

ب

ﺍﻝﻤﻠﺨﺹ

ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﺩ ﺍﻝﻠﺅﻝﺅﻱ ﺍﻝﺤﻨﻔﻲ ،ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﺎﻝﻑ
ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺤﻨﻔﻲ ،ﻭﺍﺨﺘﺼﺕ ﺒﺄﺒﻭﺍﺏ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻭﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻝﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻝﺴﻴﺭ.

ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﺩ ،ﻤﻥ ﺃﻤﻬـﺎﺕ ﻜﺘـﺏ
ﺍﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﻝﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺴﺘﻘل ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻬل ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺤﻨﻔﻲ ،ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﺎﻝﻑ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺤﻨﻔﻲ "ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﺍﻝﺸﻴﺒﺎﻨﻲ ﻭﺯﻓﺭ" ﻓﻲ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻌﺒـﺎﺩﺍﺕ
ﻭﻤﺴﺄﻝﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺴﺘﺔ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺴﺒﻌﺔ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﻥ
ﺴﻴﺭ.
ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻝﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻝ 
ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺘﺤﻠﻠﻬﺎ ﻭﺘﻘﺎﺭﻥ
ﺹ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﺩ ﻭﺘﺒ ﻴﻥ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻭﻤﻨﻬﺠﻪ.
ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺨ 

ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ:
ﻥ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﺩ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﻔﻘﻬﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺃﺴﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ،ﻭﺃ ﹼﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ
ﺃ
ﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻝﻬﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ،ﻭﺃ 
ﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺯﻴـﺎﺩ ﻗـﺩ
ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻩ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﺕ ﺃﺜﺭﺍ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓﻴﻤﻥ ﺘﻼﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻭﺘﺒ ﻴﻥ ﺃ 
ﺠﻤﻊ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭﺤﻔﻅﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﻤﺤ ﺩﺜ ﹰﺎ ﺠﻠﻴﻼ.

ج

ﺠﻊ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺒﺤـﺎﺙ
ﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸ ﹼﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻨﻭﺍﺓ ﺘﺸ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭ 
ﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﹼﻠﻕ ﺒﻔﻘﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ .ﺨﺼﻭﺼ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺴـﺎﺌل
ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻘﹰﺎ ﻭﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴ ﹰ
ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﻤﻬﺎﺕ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺤﻨﻔﻲ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺨﺎﻝﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺤﻨﻔﻲ ،ﺤﻴـﺙ ﺘﺒـﺭﺯ
ﺫﻝﻙ ﺘﻤ ﻴﺯﻩ ﻭﺘﻔ ﺭﺩﻩ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻋﻤل ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﺅﻝﻔﺎﺘﻪ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺃﻋﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ،
ﻥ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ
ﻥ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻜﻨﻭﺯﻩ ﻝﻥ ﺘﻨﻘﻁـﻊ ﺃﺒـﺩﺍ ،ﻭﺃ 
ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺫﻝﻙ ﺨﺩﻤﺔ ﻝﻠﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻷ 
ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻭﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺃﻤﺭ ﻤﻠﺢ ﺤﺘﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ.

د

The Jurisprudence Provisions of Dispute between Al-Hasan Ibn
Ziad Al-Loloi and the Imams of the Hanafi School “Madhhab”
Prepared by: Fakhrieh Mohammad Ali Badaer

Supervised by: Jamal Abdel Jalil Saleh

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.



According to the study findings, the researcher recommends more comprehensive and indepth 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.

و

المقدمة:
ا لحمد هلل رب العالمينل والصالإ والسالم علة نبيه الكريم محمد -ص -المبعود رحمة
للعالمينل هاديا ومعلما ومرشدا للة الطري القويمل وعلة آله وصحبه الطيبينل ومن سار علة نهجهم
واقتدى أثرهم واستن بسنتهم للة يوم الدين وبعد.
جل شكنهل قد أكرم عبادا بزن ازل الشريعة السمحة لتخرج النات من ظلما
فز ان اهلل ا

الكفر

والجهل والشقاح للة نور اإليمان والعلم والسعادإل فخال البشر هو الذي يعلم ما يصلح أحوالهم في
أمور الدين والدنيا.
وقد أتم اهلل نعمته علة عبادا بك ن بعد لهم خير األنام ليعلمهم تلك الشريعةل فكان النات في
سعادإ وهناح باتبا هديه في طريقهم للة السعادإ األبديةل ولن ينالوا ب يرها لال التعاسة والشقاح وسوح
العاقبة و شدإ البالح.
ويبينون أحكامهل فكان
يسر لها رجاالل يعتنون بهذا الدينل ا
ومن نعمته علة هذا األمةل أن ا

علم الفقه وأصوله من أهم العلوم وأشرفها وأنفعهال حيد يتعرف به طر استنباط األحكام العملية من
أدلتها التفصيلية فمن ألم بهذا العلمل كان ُملما بمدارك المجتهدينل ذا بصيرإ بكحكام االستنباط.
تعتز وتفتخر
لذا كان لبعض األمم تراد فكري وحلاري تعتز به وتفخر فزن األمة اإلسالمية ا
تميز
بتراثها الفقهي المجيد الذي يعتبر ثروإ علمية فريدإ في تاريخ البشريةل فقد ا

بالمولوعية

والمرونةل ومراعاإ المصلحة العامة والخاصة في عدل وانصاف.
وهذا الثروإ العظيمة التي قام
اشتمل

عليه من آراح ونظريا

علة المصادر التشريعية األصلية من الكتاب والسنةل وما

مختلفة يعود الفلل فيها للة جهود عدد من الفقهاح علة مدى عدإ

قرون أخلصوا للعلم لخالصا ناد ار.
ومن هؤالح الفقهاح اإلمام الحسن بن زياد اللؤلؤي الذي كان له دور في حفظ المذهب الحنفيل
حيد كان عالما براويا

أبي حنيفة.

محب للسنة وأتباعهال وكان كما قال عنه العلماح :المقدم
واإلمام الحسن بن زياد فقيه مجتهدل
ا

في السؤال والتفريع كما سنرى.

ز

لذلك أثر القيام بدراسة شاملة تبين مكانته وأثرال وتتعرض لحياته وكتبه وصفاته العلمية
والخلقيةل ويؤكد أهمية البحد في هذا المولو عدإ أسباب ومبر ار :
أسباب اختيار الموضوع:
ويعود اختياري لهذا لمولو للة ما يكتي:
أوال :الكشف عن بعض جوانب تراثنا الفقهي.
ثانيا :القيام بواجب الوفاح نحو فقهائنا األعالم ببيان فللهم في حفظ هذا الدين وبيان أحكامه.
ثالثا :رغبتي الشديدإ لدراسة علم الفقهل حيد من خالله أتعرف علة أحكام ومسائل تفيدني في فهم
عبا ار

الفقهاح ومصطلحاتهمل حيد لن الكتب التي هي محل البحد من أهم كتب علم الفقه

التي ال يست ني عنها أحد.
رابعا :بيان منزلة فقهاح المذهب الحنفي وفللهم في حفظ المذهب.
خامسا :ألن هذا اإلمام لم ُيدرت حتة اآلن دراسة شاملة تبين مكانته وأثرا وتتعرض لحياته وكتبه
وصفاته العلمية والخلقيةل فكحبب

أن اكتب له هذا البحد لعدم وجود دراسة مستقلة عنه.

سادسا :جمع المسائل التي اجتهد اإلمام الحسن بن زياد فيها من مؤلفا

المذهب الحنفي في مؤلف

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

ح

الدراسات السابقة:
تاريخ التشريع اإلسالميل وكتب التراجم والطبقا

كتب المحدثون عنه في الكتب التي تناول

وكتب الف قه ورسالة للشيخ عبد الستار الدباغل بعنوان الحسن بن زياد وفقهه بين معاصريهل وهي عبارإ
عن دراسة مقارنة لصور من فقه اإلمام في أبواب الفقه اإلسالميل الحنفي والمالكي والشافعي
والحنبليل أي لم تقتصر علة الفقه الحنفي فقط .أما رسالتي فقد اقتصر فقط علة دراسة مقارنة
داخل المذهب الحنفي فقط الحسن بن زياد وأئمة المذهب الحنفي.

منهجية البحث:
وسكعتمد في البحد علة ما يكتي:
محل الدراسة في هذا الرسالة الكتب في أصول
أوال :دراسة مسائل البحد من كتب الفقه القديمة وكان ا
المذهب الحنفي وهي:
 .1كتاب الهداية وشرحها للمرغيناني .2 .كتاب تبين الحقائ للزيلعي  .3بدائع الصنائع للكاساني
 .4تحفة الفقهاح للسمرقندي
 .7المبسوط للسرخسي.

 .5فتح القدير البن الهمام

 .6حاشية ابن عابدين البن عابدين

 .8البحر الرائ البن نجيم

ثانيا :استخراج رأي اإلمام الذي قاله مثل :وقال الحسن بن زياد .وغيرها من األلفاظ مثل :وخالف
الحسن بن زياد.
ثالثا :ذكر دليل اإلمام الذي استند اليه في الحكم الذي ذهب لليه.
رابعا :مقارنة رأي اإلمام بآراح بقية فقهاح المذهب الحنفي “ أبي حنيفةل أبي يوسفل محمد بن الحسن
الشيبانيل وزفر”.
خامسا :لتبا المنهش الوصفي التحليلي االستقرائي.
سادسا :ذكر أهم األدلة التي اعتمدوها في الحكم الشرعي الذي وصلوا اليه سواح أكان نقليا أو عقليا.
سابعا :مناقشة األقوال مناقشة علمية مستندإ لألدلةل والترجيح حسب األدلة الشرعية.
ثامنا :التزم

في ترتيب الفصول والمباحد حسب ورودها في كتب الحنفية.

تاسعا :عزو اآليا

القرآنية للة مكانها في المصحف الشريف.
ط

عاش ار :تخريش األحاديد :لذا كان في الصحيحين “البخاري ومسلم“ "أكتفي بذكر المرجع أما لذا كان
في الكتب األخرى فكبين درجة الحديد وأقوال العلماح المختصين في ذلك.
حادي عشر :الترجمة لألعالم غير المشهورين بزيجازل بذكر العلم ونسبه وتاريخ وفاته وأهم مؤلفاته
ومصادر ترجمته.
ثاني عشر :توليح وشر معاني الكلما

والمصطلحا

 .1عمل مسارد.
أ .مسرد اآليا

القرآنية.

ب .مسرد األحاديد واآلثار.
ج .مسرد األعالم.
د .مسرد المصطلحا .
و .مسرد المصادر والمراجع.
ز .مسرد المولوعا .

ي

ال ريبة.

خطة البحث:
تتكون هذا الدراسة من األقسام اآلتية:
أول :المقدمة :وتحدث
الكتابة فيهل والدراسا

وعما سعي
فيها عن أهمية هذا البحدل ا

السابقة في المولو ل ومنهجية البحدل للافة للة ذكر محتويا

بزيجاز.
ثاني ا :الفصل األول :عصر اإلمام الحسن بن زياد اللؤلؤي وحياته.
المبحد األول :عصر الحسن بن زياد اللؤلؤي وفيه ثالثة مطالب.
ياسية.
الس ا
المطلب األول :عصر الحسن بن زياد من الناحية ا

المطلب الثاني :عصر الحسن بن زياد من الناحية االجتماعية.
الثقافية.
المطلب الثالد :عصر الحسن بن زياد من الناحية
ا

المبحد الثاني :حياإ الحسن بن زياد وآثارا وفيه خمسة مطالب.
المطلب األول :نشكإ الحسن بن زياد وتطور حياته.
المطلب الثاني :طلبه للعلم.
المطلب الثالد :الحسن بن زياد بين شيوخه وأصحابه وتالميذا.
المطلب الرابع :مكونا

للة معالجتهل مع بيان مبر ار

شخصية الحسن بن زياد.

المطلب الخامت :آثار الحسن بن زياد.
الفصل الثاني :الحسن بن زياد فقيه ا.
المبحد األول :أصول الحسن بن زياد وفيه ثمانية مطالب:
المطلب األول :القرآن الكريم.
المطلب الثاني :السنة النبوية.
المطلب الثالد :اإلجما .
المطلب الرابع :قول الصحابي.
المطلب الخامت :القيات.
المطلب السادت :االستحسان.
ك

البحد

المطلب السابع :العرف
المطلب الثامن :االستصحاب.
المبحد الثاني :مكانة الحسن بن زياد في االجتهاد واإلفتاح وفيه أربعة مطالب.
المطلب األول :مكانة الحسن بن زياد في االجتهاد.
المطلب الثاني :مكانة الحسن بن زياد في اإلفتاح.
المطلب الثالد :القول الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي.
المطلب الرابع :بعض المسائل التي أفتة بها الحسن بن زياد.
المبحد الثالد :أ ثر الحسن بن زياد في الفقه الحنفي وفيه خمسة مطالب:
المطلب األول :التعريف بالمذهب الحنفي.
المطلب الثاني :أثر الحسن بن زياد في الرواية.
المطلب الثالد :أ ثر الحسن بن زياد في التخريش.
المطلب الرابع :أ ثر الحسن بن زياد في التفريع.
المطلب الخامت :مكانة الحسن بن زياد في المذهب واعتماد آرائه.
الفصل الثالث :األحكام الفقهية التي خالف فيها الحسن بن زياد أئمة المذهب الحنفي ويشتمل على
أربعة مباحث:
المبحد األول :األحكام الفقهية المتعلقة بالعبادا  .وقسمته للة سبعة مطالب
المطلب األول :غسل الجمعة لليوم ال للصالإ.
المطلب الثاني :االختالف في مقدار المفروض في مسح الرأت.
المطلب الثالد :لذا علم المسافر أ ان مع أحد الرفقاح ماح فال يطلبه ويتيمم.

المطلب الرابع :هل البسملة من الفاتحة أم ال؟.
المطلب الخامت :اختالفهم في آخر وق

العصر.

المطلب السادت :في من يقف بعرفة حتة طلع فجر اليوم العاشر فعليه دم.
المطلب السادت :أمر مسافر أه له بالتلحية عنه فهل يلحوا قبل صالإ لمامه أم قبل صالإ لمامهم
مكان الذبح؟
المبحد الثاني :األحكام الفقهية المتعلقة بالمعامال  .وقسمته للة مطلبين
المطلب األول :لو اشترى أحد الشريكين بماله وهلك مال اآلخر فهل الشركة شركة عقد أو ملك.
ل

المطلب الثاني :زيادإ قيمة الهبة دون زيادإ عينها ال يمنع الرجو فيها.
المبحد الثالد :األحكام الفقهية المتعلقة بكحكام األسرإ .وقسمته للة ستة مطالب
المطلب األول :خيار المرأإ في الكفاحإ الزوجية.
األمية بالجدإ القربة األبوية.
المطلب الثاني :االختالف في حجب الجدإ البعدى ا
المطلب الثالد :للة من يرجع المال الموقوف من موروثه الذي ما

في مدإ االنتظار.

المطلب الرابع :االختالف في كيفية توريد ذوو األرحام.
المطلب الخامت :في توريد أعمام األب ألم وعماته وأخواله وخالته من ذوو األرحام.
المطلب السادت :في رجل قذف زوجته في صحت ه والعنها في مرله ثم ما

اترثه أم ال ؟

المبحد الرابع :األحكام الفقهية المتعلقة بالحدود والقصاص والسير .وقسمته للة سبعة مطالب
المطلب األول :لذا لم تقبل شهادإ الشهود بزنا متقادم حدوا حد القذف.
المطلب الثاني :جواز ل كراا المتهم باللرب لإلقرار بالسرقة.
المطلب الثالد :االختالف في نصاب القطع في جريمة الحرابة.
المطلب الرابع :من دخل الحرب راجال فاشترى فرسا أ و وهب له فقاتل عليه فله سهم فارت أم راجل؟
المطلب الخامت :لو حاصر العدو المسلمين وطلب الموادعة علة مال أيدفعه المسلمون لليه أم ال؟
المطلب السادت :لذا تترت األعداح بكسرى المسلمين في أثناح الحرب أيجوز رميهم أم ال ؟
ال لمن لقي قتاال وحلر الموقعة.
المطلب السابع :ال غنيمة ل ا
الخاتمة :وفيها أبرز النتائش والتوصيا
المسارد:
مسرد :اآليا

القرآنية.

مسرد :األحاديد النبوية واآلثار.
مسرد :األعالم.
مسرد :المصطلحا .
مسرد :المصادر والمراجع.
مسرد :المولوعا .

م

الفصل األول
عصر الحسن بن زياد وحياته
المبحد األول :عصر الحسن بن زياد.
ياسية.
الس ا
المطلب األول :عصر الحسن بن زياد من الناحية ا

الفر األول :قيام الدولة العباسية.
الفر الثاني :األخطار الداخلية.

الفر الثالد :الخلفاح العباسيون الذين عاصرهم الحسن بن زياد.
الفر الرابع :حالة الفقهاح في العصر العباسي األول.
الفر الخامت :األخطار الخارجية.
المطلب الثاني :عصر الحسن بن زياد من الناحية االجتماعية.
الثقافية.
المطلب الثالد :عصر الحسن بن زياد من الناحية
ا

المبحد الثاني :حياإ اإلمام الحسن بن زياد وآثارا.

المطلب األول :نشكإ الحسن بن زياد وتطور حياته.
الفر األول :اسمه ونسبه.
الفر الثاني :مولدا وموطنه.
الفر الثالد :لقبه وكنيته.
المطلب الثاني :طلبه للعلم.
الفر األول :الحسن بن زياد أستاذا.
الفر الثاني :توليته للقلاح.
الفر الثالد :وفاته وثناح العلماح عليه.
المطلب الثالد :الحسن بن زياد بين شيوخه وأصحابه وتالميذا.
الفر األول :شيوخ اإلمام الحسن بن زياد.
الفر الثاني :محمد الشيباني أبرز أصحابه.
الفر الثالد :تالميذ الحسن بن زياد.
المطلب الرابع :مكونا

شخصية الحسن بن زياد.
1

الفر األول :مكونا

الحسن الخلقية.

الفر الثاني :صفا

الحسن العقلية.

المطلب الخامت :آثار الحسن بن زياد.

2

المبحث األول :عصر الحسن بن زياد.
المطلب األول :عصر الحسن بن زياد من الناحية السياسية.
الفرع األول :قيام الدولة العباسية.
ال ُب د ددد قب د ددل الح د ددديد ع د ددن حي د دداإ اإلم د ددام الحس د ددن ب د ددن زي د دداد –رحم د دده اهلل -م د ددن للق د دداح الل د ددوح
لمد ددا لهد ددا مد ددن آثد ددار
علد ددة الحقبد ددة الزمنيد ددة التد ددي عاشد ددها مد ددن ا
الن د دواحي السياسد ددية واالجتماعيدددة والثقافيدددة؛ ا

در بال د د دا ف د ددي
ألن لبيئ د ددة اإلنسد د دان أث د د ا
ب د ددارزإ ف د ددي حي د دداإ أي ف د ددرد م د ددن أفد د دراد المجتم د ددع اإلنسد د دانيل وذلد د دك ا
نشكته وتكوينهل وبروز ميولهل فهو يتكثار بمعطياتها سلبا وايجابا.
ل د ددذلك ال ُبد د د ادد مدد ددن الحدد ددديد عدد ددن هدد ددذا الن د د دواحي فد د ددي حيدد دداإ اإلمدد ددام للوقد د ددوف علد د ددة الظد د ددروف
واألحوال التي أحاط به عند اجتهادا.
ولد ددد الحسد ددن بد ددن زيد دداد فد ددي الكوفد ددةل وتنقد ددل بينهد ددا وبد ددين ب د دددادل لذن فد ددالع ار ه د دي البيئد ددة التد ددي

العب د دات
عد دداح الحسد ددن بد ددن زيد دداد فيهد ددا ُجد د ادل حياتد دده تح د د ظد ددل الخالفد ددة العباسد د اديةل التد ددي تُنسد ددب للد ددة ا
دور كبي د د ار فد ددي
ا
مؤس د دت هد ددذا األس د درإ العباسد د ادية التد ددي لعب د د
بد ددن عبد ددد المطلد ددب عد د ادم الرسد ددول – ص-ل ا
دب د د دروا
الت د دداريخ اإلس د ددالميل الت د ددي تم اكند د د م د ددن اإلطاحد د ددة ب د د
داألمويين والقل د دداح عل د ددة دول د ددتهم بع د ددد أن ا
ا
دع د ددوإ سد د درية واس د ددعة النط د ددا ل د د اددهم دامد د د حد د دوالي ثُل د ددد ق د ددرن تقريب د ددال ول د د ادم لل د ددة ص د ددفوفها ك د ددل

لألمويين.1
المعادية
ا
العناصر ُ
[

 .1الشدديبانيل أبددو الحسددن علددي بددن أبددي الكددرم بددن محمددد بددن عبددد الك دريمل الكامددل فددي التدداريخل ج5ل ص 67ل تحقي د ل عبددد اهلل

3

الفرع الثاني :األخطار الداخلية.
داخليدة ل اددهمل وكاند
األمويين للدة قيدام ع اددإ ثدو ار
العباسيون تجاا
أد السياسة التي اتابعها
ا
ا
ا
ا
1
أمددالهم التددي
هددذا الثادو ار قددد صدددر مددن عناصددر مختلفددة مددن العددرب والزنادقددة والعلد ا
دويين الددذين خابد ا
العباسيين واجهدوا الثادائرين علديهم
أن
ا
قليتهمل لال ا
بكن بني العبات جاحوا لنصرتهم والدفا عن ا
اعتقدوها ا
بحزم وعزم.2

الهامد دةل
الس ددفا للددة أه ددل الكوفددة؛ ا
ولددم يطمددئن ا
ألنه ددم أصددحاب علدديل ول ددم ُيسددند لل دديهم األمددور ا
ألنبارل واتاخذ بها مق ار له اسماا الهاشمية3ل وكان ذلك سنة 134هد.4
فانتقل للة ا ا
ديين أنفس د د دهم علد د ددة
تعرل د د د الدولد د ددة العباسد د د ادية لخطد د ددر آخد د ددرل وهد د ددو خطد د ددر ص د د د ار العباسد د د ا
و ا
السياس د ددة ف د ددي كثي د ددر م د ددن األحي د ددانل
الخالف د ددةل لال أن ا
الدول د ددة اس د ددتطاع دف د ددع ه د ددذا الخط د ددر بالحيل د ددة و ا
يقس د دمون فت د درإ الحكد ددم
وبد ددذلك امتد د ادد حكد ددم العباسد د ا
ديين مدددن سد ددنة 132هد د د للد ددة سد ددنة 656هد د د .والمؤرخد ددون ا
العباسي للة عدإ عصور كما سيكتي في الفر اآلتي.5

الفرع الثالث :الخلفاء العباسيون الذين عاصرهم الحسن بن زياد
سكتحدد في هذا المبحد عن خلفداح العصدر العباسدي األول الدذي عداح فيده اإلمدام الحسدن بدن
زيددادل وق ددد تددولاة الخالف ددة ف ددي هددذا الفتد درإ تس ددعة خلفدداحل س ددبعة مددنهم عاص ددروا اإلم ددام الحسددن ب ددن زي دداد.

وسدكذكرهم حسددب الترتيددب الزمنددي ومدددإ ُحكددم كددل واحددد مددنهم مددن عددام (132ه د218 -ه د)ل ونسددبهم للددة
العبات بن عبد المطلب القرشي الهاشمي.

 1زندقة الزنادي والزندي هو الذي ال يؤمن باآلخرإ وبالربوبيةل وزند القائل ببقاح الدهر فارسي ُمعربل وهو بالفارسية زندكراي
يقول بدوام الدهرل وزندي ليت من كالم العرب والجمع الزنادقة واإلسم الزندقة .ابن منظورل محمد بن مكرمل لسان العربل
ج11ل ص 147ل دار صادرل بيرو .الفراهيديل العينل الخليل بن أحمدل تحقي ل مهدي المخزومي وابراهيم السامرائيل ج5ل
ص 255ل دار مكتبة الهالل.

 2الطبريل تاريخ الطبريل ج .4ص .368

السددفا بالكوفددة؛ وذلددك أنا ده لمددا ولددي الخالفددة نددزل بقصددر ابددن هبي درإ وأتد ادم بندداحا وجعلدده مدين دة وسد ادماها
 3الهاشددمية :مدينددة بناهددا ا
الهاشددميةل وفيهددا ُحددبت المنصددور عبددد اهلل بددن حسددن بددن حسددن بددن علددي بددن أبددي طالددب ومددن كددان معدده مددن أهددل بيتدده .يدداقو
الحمويل أبو عبد اهللل معجم البلدانل ج5ل ص .383دار الفكرل بيرو  .اليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل ج2ل ص.358

 4الذهبيل شمت الدين محمد بن أحمد بن عثمانل العبر في خبر من غبرل ج1ل ص 181تحقي ل صال الدين المنجد .مطبعة
حكومة الكوي ل الكوي ل ط2ل 1384م .الطبريل تاريخ الطبريل ج4ل ص  .363ابن خلدونل تاريخ ابن خلدونلج3ل

ص.227

 5الذهبيل تاريخ اإلسالمل ج8ل ص .343اليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل ج2ل ص.352

4

خلفاء العصر العباسي األول.
أو ال :أبو العباس السفاح (231-231هـ).

محمدد بدن علدي بدن عبدد اهلل بدن عبدات بدن عبدد المطلدب بدن هاشدم
هدو أبدو العبدات عبدد اهلل بدن ا
بن عبد مناف بن قصي .ولد سنة 114هد بالحميمة1ل كان مشهو ار بجودال وبويع بالخالفدة يدوم الخمديت
لثالد عشرإ خلد

مدن ربيدع األول (سدنة 132ه د)ل ولدم يدزل خليفدة للدة أن تدوفة بالجددري 2سدنة 136ه د

فتكون خالفته أربع سنوا

وتسعة أشهر.3

السدفا الكوفدة أوال ثد ادم
وقدد حددد فدي عهددا لصددالحا داخليدةل وكاند قاعددإ الخالفدة فددي عهدد ا
ألنبارل وهي التي ما فيها.4
ثم انتقل أخي ار للة ا ا
انتقل منها للة الحيرإ ا
ثانيا :أبو جعفر المنصور (251-231هـ)
محمددد بددن عل ددي الملقددب بالمنصددورل ولد دد سددنة خم دت وتس ددعينل طلددب العل ددمل
هددو عبددد اهلل ب ددن ا
ولرب في اآلفا ورأى البالدل كان مهيبا شجاعا ذا رأي وحزم .وكان حريصدا علدة المدالل تاركدا اللهدو

النهدار وينظدر فدي مصدالح
الندات أول ا
واللعبل ذا فقه وأدب وعلمل كدان صدحيح االسدالمل يهدتم بمصدالح ا
يعدا المؤرخون المؤست الحقيقدي للدولدة العباس اديةل تدوافة فدي ذي
أهله آخرال توالة الخالفة سنة 136هدل ا
الحجة 158هدل فكان

مدإ خالفته اثنتين وعشرين سنة.5
ا

ثالث ا :المهدي211-251( :هـ)
دي الهاشدميل ولدد سددنة
محمدد بدن علددي بدن عبدد اهلل بدن ا
محمدد بدن عبدد اهلل بدن ا
هدو ا
العبدات القرش ا
دكدبل لُقددب بالمهددديل تددوالة
سددبع وعش درين ومائددةل كددان ج دوادا مقددداما محبوبددا للددة رعيتددهل طلددب العلددم وتد ا
 1الحميمة تص ير الحمة وهي بلد من أرض الشراا في أطراف الشام منزل بني العبات .الحمويل معجم البلدانل ج2ل ص 317ل

األندلسيل أبو عبيدل عبد اهلل بن عبد العزيزل معجم ما استعجمل ج1ل ص463ل تحقي ل مصطفة السقال عالم الكتبل

بيرو ل 1413هدل ط .3ابن منظورل لسان العربل ج12ل ص152ل مادإ (حمم).

( 2جدر) أصابه الج دري والجدري بلم الجيم وفتحها قرو في البدن تنقط وتقيحل والجدري يصيب اإلنسان فيتفر في الجسد.

الفيروز أباديل محمد بن يعقوبل القاموت المحيطل ج1ل ص 462ل مؤسسة الرسالةل بيرو ل ابن منظورل لسان العربل

مادإل جدرل ج4ل ص.121

 3اليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل ج2ل ص  .362المكيل سمط النجوم العواليل ج3ل ص  .371ابن كثيرل اسماعيل بن عمر ابن
كثير القرشي أبو الفداحل البداية والنهايةل ج1ل ص 58ل مكتبة المعارفل بيرو .

 4اليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل ج2ل ص  .358الذهبيل تاريخ اإلسالمل ج8ل ص .348

 5المكيل سمط النجوم العواليل ج3ل ص  .385ابن كثيرل البداية والنهايةل ج11ل ص  .61اليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل ج2ل
ص .364

5

ورد المظ ددالم لل ددة
الخالف ددة س ددنة 158هد ددل وج ددد خ ازن ددة الدول ددة ع ددامرإ ب دداألموالل فبس ددط ي دددا ف ددي العط دداح ا
وقرب العلويين منهل قام بزصالحا داخلية كثيرإل توافة سنة 163هد.1
أصحابها ا

[

رابعا :الهادي (271-211هـ)
محمدد بدن علدي بدن عبدد اهلل بدن العبدات بدن
محمد بن المنصور عبدد اهلل بدن ا
موسة بن المهدي ا
عبد المطلب بن هاشمل ولد بالريل سنة س وأربعين ومائدةل كدان شدجاعا فصديحا لسدنا أديبدا مهيبدال كدرا

تدخل النساح في شؤون الدولةل تولاة الخالفة سنة 163ل توافة في ربيع األول سنة 171هد.2
خامسا :الرشيد (213-271هـ)

دالري سددنة 148ه ددل مددن أنبددل الخلفدداح وأحشددم
محمدددل ولددد بد ا
محمددد بددن عبددد اهلل بددن ا
هددارون بددن ا
الملوكل كان ذا حش وجها د وغزو وشجاعة ورأيل وفصداحة وعلدم وبصدر بكعبداح الخالفدةل كدان لده نظدر
دش عامددال يحددب العلمدداحل ويعظددم حرمددا
فددي األدب والفقددهل كددان عندددما تددولاة الخالفددة ي ددزو عامددا ويحد ا
الدددينل ويددب ض الجدددل والكددالم ويبكددي علددة نفسدده ولهددوا وذنوبدده لذا وعددظل تددولاة الخالفددة سددنة 171ه ددل

توافة في جمادى األخرى سنة 133هد.3

[

سادس ا :األمين (211-213هـ)
محمد بن عبد اهلل ولد سدنة سدبعين ومائدةل بايعده والددا الرشديد بواليدة العهدد
محمد بن هارون بن ا
ا
فددي سددنة خمددت وسددبعين ولقبدده األمددينل كددان كثيددر اللهددو واللعددبل فصدديحال أديبددال تددوالة الخالفددة سددنة

133ه ددل كثد در ف ددي عهدددا الف ددتن بس ددبب الصد د ار بيندده وب ددين أخي دده الم ددكمونل انتهددة األم ددر بمقتل دده س ددنة
138هد.4

 1المكيل سمط النجوم العواليل ج3ل ص  .383ابن خلدونل تاريخ ابن خلدونل ج3ل ص  .248اليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل
ج2ل ص .332

 2المكيل سمط النجوم العواليل ج3ل ص  .337ابن خلدونل تاريخ ابن خلدونل ج3ل ص  .272-263-262السيوطيل تاريخ
الخلفاحل ج1ل ص.273

 3المكيل سمط النجوم العواليل ج3ل ص .413اليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل ج2ل ص .417السيوطيل تاريخ الخلفاحلج1ل
ص .273ابن األثيرل البداية والنهايةل ج11ل ص.153

 4المكيل سمط النجوم العواليل ج3ل ص .427اليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل ج2ل ص .433السيوطيل تاريخ الخلفاحل ج1ل
ص.383
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سابعا :المأمون (121-211هـ)
محمددد بددن عبددد اهللل ولددد سددنة سددبعين ومائددةل تددوالة الخالفددة فددي المحددرم
عبددد اهلل بددن هددارون بدن ا
بالس دنة الصددحيحةل كددان
سددنة 138ه ددل وقددد مددال للددة رأي العلددويين فت درإل كددان فيدده تشد اديع واعت دزال وجهددل ا

النحدو والكددالمل كدان صدداحب رأي
يحدب العلدمل ويحفددظ القدرآنل لدده اطادال بعلددوم ع اددإ مثددل الفقده والطددب و ا
وعقل وهيبة وحلمل توفاة في رجب سنة 218هد.1
[

الفرع الرابع :حالة الفقهاء في العصر العباسي األول:
أولا :أمان يحيى الطالبي وموقف الحسن بن زياد منه.
أمندهل فكرسدل
يكخذ المؤرخون علة أبي جعفر المنصور اأنه غدر بعمه عبد اهلل بن علي بعدد أن ا
أبددا مسددلم الخرسدداني للددة قتددال عمدده عبددد اهلل بددن علددي2ل فهزمدده وجمددع ال نددائم مددن عسددكرال وبعددد م دوالا

3
الرعاح فكيف أخون األموال.4
لجمعها ف لب أبو مسلم من ذلك .وقال أنا أمين علة ا

لمآخددذ أيلددا :أن أبددا جعفددر غدددر بددابن هبي درإ 5وقددد أعطدداا األ امددانل ولددم يبددد مندده مددا يدددعو
ومددن ا ا
للة ال در والفتك بهل وغدر بكبي مسلم الخرساني بعد أن طمكنه.6

 1المكيل سمط النجوم العواليل ج3ل ص .437اليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل ج2ل ص444ل السيوطيل تاريخ الخلفاحل ج1ل
ص.316

2
السفا حرب مروان
عبد اهلل بن علي بن عبد اهلل بن العبات بن عبد المطلب الهاشمي عم أبي جعفر المنصورل والا أبو العبات ا
بن محمدل وعهد له بكن يجعله خليفة علة بالد الشام لن قتل مروانل فسار عبد اهلل للة مروان فقتله واستولة علة بالد الشام

السفا ل اليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل ج2ل ص345ل الذهبيل سير أعالم النبالحل ج6ل ص .161
طوال خالفة ا
  3عبد الرحمن بن مسلمل الخرساني األميرل صاحب الدعوإ وهازم جيوح الدولة األمويةل القائم بزنشاح الدولة العباسيةل كان من
أكبر الملوك في اإلسالمل كان فصيحا بالعربية وبالفارسيةل قيل مولدا في سنة مئةل وهو أول من سن للدولة لبت السوادل قتل

علة يد أبي جعفر المنصور سنة سبع وثالثين ومائة .الذهبيل سير أعالم النبالحل ج3ل ص  .48ابن خلدونل تاريخ ابن

خلدونل ج3ل ص  .226ابن كثيرل البداية والنهايةل ج11ل ص .72-67

 4المكديل سدمط النجددوم العدواليل ج3ل ص  .372ابددن خلددونل تدداريخ ابدن خلدددونل ج3ل ص233ل المسدعودي علددي بدن الحسددنل
مروج الذهب ومعادن الجوهرل ج1ل ص 317ل دار الفكر بيرو ل ط1ل 1417هدل 1337م.

 . 5يزيد بن عمرو بن هبيرإ األميرل أبو خالد ال ازويل ولد سنة (87هد)ل تولي الع ار ل كان سخيال جوادال بطالل شجاعال خطيبال

أمن ده سددنة 132هد د .الددذهبيل تدداريخ اإلسددالمل ج8ل ص .567ابددن خلدددونل تدداريخ ابددن
بلي ددال قتلدده أبددو جعفددر المنصددور بعددد أن ا
خلدونل ج3ل ص221ل اليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل ج2ل ص.353

 6ابدن خلدددونل تدداريخ ابددن خلدددونل ج3ل ص  .274ابددن كثيدرل البدايددة والنهايددةل ج11ل ص  .71-63الحنبلدديل شددذ ار
ج1ل ص.131
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الددذهبل

طده أماندا ليحيدة بدن عبدد اهلل بدن الحسدن 1فكجداب يحيدة
ومن ذلك ما فعله الرشيد الدذي كتدب بخ ا

محمددد بددن الحسددن الشدديباني والحسددن بددن زيدداد
علددة األم دان بخددط الرشدديد وشددهادإ القلدداإ والفقهدداح ومددنهم ا
دب
اللؤلددؤيل فكتددب لدده الرشدديد بددذلكل وبعثدده مددع الهدددايا وقدددم يحيددة مددع الفلددلل فلقيدده الرشدديد بكددل مددا أحد ا
وأفاض عليه العطاحل وعظم

ثم أن الرشيد حبت يحية للة أن هلك في حبسه.2
منزلة الفلل عندا ا

ثاني ا :موقف الفقهاء تجاه الخلفاء.
مقاومددة مدن الفقهداح والعلمدداح

السياسدة التدي قدام بهددا العباس اديون تجداا األمددويين وغيدرهمل القد
ا
لن ا
أنفسدهمل تمثلاد هدذا المقاومدة فيمددا صددر عدن بعدض الفقهداح مددن آراح تدتاهم بندي العبداتل ووالتهدم بددنقض

العهدودل وأخدذ األمدوال ب يدر حد ا ل ومدن ذلدك مدا حددد مدع اإلمدام األو ازعدي 3مدع عبدد اهلل بدن علدي -عددم
لمال من غير حقه وجعلته في غير أهله".4
ا
السفا  -اأنه قال ألبي جعفر ":أشهد أنك أخذ ا ا
وبددالرغم مددن ذلددك كال دهل ال يسددتطيع أحددد أن ينفددي اهتمددام ه دؤالح الخلفدداح بالد اددين وتك دريمهم ألهددل
العلددم وولددعهم فددي المناصددب العليددال كمددا فعددل الرشدديد مددع أبددي يوسددفل عندددما طلددب مندده أن يكتددب لدده

5
فكلف أبو يوسف كتاب الخراج.6
لمالية وما يتعل بها ل ا
كتابا جامعا لألحكام ا ا

 1يحية بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبل من أهل المدينةل أخو محمد بن لبراهيمل صار للة بالد الديلمل
ثم أمنة هارون الرشيد وكتب له أمانا وأشهدوا علة ذلك شهودال توفة في حبت أمير المؤمنين هارون .الب داديل أحمد علة
الخطيبل تاريخ ب دادل ص14ل ص111ل دار الكتب العلميةل بيرو ل لبنان.

 2ابن خلدونل تاريخ ابن خلدونل ج3ل ص .274

 3عبد الرحمن بن عمرو بن محمدل أبو عمرل ولد ببعلبكل نشك يتيمال أدب بنفسهل فهو عصاميل عاقلل ور ل عالمل قال يحية

بن معين" :العلماح أربعة :الثوريل أبو حنيفةل ومالكل واألوزاعيل توفة سنة سبعة وخمسين ومائة .ابن النديمل محمد بن لسحا ل
أبو الفرجل الفهرس ل ص 314ل دار المعرفةل بيرو ل 1378مل 1338م .المسعوديل مروج الذهبل ج1ل ص.316

 4ابن كثيرل البداية والنهايةل ج11ل ص .118

 5الكوثريل محمد زاهدل مناقب اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسنل ص38ل المكتبة األزهري للترادل
مصرل 1416هدل 1336م .أبو زهرإل أبو حنيفةل ص.174

 6لإلمام أبي يوسفل يعقوب بن لبراهيم بن حبيب بن سعد هذا الكتاب له فائدإ في بيان حالة اإلدارإ والسياسة في أوائل الدور
العباسي .زادال عبد اللطيف بن محمد رياض أسماح الكتبل ج1ل ص .141دار الفكرل دمش ل ط3ل 1413مل 1383م.

حاجي خليفةل كشف الظنون في أسماح الكتب والفنونل مصطفة بن عبد اهلل القسطنطيني الرومي الحنفيل ج2ل  .1415دار
الكتب العلميةل بيرو ل 1332مل 1413هد .الحنفيل مصطفة بن عبد اهلل القسطنطيني الحنفيل هدية العارفينل أسماح الكتب

والمؤلفين المصنفينل ج6ل ص318ل دار الكتب العلميةل بيرو ل 1332مل 1413هد.
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الفرع الخامس :األخطار الخارجية.
خاص دة مددن جيرانهددا الد ادروم والبي دزنطينينل الددذين قدداموا
الدولددة العباسد ادية ألخطددار كثي درإ
تعرل د
ا
ا
ا
أن
ممد ددا أدى لل ددة أن دار بيد ددنهم مع ددارك كثي د درإل لال ا
ب ددنقض العه ددود واإلغد ددارإ عل ددة الد ددبالد اإلس د ا
دالميةل ا

النصر وال لبة كان للمسلمين حيد أرغموا األعداح علة القبول بشروطهم.1
ا

درد كد ددل عد دددوان يقد ددع علد ددة أرلد ددها لتككيد ددد قد ددوإ الدولد ددة وتوطيد ددد
فد ددالجيوح اإلسد ددالمية كان د د تد د ا
دعائمهد د ددا وتخويد د ددف األعد د ددداحل ولد د ددم يكد د ددن هد د دددفها مد د ددن تلد د ددك الحد د ددروب توسد د دديع بقعد د ددة الدولد د ددة وت ييد د ددر

حدودها.2

الصداقة مع بعدض الددول األجنبيدة وذلدك لحمايدة نفسدها مدن
كذلك اتاخذ الدولة سياسة المودإ و ا
أخطار التحالف مع األمويين.3
تمي دز بالعمددل علددة تكسدديت
ديين فددي القددرن الثدداني الهجددري ا
ممددا سددب أن سياسددة العباسد ا
نسددتنتش ا
القوي دة
الدولددة العباسد اديةل وتوطيددد دعائمهددا والقلدداح علددة الخددارجين عليهددال وقددد نجح دوا فددي لقامددة دولددتهم ا
ألندلت.
وسيطرتها علة العالم اإلسالمي كاله ما عدا ا ا

دب فيهددا الحسددن بددن زيددادل وترعددر فددي ظالهددا حتددة
هددذا بعددض مالمددح الحيدداإ السياسددية التددي شد ا
الندات فدي ديدنهم ويفتديهم فدي أمدور حيداتهمل ونهجده فدي ذلدكل اتابدا الحد
صار من أشهر الفقهداحل يف اقده ا

والعدل واعزاز دين اهلل.

المطلب الثاني :عصر الحسن بن زياد من الناحية الجتماعية
أما من الناحية االجتماعية فزن من ينظر للة المجتمع اإلسالمي في القرن األول والثاني

الهجري يجدا مؤلفا من عناصر متباينة من حيد الجنت والل ة والعقيدإل ألنه يلم جميع الشعوب
التي انتشر فيها اإلسالم في تلك البالد المفتوحة المترامية األطرافل وهي مختلفة األصول والتقاليد

 1اليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل ج2ل ص  .467ابن خلدونل تاريخ ابن خلدونل ج3ل ص 231ل الشيبانيل الكامل في التاريخل
ج5ل ص .113

 2عزامل التاريخ اإلسالميل ص  .117أمينل لحة اإلسالمل ج1ل ص .353
 3اليعقوبيل تاريخ اليعقوبيل ج2ل ص .465
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والعادا 1ل فهناك العرب الفاتحونل وهناك الموالي 2الذين أظلهم اإلسالم في ظله وعاشوا تح

لوائهل

وهم أخالط من عناصر شتة لذ فيهم الفارسي والرومي والتركي من سائر األجنات التي دخل
اإلسالم وصار تح

حكمه .وقد استطا اإلسالم بمبادئه أن يمحوا العصبية الجنسية وأن ُيرسي

قواعد المساواإ بين النات جميعا.3

وقد عاح الحسن بن زياد في خلم هذا الحياإل وشاهد ذروإ الص ار بين العرب أنفسهم من
أمويين وعباسيين وعلويين وبين العرب والموالي.
المطلب الثالث :عصر الحسن بن زياد من الناحية الثقافية:
اقتددرن مدديالد الحسددن بددن زيدداد بظهددور نهلددة فكراي دة واسددعةل تعد اددد
المعارفل بفلل البارعين من رجال الفكر اإلسالمي في ذلك العصر.

وتنوع د
فيهددا العلددوم ا

فيهددا

العباسدي األول الدذي عداح فيده اإلمدام الحسدن
وقد ذكر المؤرخون أن الحياإ الفكرية في العصر ا
بن زياد كان مزدهرإ وقوية اجتاز مرحلة جمع المسدائل الجزئيدة المبعثدرإ فكاند هدذا النهلدة األسدات
الددذي قام د

منها:

4
ثم دة أسددباب كثي درإ كان د
عليدده الثقافددة اإلسددالمية فددي كافددة العصددور  .و ا

وراح هددذا النهلددة

السبب األول :كثرة العمران.
العباس ددي األول يتك د ادون م ددن عناص ددر متباين ددة م ددن حي ددد
ك ددان المجتم ددع اإلس ددالمي ف ددي العص ددر ا
الجددنت والعقيدددإ والل ددةل وكددان يت ددكالف مددن ع دددإ طبقددا ل ك ددان الخليفددة عل ددة رأت الطبقددا االجتماعي ددة

العاليددة تليدده أُس درته ثد ادم كبددار المددوظفين ثد ادم أهددل البي د الهاشددمي ثد ادم أتبددا ه دؤالح جميعددال وكددان بددين أهددل
الطبقة األخيرإ هذا ُجند الدولة والحرت والمقربون واألصدقاح والموالي والخدم.5

 1محمود شاكرل التاريخ اإلسالميل ج1ل ص27ل المكتب اإلسالميل بيرو ل ط2ل  1415هدل 1385م.

 2الموالي هم األرقاح من غير العرب الذين أعتقوا بعد لسالمهم أو هم األجاندب الدذين أسدلموال حيدد أطلد بندو أميدة لقدب المدوالي
علدة كددل مسدلم غيددر عربديل وعددرف العددرب المدوالي قبددل اإلسدالم وعندوا بهدم مددن انلددم مدن العددرب األحدرار للددة القبيلدة مددن غيددر

أبنائها عن طري الجوار أو التحالف .ابن منظورل لسان العربل ج15ل ص411ل تاج العروتل ج41ل ص.242
3

محمود شاكرل التاريخ اإلسالميل ج1ل ص .28أمينل لحة اإلسالمل ج1ل ص.52-19

 4يوسف العحل تاريخ عصر الخالفة العباسيةل ص53ل مراجعة وتنقيحل الدكتورل محمد أبو الفر العحل دار الفكر المعاصرل
بيرو ل لبنانل دار الفكرل دمش ل ط1ل 1418هد1382 -مل الدسوقيل اإلمام محمد بن الحسنل ص.61

 5أمينل لحة اإلسالمل ج1ل ص  .162القطانل تاريخ التشريع اإلسالميل ص.326-325
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األرقاح وهم الذين كانوا أرقاح ب ض النظر عن أصدولهم سدواح أكدانوا عربدا
وكان أكثر الخدم من ا
ثم أُعتقوال فهم من شعوب غير مسلمة سواح انتزعوا قس ار من بالدهدم أو أُسدروا فدي الحدرب أو
أم عجمال ا
مكاندةل وذلدك ب دض النظدر عدن أصدولهم

لمال أو تبنوا من قبل أحدد أو كدانوا أحالفدا لقبيلدة ذا
أُشتروا با ا
1
لمان.2
وألوانهم ل وقد استخدم بعض هؤالح في دور الحريم والبعض اآلخر غ ا
وكان د

الج دواري مددن الرقي د علددة مسددتوى عددال مددن الثقافددة والعلددم فمددنهن العالمددا

والفقه والفلك والفلسفة والموسيقة والرياليا
واسدتخدم

جماعدا

فددي الطددب

النحو وال اشعر والتااريخ والقرآن.3
والمعاني و ا

كثيدرإ مدن الرقيد فدي حقددل الثقافدة والطدب فسدداهموا فدي لغندداح هدذا القطددا

المهد ادم مددن الت دراد العربددي اإلسددالميل ويدددل علددة ذلددك مددا روي عددن قصددة لحددداهن التددي اشددتراها الرشدديد
ط د دب والفقد دده والفلد ددك
بمئد ددة ألد ددف ديند ددار بعد ددد أن فد دداز فد ددي امتحد ددان صد ددعب ولد ددعه لهد ددا العلمد دداح ف د دي ال ا
دنهن مددن تحسددن ال اش دعر وال ندداحل وقددد نشددر الج دواري الفنددون الجميلددة
والموسدديقةل والريالدديا  .وكددان مد ا
تطو ار كبي ار.4
تطور بذلك الحركة العلمية ا
ف ا

كدان الخدتالط هدذا األجندات فدي المجتمدع المسدلم وتفاعلهدا أثدر والدح فدي تط ادور الحيداإ الفكريدة
ونهلتها" 5فكان الموالي يجيدون الل ة العربيدة ككهلهدا كمدا يجمعدون للدة ذلدك ثقدافتهم بل دة أبدائهم فكتبدوا
بالعربية عن تراثهم وأنشكوا بهذا الل ة ما كان يكتبه أباؤهم بل اتهمل فكان هدذا لقاحدا علميدا جديددا زاد مدن
أم دام العددرب الفدداتحين أثددر
خصددوبة الحيدداإ الفكريددة وعمقهددال كمددا كددان إلحسددات ه دؤالح الم دوالي باللددعف ا
في الرغبة في استعادإ أمجادهم؛ فحرص عددد مدنهم علدة طلدب العلدم والج ادد واالجتهداد حتدة صدار أكثدر

ألن ه دؤالح تمتعد دوا بمكانددة عالي ددة
ممددا أزع ددش بعددض الخلف دداح؛ ا
حملددة العلددم ف ددي ذلددك ال د ادزمن مددن المد دواليل ا
فصدداروا أئمددة الثقافددة اإلسددالمية فددي فروعه دا المختلفددةل فددكل افوا الكثيددر مددن الكتددب فددي ميددادين العلددم وحتددة

بالل ة العربية وآدابها" .6أذكر منهم علة سبيل المثال :الفقيه نافع بن هرمز 7وعكرمة.8
 1أمينل لحة اإلسالمل ج1ل ص  .87أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص.346
 2أمينل لحة اإلسالمل ج1ل ص  .116القطانل تاريخ التشريع اإلسالميل ص.327

 3المسعوديل مروج الذهبل ج1ل ص .372أمينل لحة اإلسالمل ج1ل ص.111-3

 4أمينل لحة اإلسالمل ج1ل ص  .33-31-83أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص.346
 5أمينل لحة اإلسالمل ج1ل ص  .162القطانل تاريخ التشريع اإلسالميل ص.326
 6أمينل لحة اإلسالمل ج1ل ص .28

 7نافع بن هرمزل أبو عبد اهلل المدنيل مولة عبد اهلل بن عمرل الفقيهل الثقةل من كبار الصالحين التابعينل سمع موالال روى عنه
األعيانل وأنباح

الزهري وتوفاة سنة عشرين ومائةل ابن خلكانل أبو ال عباتل شمت الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرل وفيا
أبناح الزمانل ج5ل ص367ل تحقي لحسان عباتل دار الثقافةل لبنان .ابن كثيرل البداية والنهايةل ج3ل ص.313

بالسنة والتفسيرل فقيه من فقهاح مكةل
 8عكرمة بن عبد اهللل البربريل أبو عبد اهللل مولة عبد اهلل بن عباتل تابعيل فقيهل عالم ا
توفاة سنة117هد .الذهبيل أبو عبد اهللل شمت الدين محمدل تذكرإ الحفاظل ج1ل ص35ل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط.1
الذهبيل تاريخ اإلسالمل ص7ل .174
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تطور الحياإ الفكرية وقوتها لذ كدان العلدم يكثدر ويزدهدر حدين
وكان النتشار العمران أثر ابين في ا
دجع
ممدا يش ا
يكثر العمران ويزدهر في ظل الثراح والحلارإ؛ ا
ألن هذا يؤدي للة حيداإ أكثدر اسدتق ار ار ودعدة ا

لما كثر عمرانها فدي صددر اإلسدالم
التفرغ لالجتهاد فيه .فالكوفة والبصرإ ا
علة طلب العلم واالهتمام به و ا
واس ددتو فيهدددا الحلدددارإ زخدددر فيهدددا بحدددار العل ددمل وتفنن د دوا فد ددي اصدددطالحا التعلد دديم وأصد ددناف العلد ددوم

المتقدمين وفاتوا المتكخرين في ذلك.1
واستنباط المسائل والفنون حتة زادوا علة
ا
[

السبب الثاني :صناعة الورق.
كددان لصددناعة ور الكتابددة التددي دخل د

البلدددان اإلسددالمية فددي العصددر العباسددي األول أثددر والددح فددي

ألن هددذا الصددناعة سددهل
تطد ادور الحيدداإ الفكريددة وتقد اددمها؛ ا
النددات مددن قبددل يكتبددون علددة أو ار البددردى والد ادر 2ل وكان د
ا

نسددخ الكتددب وتددداولها واالنتفددا بهددا حيددد كددان
هددذا تصددنع فددي مصددرل ولددم يكددن الحصددول

عليه ددا سد ددهالل وبعدددد اكتشددداف ال ددور ل ظهدددر أن د دوا مختلفدددة م ددن الد ددور األبد دديض والملد ددونل ويقد ددال ل ان
المعتص ددم ه ددو الخليف ددة ال ددذي عم ددل عل ددة تنش دديط ه ددذا الص ددناعةل وتطويره ددا وق ددد وج ددد عد ددد كبي ددر م ددن
المخطوطا

العربية المكتوبة علة الور .3

السبب الثالث :ترجمة الثقافات األجنبية.
للدة ازدهددار الحيداإ الفكريدة فدي هددذا

أد
كاند ترجمدة الثقافدا األجنبيدة مددن أهدم األسدباب التدي ا
العصدر؛ وذلدك بسدبب نقدل هدذا الثقافدا سدواح أكاند فارسدية أو سدريانية أو يونانيدة وغيرهدا للدة العربيدة.

اعتندداح الخلفدداح بالترجمددة علددة تفدداو بيددنهم فددي هددذا المجددال فقددد

ممددا سدداعد علددة ترجمددة هددذا الثقافددا
و ا
تطور فدي عصدر الرشديدل حيدد شدارك فدي االهتمدام بهدا واغددا
بدأ في عهد المنصورل ا
ثم نشط و ا
األم دوال عليهددا فددي عص درا الخليفددة والبرامكددة وبعددض رجدداال

الدولددةل فكنشددك الرشدديد دار الحكمددة 4وجلددب

لليهددا الكتددب األجنبيددة مددن بددالد الددروم وغيرهددال ووظا دف طائفددة كبي درإ مددن المتددرجمين فيهددا؛ ليتددوافروا علددة
 1يوسف العحل تاريخ عصر الخالفة العباسيةل ص 57ل أمينل لحة اإلسالمل ج1ل ص .185
 2نبا

البرديل نبا

ينمو في المستنقعا

علة جوانب النيلل استعمله المصريون فدي صدناعة منسدوجاتهم الخشدنةل وفدي صدناعة

القواربل وصناعة الور الدذي يسدمة ور البدرديل ابدن منظدورل لسدان العدربل مدادإ بدردل ج3ل ص .82وال ادر ل الدر بدالفتح مدا
يكتب فيه وهو جلد .الرازيل مختار الصحا ل ج1ل ص116ل مادإ (ر ).

 3المسعوديل مروج الذهبل ج2ل ص .61أبو عبيهل طه عبد المقصود عبد الحميدل الحلارإ اإلسالميةل ج1ل ص 41ل دار
الكتب العلميةل بيرو ل طل 2114مل 1424هد.

 4أبو عبيهل الحلارإ اإلسالمية .ج1ل ص  .45أمينل لحة اإلسالمل ج1ل ص  .283الدسوقيل اإلمام محمد بن الحسنل
ص.63
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النظر فيما ترجم قبل عصرا ليكون أكثر دقة واتقانال وساعد علدة تط ادور هدذا المجدال ونشداطه
الترجمةل و ا
مددا بذلدده المددكمون فددي ذلددك المجددال حتددة ُع درف هددذا العصددر بعصددر الترجمددة الددذهبي فددي تدداريخ الدولددة

العباسية.1
ا

فكان د
اإلسالميل وكان

الترجمددة سددببا فددي دخددول الكثيددر مددن الثقافددا
هذا الثقافا

متنوعةل فقد شدمل

والموس دديقة واألدب وأساس ددياتهل وتنوع د د

األجنبيددة للددة الحيدداإ الفكريددة فددي المجتمددع

الريالدة والطدب والفلدك والكيميداح والفلسدفة والمنطد

بس ددبب هدددذا الثقاف ددا

الل ددا

التد ددي نقلد د

عنهدددا م ددن رومانيد ددة

وفارسية وهندية وغيرها.
وبذلك كان لتحول أهل البالد المفتوحة للة العربيدة ونقدل ثقدافتهم للدة اللسدان العربدي عدن طريد
ممددا أثادر فدي نهلددة الحيدداإ
المشدافهة أو التددكليف أثددر فدي انفتددا المسددلمين علدة ثقافددا الددبالد المفتوحدة؛ ا
الفكريددة وازدهارهددال فقددد اتسددع بددذلك آفددا العلمدداحل وقوي د ملكددة النقددد والد ارسددة عندددهمل فالمسددلمون لددم

يكددن مددوقعهم مددن هددذا العلددوم التل اق دي فحسددب بددل أقبل دوا عليهددا بزحسددات ال ارغددب فددي المعرفددة الواث د مددن
العقلي دةل فقدداموا بتفسددير هددذا العلددوم واإللددافة لليهددا ثد ادم التددكليف فيهددال فحققدوا مددا حققدوا مددن
نفسددهل وقدرتدده
ا
السب واإلبدا في مختلف العلوم والفنون.2
االبتكار و ا
فالمس ددلمون له ددم الفل ددل ف ددي لنق دداذ ه ددذا التد دراد العلم ددي م ددن الل دديا وتقديم دده للع ددالم بش ددروحه

وتعليقاته المفيدإ والافاته الجديدإ فكان النبرات الذي أنار ألوروبا طري الحلارإ والمدنية الحديثة.3
السبب الرابع :نهضة العلوم اإلسالمية كلها.
هذا األسباب وغيرها أد

وقددد شددمل

كلها للة نهلة الحيداإ الفكريدة ونلدجها فدي العصدر العباسدي األولل

هددذا النهلددة العلددوم اإلسددالمية جميعهددا مددن فقدده وحددديد وتفسددير وأدب وتدداريخ وغيدرال وكددان

العد ار أكثدر الدبالد تمتعدا بهدذا النهلدة وسدبب ذلدك أن العد ار بلدد لده تداريخ عريد فدي الثقافدة والحلددارإ
واإلبدا فنشط

الثقافا

الحركة العلميةل وزاد من نشداطها كمدا ذكدر سدابقا تندافت الخلفداح واألمدراح فدي ترجمدة

األجنبية وتكريم العلماح والشعراح فكصبح

الع ار مرك از علميا ينافت دمش والمدينة.4

 1أمينل لحة اإلسالمل ج1ل ص .282الخلريل الدولة العباسيةل ص.131

 2أمينل لحة اإلسالمل ج1ل ص .163أمينل فجر اإلسالمل ج1ل ص 133ل مطبعة لجنة التكليف والترجمة والنشرل القاهرإل
ط4ل 1361هدل 1341م .الخلريل الدولة العباسيةل ص .133

 3الخلريل الدولة العباسيةل .132

 4الخلريل الدولة العباسيةل ص.131

13

وظهددر ع دددد كبيددر م ددن الفقه دداح والعلمدداح والش ددعراحل مددنهم الفقي دده عب ددد اهلل بددن ش ددبرمة1ل وس ددفيان

الثوري2ل وأبدو حنيفدةل ومدن المفسدرين :مقاتدل بدن سدليمان األزدي3ل ومدن المحددثين الدذين اشدتهروا بحفدظ
الحدديد وتداريخ رواتدده وأصدول علددم الجدر والتعددديلل شدعبة بدن الحجدداجل شديخ البصدرإ4ل ومدن المتكلمددين

5
ممن تتلمذ الحسن بن زياد علة أيدي بعلهم كما سنرى الحقا.
واصل بن عطاح وغيرهم الكثير ا

وش ددهد
واألمراحل فشهد

العواص ددم اإلس ددالمية من دداظ ار ومناقش ددا

علمي ددة مختلف ددة ش ددارك ف ددي بعل ددها الخلف دداح

أفواجا من الوافدين عليهال طلبا للعلدم وسدعيا وراح المعرفدةل فعلمداح الل دة كدانوا يدذهبون

للة البادية ليكخذوا الل ة عن أهلها وعلماح األدب والتاريخ كدانوا يتنقلدون بدين األمصدار والقبائدل يجمعدون

األخبار واألشعارل وكان الفقهاح في هذا العصر يجتمعدون فدي مواسدم الحدش وغيرهدا مدن المواسدم العربيدة
يتددذاكرون ويتبددادلون اآلراحل وكددان بعل ددهم شددديد الحددرص عل ددة معرفددة مددا عنددد اآلخ ددر مددن آثددار وفق دده
لمدداح الحددديد يجتهدددون فددي جمعدده ود ارسددتهل فكددل هددذا أدى
يتعددرف عليدده بالم ارسددلة أو الترحددالل وكددان ع ا
للة نهلة الحياإ الفكرية في هذا العصر.6

 1هو عبد اهلل بن شبرمةل القاليل أحد فقهاح الكوفةل ولد سنة 32هدل كان من أشهر علماح الكوفة وفقائهال قال عنه حماد ابن
زيد ":ما رأي كوفيا أفقه من ابن شبرمةل توفاة سنة 144هد .الشيرازيل لبراهيم بن علي بن يوسفل أبو لسحا ل طبقا
الفقهاحل ج1ل ص 85ل تحقي ل خليل الميتل دار القلمل بيرو  .الذهبيل سير أعالم النبالحل ج6ل ص .347الصفديل
صال

الدين أيبكل الوافي بالوفيا ل تحقي

2111م.

أحمد األرناؤوطل ج17ل ص113ل دار لحياح الترادل بيرو ل  1421هدل

 2هو سفيان بن سعيد بن مسرو ل الحافظل الحجةل اإلمامل الكوفيل أبو عبد اهللل اشتهر بالفقه والحديدل كان لماما من أئمة
المسلمينل توفاة بالبصرإ سنة  161هدل السيوطيل عبد الرحمن بن أبي بكرل طبقا
العلميةل بيرو ل ط1ل 1413هد .الذهبيل تذكرإ الحفاظل ج1ل ص.213

الحفاظل ج1ل ص 36ل دار الكتب

 3مقاتل بن سليمان بن بشرل أبو الحسنل البلخيل قدم ب داد وحدد بهال قال فيه الشافعي ":النات عيال علة مقاتل في التفسيرل
توفة سنة 151هد .الب داديل تاريخ ب دادل ج13ل ص  .161الذهبيل تذكرإ الحفاظل ج3ل ص.633

 4شعبة بن الحجاجل شيخ البصرإ ومحدثهال أمير المؤمنين في الحديدل قيل عنه":أنه أحد أمناح اهلل علة علم رسول اهلل –صلة
اهلل عليه وسلم -توفاة سنة 161هد .الذهبيل احمد بن علي بن حجرل أبو الفلل العسقالنيل تقريب التهذيبل تحقي ل محمد
بن عوامةل ج1ل ص 266ل دار الرشيدل سوريال ط1ل 1386مل 1416هدل االصبهانيل أبو نعيم أحمد بن عبد اهللل حلية
األولياح ج7ل ص .144

 5واصل بن عطاحل المعتزليل مولة بني لبةل وقيل مولة بني مخزومل كان أحد األئمة البل اح المتكلمين في علوم الكالمل ولد
األعيانل تحقي

سنة  81هد بالمدينةل من تصانيفهل كتاب التوبة وكتاب معاني القرآنل توفاة سنة 131هدل ابن خلكانل وفيا
لحسان عباتل ج6ل ص  .7دار الثقافةل لبنان.العسقالنيل احمد بن علي بن حجرل أبو الفلل العسقالنيل لسان الميزانل

توفة األعلمي للمطبوعا ل بيرو ل ط1ل 1386ل 1413هد.
تحقي دائرإ المعرفة الهند النظاميةل ج6ل ص 214ل مؤسسة ا
 6أمينل لحة اإلسالمل ج1ل ص  .237-236محمد الخفاجيل الحياإ األدبية في العصر العباسيل ص 23ل دار الوفاحل
اإلسكندريةل ط1ل 2114م .الدسوقيل اإلمام محمد بن الحسنل ص.66
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السبب الخامسِ :
الفرق وأثرها الفكري.
ثمان بن عفدان –رلدي اهلل عنده -أثدر والدح
تطور بعد مقتل ع ا
كان لألحداد السياسية التي ا
ف ددي ظه ددور بع ددض الف ددر المختلف ددة الحاق دددإ عل ددة اإلس ددالمل فكخ ددذ أص ددحاب ه ددذا الف ددر ينش ددرون اآلراح

ممددا أدى للددة نشددوب صد ار فكددري كبيددر بيددنهم وبددين
األمددة اإلسددالمية ا
والنظريددا مددن أجددل تمزي د وحدددإ ا
تطورهدا تط ادو ار
المسدلمين خاصدةل و ا
أن هدذا الفدر كاند فدي العد ار ا
ممدا أدى للدة ازدهدار الحيداإ الفكريدة و ا
كبي ار.
السبب السادس :نشأة المذاهب الفقهية.
ممددا أدى للددة وجددود عدددد كبيددر
العصددر العباسددي األول تددوفار لدده كددل أسددباب النهلددة العلميددة؛ ا
داظر علميدة كثيدرإل كدان يشدارك فيهدا عددد كبيدر
مدن الفقهداح وال اشدعراح الدذين كدانوا يجدرون مناقشدا ومن ا

ممددا أدى للددة تطد ادور الحيدداإ الفكريددةل
مددن العلمدداح والعامددة والخلفدداحل حيددد كددانوا يتبددادلون اآلراح واألفكددار ا
وبهدذا اللقدداحا والددرحال بددين الفقهدداح ابتدددأ المدددارت الفقهيدة التددي ظهددر فددي هددذا العصددر وكددان مددن
ممددا أدى للددة وجددود الخددالف 1بددين
أسددباب انتشددارها تفددر الصددحابة -رلددي اهلل عددنهم -فددي األمصددارل ا
أن هدذا الخددالف وبسددبب ظدروف اجتماعيددة وتاريخيددة لدم يدددم طددويال فكصددبح
أصدحاب هددذا المددذاهبل لال ا

ممددا أدى للددة تطد ادور الفقدده
هندداك تقددارب بددين هددذا المددذاهبل فقال د الفددرو بددين أهددل الدرأي وأهددل الحددديد ا
ف ددي ه ددذا العص ددر تط د ادو ار كبيد د ار؛ فتط د ادور االجته دداد الفقه ددي وكث ددر ع دددد المجته دددينل واتس ددع دائد درإ الفق ددهل
فش ددمل

العب ددادا

والمعدددامال ل وظه ددر مص ددادر جديددددإ للتشد دريع زي ددادإ علد ددة المص ددادر الت ددي عرفهد ددا

الصحابة والتابعون وغيرها من مصادر التشريع اإلسالميل فتوسع العلمداح فدي تفريدع المسدائل وافت ارلدها
واسددتنباط أحكددام لهددال فددكخرجوا للنددات ألوفددا مددن المسددائل التددي منهددا مددا يمكددن وجددودال ومنهددا مددا ال يمكددن

وجودا.2

وب ددذلك ك ددان العص ددر العباس ددي األول ه ددو عص ددر النش ددكإ للم ددذاهب الفقهي ددة المتع ددددإ الت ددي بق ددي

بعلها للة وقتنا الحالرل وذهب بعلها اآلخر فال توجد آثار تدل عليه.

ويمكدن القدول ل ان العد ار فدي العصدر العباسددي األول كدان المهدد الددذي احتلدن مختلدف الثقافددا
في كافة الميادينل وقد عايشها الحسن بن زياد وتكثار بها كثي ار.

 1المسعوديل مروج الذهبل ج2ل ص .341أبو زهرإل محمدل اإلمام مالكل ص  .148القطانل تاريخ التشريع اإلسالميل ص
 .348ص .341الدسوقيل اإلمام محمد بن الحسنل ص.67-66

2

أبو زهرإل اإلمام مالكل ص .148القطانل تاريخ التشريع اإلسالميل ص.348
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المبحث الثاني  :حياة اإلمام الحسن بن زياد وآثاره.
المطلب األول :نشأة الحسن بن زياد وتطور حياته.
الص ددورإ المثلد دة ال ت ددتم لال بمعرف ددة نش ددكته وتط د ادور نظ ددام حيات دده حت ددة
لن د ارس ددة أي فقي دده عل ددة ا
الصدورإ عدن حيداإ الحسدن
لمدادإ العلميدة الكافيدة مدن أجدل رسدم هدذا ا
وفاتهل و اأنا في هدذا المبحدد لدم أجدد ا ا
ويرجع العلماح هذا للة أن مديالد الحسدن بدن زيداد كدان فدي
بن زياد الذي يعتبر من أشهر فقهاح عصرال ُ
أوائددل القددرن الثدداني الهجددري الددذي انش د ل فيدده المترجمددون عددن كتابددة تدداريخ المواليددد بكتابددة تفسددير الق درآن
المت ددرجم ل دده دون
الكد دريم وح ددديد رس ددول اهلل -ص-ل و ا
أن ال ددذين ترجمد دوا ك ددانوا ال يهتم ددون لال بش ددخص ُ
الح ددديد ع ددن أسد درته وتط د ادور نظ ددام حيات دده والظ ددروف المحيط ددة 1ب ددهل وس ددكعرض هد دذا المبح ددد ل ددمن
مجموعة من الفرو وهي:

الفرع األول :اسمه ونسبه.
هو الحسن بن زياد اللؤلؤيل أبو عليل قاضل فقيده العد ار ل مدن أصدحاب أبدي حنيفدةل أخدذ عنده

وسمع منهل وكان عالما بمذهبه بالرأي.2

أمدا نسدبهل فهدو نبطددي3ل حيدد ولدد الحسددن فدي حلدن أسدرإ فقيدرإ مدن األنبدداطل الدذين كدان يعيدر
ا
ألن والددا كدان مدن مدوالي
حسادا والمتعصبين ل يدر مذهبدهل وكدان والؤا ل ا
ألنصدار؛ ا
بنسبه لليهم من قبل ا

األنصار.4

الدباغل عبد الستار حامدل الحسن بن زيادل ص.74
 1ا
 2أبي الفال ل عبد الحي بن العماد الحنبليل شذ ار الذهب في أخبار من ذهبل ج1ل ص .12ابن الحنائيل عالح الدين جلبي
بن أمر اهلل بن عبد القادر الحميديل طبقا

الحنفيةل ص 118ل اعتناحل سفيان بن عايح بن محمد وفرات بن خليل مشعلل

دار ابن الجوزيل عمانل 1425هدل أبي الوفاحل محي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمدل بن نصر اهللل الجواهر الملية في
طبقا

الحنفيةل تحقي ل عبد الفتا محمد الحلول 2ل ص  .56الزركليل خير الدينل األعالمل ج2ل ص 131ل دار العلم

للماليينل بيرو ل ط 13ل 1338م .أبو زهرإل أبو حنيفةل ص.133

 3النبط هو الماح الذي ينبط من قعر البئر لذا ُحفر واألنباط أصال هم جيل من العجمل ينزلون بالبطائح بين العراقيينل سموا بذلك:
لكثرإ النبط عندهم وهو الماح ثم استعربوا .ابن منظورل لسان العربل ج7ل ص .411الفراهيديل العينل ج7ل ص.433

 4الصيمريل حسن بن عليل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص137ل عالم الكتبل بيرو ل ط2ل 1415هدل 1385م .الب داديل تاريخ
ب دادل ج7ل  .315الزركليل األعالمل ج2ل ص.131
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ولكدددن اإلسد ددالم بمبادئد دده قلدددة علد ددة العصد ددبية والتافد دداخر باآلبددداح واألجد دددادل قد ددال تعد ددالة[ :إِنَّ
أ أَ ْاَُر ْك ْ ] 1وأحددل محلهددا األخددوإ الدينيددة التددي تددؤدي للددة وحدددإ المسددلمين وقددوتهم وفددي
أَ ْكر َرم َك ْم ْ ِنَر َه َّ ِ
ذلك يقول تعالة[ :إِنَّ َم ا ْل ْمؤْ ِكَْونَ إِ ْخ َوة].2
ط ذلدك مدن قيمتده وال مدن منزلتده مدا دام
فكون الحسن بن زياد نبطيا من موالي األنصدارل ال يحد ا

الندات سواسدية ككسدنان المشدطل وجعدل أسدات التفالدل هدو التقدوى
أنه استظل بلواح اإلسالم الدذي جعدل ا
فزن أشهر الفقهاح كانوا من الموالي كما ابين سابقا.
أن الحسن لم ينفرد بهذال ا
والعمل الصالحل كما ا
الفرع الثاني :مولده وموطنه.
المصادر التي ترجمد

أما مكان والدته فهو الكوفةل حيد أجمع
ا
3
ومقر نشكته.
أصله من الكوفة ونزل ب داد" ل فهي موطن أسرتهل ا

لده علدة ذلدكل فقدالوا ":وكدان

أمد ددا بالنسد ددبة لتددداريخ والدتد دده فقدددد أغفلددده كد ددل مدددن تدددرجم لحياتدددهل وقد ددد اسد ددتنتش صد دداحب "معجد ددم
ا
5
4
محمدد ازهدد الكدوثري فدي كتابدده
المدؤلفين" الدذي قدال ل ان والدتده كاند سددنة 116هددل وهدذا مدا ذهدب لليدده ا
الدذي تدرجم فيده حيدداإ الحسدن بدن زيداد .وبرهددان اإلسدالم الزرندوجي 6الدذي اسددتنتش ذلدك مدن خدالل متابعددة

ثمدانل ولدم يبد علددة الفدراح أربعدين سدنةل ث ادم أفتدة بعددد
تط ادور حياتدهل فقدال عنده لنده بددأ يتف اقدده وهدو ابدن ا
ذلددك أربعددين سددنة أخددرىل وكان د وفاتدده سددنة 214هد د .فعندددما جمددع هددذا السددنوا مددن بدددحا التف اقدده مددرو ار

 1سورإ الحج ار ل آية .13
 2سورإ الحج ار ل آية .11

 3أبو الوفاحل الجواهر المليةل ج2ل ص  .56الكوثريل اإلمتا ل بسيرإ اإلمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجا ل
ص  .4مطبعة األنوارل القاهرإل 1368هد .الب داديل تاريخ ب دادل ج7ل ص  .314أبي الفال ل شذ ار

الذهبل ج1ل ص.12

 4معجم المؤلفينل هو معجم لمصنفي الكتب العربية من عرب وعجم منذ بدح تدوين الكتب العربية للة العصر الحالرل وفيه
ترجمة من ُعرف

والدته ووفاته أو الزمن الذي كان حيا فيه والذي قام بهذا العمل هو عمر رلا كحالة .كحالةل مقدمة معجم

المؤلفينل ج1ل ص2ل مطبعة الترقيل دمش

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

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

ولع فيه أست التربية والتعليم .ممزوجة بالوعظ والتصوف .الزرنوجيل برهان الدينل تعليم المتعلم طري

مصطفة عاشورل ص14-13ل مكتبة القرآنل القاهرإ.
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التعلمل تحقي ل

ثمانون سنة ث ادم قدام بطرحهدا مدن سدنة وفاتده فكدان
ثمانية و ا
بطلب العلم مع سنين اإلفتاحل أصبح المجمو ا
مولدا بناح علة ذلك سنة 116هد تقريبا.1
الفرع الثالث :لقبه وكنيته وزواجه.
الحسدددن بد ددن زيد دداد اللؤلد ددؤيل أبد ددو علد دديل واشد ددتهر بددداللؤلؤي نسد ددبة للد ددة بيد ددع اللؤلد ددؤل حيد ددد ذكد ددر

المترجمون أن هذا النسبة لجماعة كانوا يبيعون اللؤلؤ منهم الحسن أبو علي اللؤلؤي.2

يكندة :أبدا علديل ث ادم م ادن اهلل عليدده
أمدا زواج الحسدن فلدم تدذكر الم ارجدع عندده شديئا سدوى اأنده كدان ا
ا
3
بابن آخر اسمه أحمد .
دتقرإ خالي ددة م ددن الخ ددالف
مم ددا س ددب أن الحس ددن ب ددن زي دداد ع دداح حي دداإ زوجي ددة هادئ ددة مس د ا
يتب د ادين ا
لمدا يشدار
وال اشقا ل و ا
أن هذا االستقرار كان هو ا
السبب الدرئيت فدي نجاحده فدي مسديرإ العلدم حتدة صدار ع ا
لليه بالبنان.
المطلب الثاني :طلبه للعلم.
در لمدرسدة الدرأيل حيدد تل اقدة دروسده األولدة مدن
نشك الحسن بن زياد في الكوفدةل التدي كاند مق ا
ق دراحإ وكتابددة وفقدده وحددديد فيهددال ثد ادم بدددأ يحلددر حلقددة اإلمددام أبددي حنيفددة ويسددتمع لليددهل ويحفددظ مسددائله

وفتاويهل فقد الزم اإلمام فترإ طويلة من الزمنل داوم فيها علة تحصديل العلدم والج ادد واالجتهداد فدي طلبده
ثمدان ولدم يبد علدة الفدراح أربعدين
فقال عنه المترجمون" :ل ان الحسن بن زياد دخل فدي التفقاده وهدو ابدن ا

سنةل فكفتة بعد ذلك أربعدين سدنة أخدرى" 4فصدار الحسدن بدن زيداد أرسدا فدي الفقدهل ُمحبدا للس ادنة وأتباعهدال
النهدارل فيددرت بعدد صدالإ الصدبح مسدائل الفدرو للدة الدزوالل
ُيحب العلمل فقدد روي عنده اأنده كدان يقسدم ا
ث ادم يددخل منزلده فيقلدي حوائجده للدة وقد الظهيدرإ ث ادم يخدرج للظهدرل ويجلدت للواقعدا للدة العصدرل ث ادم

 1الزرنوجيل تعليم المتعلمل .148

 2الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص .137الب داديل تاريخ ب دادل ج7ل ص .315الزركليل األعالمل ج2ل ص .131أبو
الوفاحل الجواهر المليةل ج2ل ص.56

 3أحمد بن الحسن بن زياد اللؤلؤي .لم أعثر علة ترجمة له.

 4الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص .137زادال مفتا السعادإل ج2ل ص .231الكوثريل اإلمتا ل ص.6

18

ُيص ددلي العص ددر فين دداظرون ف ددي األص ددول لل ددة ال د دروبل ث د ادم يص ددلي الم ددرب وي دددخل المن ددزل ث د ادم يخ ددرج
فيذكرون المسائل المعالقة للة العشاح فزذا صالة العشاح جلت لمسائل الوصايا للة ثلد الليل.1
فكان ال ينقطع عن النظر في العلمل فكاند

المسائل حتة يفرغ من حاجته.2

لده جاريدة لذا اشدت ل بالطعدام أو الولدوح تقد أر عليده

كمددا ك دان للحسددن بددن زيدداد مكانددة عنددد اإلمددام أبددي حنيفددة فدداعتنة بدده وتابعدده وعمددل علددة تنميددة
مواهبدده بكسددلوبه وطريقتدده الرائعددة التددي كان د

تقددوم علددة المددنهش العلمددي الددذي يعمددل علددة تنميددة الفكددرل

وحس ددن النظ ددر والمن دداظرإل فك ددان –رحم دده اهلل -ال ُيلق ددي آ ارحا عل ددة تالمي ددذا ويفرل ددها عل دديهم م ددن غي ددر
مناقشة أو جدالل بل كان يطر المسائلل ويب ادين جوانبهدا المختلفدةل ث ادم يفسدح المجدال لتالميدذا ويشداركهم
ثم يستمع آلراح البارعين مدنهم واتفداقهم علدة رأي فيهدا ث ادم يسدمح لهدم بتددوينهال
في مناقشتها وتمحيصهال ا
فكان أسلوبه قائما علة مبدأ الشورى فال ُيحسم الرأي في المسكلة لال بحلور جميع أصحابه الكبار.3
روي أن (عافي ددة) 4ك ددان م ددن أص ددحاب اإلم ددام ال ددذين يجالس ددونهل فك ددانوا لذا ناقشد دوا مس ددكلة وه ددو
حالر ووافقهم أملوهال واذا كان غائبال قال أبو حنيفدة ":ال ترفعوهدا حتدة يحلدر عافيدة"ل فدزذا حلدر

5
ممددا سددب أن مددذهب اإلمددام
فددزن وافقهددم أثبتوهددال و ا
أن خددالفهم قددال لهددم أبددو حنيفددة :ال تثبتوهددا" ل يتالددح ا
دب اإلمدام لتالميدذال وتقدديرهم واحتدرامهمل والحدرص
مذهب شدورى بينده وبدين أصدحابهل وهدذا ي ا
ددل علدة ح ا

حبه اإلمام وجاهد بالكلمة في سبيل نصرته.
علة تفقيههم في أمور الدين الذي أ ا
وبهدذا األسددلوب الممتداز كاند

مواهددب الحسدن تتفددتاحل وعقلده ينمددو وثقافتدده تتاسدع وعلمدده يزدهددرل

كما كان اإلمام يهتم بتلميذا الحسن ويشعر بالسرور لمالزمتده لده فكدان يلداعف االهتمدام بدهل ويحدرص

حبده للعلدم وذكائده الحدادل ث ادم ل ان الحسدن فدي فتدرإ تلمذتده الطويلدة
علة ا
لما يجدد فيده مدن ا
مد المعونة لليه؛ ا
علددة اإلمددام لددم يكددن يكتفددي بالس دما والمشدداركة فددي تحقي د المسددائل وتفريعهددال بددل كددان مددع هددذا يقددوم
 1زادال عبد اللطيف بن محمد رياضل مفتا السعادإل تحقي محمد التونجيل ج2ل ص .231دار الفكرل دمش ل ط3ل 1413هدل
1383م .الكوثريل اإلمتا ل ص .6

 2الكوثريل اإلمتا ل ص.6

 3الدباغل الحسن بن زيادل ص.82

 4عافية بن يزيد األودي الكوفيل كان من التالميذ الذين تميزوا في المذهبل كان فقيهال حافظا دقيقال فدزذا طرحد

مسدكلة واسدتقر

زادال مفتا السعادإل ج2ل ص234ل ابن سعدل محمد بن سعد بن منيعل أبو عبد اهلل البصيري الزهريل طبقا

ابن سدعدل ج7ل

الرأي عليها وكان عافية حال ار أمر اإلمام أبو حنيفة بتدوينهال أما لذا لم يكن حال ار فزنه يؤجل تدوين المسكلة للدة أن يحلدر

ص 331ل دار صادرل بيرو  .المزيل تهذيب الكمالل ج14ل ص .5الب دادي تاريخ ب دادل ج12ل ص.48

 5زادال مفتا السعادإل ج2ل ص .232
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2
1
أن الحس ددن ك ددان
بت دددوين آراح اإلم ددام وتس ددجيلها بنفس دده ل فق ددد أالد دف كت دداب "المج ددرد" ألب ددي حنيف ددةل كم ددا ا
يحلدر حلقدا المحددثين ويختلدف للديهمل فقدد ذكدر المؤرخدون أنده كتدب عدن ابدن جدريش اثندي عشدر ألددف

حديد يحتاج لليها الفقهاح.3

وفدي سددنة مئددة وخمسدين للهجدرإ انتقددل اإلمددام أبدو حنيفددة للددة جدوار ربده4ل بعددد أن الزمدده الحسددن

في حلقته ستا وعشرين سنةل حيد كان

هدي األسدات السدليم لنمدو عقلده وتفدتح مداركده فنمد

وازدهدر

وأعطته الخير الكثير بعد مو اإلمام.
ثد ادم ت د أارت حلقددة اإلمددام أبددي حنيفددة بعددد موتددهل اإلمددام زفددر بددن الهددذيل5ل الددذي كددان يسددلك مددنهش
اإلمددام فددي تحقي د المسددائل وبيانهددال فكددان فقيهددا مجتهدددال ثقددةل بارعددال قددوي الحجددةل فتددكثار الحسددن بددهل
وتتلمدذ علدة يديده فكخددذ عنده الفقده والحددديدل حتادة بلد درجدة عاليددة فدي العلدم جعلتدده يختلدف للدة أسددتاذا
الثاني في بعض المسائل 6كما سكذكر ذلك الحقا.
وبعدد مددو زفدر سددنة 158ه د 7تدرأت حلقدة اإلمددام أبدي يوسددفل حيدد تددرجح بعدض الروايددا

الحسن قد تتلمذ علة أبي يوسف قبل أن يت أارت الحلقة فقد قال الحسن بدن زيداد" :كند
وأبددي يوسددف فددي الفقددهل وكددان أبددو يوسددف أوسددع صددد ار بددالتعلم مددن زفددرل فكن د

أن

أختلدف للدة زفدر

أبدددأ بزفددر فكسددكله عددن

فيفسرها لي فال أفهمهال فزذا أعييته قال :ويحك مدا لدك صدناعة؟ مالدك لديعة؟
المسكلة التي تشكل علي ا
مدا أحسددبك تفلدح أبدددال قلد فدكخرج مدن عندددا وقدد فتددر واغتممد فدآتي أبدا يوسددف فيفسدرها لدديل فدزذا لددم
الساعة مثلدي حيدد بددأ ل فدكقول لده :ال قدد وقفد

ثم يقول لي أن
أفهمها قال :أرف ل ا
وا ان كند لددم أسددتت ام مددا أريدددل فيقدول لددي :فلدديت مددن شدديح يدنقص لال يوشددك أن يبلد غايتددهل اصددبر فددزني
أرجو أن تبل ما تريدل قال الحسن بن زياد :فكن

منهدا علدة أشدياح

أعجب من صبرا".8

يتالدح مدن هدذا القددول :أن الحسدن تف اقده علدة اإلمددامين معدا بعدد مدو اإلمددام أبدي حنيفدةل وكددان
يختلف لليهما في بعض المسائل.
 1ابن النديمل الفهرس ل ج1ل ص .288زادال مفتا السعادإل ج2ل ص.231

 2ابن النديمل الفهرس ل ج1ل ص .288حاجي خليفةل كشف الظنونل ج2ل ص .1282أبو زهرإل أبو حنيفةل ص.133

 3زادال مفتا السعادإل ج2ل ص .231الب داديل تاريخ ب دادل ج7ل ص .314أبو الوفاحل الجوهرإ المليةل ج2ل ص.57
 4ابن الحنائيل طبقا

الحنفيةل ص .113الذهبيل تذكرإ الحفاظل ج1ل ص .81الب داديل تاريخ ب دادل ج13ل ص.331

 6ابن الحنائيل طبقا

الحنفيةل ص .118الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص.111

 5سيتم الحديد عنه .ص.43

 7ابن النديمل الفهرس ل ج1ل ص .285الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص.112

 8الكوثريل حسن التقالي في سيرإ اإلمام أبي يوسف القاليل ص13ل دار األنوارل 1363هد 1348 -م.
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ممددا جعددل لدده مكانددة عظيمددة فددي
هكددذا كددان اهتمددام الحسددن بطلددب العلددمل فقددد كددان بارعددا فددي تحصدديلهل ا
نفت أستاذا الثانيل الذي كدان لذا سدمع بقدومده يحلدر نفسدهل لد اقدة أسدئلته .حيدد روى صداحب الحسدن
أهم
بن زياد ":كان الحسن بن زياد لذا جاح ا

أبا يوسف نفسه من كثرإ سؤاله".1

وقددد روي أن الحسددن بددن زيدداد أقبددل يومددا علددة أبددي يوسددفل فقددال أبددو يوسددف ألصددحابه بددادروا
فسدكلوا واال لدم تقدوا عليددهل فكقبددل الحسدن فقددال" :السددالم علدديكم يددا أبدا يوسددفل مددا تقددول ُمتصددال بالسددالم".

قددال :فلقددد أري د

أبددا يوسددف يلددوي وجهدده للددة هددذا الجانددب م درإ والددة هددذا الجانددب م درإ مددن كث درإ لدخدداال

الحسن عليه ورجوعه من جواب للة جواب".2

هات د د ددان الروايت د د ددان تش د د ددهدان بس د د ددعة ثقاف د د ددة الحس د د ددنل ونم د د ددو فكد د د درا وج د د د اددا ف د د ددي طل د د ددب العل د د ددمل
وحرصه علة تحصيله.
التددي قددام بهددا الحسددن مددن أجددل طلددب العلددم فلددم تددذكر الم ارجددع التددي

ترجم د

أمددا بالنسددبة لعدددد الددرحال
ا
لدده العدددد المحدددد لال اأن ده رحددل للددة الحجدداز فددي موسددم الحددشل حيددد كان د

هددذا الددبالد الطدداهرإ

ملتقددة كثيددر مددن فقهدداح المسددلمين الددذين يتدارسددون المسددائل ويتناقشددون فددي المشددكال

علددة اختالفهددا.

فقددال الحسددن بددن زيدداد ":حججنددا مددع أبددي يوسددفل فاعتد ادل فددي الطري د  3"...فت ددل هددذا الروايددة علددة مبل د
السفر في طلبهل ويظهر ذلك في الفرو اآلتية:
عناية الحسن بالعلم و ا
الفرع األول :الحسن بن زياد أستاذا.

بعد أن طلب الحسن العلم مدإ أربعين سنة حتة صار لده مكاندة عظيمدة أخدذ ينددمش فدي الحيداإ
العلدمل خاصدة

العلمية وسط مجموعة ممتازإ من أصدحاب اإلمدام أبدي حنيفدة؛ ليشدارك بذكائده فدي حلقدا
ا
4
بعددد أن تددولاة أسددتاذا الثدداني القلدداح فددي ب ددداد سددنة 165هد د ل حيددد بقددي الحسددن فددي الكوفددة يشددارك
نفسدده

محمددد بدن الحسددن فدي التعلدديم واإلفتداح والتددكليفل ثد ادم أقبدل علددة تددريت العلددوم وفدي الوقد
صداحبه ا
يتردد علة أستاذا أبي يوسف في ب داد من أجدل التعلديمل فقدد روي عنده ":قددم الحسدن ب دداد فجداحا
كان ا

 1الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص  .136الكوثريل اإلمتا ل ص .3أبو الوفاحل الجواهر المليةل ج2ل ص.57
 2الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص  .135الكوثريل اإلمتا ل ص .7أبو الوفاحل الجواهر المليةل ج2ل ص.57
 3الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص .111
 . 4الذهبيل سير أعالم النبالحل ج8ل .537
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أبددو يوسددف فقددال لدده الحسددن :هددل أحدددث

تلميددذا؟ قددال أبددو يوسددف :نعددم بش د ار1ل فسددكل الحسددن بش د ار عددن

مسددكلةل فكخطددك ثد ادم عددن ثانيددة وثالثددة ورابعددة فكخطددكل فقددال الحسددن ألبددي يوسددف :نعددم الخليفددةل أفسددد ل
ارجع للة الكوفةل ودم علة الطعام الذي عليه كن بها".2
ممددا سددب أن الحسددن كددان متفرغددا للعلددم والبحددد والتدددريتل حريصددا علددة تكددوين تالميددذ
يتالددح ا
جدددد وايجدداد فقهدداح عظددامل يقومددون بد ارسددة الفق دهل وفهمدده كمددا ينب دديل ونش درا فددي كافددة البقددا ل ثد ادم انتقددل
الحسن للة ب داد في زمن الخليفة هارون الرشيد.

غص د
وفددي ب ددداد أتددم الحسددن رسددالته فددي تفقيدده ا
الندداتل وتحددديثهم وتعلدديمهم أمددور ديددنهم حتددة ا

حلقته بالدارسين عليهل وعندما سمع الخليفدة هدارون الرشديد بمدا اتصدف بده الحسدن مدن علدم وفقده وذكداح
طلب منه أن يددرت ابنده المدكمون حتدة يفقاهده فدي الددين والحدديد3ل فدكمرا بالدذهاب للدة الرقادة 4يومدا كدل

أسددبو مددن أجددل هددذا5ل لال اأنده لددم يسددتمر بددذلك طددويال حيددد حصددل خددالف بددين الحسددن والرشدديد بسددبب
صالبة الحسن في بعض المواقفل فكمر بحجبه عن مجلسه.6

وبع ددد وف دداإ أب ددي يوس ددف س ددنة 182ه د د .7أق ددام الحس ددن ف ددي ب ددداد وتف د ادرغ لطل ددب العل ددم وتدريس دده
بددزخالص وصددبرل فدداجتمع حولدده التالميددذ ليدرس دوا عليدده ويفيدددوا مددن علمددهل فكصددبح رئيسددا لحلقددة اإلمددام
أبي حنيفة في ب داد.8

 1بشر بن الوليد الكنديل الفقيهل سمع عبد الرحمن بن ال سيل ومالك بن أنت وتفقاه علة أبي يوسف وروى عنه الب وي وأبو يعلة
وحامد بن شعيبل ولي قلاح مدينة المنصورل توفة سنةل 238هد .العسقالنيل لسان الميزانل ج2ل ص .35الذهبيل شمت
الدين محمد بن أحمدل ميزان االعتدالل ج2ل ص 41ل تحقي

بيرو ل ط1ل 1335مل

محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجودل دار الكتب العلميةل

 2الكوثريل اإلمتا ل ص11ل الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ط1ل ص.137
 3الكوثريل اإلمتا ل ص .17

في بالد الجزيرإل فتحها عياض بن غنم سنة 17هد في زمن عمر بن الخطاب بكمر سعد

الرقة مدينة مشهورإل تقع علة الف ار
 4ا
بن أبي وقاص -الحمويل معجم البلدانل ج3ل ص  .53الرازيل مختار الصحا ل 1ل ص.116
 5الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص .137

 6الكوثريل اإلمتا ل ص  .18الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص.137
 7الذهبيل سير أعالم النبالحل 8ل ص538ل ابن خلكانل وفيا

األعيانل ج6ل ص.383

 8الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص .137الكوثريل اإلمتا ل ص.16
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الفرع الثاني :توليته للقضاء.
ولي الحسن بن زياد القلاح في الكوفدة زمدن محمدد األمدين بدن هدارون الرشديدل سدنة  134ه د1ل
وكدان حافظددا لقدول أصددحاب الدرأيل فكددان لذا جلدت لدديحكم ذهدب عنده التوفيد حتددة يسدكل أصددحابه عددن
الحكددمل فددزذا قددام عدداد لليدده حفظددهل فهددو لددم يوفا د فددي القلدداح .حيددد بعددد لليدده البكددائي :2لنددك لددم توفا د

للقلاحل أرجو أن يكون هذا لخيرإ أرادها اهلل بكل فاستعفي" .3فاستعفة واست ار .

ويرجددع العلمدداح عدددم توفيقدده فددي القلدداحل للددة ورعدده وخوفدده مددن اهلل فقددد كددان عددادالل صددادقال
حافظ ددا لألمان ددةل عفيف ددا ع ددن المحد دارمل عالم ددا بكص ددول األحك ددام الش ددرعية الت ددي تعين دده عل ددة بي ددان أحك ددام
الحوادد والوقائع.
أن الحسن ولي القلاح دون أن يكون له الرغبدة فيدهل فهدو لدم يطلبده ولدم يسدع
كما يقول العلماح ا
جل اهتمامه طلب العلم وتدريسه.
لليه بنفسهل حيد كان ا
أن سددبب اسددتعفاح الحسددن عددن القلدداح هددو ورعدده وصدددقه وخوفدده مددن اهللل لال
وعلددة الددرغم مددن ا
كندا عندد
أن خصومه المتعصبين ل ير مذهبه اتاخذوا ذلدك ذريعدة للتشدهير بده والطعدن فيدهل فقدالوا عنده " ":ا
ا
الس دنة مجدبددة قددال :وكيددف ال تجدددبل وحسددن اللؤلددؤي قدداضل وحمدداد بددن أبددي حنيفددة
وكيددع فقيددل لدده :ا
لن ا
قاض4؟

الصدحة وذلدك أن حمداد ابدن أبدي
ا
ورد العلماح علة هذا الرواية ا
بكن هذا الفرية ال أسات لهدا مدن ا
5
أن اللؤلدؤي ولدي القلداح سدنة 134هددل فهدل مدن
حنيفة توفاة سنة 176هد كمدا ذكدر فدي كتدب التدراجمل و ا

 1الكوثريل اإلمتا ل ص 15ل  .16أبو الوفاحل الجواهر المليةل ج2ل ص56ل أبو الفال ل شذ ار الذهبل ج1ل ص.12

 2زياد 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
وقال أبو زرعة صدو ل وقال الدار قطنيل مختلف فيه وعندي ليت به بكت وقال النسائي ليت بالقوي .الذهبيل أحمد بن علي

بن حجرل تقريب التهذيبل ج1ل ص .221النسائيل أبو عبد الرحمنل أحمد بن شعيبل اللعفاحل ج1ل ص45ل تحقي ل محمد
لبراهيم زايدل دار الوعظ حلبل 1336هد.

 3الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص  .136الكوثريل اإلمتا ل ص  .16ابن الحنائيل طبقا
تاريخ ب دادل ج7ل ص  .315الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص .136

 4الكوثريل اإلمتا ل ص  .17أبو الوفاحل الجواهر المليةل ج2ل ص.57
 5زادال مفتا السعادإل ج2ل ص  .232ابن خلكانل وفيا

الحنفيةل ص  .118الب داديل

األعيانل ج2ل ص215ل ابن حجرل لسان الميزانل ج2ل ص.346
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أن حمددادا لددم يعددرف عندده أندده ولددي
المنط د والمعقددول أن يكددون قلدداؤهما فددي زمددن واحددد؟ فل دال عددن ا
ثم استعفة.1
القلاح مطلقال و ا
أن الحسن لم يمكد في القلاح لال مدإ يسيرإ ا
ثم عاد الحسن بدن زيداد بعدد تركده للقلداح للدة ب دداد مركدز العلدم ومدوطن العلمداحل يطلدب العلدم
ا
2
النات ويفتي حتة وافته المنية سنة 214هد .
ويدرسه ويفقاه ا
الفرع الثالث :وفاته وثناء العلماء عليه.
أجمع

المصادر التي ترجم

لإلمام أن وفاته -رحمه اهلل -كان

سنة أربع ومئتين.3

لمدا كدان لده مدن الفلدل والعلدم .ومدا أريد
وقد استح ا اإلمدام الحسدن ثنداح العلمداح وتقدديرهم لده؛ ا
أحدا ترجم لده لال وأثندة عليده .وعندد بدايدة ترجمتده يدذكر العلمداح لده صدفا وألقابدا حسدنة مثدل :لنده كدان

4
مماليكه كما كان يكسو نفسه.5
رأسا في الفقه ل واانه كان يكسو ا

وقال عنه أحمد بن عبد الحميد الحدارثي ":6مدا أريد

أحسدن خلقدا مدن الحسدن بدن زيداد وال أقدرب

مكخذا منهل وال أسهل جانبال مع توافر فقهه وعلمه وزهدا وورعه"7

المطلب الثالث :الحسن بن زياد بين شيوخه وأصحابه وتالميذه:
الفرع األول :شيوخ اإلمام الحسن بن زياد.
تددكتي أهميددة معرفددة شدديوخ اإلمددام الحسددن بددن زيدداد فددي اأنهددا تبد ادين لنددا مكونددا شخصد اديته العلميددة
والمصددادر التددي أخددذ منهددا معلوماتددهل وه دذا يشددك ُل أث د ار بال ددا علددة سددلوكه فيمددا بعدددل فمددن المعددروف أن
التلميذ يتكثار بكساتذته.

 1الكوثريل اإلمتا ل ص 17ل  .18الب داديل تاريخ ب دادل ج7ل ص314ل الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص.136
 2ابن الحنائيل طبقا

 3ابن الحنائيل طبقا

الحنفيةل ص  .113الب داديل تاريخ ب دادل ج7ل ص .317الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص.137
الحنفيةل ص .113ابن النديمل الفهرس ل ج1ل ص.288

 4الب داديل تاريخ ب دادل ج7ل ص .317ابن الحنائيل طبقا

الحنفيةل ص .113أبو الفال ل شذ ار الذهبل ج1ل ص.12

 5الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص135ل الكوثريل اإلمتا ل ص7ل ابن الحنائيل طبقا
المليةل ج2ل ص.57

الحنفيةل ص .113أبو الوفاحل الجواهر

 6أحمد بن عبد الحميد لسماعيل بن محمدل قالي ملطيةل تفقه علة أبيه عبد الحميدل وأخيه اسماعيل بن عبد الحميد .ابن الحنائيل طبقا
الحنفيةل ج1ل ص.76

 7الكوثريل اإلمتا ل ص .7الذهبيل تاريخ اإلسالمل ص .111ابن أبي أوفةل الجواهر المليةل ج2ل ص.56
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تتب دع والزم أعددالم عص درال وحلددر مجالسددهمل وأخددذ العلددم عددنهمل ومددن أبددرز
فالحسددن بددن زيدداد ا
العلماح والمشايخ الذين تتلمذ علة أيديهم:
الشيخ األول :أبو حنيفة:
أن الحسددن تف اقدده علدة أبددي حنيفدةل وتل اقددة عندده العلدم والزمدده فتدرإ طويلددة مددن
ذكدر كتددب التدراجم ا
ألن المد اددإ التددي جلسدها فددي حلقتدده تجدداوز
الدزمن حيددد كددان مددن أكدابر شدديوخه الددذين تتلمددذ لهدم الحسددن ا
مما جعله يتكثار بكهل الرأي كثي ار.
عشرين عاما؛ لذلك كان له أكبر األثر في تكوينه الفقهي ا

أن المصددادر لددم تحد اددد الددزمن الددذي اتاصددل فيدده الحسددن بددكبي حنيفددةل فالددذي تبد ادين مددن خددالل
لال ا
ألم بدالقراحإ والكتابدة وحفدظ بعدض آيدا القدرآن واألحاديدد النبويدة
الدراسة اأنه اتصل بحلقة اإلمام بعد أن ا

الشريفة.1

أولا :اسمه ونسبه.
ثمدانين للهجدرإ فدي حيداإ صد ار الصدحابة
النعمان بن ثاب بن زوطي التيميل الكوفيل ولد سنة ا
– رلي اهلل عنهم2-ل ولد ثاب علة اإلسالمل أدرك أربعة مدن الصدحابة هدم :أندت بدن مالدك 3بالبصدرإل

وعبد اهلل بن أبي أوفة 4بالكوفة.

 1الكوثريل اإلمتا ل ص  .12أبو زهرإل أبو حنيفةل ص.133
 2الشيرازيل طبقا

الفقهاحل ج1ل ص .87ابن الحنائيل طبقا

الحنفيةل ص .33أبو الوفاحل الجواهر المليةل ج3ل ص.557

أبو غد إل عبد الفتا ل مكانة اإلمام أبي حنيفة في الحديدل ص .15ابن خلكانل وفيا

األدنويل طبقا

األعيانل ج5ل ص 415الداوديل أحمد بن محمد

المفسرينل ج1ل ص18ل تحقي ل سليمان بن صالح ال ربيل مكتبة العلوم والحكمل السعوديةل ط1ل 1417هدل 1337م.

الرازي .السيوطيل طبقا

الحفاظل ج2ل ص  .81القشيريل مسلم بن الحجاج بن مسلمل الكنة واألسماحل ج1ل ص276ل الجامعة

اإلسالميةل المدينة المنورإل ط1ل 1414م .ابن الجوزيل أبو الفرجل عبد ا لرحمن بن علي بن محمد الجوزيل اللعفاح والمتروكينل ج3ل

ص163ل تحقي ل عبد اهلل القاليل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط1ل 1416هدل الذهبيل ميزان االعتدالل ج7ل ص .37التميميل عبد

الرحمن بن أبي حاتم محمد بن أدريتل أبو محمد الرازيل الجر والتعديلل ج8ل ص .443دار لحياح التراد العربيل بيرو ل ط1ل

1352م1271-هدل األصبهانيل محمد بن لسحا بن مندإل فتح اللباب في الكنة واأللقابل ج1ل ص277ل مكتبة الكوثرل السعوديةل ط1ل
1417هدل 1336م .الب داديل تاريخ ب دادل ج13ل ص .323

 3أبو الوفاحل طبقا

الحنفيةل ج1ل ص .28الشيرازيل طبقا

الفقهاحل ج1ل ص .87المزيل يوسف بن الزكيل عبد الرحمن ابو الحاجل

تهذيب الكمالل ج23ل ص .418تحقي ل بشار عواد معروفل مؤسسة الرسالةل بيرو ل ط1ل 1381مل 1411هدل ابن النديمل الفهرس ل
ج1ل ص .284العسقالنيل تقريب التهذيبل ج1ل ص.563

يكنة أبا معاويةل شهد الحديبية مع رسول اهلل -ص -وبايع بيعة
 4عبداهلل بن أبي أوفة علقمة بن خالد بن الحارد بن أبي أسد األسلميل ا
وثمانينل وهو آخر من ما

من الكوفة من الصحابةل

الرلوانل بعد وفاإ الرسول  -ص -تحول للة الكوفةل وظ ال بها حتة توفاة سنة س
ابن عبد البرل يوسف بن عبد اهلل بن محمدل ابن عبد اهللل يوسف بن عبد اهلل بن محمدل االستيعابل ج3ل ص871ل تحقي ل علي محمد

البجاويل دار الجيلل بيرو ل ط1ل 1412هد .ابن حجرل اإلصابةل ج4ل ص .18ابن حجر .تقريب التهذيبل ج1ل ص.236
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وسددهل بددن سددعد السدداعدي 1فددي المدينددةل وأبددو الطفيددل عددامر بددن 2واثلددة بمكددة .وبهددذا يكددون أبددو

حنيفة من التابعين.3

كان أبو حنيفة خ از از يبيع ثياب الخز 4بالكوفةل وقد ُعرف بصد المعاملدةل وكدان حسدن الوجدهل
حسن المجلتل سخيال ورعال ثقة ال يحدد لال بما حفظ.5
ثانيا :توليه القضاء.
أصبح أبدو حنيفدة عالمدا بكثيدر مدن العلدوم التدي كاند

فدي زماندهل فدذا صديته فدي الدبالدل فددعاا

ابن هبيدرإ ليوليده القلداح فدي الكوفدة فدرفض فلدربه مائدة وعشدرإ أسدواط فدي كدل يدوم عشدرإ أسدواطل وهدو
ممتنع عن قبول القلاحل -فخلاة سبيله.

6

وكدذلك امدتحن مدرإ ثانيدة لتوليدده القلداح فدي ب ددداد زمدن أبددي جعفدر المنصدور فددرفض فدكلح عليدده
ار علددة عددم تدولي القلداح حتددة أقسدم المنصدور لديفعلن وأقسددم
المنصدور فدي ذلدك وهددو يدزداد لبداح واصدر ا

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

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

أصحاب الرسول – ص-ل ابن حجرل تقريب التهذيبل ج1ل ص .257ابن حجرل اإلصابة في تمييز الصحابةل تحقي محمد البجاويل 3ل

ص211ل دار الجيلل بيرو ل ط1ل  1412هد ل 1332م.

 2عامر بن واثلة بن عبد اهلل بن عمير الكناني الليثيل يكنةل أبا الطفيلل ولد عام أحدل أدرك الرسول -ص -كان يسكن الكوفة ثم انتقل للة
مكةل كان محبا لعلي -رلي اهلل عنه-ل ثقة مكمونال توافة سنة عشر ومائة وهو أخر من ما
الحنفيةل ج2ل ص .738ابن حجرل اإلصابةل ج7ل ص.231

ممن رأى النبي  -ص -أبو الوفاحل طبقا
ا

3األشقرل عمر سليمانل المدخل للة الشريعة والفقه اإلسالميل ص218ل دار النفائتل عمانل ط1ل 1425ه د 2115-م .أبو زهرإل أبو
حنيفةل ص.27

 4خ از از .الخز من الثياب ما ُينسش من صوف وابر وبائعه يسمة خ از از عربي صحيحل وهو مبا وقد لبسه الصحابة والتابعون .ابن منظورل
لسان العربل ج5ل ص .345الزبيديل تاج العروتل ج15ل ص.137
 5ابن الحنائيل طبقا

الحنفيةل ص .111ابن النديمل الفهرس ل ج1ل ص .284المزيل تهذيب الكمالل ج23ل ص .314الب داديل تاريخ

ب دادل ج13ل ص .323ابن خلكانل وفيا

األعيانل ج5ل ص.415

 6ابن حجرل تهذيب التهذيبل ج11ل ص .412المزيل تهذيب الكمالل ج23ل ص  .438الب داديل تاريخ ب دادل ج13ل
ص .326ابن خلكانل وفيا

 7ابن خلكانل وفيا

األعيانل ج5ل .416

األعيانل ج5ل ص .411الب داديل تاريخ ب دادل ج13ل  .326المزيل تهذيب الكمالل ج23ل ص.424
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ثالثا :شيوخ اإلمام أبي حنيفة.
1
ألنه هو الدذي دالده علدة طريد العلدمل وفدتح عينده عليدهل فبهدذا يعتبدر الشدعبي
أشهرهم :الشعبي ا
من شيوخهل وذكر سابقا أن أبا حنيفة لقي أربعة من صحابة رسول اهلل –ص-ل لال اأنده لدم يكخدذ عدنهم

وذلددك ألسددباب منهددا أن مددنهم مددن مددا وهددو ص د ير مثددل عبددد اهلل بددن أبددي أوفددة الددذي تددوفاة سددنة سددبع
2
ثمانينل وكان عمر أبي حنيفة سبع سنينل وهو سن دون األخذ.
وا
عم دن أخددذوا عددنهم .وقددد انقطددع
وا ان كددان أبددو حنيفددة لددم يكخددذ عددن أحددد مددن الصددحابة فقددد أخددذ ا
اإلمام لحلور حلقا حمادل واحتل الصدارإ فيهال حتدة كدان حمداد يسدكل عدن أبدي حنيفدة قبدل أن يسدكل
عدن أوالدال لذا رجددع مددن سدفرل وقددد الزمدده ثمداني عشدرإ سددنةل وكدان أبدو حنيفددة يختلدف للددة غيددر حمددادل
فكان يسمع المحدثين والمفسرين.3
رابعا :تالميذ اإلمام أبي حنيفة.
لقددد كثددر تالميددذ اإلمددام أبددي حنيفددة الددذين يرجددع للدديهم الفلددل فددي تدددوين المددذهب الحنفدديل وقددد
محمدد بدن الحسدن
جمع اهلل له من األتبدا مدا لدم يجمدع ل يدرال ومدن أشدهرهم قالدي القلداإ أبدو يوسدف و ا
الشيباني وزفر بن الهذيل والحسن بن زيداد اللؤلدؤي وعافيدة بدن يزيدد 4ومالدك بدن م دول البجلدي 5وندو بدن

أبي مريم 6وغيرهم خل كثير.7

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

ج1ل ص .111األصبهانيل حيلة األولياحل ج4ل ص .311ابن كثيرل البداية والنهايةل ج3ل ص.113

 2الب داديل تاريخ ب دادل ج13ل ص  .323أبو زهرإل أبو حنيفةل ص.26-25
 3ابن خلكانل وفيا

األعيانل ج5ل ص .416الداوديل طبقا

ص .426الذهبيل سير أعالم النبالحل ج6ل ص.332-331

 4تم

المفسرينل ج1ل ص .18المزيل تهذيب الكمالل ج23ل

ترجمته ص.31

 5مالك بن م ول البجليل كوفيل يكناة أبا عبد اهللل ثقة ثبتال من الطبقة السابعةل توفة سنة 153هدل المزيل تهذيب الكمالل
ج27ل ص .158السيوطيل طبقا

الحفاظل ج1ل ص .32البستيل محمد بن حبان بن أحمدل أبو حاتمل مشاهير علماح

األمصارل ج1ل ص163ل دار الكتب العلميةل بيرو ل 1353م.

 6نو بن يزيد أبو مريم بن جعونة المروزي القرشي بالوالحل أبو عصمةل قالي مرول لقب بالجامع لجمعه علوما كثيرإل اتاهم
توفة سنة 173هد .زادال مفتا السعادإل 2ل ص .234الذهبيل تقريب التهذيبل ج1ل
باإلرجاحل فطعن بروايته للحديدل
ا
ص .567ابن الجوزيل اللعفاح والمتروكينل ج3ل ص.168

 7الذهبيل سير أعالم النبالحل ج6ل ص .333زادال مفتا السعادإل ج2ل  .232أبو زهرإل أبو حنيفةل ص.171
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كما كان لهؤالح التالميذ أثر بال في نشر المذهب وترسيته وترسيخه علة قواعد متينة.
خامس ا :وفاته وثناء العلماء عليه.
النات للة فدريقين :فريد يمدحده ويشديد
ذا صي اإلمام أبا حنيفة وطار في األفا فانقسم فيه ا
بهل ويثني عليهل وفري آخر يحطا من قدرا وينسبه للة الكفر واللالل.
فالددذين أثن دوا عليدده ال يحصددون عددددال ومددنهم أكددابر المجتهدددين وأئمددة هددذا الدددينل كاإلمددام مالددك

والشافعي ومسعر بن 1كدام واألوزاعي وغيرهم .فقد روى عن اإلمام الشافعي -رلي اهلل عنه أنده قدال":
لمالددك بددن أنددت :هدل أريد
قيدل ا
ذهبا لقام لحجته".2

أبددا حنيفددةل قددال :نعددمل أريد

رجددال لددو كالمددك فددي هددذا السددارية أن يجعلهددا

النات عيال علة أبدي حنيفدة فدي الفقده" 3وروي عنده كدذلك اأنده قدال" :مدن
وقال اإلمام ال اشافعي ":ا
النات كلاهم عيال عليه في الفقه".4
أراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه فزن ا
5
الند ددات نيام ددا عد ددن الفق دده حتد ددة أيقظه ددم أبد ددو حنيف ددة بمد ددا ابيند دده
وق ددال النلدددر بد دن ش د دميل  ":ك ددان ا
ولخصه" .6توف اة رحمه اهلل سنة 151هد في ب داد ودفن فيها.7

هكددذا نجددد أن األئمددة األعددالم قددد أثن دوا عليدده بمددا هددو أهلدده -فج دزاهم اهلل عندده وعددن اإلسددالم كددل
خير.

 1مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدإ بن الحارد الهاللي العامليل الرواسيل أبو سلمة الكوفيل أحد أعالم الفقهل كان يسمة
توفة سنة 153هد .األصبهانيل أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل حلية األولياحل ج7ل ص .213دار
بالمصحفل لشدإ حفظه واتقانهل
ا
الكتاب العربيل بيرو ل ط4ل 1415هدل الذهبيل تقريب التهذيبل ج1ل ص.528

 2المزيل تهذيب الكمالل ج23ل ص .423

 3الذهبيل تهذيب التهذيبل ج11ل ص .412المزيل تهذيب الكمالل ج23ل  .434ابن خلكانل وفيا
السيوطيل طبقا

 4ابن خلكانل وفيا

الحفاظل ج1ل ص.81

األعيانل ج5ل ص .416السيوطيل طبقا

الحفاظل ج1ل ص.81

 5النلر بن شميل المازنيل أبو الحسنل النحويل البصريل نزل مرول ثقةل ثب ل من كبار التاسعةل ما

األعيانل ج5ل .416

سنة أربع ومائتين.

الذهبيل تقريب التهذيبل ج1ل ص .562الذهبيل تهذيب التهذيبل ج11ل ص .331الذهبيل تذكرإ الحفاظل ج1ل ص.314

 6الذهبيل تذكرإ الحفاظل ج1ل ص.168
 7ابن الحنائيل طبقا

الحنفيةل ص .33السيوطيل طبقا

الحفاظل ج1ل ص.81
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سادسا :أثر اإلمام أبي حنيفة في الحسن بن زياد.
ذك ددر س ددابقا أن اإلم ددام أبد دا حنيف ددة ك ددان أكب ددر الش دديوخ ال ددذين تتلم ددذ له ددم الحس ددنل وح ددرص ك ددل
النصددح واإلرشداد منددهل فقدد تدكثر الحسدن بشدديخه أبدي حنيفددة
الحدرص علدة مالزمتدده واالسدتما لليدده وأخدذ ا
لمددا وجدد فيدده مددن صددفا حسددنة جعلتدده اإلمددام األعظددمل وزعدديم
أكثدر مددن غيدرا مددن فقهدداح عصدرا؛ وذلددك ا

1
دب الحسدن
أهل الرأي بال منافت ل كما كان الهتمام أبي حنيفدة بتالميدذا ورعدايتهم أثدر بدال فدي درجدة ح ا
لشيخهل وتقديرا له واعجابه بهل فقد تابعده فدي المدذهب وحفدظ آ ارئده ونشدرها فدي كدل مكدان بروايتهدا عندهل

مما يدل علة اتخاذ الحسن مذهب اإلمام مذهبا له.2
ا

ممددا سدب أن روايددة الحسدن عددن اإلمدام أبددي حنيفدة وتسددجيله لنبدذ مددن مناقبده ودفاعدده عددن
يتب ادين ا
حبه له ومددى تدكثرا بفقهده3ل فقدد كدان اإلمدام أبدو حنيفدة حريصدا ك ادل الحدرص
آرائه أكبر دليل علة درجة ا
علة زر بذور الحرية الفكرية فدي نفدوت تالميدذال فكدان يطدر المسدائلل ويفدتح مجدال الحدوار والمناقشدة

الحدرإل فلددم يكددن يفدرض آراحا علدديهم فرلددا واانمددا كدان يسددتمع آلرائهددم ويناقشدهم ويحلددهم علددة االجتهدداد
ويشجعهم علة المناظرإ.4

ممددا سددب أن الحسددن قددد تددكثر باإلمددام أبددي حنيفددة عددن طري د مددا تلقدداا عندده مددن الفقدده
نسددتنتش ا
والحديد والموافقدة لده فدي أغلدب آ ارئده عدن فهدم ود اريدةل والددليل علدة ذلدك مخالفتده لإلمدام وأصدحابه فدي
مفصلة لن شاح اهلل.
الكثير من الفرو الفقهية التي سكدرسها ا
الشيخ الثاني اإلمام زفر بن هذيل.
الفرع األول :اسمه ونسبه.
هو زفر بن الهذيل بن قيت من بني العنبرل ينتهي نسبه للة ملر بن نزار بن معد بن عدنان.
ولد اإلمام زفر مدن أب عربدي مدن تمديم سدنة 111ه د ونشدك فدي بيد

ثم رحل عنها.5
ا
ألن والدا كان واليا علة أصبهان وعاح فيها فترإ من الزمن ا

علدم ورئاسدة وسدلطانل ذلدك

 1الكوثريل مناقب اإلمام أبي حنيفةل ص .3الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص135ل أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل
ص.353-352

 2أبو الفال ل شذ ار الذهبل ج1ل ص.12

 3الكاسانيل عالح الدينل بدائع الصنائعل ج5ل ص171ل دار الكتاب العربيل بيرو ل ط2ل .1382

 4الكوثريل مناقب اإلمام األعظمل ص  .26أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص .353أبو زهرإل أبو حنيفةل ص.168
 5ابن الحنائيل طبقا

الحنفيةل ص .117زادال مفتا السعادإل ج2ل ص .224ابن خلكانل وفيا

األعيانل ج2ل ص-317

 .321التميميل الجر والتعديلل ج3ل ص .6-8العسقالنيل لسان الميزانل ج2ل ص .476ابن النديمل الفهرس ل ج1ل
ص .285الذهبيل ميزان االعتدالل ج3ل ص .115
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ثانيا :طلبه للعلم.
شب اإلمام زفر علدة حفدظ كتداب اهلل العزيدزل ث ادم اشدت ل بتفسديرا وبيانده بالسدنة النبويدة التدي هدي
ترجمددان القد درآن فصددار م ددن األئم ددة المحدددثين ال ددذين يش ددار للدديهم بالبن ددان سد دواح أكددان ب ددالحفظ أم بمعرف ددة

الحديد والرجال .فقال عنه ابن معين" :كان ثقة مكمونا"

1

وقدد أجمددع المحدددثون علددة أن اإلمدام زفددر كددان ثقدة مكمونددا حافظددا ناقدددا بصددي ار فددي الحددديد ولددم

ترد في حقه عبارإ توهين أو تجريح من أرباب الصنعة في الحديد.2

وانصددرف كددذلك للددة العلددم والفقددهل ودرت علددم الكددالم حتددة بددرز فيددهل ثد ادم اتاجدده نحددو الفقدده فنظددر
فددي ب دواطن األمددورل ثد ادم انقطددع فددي نهايددة أم درا عددن جميددع المجددالتل وجددالت أبددا حنيفددة والزمدده مالزمددة

أمامددا مجتهدددا مددن أئمددة
متفرغددا للعلددمل مقددبال عليددهل حتددة صددار ا
شددديدإل وأخددذ عندده وندداظرال وكددان اإلمددام ا
المسلمينل وأصبح له أتبا وتالميذ.3
ثالث ا :نشره للمذهب الحنفي وتوليه القضاء

اشددتهر اإلمددا م زفددر وذا صدديتهل فكددان لدده الفلددل فددي نشددر المددذهب الحنفددي فددي البصدرإل وذلددك
النددات ومولددع
ممددا جعلدده مح دطا أنظددار ا
لحسددن سدديرته وتوالددعه وسددهولة عرلدده للمسددائل وتولدديحهال ا
ثقتهمل فتولاة قلاح البصرإ.4
واجتم ددع للي دده أه ددل العل ددم وجعلد دوا يناظرون دده ف ددي الفق دده يوم ددا بع ددد ي ددومل فك ددان لذا رأى م ددنهم قبد دوال
واهتماما لما يجيح به قال لهم هذا قول أبي حنيفةل فكانوا يقولون ويحسن أبو حنيفة هدذا فيقدول لهدم نعدم
يبي ن لهم ويقدنعهمل حتدة تركدوا ب لدهم ألبدي حنيفدةل واسدتمعوا للقدول الحسدن فيده
وأكثر من هذال فلم يزل ا
بعد ما كانوا يقولون عنه من القول السيئ.5

 1زادال مفتا السعادإل ج2ل ص .224ابن الحنائيل طبقا
لسان الميزانل ج2ل ص476

الحنفيةل ص .118البستيل الثقا ل ج6ل ص  .333العسقالنيل

 2زادال مفتا السعادإل ج2ل ص .224البستيل الثقا ل ج6ل ص .333التميميل الجر والتعديلل ج3ل ص.618
 3زادال مفتا السعادإل ج2ل ص .223ابن خلكانل وفيا

 4زادال مفتا السعادإل ج2ل ص .225ابن الحنائيل طبقا

األعيانل ج2ل ص.321-317
الحنفيةل ص.118

 5الذهبيل ميزان االعتدالل ج3ل ص .115ابن حجرل لسان الميزانل ج2ل ص.476
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الندات بنشدر المدذهب الحنفدي
وهكذا قام اإلمام زفر بحسن سديرته وحكمتده وتوالدعه فدي معاملدة ا
في البصدرإل التدي تعتبدر مركدز العلدم المندافت الوحيدد للكوفدة فدي تلدك الفتدرإ فدي جميدع العلدوم سدواح علدوم
الشريعة أم النحو أم غيرهما.1

رابع ا :شيوخ اإلمام زفر.
تميدز فدي كدل شديحل ونافسدهم فدي
لماح ومحددثي عصدرال حتدة ا
أخذ اإلمام زفر العلم عن أكثر ع ا
2
محمدد بدن لسدحا بدن
مختلف العلوم وساواهم في الفتيا في حياتهم وقبل مماتهم ومن هؤالح األعمدح ل و ا

يسار3ل وأبو حنيفة النعمان.

خامس ا :وفاته وثناء العلماء عليه.
أن يكدون عنددا
ُعرف زفر بالفقه وغلب عليه صفة فقيه أكثر مدن صدفة مح ادددل فكدل فقيده الب ادد ا
النهايدة
علم ورواية بالحديد وعلوم القرآن والمعاني والل ةل وقد نال زفر حظا وافيا مدن هدذا العلدومل وفدي ا

انقطع لطلب الفقه علة اإلمام الكبيدر أبدي حنيفدة وأصدحابهل فتف اقده بده وتدكثار بمجلسدهل وقدد ورد ذكدر زفدر

 1زادال مفتا السعادإل ج2ل ص .58ابن حجرل لسان الميزانل ج2ل ص.478

 2األعمح :وهو أبو محمد سليمان بن مهران األعمح الكاهلي الكوفيل ولد سنة 61هدل في مدينة دنباونل وقيل أنه من أهل
طبرستانل ثم سكن الكوفةل رأى الصحابي الجليل أنت بن مالكل لكنه لم يسمع منه شيئال كان األعمح ذميم الخل ل لي

الصدرل حرجا ال يبالي بمظهرال عوله اهلل بذلك جمال العقل وقوإ الفهم وسعة اإلدراك حتة صار علما يشار لليه بالبنانل فقال

عنه هيثم بن بشير ":ما رأي

بالكوفة أحدا أق أر لكتاب اهلل من األعمح وال أجود حديثا وال أفهم وال أسر لجابة لما يسكل عنه".

من تالميذا زفر بن الهذيل وغيرال روى عن لسحا بن راشد وغيرال كان شديد االحترام للسلف الصالحل توفاة رحمه اهلل سنة
148هد.
العسقالنيل تقريب التهذيبل ج3ل ص  .118-117العسقالنيل تهذيب التهذيبل ج12ل ص .353المزيل تهذيب الكمالل

ج12ل ص .76الب داديل تاريخ ب دادل ج3ل ص .3

 3محمد بن لسحا بن يسار هو اإلمام الحافظ أبو بكر المطلبي المدني مولة قيت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف نشك في
المدينة وزار مصر ثم استقر في ب دادل رأى أنت بن مالك وسعيد بن المسيب وسمع القاسم بن محمد وأبان بن عثمان وغيرهمل

تفرغ لطلب العلم وتلقاا من كب ار التابعين وأساطين العلم مثل أبان بن عثمان وعطاح ومكحول وغيرهمل ومن تالميذا الذين أخذوا

حجة في الم ازي
عنه ا
وحدد عنه زياد بن عبد اهلل البكائي وسلمة بن الفلل األبرح وغيرهمل واتف العلماح جميعا علة أنه ا
والسير وأيام رسول اهلل عليه السالم .قال عنه يحية بن معين ":هو ثقة وليت بحجةل أما اإلمام أحمد فقد قال عنه أنه حسن
الحديد"ل توفاة -رحمه اهلل – سنة 151هد.

الحنفيل مصطفة بن عبد اهلل القسطنيطيني الرومي هدية العارفين في أسماح المؤلفينل وأثار المصنفينل ج6ل ص .7دار الكتب

العلميةل بيرو ل 1332م – 1413هدل الذهبيل شمت الدين محمد بن أحمد بن عثمانل الم ني في اللعفاحل ج2ل ص552ل
تحقي ل نور الدين عترل الذهبيل تذكرإ الحفاظل ج1ل ص.172
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–رحمه اهلل -في كثيدر مدن التدراجم بزيجداز فقدالوا عنده ":اأنده محدددل فقيدهل ثقدةل مدكمونل حدافظل صددو "
وقالوا عنه :لانه "فقيه كبير من أد ا أصحابه في استخراج المسائل والقيات و اأنه عابد زاهد ور ".1
2
بالسدب والعلددم
وقددال الحسددن بددن زيدداد" :مددا أريد أحدددا يندداظر زفددر لال رحمتدده"  .وشددهد لدده لمامدده ا
فقال":هذا زفر من اأئمة المسلمين وعلم من أعالمهم".3

مدوندة منسدوبة لليده مثددل الصداحبينل واانمدا ذكددر
أمدا بالنسدبة آلثدارا
ا
ا
العلميدة .فدال توجدد لده كتددب ا
4
الحنفي دة .فقددد جدداح فددي كتدداب كشددف الظنددون  ":زفددر بددن الهددذيل مددن أصددحاب أبددي
آثددارا منثددورإ فددي كتددب
ا
مجرد في الفرو والمقاال "5ل فيكون لزفر لذن :المقاال 6ل وتصانيف لم تذكر.
حنيفةل ومن تصانيفه :ا

ثم دان وخمسددين ومائددة بعددد أبددي حنيفددةل فهددو اأول أصددحاب أبددي حنيفددة وفدداإ.
مددا بالبص درإ سددنة ا
وهذا التاريخ أجمع عليه كتب التراجم واألخبار.7
سادس ا :أثر اإلمام زفر في الحسن بن زياد والعالقة بينهما.
زفر بن الهذيل هو األستاذ الثاني الذي جلدت الحسدن بدين يديده ليكتمدل نلدوجه الفقهدي وليجمدع

أن زفددر ب دن اله دذيل لددم يختلددف فددي
للددة حصدديلته العلميددة مددا جد ادد م دن آراح ومعلومددا ل وقددد ذكددر سددابقا ا
8
الرغم مدن وجدود هدذا االخدتالف فدي األصدول والفدرو ل فدز ان
منهجه الفقهي عن شيخه أبي حنيفة ل وعلة ا

زفددر لددم يبل د بالفقدده مبل د شدديخه أبددي حنيفددةل ولددم يتجدداوز منهجدده؛ لددذلك كددان تددكثيرا فددي الحسددن امتدددادا
9
ولكن هذا التكثير كان لئيال ومحدودا لسببين:
لتكثير أبي حنيفة بدراسة الفقه ل ا

 1زادال مفتا السعادإلج2ل ص .224ابن الحنائيل طبقا

الحنفيةل ص .118الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص.111

 2الذهبيل سير أعالم النبالحل ج8ل ص .33الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص.111
 3ابن الحنائيل طبقا

الحنفيةل ص .117أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص.113

 4هو معجم ألسماح المؤلفا

العربيةل ذكر فيه مؤلفه  14777كتابا مرتبة علة األبجدية وهو كتاب جامع ألخبار الكتب المصنفة

في اإلسالم وقبله وأحوال مصنفها ووفياتهم .حاجي خليفةل كشف الظنونل مقدمةل كشف الظنونل ج2ل ص.1782

 5حاجيل خليفةل كشف الظنونل ج2ل ص .1782ابن النديمل الفهرس ل ج1ل ص.288
 6الحنفيل هدية العارفينل ج1ل ص .373

 7ابن النديمل الفهرس ل ج1ل ص .285ابن حجرل لسان الميزانل ج2ل ص .476الذهبي ميزانل االعتدالل ج3ل ص.115
 8بعض هذا اآلراح موجود في كتابي كشف األسرار وأصول السرخسي.

 9الدباغل الحسن بن زيادل ص .111الذهبيل سير اعالم النبالحل ج8ل ص.33
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ممددا
األول :لدي صددبر زفدر فددي التعلدديم مدن كثدرإ أسددئلة الحسدن و ا
حبدده االختصددار فدي الجدوابل ا
ويبسدطها بسدطال لدذلك لدم يتف اقده الحسدن
دفع الحسن للة التحول ألبي يوسدفل الدذي كدان يطدول المسدائل ُ

استمرار.1
علة زفر ب ا

والثاني :المدإ القصيرإ التي رأت فيها زفر حلقة اإلمامل فلم تتجاوز ثماني سنوا .2
لقد كان

العالقة بين الحسن وشيخه زفر عالقة مزدوجةل فهي عالقة تلميذ بكستاذا بقدر ما

هي عالقة بين صاحبين متحابين يتدارسان ويتفاهمان ويعمالن علة تقدم الفقه وازدهارا .وال غرابة أن
يكون زفر أعظم حظا من العلم وأكثر حفظا له من الحسن؛ ألن ظروفه أتاح

له أن يتلقة العلم من

شيخه أبي حنيفةل وغيرا من الشيوخ قبل صاحبه .ومع ذلك فزن أثر زفر الفقهي في الحسن بن زياد ال

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

وهي:

مسألة إذا كان بين أسنان الصائم فأكله أيفطر أم ل؟
قددال الحسددن بددن زيدداد فيمددا يرويدده عددن زفددر" :أندده لذا كددان بددين أسددنان الصددائم شدديح مددن لحددم أو
خبددزل فجدداح عل دة ال لسددان مندده شدديح فابتلعدده وهددو ذاكددرل فعليدده القلدداح والكفددارإل وقددال أبددو يوسددف عليدده
القلاح وال كفارإ عليهل ومن هذا المسكلة يتلح لنا بعض أثر زفر فدي تلميدذا وصداحبه الحسدن بدن زيداد

فهو يروي عنه ويوافقه في رأيه.3
الشيخ الثالث :أبو يوسف.

أما ال اشيخ الثالد الذي جلت لليه الحسن بن زياد وتتلمذ علة يديه فهو أبو يوسف القالي.
ا
أولا :اسمه ونسبه.
ألنصدداري الكددوفيل ولددد فددي
هددو يعقددوب بددن لب دراهيم بددن حبيددب بددن سددعد بددن بجيددر بددن معاويددةل ا ا

الكوفددة سددنة ()112ه ددل مددن أس درإ فقي درإل ثد ادم أقبددل علددة العلددمل فكخددذ الفقدده عددن اإلمددام أبددي حنيفددةل وهددو

 1أبي الوفاحل الجواهر المليةل ج2ل ص.57

 2الدباغل الحسن بن زيادل ص .111الصيمريل أخبار ابي حنيفةل ج1ل ص.111

 3السرخسيل المبسوطل ج3ل ص94ل دار المعرفةل بيرو  .الجصاصل أحمد بن علي الرازيل أبو بكرل أحكام القرآنل ج1ل
ص19ل تحقي محمد الصاد قمحاويل دار لحياح التراد العربيل بيرو ل 1415هد.
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دون مدن تالميدذ أبدي حنيفدةل ولده مجموعدة كبيدرإ مدن الكتدب فدي المدذهبل
المقدم من أصحابهل وأول من ا
استقر فيها وولي قلاحهال ولقب بقالي القلاإ كما سنرى.1
ثم انتقل للة ب داد و ا
ا
ثاني ا :طلبه للعلم وشيوخه.

ولدد اإلمدام أبدو يوسدف ونشدك فدي أسدرإ فقيدرإ الحدال لديقة اليددل فكدان يشدت ل قصدا ار فقدال ":كند

2
لمداح الكوفدة ث ادم انتقدل للدة ب دداد بعددد
أطلدب الحدديد والفقده و اأندا مق ادل ا
رد الحدال "...فطلدب العلدم علدة ع ا
لعمارهددال وطلددب العلددم فيهددا واجتهددد فددي أخددذا ع ددن أشددهر علمائهددال وهددو مالددك بددن أنددت ثد ادم لس ددحا 3ل

وسليمان التيمي 4وهشام بن عروإ5ل والقالي ابن أبي ليلدة6ل الدذي أخدذ آراحا ونشدرهال وغيدرهم كثيدر لال
أن الفلدل األكبددر يعددود للدة أبدو حنيفددة الدذي اكتشددف ذكدداح أبدي يوسددف وفطنتددهل وتواقدع لدده شددكنا عظيمددا
الدين والدنيا7فانصرف أبو يوسف للة العلدم حتدة صدار واحددا مدن أفدذاذ العلمداح بشدهادإ العلمداح لده.
في ا

أن أبا يوسف كان يعلم بالتفسير والسير وأيدام العدرب والل دة واألدب والكدالم 8ل وقدد تدولاة رياسدة
وقد قيل ا
حلقددة أبددي حنيفددة بعددد وفدداإ اإلمددام زفددرل وكددان صددبو ار فددي تفقيدده أصددحابهل حريصددا علددة تعلدديمهم كد ادل مددا
يعلمل وقد شهد له بذلك تلميذا الحسن بن زيداد فقدال :كدان أبدو يوسدف يقدول ألصدحابه ":لدو اسدتطع
أشاطركم قلبي لفعل "9ل وأجمع اإلمام أحمد بن حنبل ويحية بن معين وغيرا علة توثيقه.10

 1ابن الحنائيل طبقا

الحنفيةل ص .113الذهبيل سير أعالم النبالحل ج8ل ص  .535ابن خلكانل وفيا

ص  .378الذهبيل تذكرإ الحفاظل ج1ل ص  .232أبو زهرإل أبو حنيفةل ص.173

 2ابن خلكانل وفيا

أن

األعيانل ج6ل

األعيانل ج6ل ص .381

 3لسحا بن مرار الشيبانيل ولد سنة  34هدل ويكنة بكبي عمر من رمادإل سكن الكوفةل وانتقل للة ب دادل واشت ل بالعلم حتة

ممن أخذوا عنه اإلمام أحمد بن حنبلل توفاة سنة 213هد وقيل
ممن يشار لليهم بالبنان في الل ة واألدب والحديد والفقهل ا
صار ا
 216هد من أشهر كتبهل الل ا ل النوادرل غريب الحديد .العسقالنيل تقريب التهذيبل ج1ل ص .113
الب داديل تاريخ ب دادل ج6ل ص 323ل ابن خلكانل وفيا

األعيانل ج1ل .211

 4سليمان بن أيوب بن سليمان بن موسة بن طلحة التيميل صدو ل من الطبقة التاسعة .العسقالنيل تقريب التهذيبل ج1ل ص
 .251ابن حجرل تهذيب التهذيبل ج4ل ص .152الذهبيل تاريخ اإلسالمل ج15ل ص.173

عمه ابن الزبير وأبيهل أخذ عنه كثير من أهل العلمل ثقةل
 5هشام بن عروإ بن الزبير بن العوامل عالمل وفقيهل ومحددل ا
حدد عن ا
ثب ل كثير الحديدل لمام حجة في العلم والحديدل توفاة سنة 145هد .العسقالنيل تقريب التهذيبل ج1ل ص  .573العسقالنيل
تهذيب التهذيبل ج11ل ص  .44الذهبيل سير أعالم النبالحل ج1ل ص.51

 6محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلةل ولد سنة 74هدل من أشهر الفقهاح القلاإ في عصرال عمل مع بني أمية ثم مع بني
العباتل توفاة سنة 148هد بالكوفة .الجعفريل محمد بن لسماعيل بن لبراهيمل أبو عبد اهللل التاريخ الكبيرل ج1ل ص 162ل
تحقي ل هاشم الندويل دار الفكر .النسائيل اللعفاح والمتروكينل ج1ل ص .32

العمريل علي محمدل الخالف بين أبي حنيفة وأصحابه وموقف األئمة اآلخرين من هذا الخالفل ص 73ل مكتبة العبيكانل
ُ 7
الرياضل طل 1423هدل 2112م.
 8الذهبيل سير أعالم النبالحل ج8ل ص .536ابن خلكانل وفيا

األعيانل ج6ل ص .381

 9الكوثريل مناقب االمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسنل ص.43

 10الذهبيل سير أعالم النبالحل ج8ل ص .537ابن خلكانل وفيا
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األعيانل ج6ل ص .381

ثالثا :تالميذ اإلمام أبي يوسف.
كان أبو يوسف أحفظ األحنداف وأعدرفهم باألحاديددل فقدد جمدع بدين الحدديد والدرأيل تدولاة حلقدة

محم ددد بددن الحس ددن
لم دداح المسددلمينل مث ددل أحمددد ب ددن حنبددل و ا
األحنددافل واسددتمع للي دده العدددد الكبي ددر مددن ع ا
الشيباني وبشير بن الوليد 1وعلي بن الجعد2ل وغيرهم كثير.
رابع ا :توليه القضاء.
ولكنهم ددا رفلددا وأوذي ددا
ُعددرض القل دداح علددة أب ددي يوسددف كم ددا ُعددرض عل ددة أبددي حنيف ددة وزفددرل ا
أمددا أبدو يوسددف فقددد قبلددهل ووالا موسددة بددن المهدددي قلدداح ب ددداد ولقددب زمددن هددارون الرشدديد
بسددبب ذلددكل ا
بلقب قالي القلاإل فكصبح بذلك يشرف علة تعيين القلاإل وعين ابنه يوسف قاليا في ب داد.3

وكدان أبدو يوسددف قالديا عدادال فددي حكمده ُمنصدفا لللددعيف مدن القدويل وهددو القائدل" :مدا دفعد

لل اي قلية وكن

أود أن يكون الح مع أحدهما".4
ا

وروي عندده كددذلك اأن ده كددان كثيددر الصددالإ والوقددوف بددين يدددي اهلل تبددارك وتعددالةل وشددكر اهلل ثد ادم
محمد بن سماعه ":كان أبو يوسف يصلي بعد ما ولي القلاح كل يوم مئة ركعة".5
شكر ا
النات .قال ا
خامسا :آثار أبي يوسف العلمية.
محمددد بددن
تددرك  -رلددي اهلل عنددهُ  -ذك د ار جمدديال وأق دواال وأقلددية كثي درإ جدددال نقددل الكثيددر منهددا ا
الحسن الشيباني صاحب أبي يوسف وأبدي حنيفدةل ونقدل بعلدها بعدض أصدحابه اآلخدرينل ونقدل بعلدها
أهمها وأشهرها:
ابنه يوسفل وكتبه منها ما هو موجود ومنها ما هو مفقود وسكقتصر الحديد عن ا
 .1كتاب الخراجل وهو كتاب مشهور.6

 1بشير بن الوليد الكنديل فقيه حنفيل تفقه علة أبي يوسفل أخذ عنه اإلمام الب ويل تولاة القلاحل فقيه وعابدل عزله المعتصم؛

ألنه لم يقل بخل القرآنل توفاة سنة 238هد .العسقالنيل لسان الميزانل ج2ل ص35ل ابن النديمل الفهرس ل ج1ل ص.286
حدد عن بن أبي ذئب
 2علي بن الجعدل أبو الحسن الهاشمي الجوهريل ولد سنة 134هدل الحافظ الثب المسندل شيخ ب دادل ا
وعاصم بن محمد العمري وشعبة وغيرهمل وأخذ الحديد عنهل البخاريل أبو داوودل أبو زرعة وغيرهمل صدو ل توفاة سنة
227هد .الذهبيل تذكرإ الحفاظل ج1ل  .333الب داديل تاريخ ب دادل ج11ل .361

 3ابن خلكانل وفيا

األعيانل ج6ل ص  .373الذهبيل سير أعالم النبالحل ج8ل  .537الصيمريل أخبار أبي حنيفةلج1ل

ص .118أبو زهرإل أبو حنيفةل ص.174

 4الب داديل تاريخ ب دادل ج11ل ص .361

 5الذهبيل سير أعالم النبالحل ج8ل ص .537

6

ابن النديمل الفهرس ل ج1ل ص.286
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الرد علة سير األوزاعي.1
 .2ا
 .3اختالف أبي حنيفة وابن أبي ليلة.
 .4كتاب اآلثار.

 .5كتاب أدب القالي.2
 .6كتاب األمالي.3

سادس ا :وفاته وثناء العلماء عليه.
لزم أبو يوسدف ل امامده أبدا حنيفدة وتفقاده بده حتدة صدار المقددم فدي تالميدذال وبدر فدي عددإ علدوم.
فقيددل عندده" :وكددان أبددو يوسددف هددو المقد اددم مددن أصددحاب أبددي حنيفددة فددي أقطددار األرض" .4وقددد شددهد لدده

العلميدة وأثندة عليده ثنداح
الندات فدي علمده" 5وأشدار كدذلك للدة مكانتده
شيخه أبو حنيفة فقال" :هدو أبصدر ا
ا
فزنه أعلم من عليهال وأومك للة األرض".6
لم يحظ به أحد غيرا فقال ":لن يم هذا الفتة ا

وقددد عددرف أول مددن ول ددع األصددول فددي زمان دده ورتددب المسددائل ونش ددرها وكددان يقددول" :العل ددم ال

يعطيك بعله حتة تعطيه كلك".7

النات فهو ال يتنكدر ألهدل الفلدل عليدهل فكدان دائمدا
ثم شكر ا
ومن شمائله رحمه اهلل -شكر اهلل ا
يقول ":اللهم اغفر لي وألبي حنيفة" 8وكان يثني علة أساتذته ويترحم عليهما".9
كان

ثمدانين
وفاته – رحمه اهلل -لخمت ليال خلون من شهر ربيع اآلخرإ سدنة 182ه د اثنتدين و ا

ومئددةل وبددذلك يكددون قددد عدداح – رلددي اهلل عندده( 63 -تسددعا وسددتين سددنة) قلدداها فددي خدمددة اإلسددالم
والتقرب للة اهلل بالطاعا

والنوافل.10

 1تم الحديدل ص.31

 2خليفةل كشف الظنونل ج1ل ص.46
 3زادإل أسماح الكتبل ج1ل ص.54

 4الذهبيل سير أعالم النبالحل ج8ل ص  .538ابن الحنائيل طبقا
 5ابن خلكانل وفيا

األعيانل ج6ل ص .382

 7ابن خلكانل وفيا

األعيانل ج6ل ص .384

الحنفيةل ص .115

 6الذهبيل سير أعالم النبالحل ج8ل ص 536
 8الذهبيل العبرل 1ل ص 311

 9العمريل الخالف بين أبي حنيفة وأصحابهل ص .83

 10ابن خلكانل وفيا

األعيانل ج6ل ص .388الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص.118
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سابعا :أثر اإلمام أبي يوسف في الحسن بن زياد والعالقة بينهما.
أبددو يوسددف هددو األسددتاذ الثالددد الددذي جلددت الحسددن بددين يديدده ليكتمددل نلددوجه الفقهددي وتتاسددع

مداركهل لذا كان

در التحداور والمناقشدة
تربطه بشيخه عالقدة طيبدةل وارتبداط علمدي وثيد ل حيدد كاندا كثي ا
اآلخددرل وكان دا

فددي المسددائل مددن أجددل الوصددول للددة الح د ا والص دواب دون أن يلددي أحدددهما بمناقشددا
ممدا يددل علدة مددى تقددير أبدي يوسدف
يذهبان للة مجلت هارون الرشيد لدراسة الفقه ومراجعدة مسدائلهل ا

واحت ارمدده لتلميددذال فقددد كددان يحتددرم آراحال واألدلددة علددة ذلددك كثي درإ وموجددودإ فددي كتددب الفقدده اإلسددالميل
فتل اقة الحسن عنه الفقه والحديد وتكثر به:1

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

حرإل وبزذن موالها لن كان

أمة.

وقال الحسن بن زياد رواية عن أبي يوسف :لن اإلذن في ذلك لليها ال للة موالها2ل فالحسن
يروي عن أبي يوسف ويوافقه الرأي.
أمددا موقددف الحسددن مددن شدديخه أبددي يوسددف فددال يختلددف كثي د ار عددن موقفدده مددن شدديخه زفددرل فهددو
ا
يوافقه في بعض آرائه ويخالفه في بعلها اآلخر.
ممددا سددب أن هدؤالح الشدديوخ الثالثددة :أبدا حنيفددة وزفددر وأبدا يوسددف هددم الددذين أفددادوا الحسددن
يتبد ادين ا
أكثر من غيرهمل وكاند عالقتده بهدم أقدوى مدن عالقتده ب يدرهم مدن الشديوخل كمدا كدان لهدم أثدر كبيدر فدي
مسيرإ حياته العلمية والفقهية.
الفرع الثاني :محمد الشيباني أبرز أصحابه.
أمددا أصددحاب الحسددن بددن زيدداد فهددم فددي الحقيقددة أكثددر مددن التالميددذ الددذين كان د تلد ادمهم حلقددة
ا
محمددد بددن الحسددنل وعافيددة
اإلمددام ومددن أشددهرهم الددذين أشددار للدديهم اإلمددام بددكنهم يصددلحون للقلدداح وهددم :ا
وحماد وغيرهمل وقد ولي جميعهم القلاحل وكان معظمهم من خيدار القلداإل وسدككتفي فدي هدذا المبحدد

محمددد الشدديباني
بددالتعريف بكشددهرهم وأعظمهددم منزلددة فددي الفقدده وأشدددهم اتصدداال بالحسددن ومرافق دة لدده هددو ا
أبرز أصحابه.
 1الدباغل الحسن بن زيادل ص .121الصميريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص.137
2

ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج3ل ص.175
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أو ال :إسمه ونسبه.
محمد بن الحسن بن فرقدد الشديبانيل أبدو عبدد اهللل الفقيده الحنفديل ولدد بواسدط سدنة 132هددل
هو ا
تميدز فدي كثيدر مدن العلدومل
لمائهدا حتدة ا
ونشك بالكوفدةل وتعلادم فيهدا ث ادم تركهدا واسدتوطن ب دداد وأخدذ مدن ع ا
وكان مشهو ار بالفصاحة والبالغة وتولاة القلاح.1

ثاني ا :طلبه للعلم وشيوخه.
كان

تميدز عدن غيدرا بالنهلدة العلميدة الكبيدرإل حيدد
محمد في القرن الثاني للهجدرإل الدذي ا
ولد اإلمام ا
ب داد حالرإ الدولة والعلم في ذلك العصر.2

فانصددرف اإلمددام منددذ ص د را للعلددم وسدداعدا فددي ذلددك مددا فُطددر عليدده مددن الددذكاح والفطنددة وسددرعة
محمدد
البديهة ُ
أمدا ا
ويسرإ الحال علة خالف أبي يوسف الذي كان فقي ار يش له طلب المعداح عدن العلدمل ا

فقددد كددان أبددوا غنيددا لدده ثددروإ سددخية أنفقهددا فددي سددبيل العلددمل فكخددذ العلددم مددن أهلدده وتف اقدده علددة أبددي حنيفددةل
ثم تفقاده بعددا علدة أبدي يوسدفل ث ادم رحدل للدة المديندة ودرت
وحلر مجالسه لال اأنه لم يصاحبه طويالل ا
علددة مالددك ثددالد سددنينل وروى عندده الموطددكل وكددذلك أخددذ عددن الثددوري واألو ازعددي وغيددرهم مددن مشدداهير

العلمل لال اأنه تكثار كثي ار بالرأي وبفقده اإلمدام أبدي حنيفدةل فصدار مرجدع أهدل الدرأي والقيدات فدي حيداإ أبدي
يوسدف3ل فقدال عنده العلمداح " :كدان مدن أذكيداح العدالم" .4كمدا قدال عنده الرشديد يدوم موتده ":دفند العربيدة
والفقه بالري اليوم" .5وقد قابلده الشدافعي بب ددادل وقد أر كتبدهل ونداظرا فدي كثيدر مدن المسدائلل وجدر بيدنهم

خيدل للدة سدامعه
مدوندةل فقدال عنده اإلمدام الشدافعي" :وكدان أفصدح ا
النداتل كدان لذا تكلادم ا
مناظ ار كثيرإ ا
أن القرآن نزل بل ته".6
ا
محمدد م اقددما فدي الفقده سدواح فدي مدذهب األحنداف الدذي كدان قدد أكثدر التفريددع
وهكدذا كدان اإلمدام ا
فيدده حتددة صددار أكثددرهم تفريعددال أو تدويندده آلراح المددذهب فددي كتددب أصددبح أصددل المددذهب الحنفدديل أو
 1أبو الوفاحل الجواهر المليةل ج4ل ص  .245ابن خلكانل وفيا
ص .217ابن الحنائيل طبقا

األعيانل ج4ل ص  .184زادال مفتا

الحنفيةل ص  .115الذهبيل سير أعالم النبالحل ج3ل ص  .134الشيرازيل طبقا

ج1ل ص  .142العسقالنيل لسان الميزانل ج5ل ص  .121الب داديل تاريخ ب دادل ج2ل ص .172

 2زادال مفتا السعادإل ج2ل ص .217ابن الحنائيل طبقا
 3ابن الحنائيل طبقا

 5ابن خلكانل وفيا

الفقهاحل

الحنفيةل ص .116الذهبيل سير أعالم النبالحلج3ل ص134

الحنفيةل ص  .116زادال مفتا السعادإل ج2ل ص .218الذهبيل سير أعالم النبالحل ج3ل ص.135

الب داديل تاريخ ب دادل ج2ل ص .172الصيمريل أخبار أبي حذيفةل ج1ل ص.125

 4ابن خلكانل وفيا

السعادإل ج2ل

األعيانل ج4ل ص .185زادال مفتا السعادإل ج2ل ص.218
األعيانل ج4ل ص .185

 6الب داديل تاريخ ب دادل ج2ل ص .175ابن خلكانل وفيا

األعيانل ج4ل ص.184
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فيما أخدذ عنده غيدرا مدن أصدحاب المدذاهب األخدرى فدي كتاباتده عدن غيدر المدذهب الحنفدي1ل مثدل كتابتده

أصح روايا
للموطك 2عن اإلمام فنسخته تعتبر
ا

الموطك عن صاحبه.3

ثالث ا :تالميذ محمد بن الحسن الشيباني.
محمددد بددن الحسددن ب ددور كبيددر فددي نشددر المددذهب الحنفدديل بكتبدده العظيمددة التددي ألافهددال وأقبددل
قددام ا
العلمدداح علددة قراحتهددا وشددرحها واذاعتهددا4ل كمددا اسددتمع لليدده عدددد كبيددر مددن العلمدداح وأخددذوا عندده العلددمل
ف البي ددة أتب ددا الم ددذاهب الفقهي ددة اس ددتمعوا للي ددهل وأخ ددذوا عن دده وم ددن أه ددم م ددن أخ ددذ عن دده وأش ددهرهم اإلم ددام

الشافعي -رلي اهلل عنه -5وأبو سليمان الجوزجاني 6وهشام بن عبد اهلل الرازي 7وابدن سدماعة 8وعيسدة

بن أبان 9ل وغيرهم كثير.10

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

فيه عن شيوخ آخرينل وفيه ما يزيد علة ألف حديد وأثر .زادال أسماح الكتبل االصبحيل مالك بن أنتل الموطكلج1ل ص312ل دار لحياح
التراد العربيل مصر.

 3الذهبيل سير أعالم النبالحل ج3ل ص.135

 4خاصة كتب ظاهر الرواية وهي " :المبسوطل والزيادا ل والجامع الص يرل والجامع الكبيرل والسير الص يرل والسير الكبيرل" .وقد سمي
بكتب ظاهر الرواية ألنها روي

عن محمد برواية الثقا ل فهي ثابتة عنه لما متواترإ أو مشهورإ .أبو زهرإل أبو حنيفةل ص .218أبو زهرإ

تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص.381

 5ابن الحنائيل طبقا

الحنفيةل ص.114الذهبيل سير أعالم النبالحل ج3ل ص.135

 6موسة بن س ليمانل الجوزجاني أبو سليمانل الفقيهل صاحب محمد بن الحسنل روى عن ابن المبارك ومحمد بن الحسنل كفر
القائلين بخل

القرآنل صدو ل صاحب رأي .ابن الحنائيل طبقا

الحنفيةل

2ل ص .253التميميل الجر والتعديلل

8ل

ص .145الذهبيل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد اهلل التركمانيل المقتنة في سرد الكنةل ج1ل ص231ل تحقي
محمد صالح عبد العزيزل الجامعة اإلسالميةل المدينة المنورإل طل 1418هد

 7هشام بن عبد اهلل الرازيل الفقيهل أحد األعالمل روى عن ابن أبي ذئبل وعبد العزيز بن المختار ومالك بن أنت وحماد بن زيدل
وعنه الحسن بن ع رفة وأبن الف ار
لقي

وأبو حاتم وحمدان بن الم يرإ ومحمد بن سعد وغيرهمل قال موسة بن نصر سمعته يقول:

ألفا وسبع مائة شيخل توفة سنة 211هد.

الذهبي تذكرإ الحفاظل 1ل ص .387الحنفيل هدية العارفينل ج6ل ص.518

 8هو عبد اهلل محمد بن سماعة التميميل كان فقيهال له كتب مصنفة وأصول في الفقهل ولي قلاح ب دادل من مصنفاته "أدب
القالي" و" المحالر والسجال

ج1ل ص.283

روى كتب محمد بن الحسن عنهل توفاة سنة ثالد وثمانين ومائتين .ابن النديمل الفهرس ل

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

القيات"

توفاة سنة عشرين ومائتين -رحمه اهلل .-ابن النديمل الفهرس ل ج1ل ص .283الب داديل تاريخ الب داديل ج11ل ص.157
 10ابن النديمل الفهرس ل ج1ل ص.283
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محمددد بدن الحسددن الدوارد للفقده الحنفددي بعددد وفداإ أبددي يوسددفل لذ هدو امتددداد مدرسددة
وهكدذا كددان ا
محمد بن الحسن الشديباني فجدزاهم اهلل عندا خيدر
ثم ا
ثم بكبي يوسف ا
أبي حنيفة التي بدأ به وثني بزفر ا

الجزاح.

رابع ا :وفاته وثناء العلماء عليه.
أشد العلمداح تدوقي ار لنفسدهل وكدان أعلدم
النات وأسخاهم يدال ومن ا
محمد بن الحسن من أكرم ا
كان ا
محمدد بدن
ا
النات بكتاب اهللل ماه ار في علوم العربية والحسابل قالوا عنده ":مدا أريد أعلدم بكتداب اهلل مدن ا
1
محمدد بدن الحسدن وقدر بعيدر
الحسن وكان من أفصح ا
النات وأذكياح العالم .قدال الشدافعي ":سدمع مدن ا
وما أريد

رجدال سدمينا أفهدم منده 2"....وهدو الدذي نشدر علدم أبدي حنيفدة بتصدانيفه .قيدل ألحمدد بدن حنبدل"

محم دد" .3وتصددانيفه كثي درإل كلاهددا فددي العلددوم الدينيددةل
مددن أيددن لددك هددذا المسددائل الدقيقددة؟ قددال :مددن كتددب ا

وعلدة كتبدده يعتمددد الحنفيددة فددي المددذهبل وقددد شددهد لده العلمدداح باإلمامدة فددي الفقدده والعربيددة وقيددل عندده أندده

النات بالعربيةل والا الرشيد القلاحل وخرج معه فدي سدفرا للدة خرسدان4ل فمدا
أبصر ا
الري ودفن بها وذلك سنة ()183هد  -رحمه اهلل.5-

– رحمده اهلل -فدي

خامس ا :عالقة الحسن بن زياد بمحمد بن الحسن الشيباني.
محمددد بددن الحسددن الشدديباني تحديدددا
لددم تحد اددد كتددب التدداريخ بدايددة عالقددة الحسددن بددن زيدداد باإلمددام ا
دتمر لقاؤهمددا كتلميددذين
دقيقددال بددل ذكددر ا
أن اأول لقدداح جمعهم دا كددان فددي حلقددة اإلمددام أبددي حنيفددةل ثد ادم اسد ا

محمددد للددة الحجدداز ومكددد فيهددا نحددو ثددالد
ألبددي يوسددف مد اددإ تزيددد عددن ثم داني سددنوا ل ثد ادم رحددل بعددد ا
ددد اللقدداحا بيندده وبددين
سددنوا يتل اقددة فقدده الحجدداز علددة يددد اإلمددام مالددكل ثد ادم عدداد بعدددها للددة بلدددا وتعد ا

صدداحبه الحسددن حتددة أصددبح الصدداحبان شدديخين كبي درين مددن شدديوخ الفقدده والحددديد بفلددل لقبالهمددا علددة
علمي دة بددين زميلددين يتدارسددانل وصدداحبين يتعاونددان فددي
طلددب العلددم؛ وبددذلك كان د العالقددة بينهمددا عالقددة ا
محمددا كدان أوفدر حظدا فدي العلددم
تفقيده ا
الندات وتعلديمهم أمدور ديدنهم ونشدر العلدم فددي ربدو الدبالدل لال أن ا
ألنه أتيح له تل اقة فقه الع ار والحجاز والشدامل ومدن أجدل هدذا الفدر العلمدي بينهمدا
وأغزر محفوظا منهل ا

 1ابن الحنائيل طبقا

 2ابن الحنائيل طبقا
ص.142

الحنفيةل ص .116الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص.128

الحنفيةل ص .116الذهبيل سير أعالم النبالحل ج3ل ص .135الشيرازيل طبقا

الفقهاحل ج1ل

 3الذهبيل سير أعالم النبالحل ج3ل ص .136الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص.123
 4ابن الحنائيل طبقا

الحنفيةل ص .117الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص.125

 5الذهبيل سير أعالم النبالحل ج3ل ص .136ابن الحنائيل طبقا
ص.133
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الحنفيةل ص .118الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل

محمدد بدن الحسدنل
ظهر لبعض المحدثين من كتب تاريخ التشريع اإلسالمي ا
أن الحسدن قدد تتلمدذ لإلمدام ا
محمدد بدن الحسدن والحسدن بدن زيداد أانده لدم يكدن تلميدذا لدهل لذ
ا
لكن الظاهر من خالل دراسة تاريخ اإلمام ا
محمددد بددن
محمدددل كمددا ا
أن الحسددن و ا
الن ده ال يوج دد مرجددع واحددد يشددير للددة تلمددذإ الحسددن بددن زيدداد لإلمددام ا
الحسددن أصددبحا سددنة 165هد د شدديخين مددن شدديوخ الفقدده وتددولاة كد ادل مددنهم التا ددريت واإلفتدداحل ولددم يجلددت
أحدهما من اآلخر مجلت تلميذ.1

دودإ والتعد دداون والتق د دددير
لذا فالعالق د دة بد ددين اإلمد ددامين كان د د عالقد ددة مص د دداحبة تتاسد ددم بطد ددابع المد د ا
محمد بن الحسن لبعض آراح صاحبه الحسن بن زياد.
واالحترامل والذي ا
يدل علة ذلك رواية ا
الفرع الثالث :تالميذ الحسن بن زياد.
كددان لإلمددام الحسددن بددن زيدداد مكانددة علميددة جعلتدده مقصددد الكثيددر مددن طددالب العلددم ليكخددذوا عنددهل

فاألئمة الذين أخذوا العلم عن اإلمام ال يحصدون عدددال وقدد ُعدرف مدنهم عددد كبيدرل مدن مشدايخ البلددان
وأئمددة المسددلمينل الددذين وصددل للينددا العلددم بسددعيهم واجتهددادهمل ومددن أشددهر تالميددذا وأكثددرهم مالزمددة لدده.

2
محمد بن سماعة3ل وتتلمذ علة يديه خل كثير.4
محمد بن شجا الثلجي ل و ا
ا

ممددن تددكثروا بددهل وأخددذوا عنددهل ونشددروا علمددهل وقددد اكتفي د
ه دؤالح بعددض تالميددذا البددارزين ا
بعلهم كي يتالح لنا فلل هذا العالم الذي زر اهلل الخير منه وفيمن تتلمذ عليه.

 1الدباغل الحسن بن زياد ل ص .123الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص .131ابن الحنائيل طبقا

بددذكر

الحنفيةل ص.118

 2محمد بن شجا ل أبو عبد اهللل يعرف بابن الثلجيل من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤيل ولد سنة 181هدل أقبل علة طلب
العلم لقباال عظيمال حتة أصبح لمام أهل الرأيل وفقيههم في زمانهل كان قوي الحجة في العلومل واسع األف في الفقه والحديدل

يجيد قراحإ القرآن مع شدإ ورعهل فانتشر صيته في كل مكان .وتعلم محمد الفقه والحديد علة الحسن بن زيادل فقد كان غزير
العلمل كثير التعبدل مخلصا في خدمة الفقه والحديدل فحصل بذلك علة ثناح أهل العلم وثقتهم بهل وكان هذا العالم الجليل

معروفا بين الحفاظ بكثرإ الحديد وكثرإ التصنيفل ومصنفاته :تصحيح اآلثارل كتاب النوادرل كتاب الملاربة في الفقه وكتاب
الرد علة المشبههل توفاة –رحمه اهلل -وهو ساجد في صالإ العصر سنة 266هد ودفن في بيته المالص للمسجد .الب داديل
تاريخ ب دادل 5ل ص .351السمعانيل أبو سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميميل األنسابل ج1ل ص .512تحقي ل
عبد اهلل عمر الباروديل دار الفكرل بيرو ل ط1ل 1338م.

 3محمد بن سماعة بن عبيد اهلل بن هالل بن وكيع بن بشر التميميل أبو عبد اهللل الكوفيل ولد سنة 131هدل أحد أصحاب الرأيل
تولة القلاح بب دادل يروي عن محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسفل هو من الحفاظل الثقا ل وكان عظيم الور ل دائم التعبدل
كثير الصالإل قال عنه يحية بن معين" :ما

ريحانة أهل الرأي" .من مصنفاته :أدب القاليل النوادر ألبي يوسف ومحمدل

توفاة سنة 236هد .المزيل تهذيب الكمالل ج5ل ص313ل الب داديل تاريخ ب دادل ج5ل ص.341
 4الكوثريل اإلمتا ل ص .13أبو زهرإل أبو حنيفةل ص.133

41

المطلب الرابع :مكونات شخصية الحسن بن زياد.
أد

لكددل شخصددية عظيمددة فددي التدداريخ مكونددا

للددة نجاحدده وبلوغدده درجددة عاليددة فددي المجتمددع

الذي يعيح فيه.
يتحدد هذا المطلب عن مكونا

شخصية الحسن بن زياد ألقدف علدة األسدباب التدي أد

للدة

بلوغه هذا الدرجة.
الفرع األول :مكونات الحسن الخلقية.
اتاصددف الحسددن بددن زيدداد بص ددفا

خلقيددة وفلددائل عظيمددة م ددن بددر ووفدداح وشددجاعةل وص ددد ل

بكنده حسددن الخلد  .فقددالوا عندده ":مددا
وابداحل واخددالص فددي العمددل وعد ادزإ فدي الد ادنفتل وقددد وصددفه المؤرخددون ا
أريد د أحس ددن م ددن الحس ددن ب ددن زي دداد وال أق ددرب مكخ ددذال وال أس ددهل جانب ددا م ددع ت ددوافر فهم دده وعلم دده وزه دددا
وورعه".1

وكددان الحسددن حافظددا لفلددل شدديوخه وأصددحابه الددذين أحسددنوا لليدده بعلمهددمل فكددان يددذكر صددفاتهم
ويمدددحهم ويددروي عددنهم وينشددر علمهددمل حيددد روى عددن اإلمددام أبددي حنيفددة الكثيددر مددن المسددائل والفتدداوى

وغيرها.2

واتاصددف الحسددن بددالتاقوى والزهددد وشد اددإ التاوكددل علددة اهللل ومددن أخالقدده الكريمددة أيلددا صددبرا فددي
طلددب العلددم وس دعة صدددرا فددي التاعلدديم أكثددر مددن شدديخية أبددي يوسددف وزفددرل فقددال عندده المؤرخددون ":كددان

الحسن أوسع صد ار للة التعليم من زفر وأبي يوسف في الفقه".3

وكددان متوالددعا عزيددز الد ادنفت ال رغبددة لدده فددي جدداا وال س دلطانل والدددليل علددة ذلددك اسددتقالته مددن
منصب القلاح.4

 1أبوالوفاحل الجواهر المليةلج2ل ص .56الب داديل تاريخ ب دادلج7ل ص315ل الصيمريل أخبار أبي حنيفةلج1ل ص.135
أبو زهرإل أبو حنيفةل ص.133

 2الصيمريل أخبار أبي حنيفةلج1ل ص .135ابن الحنائيل طبقا
 3أبو الوفاحل الجواهر المليةل ج1ل ص .133

الحنفيةل ص .113أبو زهرإل أبو حنيفةل ص.133

 4الب داديل تاريخ ب دادل ج7ل ص .314الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص .136-135أبو الوفاحل الجواهر المليةل ج2ل
ص.56
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وكان الحسن شدديد الدور والخدوف مدن اهلل فقدد روي عنده أانده أفتدة م ادرإ فكخطدك ولدم يعدرف الدذي
أن الحسددن اسددتفتي يددوم كددذا فددي مسددكلة فكخطددكل فمكددد أيام دا ال
اسددتفتاا فدداكترى مناديددا ينددادي فددي ا
النددات ا
يفتي حتة وجد صاحب الفتوى فكعلمه بالصواب.1

2
مماليكده كمدا كدان يكسدو
وكان رحمه اهللُ -م ا
حبا للس ادنة وأتباعهدا ل فقدد روى عنده اأنده كدان يكسدو ا
3
حبه للرسول –ص -واتاخاذا قدوإ حسنة له.
نفسه  .فهذا دليل علة ا

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

سواسية ومن مظاهر حبه للسنة محافظته عليها من الزيادإ والنقصان ومحاربته للبد التي ما أنزل بها

من سلطان.4

فموقددف الحسددن مددن أهددل البددد واأله دواحل هددو الددذي حمددل بعلددهم علددة تجريحدده والطعددن فيددهل
أد
واتهامه بعدإ تهم ا

النهاية للة حجبه عن مجلت الرشيد.
في ا

دالنفتل فق ددد روي اأند ده ك ددان
دب التاب دداهي ب ددالعلم واإلعج دداب ب د ا
وك ددان الحس ددن ش ددديد التوال ددع ال يح د ا
يحلدر مجلدت الرشدديدل وهنداك عدددد مدن الفقهدداحل فقدال الرشدديد يومدا :سددلونا فدكلقة الحسددن مسدكلة مع اقددإل
فق ددال ل دده أب ددو يوس ددف لن ه ددذا المس ددكلة ليسد د

اللؤلؤي :فلم قال سلونا5؟

م ددن المس ددائل الت ددي تط ددر ف ددي مج ددالت الخلف دداحل فق ددال ل دده

اهيتده ألتاصداف الخليفدة بحدب التابداهي والتافداخر بدالعلم
يتالح من جواب اللؤلؤي ألبدي يوسدف كر ا
وحد من فخرا بسرعة فهمه.
وسرعة الفهم؛ لذا ألقة عليه مسكلة معقادإ أحرجته ا

 1الذهبيل تاريخ اإلسالمل ص .111الب داديل تاريخ ب دادل ج7ل ص .316الحنبليل شذ ار الذهبل ج2ل ص.12

 2الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص  .135أبو الوفاحل الجواهر المليةل ج2ل ص  .56الب داديل تاريخ ب دادل ج7ل
ص.314

 3ابن الحنائيل طبقا

الحنفيةل ص  .113الب داديل تاريخ ب دادل ج7ل ص .314الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص.137

أبي الوفاحل الجواهر المليةل ج2ل ص.56

 4الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص.137

 5الكوثريل اإلمتا ل ص  .17الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص.137
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الرشدديد كددان يحتددرم الحسددن ويقد اددرا
الرشدديد والحسددنل لال ا
أن ا
فمددع كددل المواقددف التددي كان د بددين ا
قصة أمان يحية حينما استفتاا الرشيد.1
لورعه وشجاعته وجرأته في قول الح مثلما حدد معه في ا
الفرع الثاني :صفات الحسن العقلية.
أن شخص ادية الحسددن لددم تحددظ بهدذا المكانددة العاليددة بمددا امتداز بدده مددن شددجاعة
ممدا ال شد ا
دك فيدده ا
ومكوندا ثقافيدة مهادد لده
وصراحة وتوالع ووفاح وصبر فحسبل بدل بمدا رافقهدا مدن خصدائص ذهنيدة
ا

النجددا العلمددي الكبيددرل وهددي أمددور عد اددإل بعلددها فطددري يرجددع للددة مددا وهب ده اهلل مددن اسددتعداد جيددد
هددذا ا
2
أن أبدا حنيفدة أراد أن يختبدرال فقدال لده :أريدد
لتلقاي العلمل كالذكاح والفطندة الندادرإ  .فقدد روي عدن الحسدن ا
ولددين ال ذكدرين وال أنثيدين وال

فزن أجبتني تقدر علة التعلم للفقه قدال ":عندز ولدد
أن أسكلك عن شيح ا
أسددودين وال أبيلددينل فرفددع الحسددن أرسدده وقددال :الولدددان أحدددهما ذكددرل واآلخددر أنثددةل وأحدددهما أبدديضل
واآلخر أسودل فتعجب من ذكائه".3

وبعل د ددها كس د ددبي يرج د ددع لل د ددة ثقاف د ددة عصد د درا ومحاولت د دده اإللم د ددام بجوانبه د ددا المهم د ددة لك د ددل فقي د ددهل
أن الحسد ددن كد ددان م رمد ددا بعلد ددم الفقد دده ود ارسد ددته وتدريسد دده وتدويند ددهل كمد ددا
وقدددد تبد د ادين مد ددن خد ددالل مد ددا سد ددب ا
أن
دب علد ددم الحد ددديد حريصد ددا علد ددة حفظد دده وكتابتد دده وروايتد ددهل واهد ددتم بعلد ددوم أخد ددرى كثي د درإ لال ا
كد ددان يحد د ا

ألنهم د ددا الطريد د د المؤدي د ددة لفه د ددم كت د دداب اهلل وتفس د دديرال فق د ددد ك د ددان
ج د د ادل اهتمام د دده ك د ددان بالفق د دده والح د ددديد؛ ا
يهتمد د دون بالفقد دده والح د ددديدل فالحس د ددن
قد دددوإ الحس د ددن فد ددي ذل د ددك ش د دديوخه ا
األج د دالح وتالمي د ددذا الد ددذين ك د ددانوا ا
أن يك ددون قدددد حف ددظ الكثي ددر مد ددن
ال ددذي تتلم ددذ عل ددة أيددددي هد دؤالح وأمث ددالهم وص دداحبهم فت د درإ طويل ددة الب د ادد ا

األحاديد.

أن الشيوخ الذين تل اقة الحسن عنهم الحديد كثيرون فقدد كثدر حديثدهل فدروي عنده اأنده كتدب
وبما ا
درد
عددن ابددن جدريش اثنددي عشددر ألددف حددديد يحتدداج لليهددا الفقهدداحل وقددد اسددتكثر بعددض الن اق داد هددذا العددددل فد ا

محمد بن شجا ذكر في تصدانيفه نيدف وسدبعون ألدف
عليهم الزرنوجي ا
بكن بعض تالميذ الحسن؛ منهم ا
أن ُيقر العلماح للحسن أنه كتب اثني عشر ألدف حدديدل فالحسدن بددأ فدي التفقاده كمدا
حديدل فمن العدل ا
ثم دان ولددم يب د
ذكددر سددابقا وهددو ابددن ا

علددة الف دراح أربعددين سددنةل وأفتددة بعددد ذلددك أربعددين سددنة أخددرىل

1الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص126ل الذهبيل تاريخ اإلسالمل ج8ل ص .332ابن خلدونل تاريخ ابن خلدونل ج3ل
ص.273

 2الدباغل الحسن بن زيادل ص.145
 3المصدر الساب ل ص.145
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دتم بده الكثيدر مدن المحددثين ونالد
فالحسن كان حافظا كبيد ار ومحددثا جلديال اه ا
حتة عصرنا الحالر.1

أحاديثده اهتمدام أهدل العلدم

المطلب الخامس :آثار الحسن بن زياد.
أن هد د د ددذا
لد د د ددم يد د د ددذكر المترجمد د د ددون أن الحسد د د ددن – رحمد د د دده اهلل -تد د د ددرك مؤلفد د د ددا كثي د د د درإل غيد د د ددر ا
مهم د دة فد ددي مولد ددوعهال وتلقااهد ددا العلمد دداح بد ددالقبول .وكتبد دده التد ددي ذكرهد ددا العلمد دداح
المؤلفد ددا علد ددة قلاتهد ددا ا

هي:

المجرد ألبي حنيفةل يحتوي علة ما رواا عنه من المسائل وأدالتها.2
.1
ا
 .2أدب القالي.
 .3الخصال.

 .4معاني اإليمان.
 .5النفقا .
 .6الخراج.

 .7الفرائض.
 .8الوصايا.3
4
سماا التكمال .5
ونسب لليه ا
السرخسي كتابا آخر ا

ونسب لليه المؤرخون كتاب المقاال  6وذكدر الكدوثري فدي كتابده ثدالد كتدب أخدرى هدي :التهمدة

واإلجارإ والصرف واألمالي 7والجنايا .8

 1الزرنوجيل تعليم المتعلمل ص  .115الب داديل ج7ل ص.314

 2الكوثريل اإلمتا ل ص .15ابن النديمل الفهرس ل ج1ل ص  .288ابن الحنائيل طبقا
حنيفةل ص.133

الحنفيةل ص .113أبو زهرإل أبو

 3المصادر السابقة.

 4محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكرل السرخسيل ُذكر في الهدايةل اإلمام الكبيرل شمت األئمةل صاحب المبسوطل لمامل

الحنفيةل ج2ل

وعالمةل وحجةل وفقيه وأصوليل من مؤلفاته :المبسوطل السير الكبيرل توفاة سنة 431هدل ابن الحنائيل طبقا
ص  .23اللُكنويل محمد بن عبد الحيل الفوائد البهيةل ص158ل مطبعة السعادإل ط1ل  1324هدل ابن قطلوب ال زين قاسمل
تاج التراجمل مكتبة المثنةل 1362مل ص.234

 5السرخسيل المبسوطل ج31ل ص 114ل ص.15
 6ابن الحنائيل طبقا

الحنفيةل ص.113

 7الكوثريل اإلمتا ل ص .15أبو زهرإل أبو حنيفةل ص.133
 8حاجي خليفةل كشف الظنونل ج1ل ص .164
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الفصل الثاني

الحسن بن زياد فقيه ا.
المبحد األول:أصول الحسن بن زياد
المطلب األول :القرآن الكريم.
المطلب الثاني :السنة النبوية.
المطلب الثالد :اإلجما .
المطلب الرابع :قول الصحابي.
المطلب الخامت :القيات.
المطلب السادت :االستحسان.
المطلب السابع :العرف
المطلب الثامن :االستصحاب.
المبحد الثاني :مكانة الحسن بن زياد في االجتهاد واإلفتاح.
المطلب األول :مكانة الحسن بن زياد في االجتهاد.
المطلب الثاني :مكانة الحسن بن زياد في اإلفتاح.
المطلب الثالد :القول الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي.
المطلب الرابع :بعض المسائل التي أفتة بها الحسن بن زياد.
المبحد الثالد :أ ثر الحسن بن زياد في الفقه الحنفي.
المطلب األول :التعريف بالمذهب الحنفي.
المطلب الثاني :أثر الحسن بن زياد في الرواية.
المطلب الثالد :أ ثر الحسن بن زياد في التخريش.
المطلب الرابع :أ ثر الحسن بن زياد في التفريع.
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المبحث األول :أصول الحسن بن زياد.
أن الحسدن بدن زيداد كدان فقيهدا مجتهددال والددليل علدة ذلدك مدا كدان
ذكر كتب الفقده واألصدول ا
يبذله من جهود فكراية في استنباط األحكدام تجلاد فيمدا أثدر عنده مدن فدرو فقهيدة خدالف فيهدا معاصدريه
المتكم دل فددي هددذا االختالفددا بدقا دة ووعددي يدددرك اأنهددا لددم تقددم علددة مجد ادرد الهددوى أو
مددن الفقهدداحل ولكد ادن
ا
الظدن أو التخمدينل واانمدا اسددتند للدة أصدول فقهيددة وقامد علدة قواعدد أصددوليةل اقيدد الحسدن ومخددالفوا
أنفسهم بهال ال يحيدون عنهال وال يخرجون عدن حددودهال وذلدك لش اددإ االرتبداط بدين الفقده وأصدوله1ل فمدا
ُ
هذا األصول والقواعد التي قيد الحسن بها نفسه؟

2
أن هندداك صددعوبة فددي الحددديد عددن
محمددد ا
الدسددوقي فيقددول ":ا
يجيددب عددن هددذا ا
الس دؤال الدددكتور ا
ألن كتددب أصددول الفقدده تراك دز بوجدده خدداص علددة شخصد ادية األئمددة
محمددد وأل دربه مددن الفقهدداح؛ ا
أصددول ا

الذين عزي

للديهم المدذاهبل أو تجمدل فدي التعبيدر دون أن تشدير للدة التبداين غالبدا بدين فقهداح المدذهب

لمالكيددة للددة كددذال
الواحددد فددي األخددذ بكصددل أو قاعدددإل فهددي تكتفددي أحيانددا بقولهددا :يددذهب األحندداف أو ا ا
لمالكيددة وبعددض األحندداف مددثالل ومددن ثد ادم كددان الحددديد عددن أصددول
وبهددذا يكخددذ الشددافعيل وهددو مددذهب ا ا
غيددر أئمددة المددذهب يحتدداج للددة اسددتقراح كامددل آلراح ه دؤالح الفقهدداحل واسددتخالص أصددولهم منهددا بصددرف

النظر عن اتافاقها كلاها أو بعلها مع أصول أئمة المذاهب أو سواهم من الفقهاح".4 3
ا

أن لده أصدوال فقهيدة قامد
لذن من يمعن نظرا في آراح الحسن الفقهيةل ويعمدل فكدرا فيهدال يجدد ا
عليهدا فروعددهل وقواعدد أصددولية ُبندي عليهددا اسدتنباطهل وي لددب علددة الظدن اأنهددا لدم تكددن مدوندة آنددذاك بددل
كان د

م روسددة فددي عقلددهل ومرسددومة فددي ذهنددهل وهددي التددي م اكنتدده مددن فهددم النصددوص فهمددا صددحيحال

ويؤيدد هدذا الكددالم الشديخ أبدي زهدرإ 5فيقددول ":وا ان هدذا الكددالم
وجعلتده يددرك مقاصددد الشدر لد اركددا سدليمال ا
أن ذلددك الجددزح ح د ال ريددب فيددهل لذ ل ان
ددونوا هددذا األصددولل و ا
يدددل علددة ا
أن أئمددة المددذهب الحنفددي لددم يد ا
دكن بع ددض ه ددذا األص ددول أو جاله ددا ك ددان مالحظ ددا ف ددي
الت دددوين ج دداح بع ددد ذل ددكل ا
ولكند دا نقط ددع م ددع ذل ددك ب د ا

السرخسيل المبسوطلج1ل ص .3الدباغل الحسن بن زيادل ص.175
 1ا
 2الدسوقيل اإلمام محمد بن الحسن الشيباني وأثرا في الفقه اإلسالميل مقدمة الكتاب ص.11
 3الدسوقيل محمدل اإلمام محمد بن الحسن الشيباني وأثرا في الفقه اإلسالميل ص .132
 4األشقرل عمر سليمان وعبد اهلل األشقرل المدخل للة الشريعة اإلسالميةل ص.214

 5أبو زهرإل محمد بن أحمد بن مصطفة بن عبد اهللل ولد عام 1838مل في المحلة الكبرىل لحدى مدن محافظة ال ربيةل بدأ
الشيخ حياته العلمية في الكتابل فكتم حفظ القرآن الكريمل وتعلم مبادئ العلوم الدينيةل في عام 1316مل دخل مدرسة القلاح

الشرع يل تولة مناصب عدإ في كلية أصول الدينل والحقو ل واختير علوا لمجمع البحود اإلسالمية باألزهرل من مؤلفاته
أصول الفقهل الجدل اإلسالمي .أبو زهرإل محمدل أصول الفقهل ص3ل الفكر العربيل القاهرإ1337 .م
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اسددتنباطهمل ومهمددا يكددن مددن أمددر فتبويددب العلددم واالس ددتدالل لألصددول كددان مددن عمددل مددن جدداحوا بع ددد

األئمة".1

أن الحسن بن زياد كان
مما سب ا
ي ا
تبين ا
حيد أ ان التادوين جاح بعد عصرهم.2

مدونة
له أصول بنة عليها أحكامه لال أانها لم تكن ا

األول للحسددنل وعلددة يديدده تل اقددة دروسدده األولددة فددي
وا
لمددا كددان اإلمددام أبددو حنيفددة هددو األسددتاذ ا
الفقددهل وفددي صددحبته أملددة نيفددا وعش درين عامددال فقددد كددان اإلمددام أبددو حنيفددة لذن هددو أعظددم شخصددية
أن منزلدة الحسدن مدن شديخه لدم تكدن
أثار في تكوينهل وكان فقهه أوسع ينبو استقة الحسن مندهل غيدر ا
الكليدة
منزلة المقلاد المتابعل بل كان منزلة المجتهدد عدن ابيندة وفهدم ود اريدةل فدال عجدب أن تكدون أصدوله ا
أصول أستاذال وكان هذا هو شكن كل تالميذا الكبار".3

محم ددد وزف ددر
فكص ددول اإلم ددام أب ددي حنيف ددة ه ددي أص ددول جمي ددع أص ددحابه الكب ددار :أب ددي يوس ددف و ا
أن الحسددن قدد خدالف اإلمدام وأصددحابه فدي بعدض المسدائل التددي تنددرج تحد هددذا
والحسدن بدن زيداد .لال ا

ألن الس ادر فدي نشدوبه
أن هذا الخالف ال يعني الخدروج علدة المدنهش الدذي انتهجده اإلمدامل ا
األصول .لال ا
هو اختالف أفهامهم حيال هذا األصول أو اختالفهم في التاطبي عليها".4
ويعبد در عدددن هدددذا الشهرسد ددتاني 5فيقد ددول بعد ددد أن نعد د ا اإلمدددام أب د دو حنيفدددة وأصدددحابه بكصد ددحاب
ا
الد درأي":وهد دؤالح يقص ددد أص ددحاب اإلم ددام – رابم ددا يزي دددون عل ددة اجته ددادا اجته ددادا ويخالفوند ده ف ددي الحك ددم
االجتهادي والمسائل التي خالفوا فيها معروفة".6

 1أبو زهرإل محمدل أصول الفقهل ص21

 2أبو زهرإل أبو حنيفةل ص .13-12الدباغل الحسن بن زيادل ص .74أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص .371طهمازل
عبد الحميد محمودل الفقه الحنفي في ثوبه الجديدل ج1ل ص 13ل دار القلمل دمش ل والدار الشاميةل بيرو ل ط1ل 1413هدل

1338م.

 3الدباغل الحسن بن زيادل ص  .182أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص.371

 4علي الخفيفل أسباب اختالف الفقهاحل ص13ل طهمازل الفقه الحنفي في ثوبه الجديدل ص.14

 5هو محمد بن عبد الكريم أبو الفتح الشافعيل المتكلم والمؤلف المشهورل ولد بشهرستان الواقعة شمال خرسان سنة 467هدل نشك
بها وتلقاة العلوم علة شيوخ عصرا منهم أحمد الخوافي وأبو القاسم األنصاري وأبو الحسن المدائني وغيرال بدأ التعلم منذ ص رال
وبر في الفقه والكالمل من مصنفاتهل نهاية اإلقدامل كتاب الملل والنحلل تلخيص األقسامل توفاة سنة 548هد .بن قالي شهبةل
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمرل طبقا

الشافعيةل 1ل ص324ل تحقي الحافظ عبد العليم خانل عالم الكتبل بيرو ل

ط1ل 1417هد .ابن الصال ل تقي الدينل أبو عمرول طبقا
دار البشائر اإلسالميةل بيرو ل ط1ل 1332م.

الفقهاح الشافعيةل 1ل ص212ل تحقي ل محي الدين علة نجيبل

 6الشهرستانيل محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمدل الملل والنحلل ج1ل ص217ل تحقي محمد سيد كيالنيل دار المعرفةل
بيرو ل 1414هد.
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لذلك سكقتصر في هذا المبحد الحديد عن أصول اإلمام أبي حنيفدة التدي هدي أصدول الحسدن
بن زياد وبعض المسائل التي تندرج تحتها بشكل مختصر وموجز.

المطلب األول :القرآن الكريم.
أن يع ددرف
والحددديد عددن األص ددل األول وهددو الكت دداب الك دريم ل دديت تعريفددا ب ددهل فهددو أش ددهر مددن ا
وهناك مؤلفا كثيرإ تناول هذا األصل بالبحد والدراسة.

المطلب الثاني :السنة النبوية.
أما األصل الثااني الدذي اعتمدد عليده اإلمدام الحسدن بدن زيداد فدي اسدتنباط األحكدامل فهدو الس ادنة
وا
األول وهدو الكتداب
ا
النبويةل وهذا األصل باتافا جميع الفقهاح يكتي فدي المرتبدة الثاانيدة التدي تلدي األصدل ا
2
1
الرسدول  -ص
الكريم  .وخير دليل علة ذلك هو حديد معاذ بن جبل  -رلي اهلل عنده -حدين أرسدله ا
 -للة اليمن.3

 1الدسوقيل اإلمام محمد بن الحسنل ص  .133أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص.373-371

 2معاذ بن جبل بن عمرو بن أوت األنصاريل الخزرجيل أبو عبد الرحمنل من أعيان الصحابةل شهد بد ار وما بعدهال كان لليه

المنتهة في العلم باألحكام والقرآنل توفاة بالشام سنة 18هد .الذهبيل تقريب التهذيبل ج1ل ص .535العسقالنيل أحمد بن
حجرل اإلصابة في تمييز الصحابةل ج3ل ص.163

 3لن الرسول – ص -لما أراد أن يبعد معاذا للة اليمن قال له كيف تقلي لذا ُعرض لك قلاح قال :أقلي بكتاب اهلل قال:
فزن لم تجد في كتاب اهلل قال :فبسنة رسول اهلل قال فزن لم تجد في سنة رسول اهلل وال في كتاب اهلل قال اجتهد رأيي وال ألو
فلرب رسول اهلل صدرا وقال "الحمد هلل الذي وف رسول اهلل لما يرلة رسول اهلل" .السجستيانيل سليمان بن األشعدل سنن
أبي داوودل كتاب القليةل باب اجتهاد الرأي في القلاحل ج3ل ص313ل رقم الحديدل 3532ل تحقي محمد محي الدين عبد
الحميدل دار الفكرل بيرو  .أحمدل مسند أحمدل ج5ل ص231ل حديد رقم  .2216مؤسسة قرطبةل مصر .الترمذيل سنن

الترمذيل تحقي أحمد محمد شاكر وآخرونل باب ما جاح في القالي كيف يقليل وقال :هذا حديد ال نعرفه لال أن هذا الوجه
وليت لسنادا عندي بمتصلل سنن الترمذيل ج3ل ص616ل حديد رقمل 1327ل ورقم 1328ل دار لحياح التراد العربيل

بيرو .
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مكملددة لدده فددي بيددان األحكددام
النبويددة هددي األصددل الثاداني بعددد القدرآن الكدريم الددذي جدداح
فالسدنة ا
ا
ا
وقيدد مطلقده؛ لدذا يجدب العمدل بمقتلداها سدواح أكاند سدنة
الشرعية ففصل مجمله
وخصص عامة ا
ا
متواترإ1ل أو مشهورإ 2أو خبر آحاد 3بشرط أن يكون ارويه ثقة ثبتا.4
حج دةل ولددذلك بنددة فقهدده عليهددا كمددا فددي ذلددك شددكن
والحسددن بددن زيدداد كددان يعد ادد السد ادنة المت دواترإ ا
السرخسدي عدن ذلدك قدائال":
جميع الفقهاح في وجوب العمل بهال والحكم علة جاحدها بالكفرل وقد ا
عبدر ا
بدالمتواتر مدن األخبدار علدم لدروري كالثابد

بالمعايندة"5ل ولهدذا لدم أجدد

أن الثااب
لمائنا ا
المذهب عند ع ا
أئمدة األحنداف أو غيدرهم مدن جمهدور الفقهداح خدالفوا شديئا مدن س ادنة رسدول
الحسن بدن زيداد وال أحددا مدن ا
اهلل – ص -الثاابتة بطري التواتر".6
فزنده كدان يعت ادد بده كمدا كدان يعت ادد بده شديخه أبدو حنيفدة الدذي
أما موقف الحسن من خبر اآلحداد ا
ا
7
كان أول الفقهاح قبوال ألحاديد اآلحاد في االحتجاج كما ذكر سابقا.
ددر
بالس دنة متواترهددا ومشددهورها وآحادهددا مصد ا
ممددا ملددة ا
أن الحسددن بددن زيدداد كددان يكخددذ ا
اتالددح ا
من مصادر التاشريعل شكنه في ذلك شكن شيوخه من األحناف وجمهور الفقهاح.
الس دنة ال يرجددع االخددتالف فيهددا فددي
لمددا أثددر عندده مددن مسددائل خالفيددة ا
مبني دة علددة ا
أمددا بالنسددبة ا
ا
بالسدنة أو رفلدهال واانمدا يرجدع للدة تطبيد هدذا المدنهش فدي األخدذ
الحقيقة للة المنهش المتابع في العمدل ا
باألحاديددد حيددد أتدديح لكددل واحددد مددنهم مددا لددم يددتح لآخددر مددن طريد روايتدده للحددديد الددذي صد اح عندددال
السدنة أو التحقيد مدن صدحتهال لذ ليسدوا سدواح فدي معرفتهدا مدن حيدد
ومن هنا تفداوتوا فدي اإلحالدة للدة ا

 1السنة المتواترإ :هي ما نقله قوم تحيل العادإ اجتماعهم وتواطئهم علة الكذب لكثرإ عددهم وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم وهكذا

السرخسيل أصول السرخسيل ج1ل ص .282الماردينيل شمت الدين محمد بن عثمان بن عليل
حتة يصل رسول اهلل – ص .-ا
األنجم الزاه ار ل ج1ل ص213ل تحقي ل عبد الكريم بن عليل مكتبة الرشيدل الرياضل ط3ل 1333مل اآلمديل علي بن محمدل
أبو الحسنل اإلحكامل تحقي سيد الجميليل ج2ل ص25ل دار الكتاب العربيل بيرو ل ط1ل  1414هد.

حد التواتر ثم تواتر عهد التابعينل وتابعهم فهو باعتبار األصل من
 2السنة المشهورإ :هي ما رواا من الصحابة عدد ال يبل ا
اآلحاد .البخاريل عالح الدين عبد العزيز بن أحمدل كشف األسرارل تحقي ل عبد اهلل محمود عمرل ج2ل ص  .534دار الكتب
العلميةل بيرو ل 1418هدل 1337م

 3خبر آحاد :هو خبر يرويه الواحد أو االثنان فصاعدا وال عبرإ للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر .البخاريل كشف
األسرارل ج2ل ص .538

 4الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص .24أبو زهرإل تاريخ المذاهب الفقهيةل ص.371
السرخسيل ج1ل ص.231
السرخسيل أصول ا
 5ا
 6المصدر نفسهل ج1ل ص.231
 7الشوكانيل لرشاد الفحولل ج1ل ص.33
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بالسدنة يعدرف مدا يؤخدذ بده مدن الحدديد ومدا ال يؤخدذ
الصحة واللعفل وقدد م ادر ا
أن الحسدن كدان عالمدا ا
ا
1
به.
أن ما تمتاع به الحسن من عمر قد ساعدا فدي االطادال علدة كثيدر مدن األحاديددل ومعرفدة مددى
ويبدو ا
قويدةل فكدان
صحتهال ورابما لم تصدل اإلمدام وأصدحابهل أو وصدل للديهم ا
ولكنهدا لدم تصدح عنددهم بطدر ا
ا
الخالف الناشئ بينهم في بعض المسائل يرجع للة هذا.2
المطلب الثالث :اإلجماع.3
أمددا األصددل الثاال ددد فهددو اإلجمددا ل واإلجم ددا الددذي أخددذ ب دده الحسددن وعد اددا أص ددال هددو لجم ددا
ا
الصددحابة .س دواح أكددان لجماعددا علددة مددا ت دواتر نقلدده مددن األخبددار واألفعددال أم كددان لجماعددا قائمددا علددة
االجتهاد.
المطلب الرابع :قول الصحابي.4
أما األصل الرابع عندد الحسدن بدن زيداد فهدو قدول الصدحابيل فالحسدن بدن زيداد كدان قدد ارتلدة
ا
أصول أستاذا اإلمام أبي حنيفة عن فهم ودراية فكان يجتهد فدي األخدذ بهدال والحسدن كمدا تح اددث سدابقا
أن هدؤالح الصددحابة الددذين عاشدوا مددع الرسددول –ص -وعدداينوا التنزيددل
كددان شددديد اإلتابددا
للسدنة وال شد ا
دك ا
ا
وش دداركوا جه ددادا العظ دديم .ق ددد ح دددث له ددم وق ددائع مختلف ددة ف ددي عص ددر الرس ددالةل فس ددكلوا الرس ددول عنه ددا أو

فكقرهم عليهال أو أرشدهم للة وجه الصواب فيهدا فيكدون فقههدم بهدذا المثابدة لذن جدزحا مدن
اجتهدوا فيها ا
السنةل لذا كان اتبا الصحابة أولة من االجتهاد عند الحسن بن زياد وهذا هو مذهب أبي حنيفة.5
ا
 1الدباغل الحسن بن زيادل ص.134

2الدباغل الحسن بن زيادل ص .135

 3اإلجما ل ة هو العزم علة الشيح والتصميم عليه  .وفدي االصدطال هدو عبدارإ عدن اتفدا جميدع المجتهددين مدن المسدلمين فدي
هذا األمة في عصر من العصور بعد وفاإ الرسول صلة اهلل عليده وسدلم علدة أمدر مدن األمدورل هدو حكدم مدن األحكدام الشدرعية

السرخسيل أصول
العمليةل المقصود باالتفا  :االشتراك في االعتقاد أو القول أو الفعل .البخاريل كشف األسرارلج3ل ص .337ا

السرخسديل ج1ل ص .235الجرجدانيل التعريفدا ل ج1ل ص .24الشدوكانيل لرشداد الفحدولل ص .357اآلمدديل األحكدامل ج3ل
ا
ص.277

4وما ثب

عن أحد من الصحابة ولم يكن فيه مخالفة صريحة لدليل شرعيل وتسمة هذا المسدكلة عندد األصدوليينل بكسدماح منهدال

قول الصحابي أو مذهب الصحابي .الزركشيل بدر الدين محمدل البحر المحيط في أصول الفقهل ج4ل ص353ل تحقي محمدد
محمد ناصرل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط1ل  1421هدل 2111م .وقد ذهب أبو حنيفة وأكثر أتباعه للة اعتبدارا حجدة يجدب

العمل به.

 5الدباغل الحسن بن زيادل ص .133
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حجيتدده بددين المصددادر عنددد الحسددن بددن زيدداد متددكخر عددن
الص دحابي مددن حيددد ترتيددب ا
لذا فقددول ا
الدالة علة ذلك:
السنةل واإلجما كما هو مذهب اإلمام أبي حنيفةل ومن المسائل ا
ا
مسكلة :سكنة أهل الذمة فدي أمصدار المسدلمين اختلدف فقهداح المدذهب الحنفدي فدي سدكنة أهدل
الذمددة فددي أمصددار المسددلمين .فقددال أبددو حنيفددة وأبددو يوسددف .يتددرك أهددل الذمددة أن يسددكنوا فددي أمصددار
المسددلمينل ويتركددون فددي األس دوا يبيعددون ويشددترون .وقددال اللؤلددؤي :ال ينب ددي أن يترك دوا أن يسددكنوا فددي
مصر من أمصار المسلمين وقد جداح عدن علدي اأنده أجالهدم عدن الكوفدةل وان كدان ألحدد مدنهم دار فدي
مصدر مدن أمصدار المسدلمين أجبدر علدة بيعهددا .وا ان اشدترى دا ار فدي مصدر مدن أمصدار المسدلمين كددان

دائز وأجبددر علددة بيعهددال قددال :وال بددكت لذا سددكنوا خارجددا مددن المصددر أن ي ددوا للددة المصددر
الش دراح جد ا

1
أن الحسدن كدان يكخدذ بقدول الصدحابي
يروحوا للة مسداكنهم  .يتالدح مدن هدذا المسدكلة ا
فيتسوقوا فيهل ا
ثم ا
ا
حجة واجبة اإلتابا .
ويراا ا

المطلب الخامس :القياس.2
لمددا
أمددا األصددل الخددامت عنددد الحسددن بددن زيدداد فهددو القيدداتل الددذي عنددي الفقهدداح بدده عنايددة بال ددة نظ د ار ا
ا
يترتاب عليه من أحكام فقهية واسعة.
فكان الحسن بن زياد يعمل به ويراعي لوابطه والدليل علة ذلك ما أثدر عنده مدن فدرو فقهيدة
دص صدريح مددن كتداب أو سد ادنة أو
عمدل فيهدا بالقيدداتل كمدا اأنده لددم يكدن يلجدك للددة القيدات مدا دام هندداك ن ا
لجما .
أما طريقته في القياتل أانده كدان يجتهدد بدالرأي فدي المسدكلة المعرولدة عليده باحثدا عدن حكمهدا
ا
ثم يعمدد للدة نقدل حكدم تلدك المسدكلة للدة هدذا المسدكلة المعرولدة المنداظرإ
من مسكلة منصوص عليهال ا

لهال وبهذا تكون العلاة 3هي الموجب في وجود الحكم عامة.

1الطبريل اختالف الفقهاحل ص236ل ابن نجيمل زينل البحر الرائ ل ج5ل ص124ل دار المعرفةل بيرو ل ط.2

2لغةهوالتقدير،واصطالحاًهو بيان حكم أمر غير منصوص علة حكمه بكمر معلوم حكمه بالكتاب والسنة أو اإلجما ل الشتراكه معه في عالة
الحكمل الشوكانيل لرشاد الفحولل ص .138اآلمديل اإلحكامل ج3ل ص .3-3

يتكون من مقيت ومقات عليه ومن الوصف الظاهر بينهمال والعلاة في الوصف الظاهر
 3هي
ا
المعرف للحكمل وهي ركن القيات الذي ا
المنلبط الذي يشهد له أصل شرعي بكنه الذي نيط به الحكمل وكلما تحق ذلك الوصف في أمر ثب لهذا األمر نظير حكم األصل فيه لال
لمانع .السيوطيل أبو الفلل عبد الرحمن بالل الدينل معجم تقاليد العلومل ج1ل ص .67تحقي ل محمد لبراهيم عبادإل مكتبة اآلدابل

القاهرإل مصرل ط1ل 1424هدل 2114مل أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصريل المعتمدل تحقي خليل الميتل ج1ل ص118ل دار
الكتب العلميةل بيرو ل ط1ل  1413هد.
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المطلب السادس :الستحسان.
السادت الذي أخذ به الحسن فهو االستحسان.
أما األصل ا
وا
وقد اشتهر هذا اللفظ عن اإلمام أبي حنيفة وأصحابه أكثر من اشتهارا عندد غيدرهم مدن الفقهداح
واستعملوا كثيرال فوصفوا به بعدض مدا ذهبدوا لليده مدن أحكدام فقدالوا :هدذا الحكدم استحسدانيل ونقدول بهدذا

استحسانا.1

اللدرر
واالستحسدان الددذي أخددذ بده الحسددن هددو الددذي يددور فددي فلددك التيسدير ورفددع الحددرج ودرح ا

النات ومراعاإ أعرافهم ومصالحهم.2
عن ا

من أمثلة ذلك لرب السار حتة يقر بالسرقةل فقد جاح في المسبوط" :وسئل الحسن بن زياد

أيحل لرب السار حتة يقر؟ فقال :ما لم يقطع اللحم وال يبين العظم .3فزفتاح الحسن بن زياد

بلرب السار استحسانا مبني علة ترجيح مصلحة صاحب المال علة مصلحة السار في حفظ
ماله ودفع اللرر عنه.
المطلب السابع :العرف.4

السابع الذي أخذ به الحسدن بدن زيداد فهدو العدرفل والعدرف :عنددا يشدمل مدا تعدارف
أما األصل ا
ا
دص مدن كتداب أو
عليه ا
النات في معامالتهم واستقام عليه أمورهمل و اأنه أصل معتبدر حيدد ال يوجدد ن ا
س د ادنةل وح ددين ال يخ ددالف قاع دددإ ش ددرعية أساس دديةل وال يع ددارض حكم ددا ش ددرعيا ثابت ددا ال يختل ددف ب دداختالف
األزمان واألحوال فزذا توافر فيه هذا األمور يجب االعتداد به في بناح الفتاوى واستنباط األحكام.5

المطلب الثامن :الستصحاب.6
أن
أم ددا األص ددل الثاد دامن عن ددد الحس ددن ب ددن زي دداد فه ددو االستص ددحابل وق ددد ق د ادرر جمه ددور
الحنفيد دة ا
ا
ا
للدفع ال لإلثبا أي اأنه النمدا يصدلح حجدة يددفع بهدا دعدوى ت ييدر الحدال
االستصحاب النما يصلح حجة ا

السرخسيل المبسوطل ج1ل ص.145
السرخسيل ج2ل ص .211ا
السرخسيل أصول ا
 1الناسفيل كشف األسرارل ج4ل ص4ل ا
السرخسيل ج2ل ص.211
السرخسيل أصول ا
 2ا
 3السرخسيل المبسوطل ج9ل ص.185

استقر النفوت عليه بشهادإ العقولل وتلقاته الطبائع السليمة بالقبول .الجرجانيل التعريفا ل ج1ل ص.133
 4ما
ا
 5الشيرازيل طبقا الفقهاحل ج1ل ص.3

 6ل ة هو طلب المصاحبة واصطالحا هو جعل الحكم الذي كان في الماليل ثابتا في الحال للة أن يقوم الدليل علة ت ييرال
السرخسيل ج1ل ص .224الجرجانيل التعريفا ل ج1ل ص.34
السرخسيل أصول ا
ا
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ولكنده ال يصدلح حجدة يطلدب بهدا ترتيدب آثدار جديددإ .1ومدن
التي كان ثابتةل وترتب أحكدام علدة ذلدكل ا
المسائل الدالة علة ذلك:
مسكلة :ميراد المفقود
فالمفقود الذي ال يدرى مكانه وال تعلم حياته من وفاته يعتبر حيا استصحابا لحاله قبل فقدال

فزذا ما أراد ورثته أمواله بناح علة وفاته رد

دعواهم اسصحابا لحالهل ولكنه مع هذا ال يصلح حجة

يبنة عليها طلب لرثه ممن توفي بعد فقدا من أقاربه الذين يرثهم بناح علة أنه حي استصحابال وخالف
في ذلك الحسن بن زياد فذهب للة أن المفقود يرد من مورثه الذي ما

بعد فقدال وقبل الحكم بوفاتهل

وقال لنه هو الصحيحل ألنه حي للة أن يحكم بوفاته فيردل وهذا بناح علة أن استصحاب الحكم كما

يصلح حجة للدفع يصلح حجة لإلثبا  .2وهناك أصول أخرى.3

هددذا أهددم األصددول التددي أقددام الحسددن بددن زيدداد عليهددا فقهددهل وهددي أصددول اإلمددام أبددي حنيفددة كمددا
ذكر سابقا.
فقهي دة خالفدده فيهددا لددم ترجددع للددة االخددتالف فددي المددنهشل واانمددا
وا ان مددا اندددرج تحتهددا مددن فددرو
ا
ترجع للة االختالف في الفهم والتاطبي .

 1علي الخفيفل محال ار في أسباب اختالف الفقهاحل ص.253

 2السرخسيل أصول السرخسيل ج1ل ص .224علي الخفيفل محال ار في أسباب اختالف الفقهاحل ص .253انظر
السرخسيل أصول السرخسيل ج1ل ص .211الجرجانيل التعريفا ل ج1ل ص193ل

 3وهناك أصول أخرىل وهي شر ما قبلنا وسد الذرائع .أنظر :السرخسيل أصول السرخسيل ج2ل ص .211الجرجانيل
التعريفا ل ج1ل ص .193اآلمديل اإلحكامل ج3ل ص.9-4
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المبحث الثاني :مكانة الحسن بن زياد في الجتهاد واإلفتاء.
المطلب األول :مكانة الحسن بن زياد في الجتهاد.
اختل د ددف الفقه د دداح ف د ددي تقس د دديم المجته د دددين لل د ددة طبق د ددا

ف د ددذهب ال د دددهلوي 1وغيد د درا م د ددن الفقه د دداح

دتقل غيددر منتسددبل ومجتهددد منتسددبل ومجتهددد
المعاصدرين للددة تقسدديم المجتهدددين الددة مجتهددد مطل د مسد ا
مقيد بمذهب يجتهد فيه علة أصول ل امامه.2
ا
3
بوأ أصدحاب اإلمدام
الذي
محمد أبو زهرإ
فمن الفقهاح المعاصرين الذين وافقوا الدهلوي :الشيخ ا
ا
أبي حنيفة األربعة منازلهم التي يستحقونها عدن جددارإ واسدتحقا ل حيدد قدال" :يقسدم العلمداح فدي أصدول

الفقه للة مراتب سدبع منهدا أربعدة يع اددون مجتهددينل والبداقون يعددون مقلددين وال يرتفعدون للدة االجتهدادل
ولنذكر هذا الطبقا مرتابة بترتيبهمل مباينين كل طبقة ومكانها من الفتوى:
أوال :المجته دددون اجته ددادا مطلق ددال وه ددذا ه ددي الطابق ددة األول ددةل وه ددي الت ددي يس د ادمة أص ددحابها المجته دددين
المس ددتلقين ف ددي االجته ددادل ويش ددترط ف دديهم ش ددروط المجته دددل وهد دؤالح ه ددم ال ددذين يس ددتخرجون األحك ددام م ددن
بسد الذرائع.
السنةل ويقيسون ويفتون بالمصالح لن رأوها ويستحسنون ويقولون ا
الكتاب و ا
وفددي الجملددة يسددلكون سددبل االسددتدالل التددي يرتؤونهددا وليسددوا فيهددا تددابعين ألحدددل ...ومددن ه دؤالح

أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد واألوزاعي ...وغير هؤالح كثير".4

ألنهدم اختداروا أقدوال
ثانيدا :المجتهددون المنتسدبونل وهدم أصددحاب الطابقدة الثاانيدةل واانمدا سد ادموا المنتسدبين؛ ا
لمدا وصدل
اإلمام في األصول ا
وتقيدوا بها وخالفوا فدي الفدرو ل وان انتهدوا للدة نتدائش مشدابهة فدي الجملدة ا

 1الدهلويل أحمد بن عبد الرحيم ولي اهللل أحمد بن عبد الرحيم العمريل الدهلويل ولد سنة1114هددل 1712ل في بلدا في الهندل
نشك في عائلة مشهورإ بالعلم والتقوىل حفظ القرآن وهو ابن سبع سنينل رحل للة الحجاز سنة 1143هدل درت المذهبين

وعربه أهل العلمل توفاة سنة
الحنفي والشافعيل من
ا
مصنفاته :فتح الرحمن بترجمة القرآن بالفارسيل الفوز الكبير بالفارسي ا
1176هد1763/مل الدهلويل أحمد بن عبد الرحيمل اإلنصاف في بيان سبب االختالف في األحكام الفقهيةل مقدمة الكتابل
ص18-17ل المطبعة السلفيةل القاهرإل 1358هد.

 2الدهلويل اإلنصافل ص .118-116أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص.335-331
 3أبو زهرإل محمدل أصول الفقهل ص .338أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص331
 4أبو زهرإل أصول الفقهل ص .333أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص331
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لليدده اإلمددامل ولهددم بدده صددحبة ومالزمددة" 1ومددن ه دؤالح فددي المددذهب الحنفددي :زفددر وأبددو يوسددف ومحمددد
ويوسف بن خالد السمتة2ل وهالل الرأي3ل والحسن بن زياد.4

الدباغ" :الراجح هو ما ذهب لليه أبو زهرإ فقد ولع الحسن بدن زيداد فدي المولدع الالئد
يقول ا

محمد بن الحسن.5
به كفقيه مجتهدل و ا
أن لم يبل شكن زفر وأبي يوسف و ا

عبد در عنهددا الزيلع ددي 6بقولدده" :وه ددو أن يعل ددم
حيددد ت ددوفار فيدده ش ددروط المجتهددد المنتس ددب التددي ا
الس دنة بطرقهددال والم دراد بعلمهددال علددم مددا يتعلا د بدده األحكددام منهمددال ومعرفددة اإلجمددا
الكتدداب بمعانيددهل و ا

والقيدداتل ليم اكندده اسددتخراج األحكددام الشددرعية واسددتنباطها مددن أدلتهددا بطريقهددال وال يشددترط معرفددة الفددرو
التي استخرجها المجتهدون بآرائهم".7

الحددديد ع ددن حيدداإ الحس ددن ب ددن زيددادل وأص ددوله وفقه ددهل والعلددوم الت ددي أح دداط بهددال وقدرت دده عل ددة
أن شدروط المجتهدد
استنباط األحكام الفقهيةل ومخالفته اإلمام وأصحابه في كثير من المسائل ا
يدل علدة ا
متوافرإ فيه.
للسد دنة وأتباعه ددا كم ددا ذك ددر كت ددب
ا
للسد دنة فالحس ددن ب ددن زي دداد ك ددان مح دددثا حافظ ددا ا
محبد دا ا
بالنس ددبة ا
التراجم.8
أن الحسددن ب ددن زيدداد جم ددع بددين طل ددب الفقددهل وطل ددب الحددديد واتاص ددل بددابن جد دريش وغي درا م ددن
وا
المح دددثين9ل و اأند ده كدددان يكخ ددذ ب ددالمتواتر والمشد ددهور واآلح دداد حي ددد ال يمكد ددن ألي فقي دده أن يك ددون فقيهد ددا
دونهما.

 1أبو زهرإل أصول الفقهل ص .342ص.373

 2يوسف بن خالد بن عمير السمتي أبو خالدل أحد أصحاب أبي حنيفة ولد سنة 121هد في والية يوسف بن عمر الثقفيل طلب

العلمل لقي خالد الحذاح ويونت وابن عون واألعمحل كان له بصر في الرأي والفتوى والكتب والشروطل توفاة سنة 183هد في
البصرإ .أبو الوفاحل الجواهر المليةل ج2ل ص .227طبقا ابن سعدل ج7ل ص .232

 3هالل بن يحية بن مسلمل البصريل يعرف بهالل الرأي لسعة علمه وكثرإ فهمهل تفقه علة أبي يوسف وزفر وروى عن أبي
عوانةل ومن مصنفاتهل أحكام الوقفل توفاة سنة  .245ابن قطلوب ال تاج التراجمل ص .245ابن النديمل الفهرس ل ج1ل
ص.288

 4أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص.334
 5الدباغل الحسن بن زيادل ص.217

 6الزيلعيل جمال الدين عبد اهلل بن يوسفل حنفيل لمام ل محدد وحافظل من مصنفاتهل نصب الراية في تخريش أحاديد الهدايةل
توفاة سنة 764هد .كحالةل معجم المؤلفينل 6ل ص .166-165حاجي خليفةل كشف الظنونل ج2ل ص.2136
 7الزيلعيل فخر الدين عثمان بن عليل تبيين الحقائ ل ج4ل ص 176ل دار الكتب اإلسالميل القاهرإل 1313هد.

 8أبي الوفاحل الجواهر المليةل ج2ل ص .56أبو زهرإل أبو حنيفةل ص.133
 9أبي الفال ل شذ ار الذهبل ج1ل ص.12
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مر سابقا.
اهتم باألعراف االجتماعية كما ا
وأخذ الحسن باإلجما والقيات واالستحسان و ا
محمددد أب ددو زه درإ م ددن اعتبددار الحسددن ب ددن زيدداد مجته دددا
ممددا س ددب ا
أن مددا ذكد درا الشدديخ ا
ويتالددح ا
قررا في األصدول عدن نظدر واقتندا ل ومخالفدا لده فدي كثيدر مدن الفدرو ل سدليما
منتسبا موافقا إلمامه فيما ا

تاما لتوافر شروط االجتهاد فيه.
وموافقا للواقعل وينطب علة الحسن بن زياد انطباقا ا
مدونة تددوينا كدامالل بدل كاند مرسدومة فدي ذهندهل وملحوظدة
فكصول اإلمام أبي حنيفة لم تكن ا

في فكرا ورابما شارك في ولعها الحسن بن زياد حيد كان من طالبده وشدارك فدي ولدعها أبدو يوسدف
محمد وزفر.
و ا
أدلتهدا
أن الحسن بن زياد فقيه ومجتهدد ملدك قددرإ اسدتنباط األحكدام الشدرعية مدن ا
مما سب ا
ي ا
تبين ا
التفصيلية.
المطلب الثاني :مكانة الحسن بن زياد في اإلفتاء.
البد من بيان مكانة الحسن بن زياد في اإلفتاحل حيد لها عالقة قوية وارتباط وثي باالجتهاد.
ا

أن الحس ددن ق ددد بلد د مرتب ددة المجته ددد المنتس ددبل وبه ددذا يك ددون مفتي ددا ل دده حد د
مم ددا س ددب ا
وق ددد تب د ادين ا
اإلفتاحل حيد توفار فيه خصال المفتي وهي:
أولا :أن يكون له علم ،وحلم ،ووقار ،وسكينة.1
حيدد بده يدددرك

ألن العلدم لدروري لكدل مفد
فالحسدن تدوفار فيده هدذا الخصدلة فقدد كدان عالمدا؛ ا
الصدوابل وبده يسدتطيع اسدتنباط األحكدام2ل فلدو لدم يتاصدف الحسدن بهدذا الخصدلة
الح ا ا
ويميدز الخطدك مدن ا
النات ووثقوا بفتياا.
ما احترمه ا
ثانيا :أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته.3
قويدا فدي علمدهل متم اكندا مندهل قويدا فدي فتدواال حيدد ال
فالحسن توافر فيه هذا الخصلةل فقد كدان ا
4
ألن المفتددي قددد يكددون
يفتددي خطددكل واذا كددان قددد أخطددك مد ادرإ كمددا مد ادر سددابقا فددال يح دطا ذلددك مددن منزلتددهل ا
مجتهدا وقد ال يكونل والمجتهد مكجور في فتياال أصاب أو أخطك ما دام في سبيل اهلل.

 1الكوثري اإلمتا ل ص .7-6ابن الحنائيل طبقا

الحنفيةل ص.118

 2الكوثريل اإلمتا ل ص  .16الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص .137أبو الوفاحل الجواهر المليةل ج2ل ص.56
الب داديل تاريخ ب دادل ج7ل ص.315

 3المصدر نفسهل  .7-5زادإل مفتا السعادإل ج2ل ص.231

 4المصدر نفسهل ص .5الب داديل تاريخ ب دادل ج7ل ص .316الحنبليل شذ ار الذهبل ج2ل ص.12
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ثالثا :الكفاية.1

ألن ال ن دة هددو غنددة
عم دا فددي أيدددي ا
النددات؛ ا
فالحسددن تددوافر فيدده هددذا الخصددلةل فقددد كددان ا
غني دا ا
ال د ادنفتل فتب د ادين ل ددي م ددن خ ددالل الح ددديد ع ددن شخص د اديته أن دده ك ددان ال يع ددرف المداهن ددة حت ددة م ددع الخلف دداح
واألمراحل وهذا دليل علة عفاته وورعه.2
رابع ا :معرفة الناس.3

دردد فدي
وقد توفار في الحسن هذا الخصلةل فقد كان علة قسط وافر من ذلكل حيد كدان ال يت ا
أمددام الخلفدداح واألمدراحل كمددا كددان ال يختددار األقدوال اللددعيفة وال يتتابددع الددرخص مدديال لهددوى أو
قدول الحد ا

الدالدة
لرلاح لخليفة أو أميدرل بدل كدان يفتدي لوجده الحد ل وال يخشدة فدي ذلدك لومدة الئدمل ومدن المواقدف ا
أمان يحية الطالبي عندما عزم الرشيد علة نقض العهد معه.4
علة ذلكل موقفه ال اشجا في قصة ا

فهدذا الشددروط قددد تدوافر فددي الحسددن بددن زيداد لددذا جدداز لده اإلفتدداح فددي كددل مدا يعددرض عليدده مددن
النات يرجعون لليده فدي قلداياهمل فيفتديهم معتمددا علدة نصدوص الكتداب
مسائل ك يرا من األئمةل فكان ا
السنة وآثار الصحابةل سالكا طري اإلمام أبي حنيفة.
و ا
المطلب الثالث :القول الذي عليه الفتوى
يبيندوا القددول الددذي عليدده الفتددوىل ليتابعدده المفتددي فددي فتيدداا
اعتداد الفقهدداح المتددكخرون فددي كتددبهم أن ا
لن ما اتاف عليه أصحابنا من الروايا الظاهرإ يفتة به قطعا".5
فقالوا ":ا
دح أن تكددون الفتددوى علددة اإلطددال بقددول أبددي
أمددا مددا اختلددف فيدده اإلمددام وأصددحابه فقددالوا ":األصد ا
ا
6
محمدد ث ادم بقدول زفدر والحسدن بدن زيداد" ل لذا فمرتبدة الحسدن بدن زيداد
ثم بقدول ا
ثم بقول أبي يوسف ا
حنيفةل ا
في الفتوى في المذهب الحنفي تكون الرابعة.

دح لذا
أما لذا جاح أبدو حنيفدة فدي جاندب وصداحباا فدي جاندب قدالوا ":المفتدي بالخيدارل واألول أص ا
ا
7
لم يكن المفتي مجتهدا" .
 1الكوثريل اإلمتا ل ص 7ل.6

 2المصدر نفسهل ص  .17الصيمريل أخبار أبي حنيفةل ج1ل ص .137الذهبيل تاريخ اإلسالمل ج8ل ص.332
 3الكوثريل االمتا ل ص 7ل.6

 4تم الحديد عنها ص .14-13

 5ابن نجيمل البحر الرائ ل ج6ل ص  .32الشيخ نظام وجماعة من علماح الهندل الفتاوى الهنديةل ج3ل ص 311ل دار الفكرل
 1411هدل 1331م.

 6الشيخ نظامل الفتاوى الهنديةل ج3ل ص .311
 7المصدر نفسهل ج3ل ص .311
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المطلب الرابع :بعض المسائل التي أفتى بها الحسن بن زياد
من المسائل التي أفتة بها الحسن في المذهب الحنفي:
الفتوى األولى :فتواه في رجل أعطى رجالا دراهم ليتصدق بها تطوع ا

تصد
ثم ا
ثم نوى األمر أن يكون ذلك من زكاإ مالهل ا
ا
ألن
بهددا عددن كفددارإ يمددين ثد ادم نددوى األمددر عددن زكدداإ مالدده جددازل ا

المكمور لال نائب عنه.1

المكمور جاز مالدهل وكدذا لدو قدال تص ادد
دؤدى مددن حيددد المعنددة ومددا
األمددر هدو المد ا

الفتوى الثانية في إجارة الحلي:

قال الحسن " :ال بكت بكن يستكجر الرجل حلي الذهب بالذهبل وحلي الفلة بالفلة .2وجاح

في المبسوط " وبه نكخذ فزن البدل بمقابلة الحلي دون العينل وال ربا بين المنفعة وبين الذهب والفلة ثم

الحلي عين منتفع بهل واستئجارا معتاد فيجوز".3
الفتوى الثالثة في اليمين:

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

الصالإ فصل

قال الحسن " :الصالإ لذا خاف

يحندل وعليه الفتوى".4

للة الفراح ال يحندل فزن خاف

خروج وقتها فصل

ال ينقطع بها الفورل فال

الفتوى الرابعة في اليمين أيضا:

جاح في الفتاوى الهندية :حلف ال يركب مركبا فركب سفينة في الفتاوى حندل وقال الحسن في

المجرد :ال يحند وعليه الفتوى.5

 1الكاسانيل عالح الدينل بدائع الصنائعل ج2ل ص 41ل دار الكتاب العربيل بيرو ل ط2ل 1382م.
 2الشيخ نظامل الفتاوى الهنديةل ج4ل ص.468
 3السرخسيل المبسوطل ج15ل ص.169

 4ابن نجيمل البحر الرائ ل ج3ل ص296ل ج4ل ص.243
 5الشيخ نظامل الفتاوى الهنديةل ج2ل ص.81
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الفتوى الخامسة في القصاص:
جاح في فتاوى قالي خان "لذا لرب رجل سن لنسان فتحركل ينظر حوال ألن سن البال ال
ينب

لال ناد ارل وسن الصبي ينب  .فينظر فزن لم ينب

عدل.1

كان عليه أرشها .وقال الحسن :تجب حكومة

ددل
رجحها بعدض العلمداحل وأخدذ بهدا فدي المدذهب الحنفديل والتدي ت ا
هذا بعض فتوى الحسن التي ا
النددات ومشدكالتهمل حيدد كددان يحدرص علدة تحقيد العدالدة وم ارعدداإ
كيفيدة معالجددة الحسدن لشدؤون ا
علدة ا

اللي عنهمل قال تعالة[ :يْ ِمي ْه َّ
س َم].2
س َم َوالَ يْ ِمي ْه ِب ْم ْ ا ْل ْع ْ
أْ ِب ْم ْ ا ْليْ ْ
المصلحةل ورفع الحرج و ا

 1قالي خانل فتاوى قالي خانل ج3ل ص.445

 2سورإ البقرإل آية .185
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المبحث الثالث :أثر الحسن بن زياد في الفقه الحنفي
أن الفقهاح اعتبروا الحسدن بدن زيداد أحدد األئمدة األربعدة المشدهورين الدذين شداركوا
مما سب ا
ا
تبين ا
أبا حنيفة في تكسيت المذهب الحنفيل وترسيخ مبادئه وتدوين آرائه ونشدرها فدي ك ادل مكدانل وكدان لده أثدر

وتقدمهل وتتجلاة هذا اآلثدار فدي أمدور ثالثدة هدي :الروايدة والتاخدريش والتافريدعل
نمو الفقه وازدهارا ا
كبير في ا
وسددكتحدد عددن ك ددل منهددا بش ددكل مختصددرل ولكددن قب ددل ذلددك الب د ادد مددن التاعريددف بالم ددذهب الحنفددي ال ددذي
ينتسب لليه الحسن بن زياد.
المطلب األول :التعريف بالمذهب الحنفي.
أو ال :العصور التي مر بها الفقه اإلسالمي.
مر الفقه اإلسدالمي قبدل نشدكإ المدذاهب الفقهيدة المعروفدة بع اددإ عصدور وم ارحدل؛ فالعصدر األول
هددو عص ددر التش دريعل م ددن بعثددة النب ددي –ص -حتا دة وفات ددهل وكان د مص ددادر التش دريع ف ددي هددذا العص ددر:

النبوي دة ال اش دريفةل وهددي المصدددر الثدداني للتش دريع اإلسددالمي
الس دنة
ا
الق درآن الك دريم الددذي هددو أسددات الدددينل و ا
بعد القرآن الكريم.1
أما العصدر الثداني :فهدو عصدر الخلفداح ال ارشددين – رلدي اهلل عدنهم-ل ومصدادر الفقده فدي هدذا
ا
2
العصر هدي :الكتداب والسدنة النبويدةل واالجتهداد ل ومدن أبدرز الفقهداح فدي ذلدك العصدر :الخليفدة عمدر بدن

الخطابل والخليفة علي بن أبي طالدبل وعبدد اهلل بدن مسدعود3ل و اأم المدؤمنين عائشدةل وزيدد بدن ثابد
رلي اهلل عنهم -وغيرهم.

4

–

 1شلب يل محمد مصطفةل المدخل في التعريف بالفقه اإلسالمي وقواعد الملكية والعقود فيهل ص 48ل دار النهلة العربيةل بيرو ل 1415هدل
1385م.

الحجيالنل عبد العزيز بن محمد بن عبد اهللل تعريف الطلبة بمصنفا

صفاح للنشرل عمانل 1431هدل 2113م.

فقهاح المذاهب األربعةل ص24ل الدار المتخصصةل الرياض ودار

 2االجتهاد في الل ة :هو بذل الطاقة في تحصيل ذي كلفة .الرازيل مختار الصحا ل ج1ل ص48ل مادإ (جهد).
أما اصطالحا :هو بذل الجهد في استخراج األحكام من شواهدها الدالة عليها بالنظر المؤدي لليها .السمعانيل منصور بن محمد بن عبد
الجبارل قواطع األدلة في األصولل تحقي ل محمد حسن محمد حسن لسماعيل الشافعيل ج2ل ص312ل دار الكتب العلميةل بيرو ل

1418هدل 1337م .الجرجانيل التعريفا ل ج1ل ص.23

السابقين للة اإلسالمل أول من جهر بالقرآن بعد رسول
 3عبد اهلل بن مسعود بن غافلل يتاصل نسبه للة مصرل من كبار الصحابة الكرامل ومن ا
اهلل صلاة اهلل عليه وسلامل سادت ستة في اإلسالمل كان يُعرف بصاحب السواد والسواكل هاجر للة الحبشةل صلة للة القبلتينل توفاة سنة
32هد .الذهبيل تقريب التهذيبل ج1ل ص  .323الذهبيل سير أعالم النبالحل ج1ل ص  .461البستيل الثقا ل ج3ل ص .218

 4زيد بن ثاب

بن اللحاك بن لوذان األنصاري البخاريل أبو سعيد وأبو خارجةل صحابيل مشهورل من كتاب الوحيل قال مسرو عنهل اأنه

كان من الراسخين في العلمل ما

سنة خمت أو ثمان وأربعون.

العسقالنيل أبو الفللل اإلصابة في تمييز الصحابةل ج2ل ص 532ل ابن عبد البرل االستيعابل ص .537
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أمدا العص در الثاالدد فه دو عص در ص د ار الصدحابةل  -رلدي اهلل عدنهم -وكبدار التدابعين1ل ويبدددأ
ا
2
مددن واليددة معاويددة حتددة أوائددل القددرن الثدداني الهجددريل ومددن أبددرز الفقهدداح فددي هددذا العصددر :عبددد اهلل بددن

5
4
3
النخعددي6ل والحسددن البصددري
عبددات – رلددي اهلل عنهمددال وسددعيد بددن المسدديب ل وعددروإ ب دن الزبيددر ل و ا

7

وغيرهم.

دتقل وانتشددرل
وبعددد هددذا الم ارحددل الددثالدل وفددي أوائددل القددرن الثدداني الهجددري ازدهددر علددم الفقدده واسد ا
وبذلك بدأ نشدكإ المدذاهب الفقهيدة فيدهل فكصدبح لكدل مدذهب لمدامل ولكدل لمدام أتبدا ل ولكدل مدذهب كتدب

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

دليينل نشددك هدذا المددذهب وتك ادونل ثد ادم
جمعد طوائدف مددن العدرب الفدداتحينل وأخدرى مددن سدكان الددبالد األص ا
خرج للة البلدان األخرى علة أيدي التالميذ والرواإ كما سنرى.9

 1الحجيالنل تعريف الطلبةل ص.24

 2معاوية بن أبي سفيانل أبو عبد الرحمن القرشي األمويل كاتب النبي -ص-ل أسلم هو وأبوا يوم فتح مكة وشهد حنينال كان من المؤلفة
قلوبهمل روى عنه من الصحابة ابن عبات وابن عمر وابن الزبيرل توفة سنة ستين .الذهبيل تقريب التهذيبل ج1ل ص  .537الذهبيل سير

أعالم النبالحل ج3ل ص .113

 3عبد اهلل بن عباتل بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الحبر البحرل أبو العبات ابن عم رسول اهلل –ص-ل ق أر القرآنل وروى عن
النبي –ص -وعمر وعثمان وعلي وأبي در ووالدال ق ار عليه مجاهد وسعيد بن جبير وغيرال وحدد عنه عكرمة وعطاح وطاووت وغيرال توفة

سنة 68هد .البستيل الثقا ل ج3ل ص  .217الذهبيل تقريب التهذيبل ج1ل ص.313

 4سعيد بن المسيبل فقيه وعالم المدينةل شيخ اإلسالمل تابعيل ولد بعد تولة عمر الخالفة بسنتينل سمع من عمر وعثمان وزيد بن ثاب

وعائشة وأبي هريرإ من الصحابة رلي اهلل عنهم-ل مفتيل طلب العلم والحديد بجد واجتهادل وسار األيام والليالي في سبيل ذلكل توفا ة

علة ما رحجه الذهبي سنة 34هد .الذهبيل تذكرإ الحفاظل ج1ل ص .54المزيل تهذيب الكمالل ج1ل ص .67الذهبيل سير أعالم النبالحل

ج4ل ص .218

 5عروإ بن الزبير بن العوام بن خويلدل األسديل أبو عبد اهللل مدنيل تابعيل فقيهل ثقةل مشهورل من الثالثةل كان رجال صالحال لم يدخل في
شيح من الفتنل كان مولدا في أوائل خالفة عثمان بن عفان -رلي اهلل عنهل توافة سنة أربع وتسعين.
الذهبيل تقريب التهذيبل ج1ل ص  .383المزيل تهذيب الكمالل ج21ل ص.11

 6ابراهيم بن يزيد بن قيت بن األسودل أبو عمرانل النخعيل من كبار التابعينل برز في الفقه والحديد والور والتقةل ساهم في مدرسة الع ار

الفقهيةل ولد سنة 46هدل وتوفاة سنة 36هدل لما سمع الشعبي بوفاته قال" :واهلل ما ترك بعد مثله"ل قيل عنه أنه كان من الموالي .الذهبيل

تذكرإ الحفاظل 1ل ص  .73الذهبيل تقريب التهذيبل ج1ل ص .35

 7الحسن بن يسار البصريل كان من سادا

التابعينل وأفتة في زمن الصحابةل بال الفصاحةل بلي المواعظل كثير العلم بالقرآن ومعانيهل

الفقيهل القارئل الزاهدل العابدل سيد زمانهل لمام أهل البصرإل ولد بالمدينة سنة 21هد في خالفة عمر -رلي اهلل عنه سمع من عثمانل

ورأى طلحة وعليا وروى عن عمران بن الحصين والم يرإ بن شعبة وغيرهم من الصحابة وكبار التابعينل توفة –رحمه اهلل -سنة 111هد

وعمرا تسع وثمانون سنة .الداوديل طبقا

 8الحجيالنل تعريفه الطلبةل ص.25

المفسرينل ج1ل ص13ل 1337م .الصفديل الوافي بالوفيا ل ج12ل .131

 9النشرتيل أبو حنيفة النعمانل ص .15أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص .383أبو العينينل بدرانل تاريخ الفقه
اإلسالميل ص116ل دار النهلة العربيةل بيرو ل لبنان.
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ثانيا :التعريف بصاحب المذهب.
النعمددان بددن ثابد التيمددي الكدوفيل ُيعددرف بددكبي حنيفددةل مددن
مؤسدت هددذا المددذهب هددو أبددو حنيفدة ا
لمداح
دوفيل ولدد سدنة 81هددل فهدو مدن التدابعينل كدان تداجر قمداحل أخدذ العلدم عدن ع ا
أصل فارسديل وهدو ك ا
2
1
النخعدي3ل
عصرا من التابعين وغيرهمل وأخدذ الفقده عدن حمداد بدن أبدي سدليمان الدذي أخدذا عدن لبدراهيم ا

أمام أهل الرأيل وفقيه أهل الع ار  .توفاة  -رحمه اهلل  -سنة 151هد.4
وهو ا

كد ادون مذهبدده بطريقددة ال اش دورى مددع أصددحابهل فكددان يعددرض المسددكلة علدديهمل فيختلفددون فيهددال فهددذا
ثم يرفعونها لليهل فينتهي فيهدا معهدم للدة رأيل ث ادم يدكمرهم بكتابتهدال وكدان
يكتي بجوابل وذلك يكتي ب يرال ا
ينهاهم عن كتابة المسائل قبل تمحيصها.

ثالث ا :أماكن انتشار المذهب الحنفي.
لمدا وصدل لليده مدن مكاندة عاليدة فدي
ترك اإلمام أبدو حنيفدة –رحمده اهلل -أثد ار ا
فقهيدا كبيد ارل نتيجدة ا
هيدك اهلل لده مددن تالميددذ مخلصددين نقلدوا
هدذا العلدمل فكددان مذهبدده اأول المددذاهب
لمددا ا
ا
الفقهيدة األربعددة نشددكإل و ا
دالميةل فهددو أكثددر المددذاهب
مذهبدده وقدداموا بنش درا .فقددد انتشددر هددذا المددذهب انتشددا ار كبي د ار فددي الددبالد اإلسد ا
العباسية.5
الفقهية انتشا ارل خاصة في بالد المشر ل وكان هو المذهب ال الب في أيام الدولة
ا

 1أبي الوفاحل طبقا

االحنفيةل ج3ل ص 557ل الشيرازيل طبقا

 .331ابن خلكانل وفيا

األعيانل ص .415ابن الحنائيل طبقا

الفقهاحل ج1ل ص .87الذهبيل سير أعالم النبالحل ج6ل ص
الحنفيةل ص.33

 2حماد بن أبي سفيانل أبو لسماعيلل مولة لبراهيم بن أبي موسة األشعريل أرسله معاوية بن أبي سفيان للة أبي موسة
األشعري وهو بدومة الجندلل كان حماد من المواليل من تابعي المدينةل كان عالما جليالل جوادال فقيهال من أصحاب الرأيل

توفاة سنة 121هد -رحمه اهلل .ابن النديمل الفهرس ل ج1ل ص .285الذهبيل سير أعالم النبالحل ج5ل ص.231
 3لبراهيم بن يزيد بن األسود بن عمرو بن ربيعةل أبا عمرانل وصفه صاحب حلية األولياح بكنه التقي الراليل ُعرف بتوالعه
وعدم حبه للشهرإل تلقة عن علقمة بن قيتل توفة سنة 76هدل األصبهانيل حلية األولياحل ج4ل ص .213

 4أبو الوفاحل طبقا

الحنفيةل ج1ل ص  .28-27الشيرازيل طبقا

الفقهاحل ج1ل ص  .87أبو الفرجل عبد الرحمن بن علي بن

محمدل صفة الصفوإل ج3ل ص86ل تحقي ل محمود فاخوري وآخرونل دار المعرفةل بيرو ل ط2ل سنة 1373م1333-هد.

 5النشرتيل أبو حنيفةل ص15ل أبو زهرإل تاريخ المذاهب الفقيهةل ص.381
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رابعا :تدوين المذهب الحنفي
دونده تالميدذال فيرجدع
ا
يدون مذهبه بنفسهل كما فعل غيرا من األئمة واانمدا ا
لن اإلمام أبا حنيفة لم ا
محمددد
الفلدل فدي تددوين هدذا المدذهب للددة مؤلفدا وصدل لليندال تعتبدر المعددين الدذي ال ينلدب لده للدة ا

ابن الحسن الشيبانيل وأبي يوسف.

أن
دون الكت ددب فيد ده لال ا
ا
أمددا اإلم ددام أب ددو يوس ددف فلدده مؤلف ددا كثيد درإ ف ددي المددذهبل وه ددو اأول م ددن ا
بعلددها اندددثر بفعددل ال ددزمنل وبسددبب لهمددال المس ددلمين فددي المحافظددة علددة تد دراثهم العلمددي ولددم تبد د لال
الكتب اآلتية:
1
لمالية في الدولة اإلسالمية.
 .1رسالة في الخراج ل كتبها للخليفة الرشيدل لبيان القوانين و ا
النظم ا ا
 .2كتاب اآلثار2ل الذي يجمع طائفة كبيرإ من فتاوى التاابعين من فقهاح الع ار .

 .3كتدداب اخددتالف أبددي حنيفددة وابددن أبددي ليلددة3ل وقددد روى هددذا الكتدداب اإلمددام الشددافعيل ويتحد اددد عددن
مسائل الخالف بين أبي حنيفة وابن أبي ليلةل وفيه انتصار آلراح أبي حنيفة.
الرد علة سير األوزاعي.4
 .4كتاب ا

ولم يقف التدوين للمدذهب الحنفدي عندد مدا كتبده التالميدذ المباشدرون ألبدي حنيفدةل بدل قدام تالميدذ

أصحابه وتالميذهم بتكليف كتب كثيرإ.5

المطلب الثاني :أثر الحسن بن زياد في الرواية.
كان الحسن أغزر أصحاب اإلمام روايةل وأكثرهم اهتماما بكقوالهل وعكوفا عليهال حتة امتاز
عن جميع األصحاب بكثرإ حفظه لهال وبهذا وصفه كثير ممن ترجموا لهل فقال بعلهم" :وكان الحسن
عالما بروايا

أبي حنيفة حافظا لها" .6كما كان لطول صحبته لإلمام أثر في ذلكل حيد كان أكبر

 1هو كتاب يجيب فيه أبو يوسف عن أسئلة كان الرشيد سكله عنهال ويتناول كثي ار من األحكام حول القلايا التي لها عالقة

بالدولة والسياسة المالية واالقتصادية كالفيح وال نائم والخراج وغير ذلك .حاجي خليفةل كشف الظنونل ج2ل ص.1415

اللكنويل الفوائد البهيةل ص.225

يلم ألفا وسبعا وستين مسكلة تشمل أكثر أبواب الفقهل وهو يتعل باالستنباطا
 2وهو عبارإ عن مسند اإلمام أبي حنيفة
ا
لن الفقه الحنفي ال يقوم علة األحاديد النبوية.
من اآلثار النبوية الشريفةل فهو ا
رد علة مزاعم الذين يقولون ا
يتحد د عن االختالفا التي كان بين أبي حنيفة وابن أبي ليلة الفقيه القالي الكوفي.
 3هو كتاب ا

الدقيقة

سم اا السيرل فيه كثير من األحكام التي تتعل بالحرب مثل الهدنة وال نائم واألمان وهذا
 4األوزاعي ألف كتابا في فقه الحرب ا
فرد أبو يوسف في كتابه األوزاعي مدافعا عن رأي أبي حنيفة وابن أبي ليلة.
األحكام تخالف ما أفتة به أبو حنيفةل ا
 5مثل كتب الفتاوى والواقعا

وكتاب النوازل وغيرا .أنظر :حاجي خليفةل كشف الظنونل ج1ل ص11ل ج2ل ص.138

 6أبي الوفاحل الجواهر المليئةل ج2ل ص57ل أبو زهرإل أبو حنيفةل ص.193
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مما م اكنه من الرواية عنه بشكل جعله أوفر
أصحابهل وبذلك طال مالزمته له أكثر من عشرين سنةل ا
أصحاب أبي حنيفة رواية عنه ومن أراد أن يدرك منزلة الحسن في الرواية فلينقل بصرا في مطوال
الفقه الحنفيل فزنه لم يجد بابا من أبواب الفقه أو مولوعا من مولوعاته لال وفيه عش ار

الروايا

عن اإلمام.
تبين من خالل دراسة فقه الحسدن اأنده لدم يكدن يقتصدر الروايدة عدن اإلمدام وحددال بدل كدان يدروي
و ا
كذلك عن أصحابهل كزفر وأبي يوسفل فهو لم يكدن حافظدا لدرأي اإلمدام وحددال واانمدا كدان حافظدا لدبعض

آراح أصحابه أيلا.

ددل علدة اهتمدام الحسدن بدكقوال أهدل الدرأيل كمدا
فهذا الكثرإ في الروايدة والحدرص علدة حفظهدال ت ا

أن لهدا مكاندة كبيدرإ فدي الفقده
ا
تدل علة أثرا الوالح في الفقه الحنفديل ومدن المالحدظ علدة هدذا الروايدا ا
درجح علددة غيرهددا مددن الروايددا خاصددة المددذكورإ فددي كتددب ظدداهر الروايددة
الحنفدديل حيددد كاند كثي د ار مددا تد ا
كالمبسوط.

المسائل التي رواهدا الحسدن عدن اإلمدام فدي

تبين لي وجود مئا
ومن خالل دراستي لفقه الحسن ا
مختلف أبواب الفقهل منثورإ في كتب الفقهل وقد رجح العلماح كثي ار منهال مثل مسكلة:
المسالة األولى :وجوب نفقة خادم الزوجة على الزوج إذا كان موسرا.

روى الحسن بن زياد عن اإلمام أنه علة القالي أن يفرض علة الزوج نفقة خادم الزوجة لذا

كان موس ار وه ي األصح وعدم وجوب نفقته علة اللزوم عند لعسارا؛ ألن اإلنفا مقيد بيسار الزوج.1
المسألة الثانية :استحباب تأخير الصلوات في اليوم الغائم.
روى الحسن عن اإلمام أبي حنيفة أنه يستحب التكخير في كل الصلوا

يوم ال يم؛ ألن في

التكخير ترددا بي ن األداح والقلاحل وفي التعجيل بين الصحة والفسادل فكان التكخير أولة.2
المسألة الثالثة :جواز حج المرأة إذا قدرت على نفقة محرمها

روى الحسن عن اإلمام أنه يجوز للمرأإ أن تحش لذا قدر علة نفقة نفسها ونفقة محرمهال وقد

رجحها ابن عابدين.3

 1ابن نجيمل البحر الرائ ل ج4ل ص.199

 2أبي السعودل حاشية أبي السعودل ج1ل ص143ل الزيلعيل تبين الحقائ ل ج1ل ص.85

 .3ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص.18
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المطلب الثالث :أثر الحسن بن زياد في التخريج.
والتخريش هو ":الحكم في مسكلة لم تكن موجودإ في عصر اإلمامل ولم يؤثر عنه حكم فيها".1
محمددد بددن الحسددن باسددتنباط األحكددام
لدذلك قددام الحسددن وغيدرا مددن أصددحاب اإلمددام كدكبي يوسددف و ا
لهددذا المسددائل الجديدددإ .وذلددك عددن طري د بنائهددا علددة األصددول العامددة التددي بنددة عليهددا االسددتنباط ف ددي
المددذهبل والمقصددود بهددا أصددول اإلمددام وقواعدددا وأحكامدده فددي المسددائل المندداظرإ لهددذا المسددائلل بالقيددات

والتفريع علة أحكامها.2

وجدد

أن اإلمددام –رحمدده اهلل -كددان يقلددي ويجتهددد فددي المسددائل التددي
درجح العلمدداح سددبب ذلددك للددة ا
ويد ا
الندو مدن االجتهداد أصدحابه المجتهددونل ومدنهم الحسددن
لمدا توافداا اهلل خلفده فدي هدذا ا
فدي عصدرال ف ا

بددن زي دداد ال ددذي كددان يب ددذل ك د ادل مددا بوس ددعه ف ددي االجته دداد علددة أص ددول اإلم ددام أبددي حنيف ددة الت ددي ارتل دداها
الحل المناسب لكل مدا ج ادد فدي عصدرا مدن المسدائل والوقدائع
وقواعدا التي التزمهال من أجل الوصول للة ا
التي لم تكن موجودإ في عصر اإلمام أبي حنيفة.3
وقد ابين

سابقا منزلة الحسدن فدي االجتهدادل و اأنده كدان مدن المجتهددين المنتسدبين لمدذهب اإلمدامل

ممددا جعلدده يجتهددد ف ددي ليجدداد أحكددام لمسددائل ل ددم تكددن فددي عصددر اإلم ددامل وذلددك بتخريجهددا علددة أص ددوله
ا
وقواعدددال فقددات المسددائل التددي وجددد فددي عص درا ولددم تكددن موجددودإ فددي عصددر اإلمددام علددة مددا كددان فددي
مبنية علة أصوله وقواعدا.
عصر اإلمام من مسائل مناظرإ ا
وللحسن مسائل كثيرة في التخريج منثورة في كتب الفقه الحنفي أذكر منها:
 تخريجه علة قول أبي حنيفة وأبي يوسف في مسكلة :لو أن رجال أمر رجال أن يبيع أو يشتري
شيئا من جنت ما أمر بهل وذلك بكن وكله ببيع بقرإ أو أي شيح آخر بكلف درهم فباعه بكلف
وخمسمائة ينفذل ألنه ربما يرغب في أحد الجنسين دون اآلخرل وكذا في الوكيل بالشراح هو
المشهور من الرواية.

 1النشرتيل أبو حنيفةل ص .452أبو زهرإل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص.113-118
 2الدباغل الحسن بن زيادل ص  .253أبو زهرإل أبو حنيفةل ص.116
 3الدباغل الحسن بن زيادل ص .261
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قال الحسن :وعلة قيات قول أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز ألن الدراهم والدنانير أجريا مجرى
الجنت الواحد .وعند الحسن وزفر ومحمد ال يلزم األمر لال أن يشتري بمثل ما سمي لها من
الثمن.1
 وكذلك رجح السرخسي تخريش الحسن علة تخريش محمد بن الحسن فيما لو أوصة الرجل بجميع
ماله واآلخر بسدت ماله فكجازوا فقال بعد أن بسط المسكلة " :فعرف

أن الصحيح من الطري ما

ذهب لليه الحسن.2
 ومن المسائل التي رجح السرخسي فيها تخريش الحسن المسكلة الثقفية.3

المطلب الرابع :أثر الحسن بن زياد في التفريع.
معبد ار عدن ذلددك ":و اأول
السرخسديل حيدد يقددول ا
أمدا أثدر الحسددن بدن زيداد فددي التفريدعل فقدد ا
ولدحه ا
ا
خصده بدهل واتافدا
األمة أبو حنيفة –رحمه اهلل -بتوفي مدن اهلل ع ادز وج ادل ا
فر فيه -أي الفقه -سراج ا
من ا
المقدم في السؤال والتفريع.4"...
من أصحاب اجتمعوا له ككبي يوسف ...والحسن بن زياد اللؤلؤيل ا
فالحسددن بددن زيدداد أحددد الفقهدداح الكبددار مددن أصددحاب اإلمددام الددذي كددان لدده دور كبيددر فددي تفريددع
النو مدن الفقدهل والدذي سداعدا علدة ذلدك ثقافتده الواسدعة
الفرو بعد اإلمام أبي حنيفة الذي امتاز في هذا ا
في علم الكالم وقدرته علة الجددل والمناقشدةل وقدد اقتددى بده فدي ذلدك تلميدذا الحسدن اللؤلدؤي الدذي توسدع

أدى لل ددة نم ددو الفق دده وتوس دديع مفاهيم ددهل حتاد دة أص ددبح الفق دده
مم ددا ا
ف ددي تفري ددع الف ددرو الت ددي يمك ددن وقوعه ددال ا
تطو ار .5
يلبي حاجا العصر ويواكب ا
اإلسالمي ا
كل ال ا

 1قالي خانل فتاوى قالي خانل ج3ل ص.356
 2السرخسيل المبسوطل ج28ل ص.126

 3وهي المسكلة المعروفة في كتب الفقهل بالمسكلة الثقفية نسبة للة عاصم الثقفي قال :سكلني لبراهيم عن رجل أوصة بنصف ماله
وثلثه وربعه فكجازوا قل  :ال علم لي بهال قال لي :خذ ماال لده نصدف وثلدد وربدع ذلدك اثندا عشدرل فخدذ نصدفها ( )6وثلثهدا ()4

وربهدا ( )3ل فقسددم المددال علددة ذلددك وهددذا قددول أبددي يوسددف ومحمددد .وقددال أبددي حنيفددة :المددال بيددنهم عنددد لجددازإ الورثدة علددة طريد

المنازعة .فخرج أبدي يوسدف قولده علدة طريد ل وأخدرج محمدد علدة طريد ل وخدرج الحسدن قولده علدة طريد وكدل واحدد مدنهم روى
طريقة عنه ويقول السرخسي مرجحا تخريش الحسن علة تخريش الصاحبين" .وطري الحسن أوجه" المسكلة مفصدلة فدي المبسدوط.
أنظر السرخسيل المبسوطل ج27ل ص.151-151

السرخسيل المبسوطل ج1ل ص .3أبي الوفاحل الجواهر المليةل ج2ل ص.57
 4ا
 5الدباغل الحسن بن زيادل ص .265
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تميز فيه عن غيرا من الفقهاحل فهدذا نمدر بدن
فالحسن بن زياد بر في هذا ا
النو من الفقهل حتة ا
محمددد بددن
محمددد بدن الحسددن عندددما سدئل اأيهمددا أفقدده الحسددن بدن زيدداد أو ا
جددار يدوازن فددي ذلدك بيندده وبددين ا
محمدد بدن الحسدن حتدة بكدة ...وكدان الحسدن أحسدن
الحسن فقال ":الحسنل واهلل لقد أريد الحسدن يسدكل ا

النات سؤاال.1"...
ا

فالحسددن بددن زيدداد كددان غزيددر الفقددهل أشددهر أصددحاب أبددي حنيفددة فددي السدؤال والتفريددعل خاصددة فددي
السرخسي:
تفريع المسائل التي للحساب فيها شكنل حيد يقول ا
كمددا أصددل التخ دريش والتفريددع فمددن صددنعة
" اعلددم ا
أن جميددع مسددائل هددذا الكتدداب وترتيبهددا مددن  ...ف ا
الحس ددن اب ددن زي ددادل وق ددد ك ددان ل دده م ددن الب ارع ددة ف ددي عل ددم الحس دداب م ددا ل ددم يك ددن ل يد درا م ددن أص ددحاب أب ددي
حنيفة.2"...

السرخسدي فدي مطلدع كتداب حسداب الوصددايا ":3أعلدم بدكن مسدائل هدذا الكتداب مدن تفريددع
كمدا قدال ا

المقدم في علم الحساب من أصحاب أبي حنيفة.4"...
الحسن ابن زيادل وقد كان هو ا

لذا فالحسددن بددن زيدداد كددان لدده أثددر كبيددر فددي الفقدده اإلسددالمي عامددة والفقدده الحنفددي خاصددةل وكددان

ذلددك بسددبب ذكائدده وحرصدده علددة طلددب العلددم وتحص دديله وتدريسدده وتدويندده ونش درا فددي كد ادل مكددانل حت ددة

أصبح فقيها مجتهدال استنبط الكثير من األحكام التي خالف فيها معاصدريه مدن الفقهداح فدي جميدع أبدواب
الفقه من العبادا

والمعامال

وأحكام األسرإ والحدود والقصاص والسير وغيرها.

 1أبو أوفةل الجواهر المليةل ج2ل ص.56

السرخسيل المبسوطل ج3ل ص .114
 2ا
 3من أمثلة ذلك" :رجل ما وترك ابنا وابنة وأوصة بمثل نصيب االبدن فكجداز االبدن ولدم تجدز االبندة فالقسدمة مدن خمسدة وأربعدين
سدهما لالبند ة عشدرإ ولالبدن ثمانيدة عشدرإ وللموصدي لده سددبعة عشدر هدذا المسددكلة مفصدلة فدي كتددابل المبسدوط للسرخسدديل ج31ل
ص .114ومثال آخر في رجل ترك ثالد بنين وامرأإ وترك عشرين درهما وثوبين وأوصة في مثدل نصديب ام أرتده وثلدد مدا بقدي

من الثلد ودرهما فصار أحد الثوبين بقيمته ألجل البين فالثوب اآلخر بقيمته المرأته ما قيمة كل ثوب .هذا المسدكلة مفصدلة فدي
كتابل المبسوط للسرخسيل ج3ل ص.121

السرخسيل المبسوطل ج3ل ص.114
 4ا
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الفصل الثالث
األحكام الفقهية التي خالفت فيها الحسن بن زياد أئمة المذهب الحنفي.
وقسمته للة تمهيد وأربعة مباحد:
المبحد األول :األحكام الفقهية المتعلقة بالعبادا .
المبحد الثاني :األحكام الفقهية المتعلقة بالمعامال .
المبحد الثالد :األحكام الفقهية المتعلقة بكحكام األسرإ.
المبحد الرابع :األحكام الفقهية المتعلقة بالحدود والعقوبا
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والسير.

تمهيد:
يتلم ن هذا الفصل دراسة آراح الحسن بدن زيداد الفقهيدة دارسدة مقارندة بفقده معاصدريه مدن فقهداح
ا

المددذهب الحنفدديل وذلددك مددن أجددل التعددرف علددة مكانتدده فددي الفقدده اإلسددالميل فالد ارسددة المقارنددة لهددا فوائددد
أمددام الباحددد آفاقددا جديدددإ وتولددد لديدده أفكددا ار عديدددإل حيددد لنهددا
عظيمددةل فهددي الطريقددة المثلددة التددي تفددتح ا

تبرز مواطن االتفا واالختالف بين الفقهاحل كما أنها تظهر أوجه اللعف والقوإ والدنقص والكمدال التدي
اشددتمل

عليهددا هددذا اآلراحل وبهددذا تكددون الد ارسددة المقارنددة هددي الوسدديلة المحمددودإ التددي تعمددل علددة تقدددم

تطورا وكمالهل فلال عن أنها تنمي ملكه االستنباط لدى الفقيهل لذا مارسه زمنا طويال.
التشريع و ا
والحسددن بددن زي داد كمددا تحد اددث

سددابقا عدداح فددي عصددر المدددارت الفقهيددة التددي اهتم د

بتمحدديص

أمدامل لهدذا
المسائل ومعرفة وجه الح فيهال دون التحيز لمدذهب علدة مدذهبل أو االنتصدار أل امدام علدة ا

ازدهددر الفقدده الع ارقددي فددي هددذا العصددر ازدهددا ار عظيمددا وتقدددم تقدددما كبي د ار علددة أيدددي اإلمددام األعظددم أبددي
ومحمدد وزفدر والحسدن بدن زيدادل كمدا أن للطريقدة المثلدة التدي
حنيفة وأصحابه الكبدارل أمثدال أبدي يوسدف
ا

در عظيم دا فددي ازدهددار الفقدده وتمحددص مسددائلهل حيددد كددان
سددلكها اإلمددام أبددو حنيفددة فددي تفقيدده تالميددذا أثد ا
يعرض المسكلة علة أصحابه المحيطدين بدهل ويطلدب مدنهم اإلجابدة عنهدا بعدد تفكيدر ح ادر وبحدد عميد ل
وتمحدديص دقي د ل ثد ادم ترفددع األجوبددة لليدده فينتهددي معهددم للددة رأي صددحيح يواف د أريدده أو يخالفدده ثد ادم يددكمر

بتدوينها.1

وهذا ما أشار لليه أسد بن الف ار 2ل مصو ار اختالف التالميذ عند أستاذهم فقدال" :كدانوا يختلفدون
عند أبي حنيفة في جواب المسكلة فيكتي هذا بجواب وهدذا بجدواب ث ادم يرفعونهدا لليده ويسدكلونه عنهدا فيدكتي

 .1الخلريل تاريخ التشريع اإلسالميل ص .248القطانل تاريخ التشريع اإلسالميل ص .224-218زيدانل عبد الكريمل المدخل
لدراسة الشريعة اإلسالميةل ص .133-131مكتبة القدتل دار الوفاحل ط ل 1412هدل 1332م .أبو زهرإل تاريخ المذاهب

.1

اإلسالميةل ص.353-315

أ سد بن الف ار ل ولد بحران من ديار بكر ونشك بتونتل تفقه علة علي بن زيادل وسمع من مالك موطكال لقي أبا يوسف ومحمد
بن الحسنل أخذ عنه أبو يوسف موطا مالكل توفي سنة 312هدل الذهبيل تاريخ اإلسالمل ج11ل ص .66الذهبيل العبر في

خبر من غبرل ج1ل ص.364
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الجدواب مددن كثددبل وكددانوا يتدارسددون فددي المسددكلة ثالثددة أيددام أو أكثددر ثد ادم يكتبونهددا فددي الددديوان ...وأسددمة

صفا

بكنه مذهب مبني علة مبدأ الشورى بين اإلمام وأصحابه.1"...
هذا المذهب الذي عرف ا

بهددذا الطريقددة المثلددة دون المددذهب الحنفدديل فهددو يتددكلف مددن آراح اإلمددام وآراح أصددحابه الكبددار
ومحمد بن الحسدن والحسدن اللؤلدؤيل وهدؤالح األربعدة أشدهر الفقهداح الدذين شداركوا
أمثال أبي يوسف وزفر
ا
اإلمام في تكسيت المذهب ونشر مبادئه.

والحسددن كددان أحددد أركددان المجمددع الفقهددي الددذي ي أرسدده اإلمددام أبددو حنيفددةل وكددان أحددد أصددحابه
الكبار الذين دونوا عنه الفقهل وقد تحدث

.1

الكوثريل فقه أهل الع ار
1371م.

وحديثهم تحقي

سابقا عن مؤلفاته.2

عبد الفتا

أبو غدإل ص55ل مكتبة المطبوعا

 .2ورد ذكرها في صفحة .61
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المبحث األول :األحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات .وقسمته إلى سبعة مطالب:
المطلب األول :غسل الجمعة لليوم ل للصالة.
المطلب الثاني :الختالف في مقدار المفروض في مسح الرأس.
المطلب الثالث :إذا علم المسافر أن مع أحد الرفقاء ماء فال يطلبه ويتيمم.
المطلب الرابع :هل البسملة من الفاتحة أم ل.
المطلب الخامس :الختالف في آخر وقت العصر.
المطلب السادس :في َمن لم يقف بعرفة حتى فجر اليوم العاشر فعليه دم.

المطلب السابع :لو أخبر رجل أهله بأن يضحوا عنه فهل يعتبر موضع الذبح أو موضع المذبوح

عنه.
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المطلب األول :غسل الجمعة لليوم ل للصالة.
وقسمته إلى أربعة فروع.
الفرع األول :معنى الغسل لغة واصطالحا
الغسل لغة :بفتح ال ين ولمها هو :سيالن الماح علة الشيح مطلقا.

1

الغسل شرعا :هو لفالة الماح الطهور علة جميع البدن علة وجه مخصوص.2
الفرع الثاني :عرض أقوال الفقهاء
اختلف الحسن بن زياد وأبو يوسف في غسل الجمعة أهو لليوم أم للصالإ.
قال الحسن بن زياد :غسل الجمعة لليوم ال للصالإ.
وقال أبو يوسف :غسل الجمعة للصالإ ال لليوم.3
الفرع الثالث :عرض أدلة الفقهاء.
أولا :أدلة الحسن بن زياد .استدل الحسن بن زياد على قوله باألدلة اآلتية:
أن غسل الجمعة لليوم ال للصالإل لظها ار لفليلته.
 .1ا

4

 .2قولده – ص ( -خيـر يــوم طلعـت عليــه الشـمس يـوم الجمعــة فيـه خلــق آدم وفيـه أدخــل الجنـة وفيــه
أخرج منها)

5

ثانيا :أدلة أبو يوسف .استدل أبو يوسف على قوله باألدلة اآلتية:
ألنها تؤدي بجمع عظيم فلها مدن الفلديلة مدا لديت
 .1لن ال سل يوم الجمعة للصالإ ال لليوم لفليلتهال ا
ل يرها.

1

الرازيل مختار الصحا ل ج1ل ص138ل مادإ [غسل] .الفراهيديل العينل ج4ل ص377ل مادإ [غسل].

2

السرخسيل المبسوطل ج1ل ص6ل ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص.151
الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص .3ا
الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص.3

5

مسلمل صحيح مسلمل تحقي محمد فؤاد عبد الباقيل كتاب الجمعةل باب فلل يوم الجمعةل ج2ل ص585ل حديد رقم 854ل

3
4

السرخسيل المبسوطل ج1ل ص .31الكاسانيل
الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج1ل ص .18ابن نجيمل البحر الرائ ل ج1ل ص67ل ا
بدائع الصنائعل ج1ل ص.35
دار لحياح التراد العربيل بيرو .
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 .2ألن المس ددلمين يجتمع ددون ف ددي الص ددالإ فيس د ادن ال س ددل للص ددالإل وه ددي مول ددع التق ددائهمل فالمص ددلي ال

يحص ددل ل دده الثد دواب لال لذا صد دلاة يد ددوم الجمع ددة به ددذا ال س ددلل حتد ددة ل ددو اغتس ددل أ اول الي ددوم واند ددتقض

وتولك وصلاة ال يكون مدركا لثواب ال سل".1
ولوحال
ا

 .3لحديد الرسول – ص( :-إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل).2
الفرع الرابع :المناقشة والترجيح.
اختلددف فقه دداح الحنفيددة ف ددي األصددح منهم ددال فددذهب أكث ددرهم للددة ت ددرجيح قددول أب ددي يوسددف 3فف ددي
بكندده للصددالإل واختددار فددي الد اددر قددول الحسددن
حاشددية أبددي السددعود " :اأندده ه دو الصددحيحل وقددال المقدسددي :ا

ألندده يددوم سددرور" .4المعتمددد فددي المددذهب الحنفددي هددو أن ال سددل لصددالإ الجمعددة ال
فقددال :لاندده لليددوم فقددط ا

5
لعدإ أمور:
أن ال سل لليوم ال للصالإ ا
ليوم الجمعة ل والذي أميل لليه هو قول الحسن في ا

األول :لقد استد ال الحسن بن زياد بقوله – ص( -خير يوم طلعت عليه الشمس)...

6

أن معظددم مددا روي عددن الرسددول –ص -مددن أحاديددد فددي غسددل الجمعددة كددان بلفددظ اليددوم7ل وهددذا
الثــاني :ا

يقتلددي أن يكددون ال سددل لليددوم ال للصددالإل وان كددان وق د

الصددالإ جددزحا منددهل وال بددكت أن أذكددر بعددض

هذا اآلثار للداللة علة ذلك:
منها قول الرسول – ص( :-من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ،ومن اغتسل فالغسل أفضل).

8

 .1ابن الهمامل فتح القديرل ج1ل ص .67الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص .35ابن نجيمل البحر الرائ ل ج1ل ص .67ابن
2

السرخسيل المبسوطل ج1ل ص.31
عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص .163ا
 .البخاريل صحيح البخاريل كتاب الجمعةل باب فلل ال سل يوم الجمعةل ج1ل ص299ل حديد رقم (.)837

3
تبين الحقائ ل ج1ل ص .18المرغينانيل أبي الحسن علي بن أبي بكر عبد الجليل الرشدانيل شر البدايةل ج1ل
 .الزيلعيل ا
ص .17المكتبة اإلسالميةل ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص.163

 .4أبو السعودل محمد بن علي المصريل حاشية أبي السعود المساماإ فتح المعين علة شر الكنزل ج1ل ص61 -53ل مطبعة
جمعية المعارف المصريةل ط1ل  1287هد.

5

 .ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص.171

 .6سب تخريجهل ص.31

 .7ابن نجيمل البحر الرائ ل ج1ل ص .67النوويل المجمو ل ج4ل ص416ل دار الفكرل بيرو ل 1337م.

 .8الترمذيل سنن الترمذيل كتاب أبواب الطهارإل باب ما جاح في الولوح يوم الجمعةل ج2ل ص363ل ل حديد رقم  .437قال
الترمذي :حديد حسن صحيح .أحمد بن حنبلل مسند أحمدل ج5ل ص16ل حديد رقم 21183ل قال شعيب األرناؤوط" :حسن

ل يرا".
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ومنها ما روته عائشة – رلي اهلل عنها( :-من أنه (ص) كان يغتسـل مـن أربـع :مـن الجنابـة
ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت).1
ومنها ما رواا أبو هريرإ عدن النبدي – ص – اأنده قدال( :حـق

علـى كـل مسـلم أن يغتسـل فـي

كل سبعة أيام يوم ا يغسل رأسه وجسده).2

ومنها ما رواا اإلمام أحمد قال" :قال رسول اهلل – ص( :-من اغتسل يوم الجمعة ول ِبس من
3
أن ال سل لليوم ال للصالإ.
أحسن ثيابه )...ل فهذا األحاديد وأمثالها في هذا المسكلة تؤكد ا

والثالث أ ان رأي الحسن أيسر من رأي أبي يوسفل ويتجالة ذلك فيما جاح

السنة في طلب التبكير
به ا

الس اعة األولةل فعلة قول أبي يوسف يعسر علة كثير من النات االحتفاظ
في صالإ الجمعة في ا

بولوئهم للة وق

سبحانه
أن لعادإ ال سل أعسرل 4واهلل
ا
الصالإ وبخاصة في أطول األيامل كما ا

ِّين ِكنْ َح َمج] 5ورابما أدى به ذلك للة أن يصلي الجمعة
وتعالة يقولَ [ :و َك َج َع َل َنلَ ْي ْم ْ فِي اله ِ
حاقنا.

6

الساعة األولةل وأتة المسجد ثم أحدد وتولك ثم
أما علة قول الحسن ا
فزنه لو اغتسل في ا
ا

وسنة ال سل.
سنة التبكير ا
صالة يكون قد أدرك فلل السنتين؛ ا

 .1ابن خزيمةل محمد بن اسحا

7

بن خزيمةل صحيح ابن خزيمةل تحقي ل محمد مصطفة األعظميل كتاب الولوحل باب

استحباب االغتسال من الحجامة ومن غسل المي ل ج1ل ص126ل حديد رقم  .256المكتب اإلسالميل بيرو ل 1331

هدل  1371م .رواا أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكمل وقال :علة شرط الشيخين.

 .2البخاريل صحيح البخاريل كتاب الجمعةل باب هل علة من لم يشهد الجمعة غسل من النساح ...ج1ل ص315ل

 .3أحمد بن حنبلل مسند أحمدل ج2ل ص461ل حديد رقم 3328ل قال شعيب األرناؤوط :لسنادا صحيح علة شرط الشيخين.
 .4ابن نجيمل البحر الرائ ل ج1ل  .68ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص.163
 .5سورإ الحشل آية .78

 .6ابن نجيمل البحر الرائ ل ج1ل ص.68

 .7ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص.163
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الفرع الخامس :ثمرة الختالف في هذه المسألة
وتظهر ثمرإ هذا االختالف فيما يكتي:
 .1يس ادن ال سدل لمدن ال جمعدة عليده كدالمرأإل فلدو اغتسدل

نالد

فلديلة ال سدل عندد الحسدنل وعندد أبدي

ألنها ال تجب عليها صالإ الجمعة.1
يوسف ال تنالها ا

محصدال لفلديلة الس ادنة عندد الحسدنل
 .2من اغتسل يوم الجمعة فكحدد ثم تولك وصلاة الجمعة يكون
ا
محصل لها عند أبي يوسف.
وغير
ا

2

 .3مدن اغتسدل قبددل الصدبح ثددم صدالة الصددبح والجمعدة بهدذا ال سددل كدان مدددركا لفلديلة السد ادنة عندد أبددي
يوسفل وال يكون مدركا لها عند الحسن.3

المطلب الثاني :الختالف في مقدار المفروض في مسح الرأس.
وقسمته إلى ثالثة فروع.
الفرع األول :معنى المسح لغة وشرعا .
المسح لغة :هو لمرار الشيح علة الشيح بسطا

4

المسح شرع ا :هو لمرار اليد علة العلو .ولو ببلل با بعد غسل ال بعد مسح

5

 .1ابن نجيمل البحر الرائ ل ج1ل ص .67الزيلعيل تبين الحقائ ل ج1ل ص.18

 .2السرخسيل المبسوطل ج1ل ص .31ابن الهمامل فتح القديرل ج1ل ص .67الزيلعيل تبين الحقائ ل ج1ل ص .18ابن
عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص .163الزبيديل أبي بكر بن علي بن محمدل الجوهرإ النيرإل شر مختصر القدوري في

فرو الحنفيةل ج1ل ص 44ل تحقي ل لليات قبالنل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط1ل 1427هد2116 /م.

 .3الزيلعيل تبين الحقائ ل ج1ل ص .18ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص .163ابن نجيمل البحر الرائ ل 1ل
ص.67

 .4ابن زكري ال أبو الحسنل أحمد بن فارتل مقاييت الل ةل ج5ل ص322ل مادإ [مسح]ل تحقي ل عبد السالم محمد هارونل دار
الجيلل بيرو ل لبنانل ط2ل 1421هدل 1333م .ابن منظورل لسان العربل ج2ل ص533ل مادإ [مسح].

 .5الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص .271ابن نجيمل البحر الرائ ل ج1ل ص .14ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل
ص.33
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الفرع الثاني :سبب اختالف الفقهاء.
أمددا سددبب اخددتالف الفقهدداح فددي مقدددار المفددروض فددي مسددح ال درأت هددو االشددتراك الددذي تلددمنته
البداح حيددد ورد

فدي كددالم العدرب مدرإ ازئددإ وأخددرى تدددل علدة التبعدديض وثالثدة تفيددد اإللصدا للددة غيددر

ذلك من المعاني التي استعمل

فيها.1

الفرع الثالث :عرض أقوال الفقهاء

سرررررر ْحو ْا
أن مس د ددح الد د درأت م د ددن ف د ددروض الول د ددوح 2لقول د دده تع د ددالةَ [ :وا ْك َ
اتفد د د الفقه د دداح عل د ددة ا

ْوس ْم ْ ]3ل لكنهم اختلفوا في المقدار المفروض مسحه.
ِب ْمؤ ِ

فذهب أبو حنيفة وصاحبيه أبو يوسف ومحمد للة القول بوجوب مسح الناصدية وقدد ق اددر ذلدك

بالربع.4

أمدا الحسدن بدن زيداد ذهدب للدة القدول بوجدوب مسدح كدل الدرأت .5جداح فدي المبسدوط :أن الحسددن
بن زياد قال" :يجب مسح أكثر الرأت".6
الفرع الرابع :عرض أدلة الفقهاء:
أولا :أدلة فقهاء الحنفية ما عدا الحسن
استدل فقهاح الحنفية ما عدا الحسن باألدلة اآلتية:
لن الباح للتبعيض ويدل علة أنها للتبعيض ما روي عن لبراهيم".7
 .1أن الباح للتبعيضل حيد قالوا " :ا

1الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص.4ابن الهمامل فتح القديرل ج1ل ص.18

 .2الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص .41ابن رشدل محمد بن أحمد بن محمدل أبو الوليدل بداية المجتهدل د1ل ص8ل دار
الفكرل بيرو  .السمرقنديل عالح الدينل تحفة الفقهاحل ج1ل ص14ل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط1ل  1415هدل 1384م.

 .3سورإ المائدإل آية .6

4
السرخسيل المبسوطل ج1ل ص .6ابن حزمل علي بن أحمد بن سعيدل أبو محمد المحلةل
الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص .4ا
تحقيد لجنددة لحيدداح التدراد العربدديل ج2ل ص .52ابددن نجدديمل البحددر ال ارئ د ل ج1ل ص 15-14ل ابددن الهمددامل فددتح القددديرل ج1ل

ص .18

 .5ابن نجيمل البحر الرائ ل ج1ل ص .14ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص.33

6
السرخسيل المبسوطل ج1ل ص.63
 .ا
  7لبراهيم بن يزيد بن عمرول النخعيل أبو عمرانل سمع الم يرإ بن شعبةل وأنت بن مالك ودخل علة عائشةل روى عنه منصور

وم يرإ واألعمحل ولد سنة  51وما

سنة  36هد .البستيل الثقا ل ج4ل ص.8
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ْوس ْم ْ ]1ل قال :لذا مسح ببعض الرأت أجزأا ثم قال :لو كان
في قولهَ [ :وا ْك َ
س ْحو ْا ِب ْمؤ ِ

امسحوا

رؤوسكم كان مسح الرأت كلاهل فكخبر لبراهيم" أن الباح للتبعيض.
بكن الباح للتبعيضل في اآلية اتاف ا الجميع علة جواز ترك القليل من الرأت
 .2تلاقة أهل الل ة القول ا
في المسح واالقتصار علة البعض.

2

 .3روي جواز مسح بعض الرأت عن جماعة من السلف منهم ابن عمر – رلي اهلل عنه -فقد روي
عنه اأنه مسح مقدم رأسهل 3وروي عن عائشة – رلي اهلل عنها -مثل ذلك.

 .4قول الشعبي" :4أي جانب رأسك مسح

أجزأك"5ل وكذلك قال لبراهيم" :النخعي" 6ويدل علة صحة

فرض البعض.
 .5قول عمرو بن وهب" :7سمع
شهد

الم يرإ بن شعبة 8يقول" :خصلتان ال أسكل عنهما أحدا بعدما

من رسول اهلل – ص :-إنا كنا معه في سفر فنزل لحاجته ،ثم جاء فتوضأ ومسح على

ناصيته وجانبي عمامته".

9

 .1سورإ المائدإل آية (.)6

2
السرخسيل المبسوطل ج1ل ص .63ابن نجيمل البحر الرائ ل ج1ل ص .11المرغينانيل الهدايةل ج1ل ص.18
 .ا

 .3عن أنت بن مالك قال :رأي

رسول اهلل – ص -يتولك وعليه عمامة قطرية فكدخل يدا من تح

العمامة فمسح مقدم رأسه

ولم ينقض العمامة .أبو داودل سنن أبو داودل كتاب الطهارإل باب المسح علة العمامةل ج1ل ص36ل حديد رقم (.)147

ذكر اإلمام المصنف أبي داود أن األحاديد التي في كتابه هي أصح ما عرف في البابل وقال ما كان في كتابي من حديد

فيه وهن شديد فقد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح.

 .4تم

ترجمتهل ص.41

5
السرخسيل المبسوطل ج1ل ص.63
 .ا
 .6لبراهيم بن يزيد بن عمرول النخعيل أبو عمرانل سمع الم يرإ بن شعبةل وأنت بن مالك ودخل علة عائشةل روى عنه منصور

وم يرإ واألعمحل ولد سنة  51وما

سنة  36هد .البستيل الثقا ل ج4ل ص.8

 .7عمر بن وهبل الثثفيل روى عن الم يرإ بن شعبةل روى عنه محمد بن سرينل قال النسائي :ثقةل وذكرا ابن حيانل في
الثقا ل المزيل تهذيب الكمالل ج22ل ص .231ابن حجر اإلصابة في تمييز الصحابةل ج4ل ص.535

 .8الم يرإ بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن عمرو بن سعدل كنيتهل أبو عبد اهللل ولي البصرإ نحو
سنتينل وولة الكوفة وما

فيهال شهد مع الرسول -ص -الحديبيةل توفي سنة خمسين .األصبهانيل أحمد بن علي بن

منجويةل رجال مسلمل ج2ل ص224ل تحقي ل عبد اهلل اللثيل دار المعرفةل بيرو ل ط1ل 1417هد.

 .9ابن خزيمةل صحيح ابن خزيمةل كتاب اإلمامة في الصالإ وما فيها من سننل باب المسبو بوتر من صالإ اإلمامل ج3ل
ص72ل حديد رقم( .)1645صححه ابن خزيمة.
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ثانيا :أدلة الحسن بن زياد .استدل الحسن بن زياد على قوله باألدلة اآلتية
1
لن األكثددر يقددوم
 .1بفعددل الرسددول – ص -حيددد مسددح أرسدده بيديدده كليتهمددا أقبددل بهمددا وأدبددر الندده قددال " :ا

مقام الكل" .2وهذا بناح علة أصله في الممسوحا .

3

 .2أن الرسدول – ص -مسددح أرسده بيديدده االثنتدين فكقبددل بهمدا وأدبددر بادئدا بمقدددم الدرأت حتددة وصدل للددة
قفاا ولم يكتف بذلك بل ردهما للة مقدم رأسه وهذا يدل علة مسح جميع الرأت أي يشمل الكل.4
 .3أن مسدمة الدرأت حقيقددة هدو جميددع الدرأت فيقتلددي وجدوب مسددح جميددع الدرأت وحدرف البدداح فددي قولدده
ْوس ر ْم ْ ] ال يقتلددي التبعدديض وانمددا هددي لاللصددا فتقتلددي للصددا الفعددل
سر ْ
تعددالةَ [ :وا ْك َ
رحو ْا ِب ْمؤ ِ
بالمفعول وهو المسح بالرأت والرأت اسم لكله فيجب مسح كله.5
هذا هي مسالك فقهاح الحنفية في المقدار المفروض مسحه من الرأت وأدالتهم تدتلخص فدي هدذا
اآلراح:
األول :يجب مسح كل الرأتل وان ترك منه الثلد فما دونه جازل وهذا قول الحسدن بدن زيداد ومالدك بنداح
أن لألكثر حكم الكلل وقد ذهب هذا المذهب اإلمام أحمد بن حنبل في روايته األولة.
علة أصلها ا

6

قدر ذلك بالربعل وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد.
الثاني :يجب مسح الناصية وقد ا

7

أمددا المعتمددد عنددد الحنفيددة هددو مسددح ربددع الدرأت مدرإ بمقدددار الناصددية فددو األذنددين ال علددة طددرف لددفيرإ
ولو بزصابة مطر أو بلل با بعد غسل لم يؤخذ من علو آخر.8

 .1البخاريل صحيح البخاريل كتاب العلمل باب استعمال فلل ولوح الناتل ج1ل ص81ل حديد رقم .183
 .2السرخسيل المبسوطل ج1ل ص63ل الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص.22

 .3السرخسيل المبسوطل ج1ل ص63ل ابن الهمامل فتح القديرل ج1ل ص.13-18

4ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص .33ابن الهمامل فتح القديرل ج1ل ص .18البهوتيل منصور بن يونتل بن لدريتل
ك اشاف القنا ل ج1ل ص 38ل تحقي هالل مصيلحيل دار الفكرل بيرو ل  1412هد .الحنبليل مرعي بن يوسفل دليل الطالبل
ج1ل ص3ل المكتدب اإلسدالميل بيدرو ل ط2ل 1333ه د .الحطدابل أبدو عبدد اهلل محمدد بدن عبدد الدرحمنل مواهدب الجليددلل ج1ل
ص212ل دار الفكرل بيرو ل ط2ل  1338هد .القرافيل شهاب الدين أحمد ابن لدريدتل الدذخيرإل ج1ل ص253ل تحقيد محمدد
صبحيل دار العربل بيرو ل 1334م .

5ابن نجيمل البحر الرائ ل ج1ل ص .15ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص .111 -33ابن الهمامل فتح القديرل ج1ل
ص .13

 .6ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص.33
 .7ابن الهمامل فتح القديرل ج1ل ص.13

8ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص .32
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الفرع الخامس :المناقشة والترجيح
لن مسح جميع الرأت له أدلة قوية من حيد األثر ومن حيد النظر فما ثب

من األحاديد

الصحيحة يدل علة أن الرسول -ص -قد ابين المسح الواجب في اآلية وبيانه شر لآية وأن المسح
الواجب هو مسح الرأت كله ولم يروى عنه – ص -أنه مسح جزحا من رأسه مطلقا في حديد صحيح

أو حسن.
وحيد أن اآلية مجملة والسنة قد بينتها بمسح الكل وان هذا الفعل لم يقع زاد علة الولوح
المجزئ فزن ذلك كله قرينة علة أن المسح لجميع الرأت هو الواجب والمتعين.1
أن األصح اعتبار اآلية مدن قبيدل المطلد ل و اأنهدا تعندي ليقدا المسدح بدالرأت
يتالح من كل هذا ا

سواح تحق في ذلك مسح الكل أو الجزحل ما دام دائ ار في حدود ما يطل عليده اسدم المسدحل ولمدا كاند

هدذا المسدكلة تعبديدة أرى مددن بداب األحدوط فددي الددين األخدذ بدرأي األئمدة مالدك وأحمددد والحسدن بدن زيدداد

2

في مسح األكثر لن لدم يكدن مسدح الكدل أسدوإ برسدول اهلل – ص -فيمدا رواا عبدد اهلل بدن زيدد فدي وصدف
ولوئه حيد قال :فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ،بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهمـا إلـى قفـاه ثـم
ردهمـا إلــى المكــان الـذي منــه بــدأ3ل وبهدذا نكدون قددد جمعندا بددين كدل اآلراح وعملنددا بالكتداب والسددنةل وان
كان مطل المسح يصد علة القليل كما يصد علة الكثير.

1

4

السرخسيل المبسوطل ج1ل ص .63ابن الهمامل فتح القديرل ج1ل ص .8الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص.4

 .2البهوتيل كشاف القنا ل ج1ل ص  .38ابن قدامةل الم نيل ج1ل ص .127الذخيرإل القرافيل ج1ل ص .253الكاسانيل بدائع
الصنائعل ج1ل ص.5-4

 .3البخاريل صحيح البخاريل كتاب الولوحل باب مسح الرأتل ج1ل ص81ل حديد رقم (.)183

 .4الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص .5ابن الهمامل فتح القديرل ج1ل ص .13عاشورل أحمد عيسةل الفقه الميسر في
العبادا

والمعامال ل ص22ل مكتبة القرآنل القاهرإ.

81

المطلب الثالث :إذا علم المسافر أن مع أحد الرفقاء ماء فال يطلبه ويتيمم.
وقسمته إلى خمسة فروع:
الفرع األول :معنى التيمم لغة واصطالح ا

ص ِعيهًا طَيِّبً ] 2وقولهَ [ :والَ اَيَ َّم ْمو ْا ا ْل َخ ِب َ
يث ِك َْهْ
التيمم لغة :القصدل 1ومنه قوله تعالة[ :فَتَيَ َّم ْمو ْا َ
اَْ ِفُْونَ ] 3أي ال تقصدوا.
ألنه النيةل فهو قصد صعيد
والتيمم شرع ا :مسح الوجه واليدين علة صعيد مطهرل والقصد شرط لهل ا
مطهر واستعماله بصفة مخصوصة إلقامة القربة.

4

الفرع الثاني :مشروعية التيمم

اتف الفقهاح علة مشروعية التيمم عند فقدان الماح أو الخوف من استعماله 5لقوله تعالةَ [ :وإِن ْكَتْ
س ء فَلَ ْ ا َِجهْو ْا َك ء
سفَم أَ ْو َج َء أَ َحه ِّكَ ْم ِّكن ا ْلغَ ئِ ِط أَ ْو ال َك ْ
ستْ ْ الَِّ َ
ضى أَ ْو َنلَى َ
َّك ْم َ
ص ِعيهًا َ
ط ِّي ًب ].6
فَتَ َي َّم ْمو ْا َ
ولقوله – ص – ( إن الصعيد الطيب طهور المسلم ،ولو لم يجد الماء عشر سنين)

7

الفرع الثالث :عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم.
أن مع أحد الرفقة ماح أيطلبه أم ال؟
اختلف فقهاح الحنفية فيمن كان مساف ار وعلم ا

 .1الرازيل مختار الصحا ل ج1ل ص311ل مادإ [تيمم] .ابن منظورل لسان العربل ج12ل ص22ل مادإ [أمم].
 .2سورإ النساحل آية .43

.3سورإ البقرإل آية .267

4
السرخسيل المبسوطل ج1ل ص.116
الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص .45ابن نجيمل البحر الرائ ل ج1ل ص .145ا
 .5الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص .45ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص .223السمرقنديل تحفة الفقهاحل ج1ل

ص .11القرافيل الذخيرإل ج1ل ص .334النوويل المجمو ل ج2ل ص .237ابن قدامةل الم نيل ج1ل ص.148

 .6سورإ المائدإل آية .6

 .7أحمدل مسند أحمد بن حنبلل ج5ل ص146ل حديد رقم 21343ل قال شعيب األرناؤوطل صحيح ل يرال رجاله ثقا .
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لن مددن كددان فددي السددفر ومددع
قددال أبددو حنفيددة وصدداحباا" :يجددب عليدده أن يسددكله" وقددال الحسددن بددن زيدداد " :ا

رفي له ماحل وليت عندا ثمنه النه ال يلزمه أن يسكل رفيقه".1

دص فدي المسدكلةل فاجتهدد ك ادل مدنهم حسدب مدا انقدد فدي
ويبدو ا
أن هذا االختالف ناجم عدن عددم وجدود ن ا
التيمم لال لرفع الحرج"
أما الحسن فقد علال رأيه بقوله" :السؤال ذل وفيه بعض الحرجل وما شر
ا
ذهنهل ا

2

دكن "مدداح الطهددارإ مبددذول بددين النددات عددادإ ولدديت فددي س دؤال مددا
أمددا اإلمددام وصدداحباا فقددد علال دوا رأيهددم بد ا
وا
يحتداج لليدده مذلددةل فقددد سددكل رسددول اهلل – ص -بعددض حوائجده مددن غيدرال فددزن سددكله فددكبة أن يعطيدده لال

تيمم لعجزا عن استعمال الماح".3
بالثمن فزن لم يكن معه ثمنه ا
لن السدؤال يوصددله للددة مددا تقددوم بدده نفسددهل ويتقد ادوى بدده علددة الطاعددةل فيكددون مسددتحقا عليدده
وقددالوا أيلددا :ا
كالكسب في ح ا من هو قادر عليه.4
الفرع الرابع :المناقشة والترجيح.
أو ال :رد اإلمام وصاحبيه على قول الحسن بن زياد.
أن اهلل أخبدر عدن
ا
بكن معنة الذل في هدذا الحالدة ممندو ل أال تدرى ا
رد اإلمام وصاحباا علة قول الحسن ا

ارر ]6ل
موسددة ومعلمدده – عليهمددا السددالم – أنهمددا سددكال عنددد الحاجددة 5فقددال عددز وجددل[ :ا ْ
سررتَ ْع َع َم أَ ْللَ َ
رما]
ئ ر ْتَ الاَّ َخر ْرَََ َنلَ ْي ر ِه أَ ْجر ً
واالسددتطعام طلددب الطعددامل ومددا كددان ذلددك بطريد األجدرإل لقولدده[ :لَر ْرو ِ

7

1
السرخسيل المبسوطل ج1ل ص .115ابن نجيمل البحر الرائ ل ج1ل ص .171المرغينانيل الهدايةل ج1ل ص.27
 .ا
المرغينانيل بداية المبتديل ج1ل ص7ل مكتبة ومطبعة محمد علي صبحل القاهرإ .الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج1ل ص .44ابن

عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص.251

 .2ابن نجيمل البحر الرائ ل ج1ل ص .171المرغينانيل الهدايةل ج1ل ص .44ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص.251
الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج1ل ص .44الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص .48الزبيديل الجوهرإ النيرإل ج1ل ص.75

3
السرخسيل المبسوطل ج3ل ص272ل ج1ل ص .115ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص .251المرغينانيل شر
 .ا
الهدايةل ج1ل ص .28الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص .48الزيلعيل تبين الحقائ ل ج1ل ص .44طهمازل الفقه الحنفي

في ثوبه الجديدل ج1ل ص.156

4
السرخسيل المبسوطل ج31ل ص.272
 .ا
5
السرخسيل المبسوطل ج1ل ص – 272ج1ل ص.115
 .ابن نجيمل البحر الرائ ل ج1ل ص .171ا
 .6سورإ الكهفل آية .77

 .7سورإ الكهفل آية .77
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أن الصدددقة كاند
فعرفندا اأندده كدان بطريد البددر وعلدة سددبيل الهديدة أو الصدددقةل بنداح علدة اخددتالفهم فدي ا

تحل لألنبياح.
ا

1

ثانيا :رد الحسن بن زياد على أئمة المذهب الحنفي.
رد الحسن بن زياد علة أئمة المذهب الحنفي باألمور اآلتية:
ألن
لن مدداح الطهددارإ مبددذول بددين النددات عددادإ ال يصدد علددة مددن كددان فددي سددفر طويددلل ا
لن قددولهم :ا
 .1ا
كل ما يحمله المسافر عادإ ال يزيد علة ما يكفيه للشرب أو الولوح أو الطهي.

 .2النه ما دام المسلم مساف ار ولم يجد الماح قريبدا مندهل وأيقدن أن الوقد

2

سديخرج قبدل الوصدول للدة المداح

دزن لدده أن يتدديمم علددة سددبيل
أمددا لذا ظددن ذلددك ولددم يتدديقن فد ا
فعليدده أن يتدديمم ليدددرك الفددرض فددي وقتددهل ا

الرخصةل وقد ورد (أن ا

يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه).

3

ألن ذلددك علددة
 .3قددولهم :لن الس دؤال يوصددله للددة مددا تقددوم بدده نفسدده ويتقد ادوى بدده علددة الطاعددة مددردودل ا
حساب الناتل وقد ندب الشر الكريم للدة التح ادرز عدن السدؤال 4فنهدة – ص -ثوبدان 5عدن السدؤالل
وقال( :ل تسألوا الناس شيئا)

6

1
السرخسيل المبسوطل ج3ل ص1 -272ل ص.115
 .ابن نجيمل البحر الرائ ل ج1ل ص .171ا
 .2الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص .48ابن نجيمل البحر ال ارئ ل ج1ل ص.151

 .3ابن حبانل محد بن حبان بن أحمد .صحيح ابن حبانل تحقي شعيب األنؤوطل كتاب الصومل باب صوم المسافرل ج8ل

ص333ل حديد رقم ( .)3568صححه ابن حبانل قال الشيخ شعيب األرناؤوطل صحيح علة شرط الشيخينل مؤسسة
الرسالةل بيرو ل ط2ل 1414هدل 1333م.

4
السرخسيل المبسوطل ج31ل .275 -272
 .المرغينانيل الهدايةل ج1ل ص .28ا
 .5ثوبان بن بجدل هو أبو عبد اهللل مولةل رسول اهلل – ص -صحابي مشهورل اشتراا الرسول – ص -واعتقهل سكن الشامل

توفي سنة 54هد .األصبهانيل حلية األولياحل ج1ل ص .181ابن كثيرل البداية والنهايةل ج5ل ص .314ابن حجرل اإلصابةل
ج1ل ص.3

 .6أحمدل مسند أحمد بن حنبلل ج6ل ص27ل حديد رقم 24133ل قال شعيب األرناؤوط :حديد صحيح.
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فاإلسالم أوجب علة المؤمن أن يصون نفسده عدن السدؤال لمدا فيده مدن ذل فدي الددنيا وخدزي فدي
اآلخرإل 1فقد قال – ص( -ل تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى ا

وليس في وجهه مزعة).2

فزنهددا حالددة
أمددا بالنسددبة لمددا
احتج دوا بدده مددن ج دواز س دؤال موسددة والخلددر – عليهمددا السددالم – ا
ا
ا

دكن هندداك مدن هددو أكثددر مندده علمدا ممددن هددو لديت فددي درجتدده مددن
خاصدة بهمددا أراد اهلل أن يخبددر موسدة بد ا

بكن الصدقة كان
ثم ال
يصح القول ا
ا
النبوإل ومن ا

تحل لألنبياح.
ا

3

لن ما احتش به الحسن بن زياد قد ورد مثله عن علي بن أبي طالب – رلي اهلل عنه -صيانة
 .4ا
المؤمن نفسه عن المذلة واالمتهانل ويتالح هذا في قوله:
لنقـــــل الصـــــخر مـــــن قلـــــل الجبـــــال

أحـــــــب إلـــــــي مـــــــن مـــــــنن الرجـــــــال

يقــول النــاس لــي فــي الكســب عــار

4

فقلـــــــت العـــــــار فـــــــي ذل الســـــــؤال

ألن لعطاحا ما سكل
ألن ما يلحقه من الذل بالسؤال قد تعينل وما يصل لليه من المنفعة موهومل ا
 .5و ا
ليت مقطوعا بهل فكان السؤال رخصة له من غير أن يكون واجبا عليه لذ الموهوم ال يقوى علة
معارلة المؤكدل 5الذي أميل لليه واهلل أعلم هو قول الحسن بن زياد.
الفرع الخامس :ثمرة الختالف في هذه المسألة.
ديمم مددن دون أن يسددكل رفيقدده المدداح ال
تظهددر ثم درإ االخددتالف فددي هددذا المسددكلة فددي ا
أن مددن يتد ا

أمددا عنددد الحسددن بددن زيدداد فتصددح صددالتهل
تصددح صددالته عنددد اإلمددام وصدداحبيهل ا
ألنهددم أوجب دوا الطلددب و ا
ألنه لم يوجب الطلب.
ا

6

 .1ابن نجيمل البحر الرائ ل ج1ل ص.171

 .2مسلمل صحيح مسلمل كتاب الزكاإل باب كراهة المسكلة للناتل ج2ل ص721ل حديد رقم (.)1141

3
السرخسيل المسبوطل ج31ل ص.275
 .ا
 .4ابن الجوزيل أبو الفرجل عبد الرحمن بن عليل األذكياحل ج1ل ص .65مؤسسة الريانل 2117م .الكاسانيل بدائع الصنائعل

السرخسيل المبسوطل ج31ل ص.275 -272
ج1ل ص .48ا
 .5الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص.48

6
السرخسيل المبسوطل ج31ل ص .272الزبيديل الجوهرإ النيرإل ج1ل ص.75
 .ا
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المطلب الرابع :هل البسملة من الفاتحة أم ل؟.
وقسمته إلى فرعين:
من المسائل التي خالف فيها الحسن اإلمام وأصحابه مسكلة البسملة هل هي من الفاتحة أم ال؟
الفرع األول :عرض أقوال الفقهاء
قال أبو حنيفة وصاحبيه أن البسملة ليس
أما عند الحسن بن زياد فهي آية من آيا

من الفاتحة .

الفاتحة.1

الفرع الثاني :عرض أدلة الفقهاء.
أوال :أدلة اإلمام أبو حنيفة وصاحبيه .استدل اإلمام أبو حنيفة وصاحبيه.
 .1بما روى هشام 2عن أبدي يوسدف قدال :سدكل

أبدا حنيفدة عدن قدراحإ بسدم اهلل الدرحمن الدرحيم قبدل فاتحدة

السورإ التي بعد فاتحة الكتابل فقال أبو حنيفة يجزيده قراحتهدا قبدل الحمددل وقدال
الكتاب وتجديدها قبل ا
أبو يوسف :يقرؤها قبل القدراحإ مدرإ واحددإل ويعيددها فدي األخدرى أيلدا قبدل فاتحدة الكتدابل وبعددها لذا
قراحتده يخفيهدا ق أرهدا عندد افتتدا كدل سددورإل

دزن قد أر سدو ار كثيدرإل وكاند
أن يقد أر سدورإ وقدال محمدد ف ا
أراد ا
3
أن
وا ان كان يجهر بها لم يق أرهدا ا
ألنده فدي الجهدر يفصدل بدين السدورتين بسدكتة ل فمدن هدذا الدنص يفهدم ا
البسملة عند اإلمام وصاحبيه ليس من الفاتحةل لذ ال يوجد ما يدل علة اأنها منها.4

 .2مددا حكدداا أبددو الحسددن الكرخددي 5فددي مددذهبهم مددن اأنهددا ليس د آيددة مددن الفاتحددة قددائال " :النهددا ليس د
6
الفاتحة عندهمل لتركهم الجهر بها لذ لو كان آية منها لجهروا بها كما جهروا بسائر آي السور".

مددن

 .3مددا جدداح فددي صددحيح مسددلم عددن عائشددة – رلددي اهلل عنهددا( :-كــان رس ـول ا
بالتكبير والقراءة بالحمد

رب العالمين) 7فلو كان

(ص) يفتــتح الصــالة

التسمية آية منها الفتتح الصالإ بها.

أن الرسول – ص ( -لم يذكر التسمية فلو كانت آية من الفاتحة لذكرها).
 .4ا
1الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص 213

 .2هشام ابن عبيد اهلل الرازيل الفقيهل روى عن ابن أبي ذئب ومالك بن أنت وعبد العزيز بن المختار وحماد بن زيد وطبقتهمل قال
أبو حاتم :صدو ل ذكرا أبو اسحا في طبقا الحنفية مختص ار وقال :هو الين في الرواية وفي دارا ما
رحمه اهلل-ل كان من كبار أئمة السنةل توفاة سنة 221هد .الذهبيل تاريخ اإلسالمل 16ل ص.441

محمد بن الحسن –

 .3الجصاصل أحكام القرآنل ج1ل ص.13

 .4الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص.213

 .5عبد اهلل بن الحسينل الكرخيل أحد أئمة المذهب الحنفيل ولد سنة ستين ومائتينل سكن ب داد ودرت فقه أبي حنيفةل كان
متعبدال صبو ارل ورعال من مؤلفاتهل المختصر في الفقهل توفي سنة 341هد .ابن كثيرل البداية والنهايةل ج1ل ص .225ابن

حجرل لسان الميزانل ج7ل ص.34

 .6ابن أمير الحاجل التقرير والتجيرل 2ل ص216ل دار الفكرل بيرو ل 1417هدل 1336م .الزبيديل الجوهرإ النيرإل 1ل
ص.138

7

 .مسلمل صحيح مسلمل كتاب الصالإل باب وجوب قراحإ الفاتحة في كل ركعةل ج1ل ص298ل حديد رقم (.)395
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لال بالتواتر وال تواتر بكونها آية من الفاتحة.

أن القرآن ال يثب
 .5ا

ألن
ثاني ـ ا :أدلددة الحسددن بددن زيدداد اسددتدل الحسددن بددن زيدداد علددة قولدده بق دراحإ المسددبو لهددا فيمددا يقلدديل ا

1
الجصداص حيدد قددال" :وهددذا
ويؤيدد هددذا تعقيدب
اإلمدام ق أرهددا فدي أول صددالتهل وقدراحإ اإلمددام لده قدراحإل
ا
ا

يدل من قوله -أي الحسن – علدة اأنده كدان يدرى بسدم اهلل الدرحمن الدرحيم مدن القدرآن فدي ابتدداح القدراحإل
ا
و اأنهددا ليس د

مفددردإ عل ددة وجدده التبددرك فقددط حس ددب لثباتهددا فددي ابتددداح األم ددور والكتددبل وال منقولددة ع ددن

موالعها من القرآن".2
أن مدن يجعلهدا آيدة مدن القدرآن يجعلهدا آيدة مدن الفاتحدةل ويجدب قراحتهدا
ويترتاب علدة هدذا فقهيدا ا

رجحدده الحسددن بددن زيددادل فقددد ذكددر الشددلبي اخددتالف أئمددة األحندداف فددي وجددوب
فددي كددل ركعددةل وهددذا مددا ا

قراحتهددا فقددال" :وعندددهما – أي أبددي يوسددف ومحمددد -تحبددب فددي الثانيددة كدداألولة وفددي روايددة هشددام عددن
أبددي يوسددف عددن أبددي حنيفددة اأنهددا ال تجددب لال م درإل ثددم قددال الحسددن :والصددحيح هددو الوجددوب فددي كددل

ركعة".3

المعتمدد فدي المددذهب الحنفدي هدو أنهددا ليسد

آيدة مدن الفاتحدة وال مدن غيرهددا مدن السدور لال فددي

سورإ النمل.4
الفرع الثالث :المناقشة والترجيح.
القول الراجح أن البسملة ليس

من الفاتحة فال يجهر بهدا فدي الجهريدة ودليدل ذلدك مدا ثبد

الصددحيح مددن حددديد أبددي هري درإ أن النبددي –ص -قددال " :قـــال ا
عبدي نصفين ولعبـدي مـا سـأل فـقذا قـال العبـد" :الحمـد
فبدأ بقوله الحمد

فدي

تعــالى قســمت الصــالة بينــي وبـــين

رب العـالمين" قـال ا " :حمـدني عبـدي"

رب العالمين ولم يذكر البسملة فلو كانت آية من الفاتحة لذكرها.6

 .1الجصاصل أحكام القرآنل ج1ل ص.13
 .2المصدر الساب .

 .3الشلبيل شهاب الدينل أحمد بن يونتل حاشية الشلبي علة هامح تبيين الحقائ ل ج1ل ص112ل ط1ل  1313هد.
4

الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج1ل ص .81ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص.491

 5مسلمل صحيح مسلمل كتاب المساجد وموالع الصالإل باب من أدرك ركعة من الصالإل ج1ل ص424ل حديد رقم  .618

 .6ال زنويل سراج الدينل أبو حفص عمرل ال رإ المنيفة في تحقي بعض مسائل اإلمام أبي حنيفةل ص34 -33ل قدم له وعل
عليهل محمد زاهد الحسن الكوثريل المكتبة األزهرية للترادل 1413هدل 1338م.
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5

المطلب الخامس :اختالفهم في آخر وقت العصر.
وقسمته إلى فرعين.
الفرع األول :عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها.
أن أول وقد
ذهدب اإلمدام أبدو حنيفدة وصداحباا للدة ا

العصدر لذا خدرج وقد

الظهدرل وآخدرا عنددد

غروب الشمتل 1لقوله عليه الصالإ والسالم( :من أدرك ركعة من العصـر قبـل أن تغـرب الشـمس فقـد
أدرك العصر).

2

أن آخدر وقد
وقدال الحسدن بدن زيداد ا

دفر ال اشدمت 3لقولده – ص( -وقــت
العصددر يكدون لذا اص ا

4
دح عنددد الحسددن بددن زيدداد فددي آخددر وق د
صــالة العصــر مــا لــم تصــفر الشــمس) ل فهددذا الحددديد قددد صد ا

العصر فكخذ به مخالفا اإلمام وصاحبيه.
فآخر وق

العصدر هدو اصدفرار الشدمت واللدرورإ للدة غروبهدا والددليل مشدهور علدة أن وقد

اللرورإ يمتد للة غروب الشمت هو الجمع بين حديد "ووقت العصر ما لم تصـفر الشـمس" وحدديد
" ومــن أدرك ركعــة مــن العصــر قبــل أن تغــرب الشــمس فقــد أدرك العصــر" بددان الحددديد األول ومددا فددي
معندداا فددي ح د المختددار غيددر الملددطرل وأن الحددديد الثدداني فددي ح د الملددطر وهددو مددا لددم تصددح مندده
الصددالإ فددي وقد

االختيددارل لوجددود مددا يمنددع الصددبي لذا بلد والمجنددون لذا أفددا والم مددة عليدده والكددافر

لذا أسددلم فددزن ه دؤالح لددم تكددن الص دالإ لتصددح مددن أحدددهم ولددو أوقعهددا فددي وق د

االختيددار مددا دام المددانع

موجددودا؛ فلمددا زال المددانع قبددل ال ددروب انطب د عليدده الحددديد "ومــن أدرك ركعــة مـــن العصــر" فلددزمتهم
صالإ العصر.5

1
السرخسيل المبسوطل ج1ل ص .144ابن نجيمل البحر الرائ ل ج1ل ص .285أبو السعودل حاشية أبي السعودل ج1ل
 .ا
ص .133طهمازل الفقه الحنفي في ثوبه الجديدل ج1ل ص.182

 .2البخاريل صحيح البخاريل كتاب مواقي
 .3الزيلعيل تبين الحقائ ل ج1ل ص.81

الصالإل باب قلاح الصالإ الفائتةل ج1ل ص473ل حديد رقم (.)681

 .4هذا جزح من حديد طويل رواا مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر أن الرسول –ص-ل قال" :وق
ازل د

الشددمتل ووق د

صددالإ الم ددرب "...ل مسددلمل صددحيح مسددلمل كتددابل المسدداجد وموالددع الصددالإل بددابل أوقددا

الخمتل ج1ل ص427ل حديد رقم .612

5

صالإ الظهر لذا

السرخسيل المبسوطل ج1ل ص.155-144
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الصددلوا

الفرع الثاني :الراجح وسببه.
اجح واهلل أعلددم هددو قددول اإلمددام وصدداحبيه حيددد قددالوا أن اصددفرار الشددمت لدديت نهايددة وق د
ال در ا

أن انتصاف الليدل لديت نهايدة وقد
العصرل كما ا
ووقد

العشدداح بددذلكل محمددول علددة بيددان الوق د

العشداحل ومدا ورد فدي الحدديد مدن تحديدد وقد

العصدر

المسددتحب ألداح صددالإ العصددر وصددالإ العشدداح1ل ويدددل

عل ددة ذل ددك ح ددديد أب ددي هريد درإ – رل ددي اهلل عن دده -ق ددال( :مـــن أدرك مـــن الصـــبح ركعـــة قبـــل أن تطلـــع
الشمس فقد أدرك الصبح ،ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر).2
وعن أبي قتادإ – رلي اهلل عنه -أن رسول اهلل – ص -قال( :أما أنـه لـيس فـي النـوم تفـريط
إنما التفريط على من لم يصل الصالة حتى يجيء وقت الصالة األخرى).3
أمدا المعتمدد فددي المدذهب الحنفددي هدو أن آخددر وقد

العصدر هددو غدروب الشددمت دون تقسدم للددة

اختيار ولرورإ.4
المطلب السادس :من لم ي قف بعرفة حتى طلع فجر اليوم العاشر فعليه دم.
وقسمته إلى ثالثة فروع :
الفرع األول :حكم الوقوف بعرفه.
الوقوف بعرفة أهدم مناسدك الحدشل وأعظدم أركاندهل فقدال رسدول اهلل -ص( :-الحـج عرفـة) 5فمدن
ألن وقد
دشل ا
أحرم بالحش وفاته الوقوف بعرفه حتة طلع الفجر من يوم النحدر فقدد فاتده الح ا

1
2
3

الوقدوف يبددأ

طهمازل الفقه الحنفي في ثوبه الجديدل ج1ل ص.183

البخاريل صحيح البخاري .كتاب مواقي

الصالإل باب من أدرك من الفجر ركعةل ج1ل ص211ل حديد رقم (.)554

مسلمل صحيح مسلمل كتاب المساجد وموالع الصدالإل بداب قلداح الصدالإ الفائتدة واسدتحباب تعجيدل قلداحهال ج1ل ص473ل

حديد رقم ( .)681ابن خزيمةل كتاب الصدالإل بداب الندائم عدن الصدالإ والن اسدي لهدا يسدتيقظ أو يدذكرها فدي غيدر وقد
ج2ل ص95ل حديد رقم (.)989

4
5

الصدالإل

الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج1ل ص .8ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج2ل ص.67

الترمذيل سنن الترمذيل كتاب الحشل باب فيمن أدرك األمام بجمع فقد أدرك الحشل ج3ل ص237ل حديد رقم 889ل قال الشيخ

األلبانيل صحيح ل األلبدانيل محمدد ناصدر الددينل لرواح ال ليدل فدي تخدريش أحاديدد مندار السدبيلل كتداب الحدشل بداب أركدان الحدش

وواجباتهل ج4ل ص256ل حديد رقم 1164ل المكتب اإلسالميل بيرو ل ط2ل 1415هدل 1985م.
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من ظهر اليوم التاسدع للدة طلدو الفجدر مدن يدوم النحدرل وعليده أن يتحلدل بعمدرإ فيطدوف ويسدعة ويحلد
وعليه القلاح من قابل باتفا الفقهاح.1
الفرع الثاني :عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم.
اختلف فقهاح الحنفية في وجوب الدم عليه.
فعددن اإلمددام وصدداحبيه ال دم عليدده .2وقددال الحسددن بددن زيدداد يجددب عليدده دم 3ل وهددو قددول مالددك
احتش اإلمام وصداحباا بقولده –ص( -مـن فاتـه عرفـه بليـل فقـد فاتـه الحـج فليحـل
وأحمد وغيرهم4ل وقد
ا
بعمرة ،وعليه الحج من قابل)5ل ألن التحلل وقع بكفعال العمدرإل فكاند

فدي حد فائد

الحدش بمنزلدة الددم

في ح المحصرل فال يجمع بينهما.
احتش الحسدن بدن زيداد" :بمدا روي عدن عمدر -رلدي اهلل عنده -أنده قدال ألبدي أيدوب األنصداري
و ا

حددين فاتدده الحددش فددزذا أدرك د
ألنه تحالل قبل وق
عمر؛ ا

دش وأهددد مددا تيسددر مددن الهدددي"6ل وهكددذا روي عددن ابددن
الحددش مددن قابددلل فحد ا

التحالل فيلزمه دم كالمحصر.7

ان الوقوف بعرفة ركن من أركان الحش ومن فاته فعليه الحش
المعتمد في المذهب الحنفي هو ا

من قابل وال دم عليه.8

1

الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص 196ل ابن عابدينل ج2ل ص 467ل القرافيل الذخيرإل ج3ل ص .339ابن قدامةل الم نيل

ج3ل ص  .279النوويل المجمو ل ج7ل ص  .349الزبيدديل الجدوهرإ النيدرإل ج1ل ص .423عبيددا ل ارفدع محمدد الفندديل فقده
العبادا

علة مذهب أبي حنيفة النعمانل ص342ل دار الكتاب الثقافيل األردنل 1424هدل 2113م .

2الكاسانيل بدائع الصنائعل ج1ل ص  .169أبي السعودل حاشية أبي السعودل ج1ل ص 554ل الزيلعيل تبين الحقدائ ل ج2ل ص
82ل ابن الهمامل فتح القديرل ج2ل ص  .313ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج2ل ص.471

3الكاس ددانيل ب دددائع الص ددنائعل ج2ل ص 221ل الزيلع دديل تب ددين الحق ددائ ل ج1ل ص 82ل أب ددو الس ددعودل حاش ددية أب ددي الس ددعودل ج1ل
ص.554

4

الدرديرل سيدي أحمدل أبو البركا ل الشر الكبيرل ج2ل ص37ل دار الفكر بيرو  .مالكل المدونة الكبرىل ج2ل ص414ل دار

5

الدار قطنيل سدنن الددار قطنديل كتداب الحدشل بداب المواقيد ل ج2ل ص 241ل حدديد رقدم ()21ل أخرجده الددار قطندي فدي سدننه

صادر ل بيرو  .النوويل المجمو ل ج8ل ص .112البهوتيل كشاف القنا ل ج2ل ص .495ابن قدامةل الم نيل ج3ل ص.281

عن ابن عمرو وابن عبات –رلي اهلل عنهما -فحديد ابدن عمدر أخرجده عدن رحمدة بدن مصدعب عدن ابدن أبدي ليلدة عدن عطداح
وندافع عدن ابددن عمدرل أن رسددول اهلل -ص -قدال" :مدن وقددف بعرفدة بليددل فقدد أدرك الحددش ومدن فاتده عرفددا

فليحل بعمرإ وعليه الحش من قابل" .ورحمة بن مصعبل قال الدار قطنيل لعيف وقد تفرد به.

 6مالكل موطك مالكل كتاب الحشل باب هدي من فاته الحشل ج1ل ص383ل حديد رقم (.)856
7
السرخسيل المبسوطل ج4ل ص.174
الكاسانيل بدائع الصنائعل 2ل ص  .221ا
 8ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج2ل ص.471
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بليدل فقددد فاتده الحددشل

الفرع الثالث :المناقشة والترجيح.
الددذي أميددل لليدده واهلل أعلددم هددو مددا ذهددب لليدده الحسددن بددن زيدداد ومددن معدده مددن فقهدداح المددذاهب
األخرى بوجوب الدم علة من فاته الوقوف بعرفه وذلك لألمور اآلتية:
ولعفه"
استدل به اإلمام وصاحبيه" 1لعيف حيد رواا الدار قطني
- 1ل ان األثر الذي
ا
ا

2

دروي عددن عمددر صددحيح رواا مالددك والشددافعي
- 2ل ان الحددديد الددذي اسد ا
دتدل بدده الحسددن ومددن معددهل المد ا
والبيهقيل وغيرهم بكسانيد صحيحه.3

استدل بقيات من فاته الحش علة المحصر 4وهو محرم بدالحش أو العمدرإ ثدم يمنعده مدانع
- 3ل ان الحسن
ا
تيس در مددن
مددن اإلتيددان بكعمددال الحد ا
دش أو العم درإ الواجبددة شددرعا كددالمرض والعدددول فيتحلا دل ويقد اددم مددا ا
ْي] 5فتحلال الحاج الذي فاته الوقدوف
ص ْماْ ْ فَ َم ا ْ
ستَ ْي َ
الهديل لقوله تعالة[ :فَإِنْ أْ ْح ِ
س َم ِكنَ ا ْل َاه ِ

بعرفدده قبددل لتمامدده كتحال دل المحصددر قبددل لتمامدده فهددذا التشددابه هددو العال دة فدديمن فاتدده الوقددوف بعرفددهل
فيلزمه كما يلزم المحصر.6

1العينيل محمود بن أحمدل البناية في شر الهدايةل ج3ل ص 471ل النوويل المجمو ل ج8ل ص 331ل ابن قدامةل الم نيل ج3ل

ص.527

 2ألن حديد ابن عمر قد أخرجه عن رحمة بن مصعب عن ابن أبي ليلة عدن عطداح عدن ندافع عدن ابدن عمدر ورحمدة بدن مصدعب
لع يفل فقال الدار قطني لعيف وأوردا ابن عدي في الكاملل وأعله بمحمد بن عبد الرحمن بن أبدي ليلدةل ولدعفه عدن جماعدة
وأما حديد ابن عبات " من أدرك عرفا

ووقف بها والمزدلفه فقد أتم حجهل ومدن فاتده عرفدا

فاتده الحدش فليهدل بعمدرإ وعليده الحدش

من قابل" فقد أخرجه عن يحية بن يحية الهنشلي عن محمد بن ابي ليلة عن عطاح عن ابن عباتل ويحية الهنشلي قال النسائي

فيه :ليس
3

بالقوي.

ابن الهمامل فتح القديرل ج2ل ص 314ل النوويل المجمو ل ج8ل ص .231

4الكسانيل بدائع الصنائعل ج2ل ص 221ل النوويل المجمو ل ج8ل ص .231
5سورإ البقرإل آية .196

6
السرخسيل المبسوطل ج4ل ص.175
الزيلعيل تبين الحقائ ل ج2ل ص 82ل الكاسانيل بدائع الصنائعل ج2ل ص  .221ا
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المطلب السابع :لو أمر مسافر أهله بالتضحية عنه فهل يضحوا قبل صالة إمامه في السفر أم قبل
صالة إمامهم مكان الذبح؟
وقسمته إلى أربعة فروع.
الفرع األول :معنى األضحية لغة واصطالحا.
دحة بهددال وتجمددع علددة ألدداحي واللددحية جمعهددا ألدداحي :وهددي
األلددحية ل ددة :هددي شدداإ يلد ا

اسم لما يدذبح أيدام عيدد األلدحة .1واأللدحية شدرعا :هدي ذبدح حيدوان مخصدوص بنيدة القربدة فدي وقد
مخصوصل وشرع

في السنة الثانية من الهجرإل وثبت

مشروعيتها في الكتاب والسنة واإلجما .

2

الفرع الثاني :وقت أداء األضحية.
قال الحنيفة أما وق

وجدوب األلدحية فكيدام النحدرل فدال تجدب قبدل دخدول الوقد

ألن الواجبدا

المؤقتددة ال تجددب قبددل أوقاتهددا كالصددالإ والصددوم ونحوهمددال وأيددام النحددر ثالثددة يددوم األلددحة وهددو اليددوم
3
الن دات فددي
العاشددر مددن ذي الحجددة والحددادي عشددر والثدداني عشددر وأول وقتهددا بعددد الصددالإ ل وان أخطددك ا

ألنده ال يمكدن
تعيين يوم العيد فصالوا
ولحوال ثم بان لهم اأنه يدوم (عرفدة)ل أجدزأتهم الصدالإ والتلدحيةل ا
ا
النحدر ثالثدةل يدوم العيدد ويومدان
التحرز عن هدذا الخطدكل فديحكم بدالجواز صديانة لجميدع المسدلمينل و اأيدام ا
ا

آخران بعدال ويكرا تنزيها الذبح ليال الحتمال ال لط

4

الحنفي دة علددة ج دواز الددذبح بعددد الصددالإل قددول الرسددول –ص( -مــن ذبــح قبــل الصــالة،
ودليددل
ا

فقنما يذبح لنفسه ،ومن ذبح بعد الصالة ،فقد تم نسكه ،وأصاب سنة المسلمين).5

1الفيروز أباديل محمد بن يعقوبل القاموتل المحيطل 4ل ص 396ل مادإ (لحة)ل مؤسسة الرسالةل بيرو  .ابن منظورل
لسان العربل 1ل ص 477ل مادإ (لحا)

2ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل 6ل ص  .312الحصكفيل الدر المختارل ص645ل دار الفكرل بيرو ل ط2ل 1336هد .
3

الكاسانيل بدائع الصنائعل ج5ل ص.65

4ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج5ل ص  -223-222ص318ل الكاسانيل بدائع الصنائعل 5ل ص 74ل المرغينانيل بداية
المبتديل 1ل ص 219ل ابن الهمامل فتح القديرل 1ل ص  .493الحصكفيل الدر المختارل ص.646

5البخاريل صحيح البخاريل كتابل األلاحيل باب سنة األلحيةل 5ل ص 159ل حديد رقم .5225
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الفرع الثالث :عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم.

عنه1؟

دحوا عنده أيعتبدر مكدان الدذبح أم مكدان المدذبو
اختلف أئمة األحناف فدي مدن أمدر أهلده بدكن يل ا

2
دحوا عنده حتدة يصدلي
روي عن أبي يوسف أانه اعتبر مكان الذبيحه فقال" :فينب ي لهم أال يل ا

لحوا عنه قبل أن يصلي لم يجزا"
اإلمام الذي فيه أهلهل وان ا

3

وروي عن محمد مثل ذلكل حيدد قدال" :أنظدر للدة مولدع الدذبح وال أنظدر للدة مولدع المدذبو
عندهل فيدؤخر الد اذبح حتدة يصدلاي فدي المصددر الدذي فيده الذبيحدده 4وعندد الحسددن بدن زيدداد" :لن كدان الرجددل
فددي مصددر وأهلدده فددي آخددر لددم يددذبحوا عندده حتددة يص دالة فددي المص درين جميعددال فددزن ذبح دوا قبددل ذلددك لددم
يجزال وان وقع لهم ال اشك في وق

صالإ المصر اآلخر لم يذبحوا حتدة تدزول الشدمتل فدزن ازلد

ذبحدوا

5
أن المعتبر عند الحسن بن زياد مكان المالك كصدقة الفطر".6
عنه ل وجاح عنه أيلا " ا

دص يح اددد الصدالإ المعتبدرإ فدي جدواز ذبدح األلدحية فدي مثدل
وهذا االختالف يرجع للة أن اده ال ن ا

ه ددذا الحال ددة :أه ددي ص ددالإ المص ددر ال ددذي ت ددذبح في دده الل ددحيةل أم ه ددي ص ددالإ المص ددر ال ددذي يص ددلي في دده
المذبو عنه أم هو الوق

الذي يلي الصالتين معا؟

دكن
أن المعتبر مكدان األلدحية ال مكدان المالدكل معلالدين قولهمدا ب ا
مذهب أبي يوسف ومحمد هو ا

القربددة فددي الددذبحل والقربددا

7
ألنهددا زكدداإ مددن
المؤقتددة يعتبددر وقتهددا فددي ح د ا فاعلهددا ال فددي ح د المفعددول ل و ا

حيدد لانهدا تسددقط بهدالك النصدابل فيعتبددر صدرف الواجدب فددي مح ادل الدذبح ال محددل المدذبو عنده اعتبددا ار

بالزكاإل حيد تؤدى في مولع المال دون مولع صاحبه.8

1ابن نجيمل البحر الرائ ل ج8ل ص 199ل الكاسانيل بدائع الصنائعل ج5ل ص .74
2ابن نجيمل البحر الرائ ل ج8ل ص.211

3الكاسانيل بدائع الصنائعل ج5ل ص 74

4ابن نجيمل البحر الرائ ل ج8ل ص 211ل الكاسانيل بدائع الصنائعل ج5ل ص .47

5الكاسانيل بدائع الصنائعل ج5ل ص74ل العينيل البناية في شر الهدايةل ج8ل ص .335-334

6الموصليل عبد اهلل بن محمود بن مودودل االختيار لتعليل المختارل ج3ل ص  152مطبعة حجازيل القاهرإل ط.1
7الكاساني بدائع الصنائعل ج5ل ص 74ل ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج6ل ص 316-315
8المصدر الساب
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أمدا الحسدن بدن زيداد فقدد ذهدب فدي رأي للددة اعتبدار مولدع المالدك كصددقة الفطدر حيدد يعتبددر
وا

المتصد الذي وجب
فيها مكان
ا

عليه الصدقة ال مكانها.1

دؤخر الددذبح حتددة ُيص دلاة فددي المصددر الددذي يجددري فيدده
وبندداح علددة هددذا فددزن الددذابح يجددب أن يد ا

يحدد لحدى الصالتين.
المذبو عنهل مادام النص لم ا

أما المعتمد في المذهب الحنفي هو اعتبار مكان اللحية ال مولع المالك.2

الفرع الرابع :المناقشة والترجيح.
ألنه أخذ باعتبار المولعين مولع الذبح
الذي أميل لليه واهلل أعلم هو قول الحسن بن زياد ا

ومولع المذبو عنهل حيد لنه باعتبار صالإ المولعين أخذ باألحوط لذ فيه قطع ألي شك في عدم

ألن الرسول –ص -قد أهدر ذبيحة من ذبح قبل الصالإ 3بقوله( :ومن ذبح قبل الصالة فقنما
القبولل ا
يذبح لنفسه) 4ولهذا كان رأي الحسن هو األولة.

1الكاسانيل بدائع الصنائعل ج5ل ص 75-74ل ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج6ل ص  .316
2

ابن عابدينل حاشية بن عابدينل ج6ل ص.318

3الكاسانيل بدائع الصنائعل ج5ل ص .74

4البخاريل صحيح البخاريل كتاب األلاحيل باب سنة األلحيةل ج5ل ص 2112ل حديد رقم  .5236
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المبحث الثاني

األحكام الفقهية المتعلقة بالمعامالت

وقسمته إلى مطلبين
المطلب األول :لو اشترى أحد الشريكين بماله وهلك مال اآلخر فهل الشركة شركة عقد أو ملك.
المطلب الثاني :زيادة قيمة الهبة دون زيادة عينها ل يمنع الرجوع فيها.
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التمهيد:
الن ددات عل ددة حالد دة يحت دداج فيه ددا بعل ددهم لل ددة بع ددضل فل دديت يمل ددك ك ددل ف ددرد م ددا يهم دده
خلد د اهلل ا

ويكفيددهل بددل يملددك هددذا بعددض مددا يسددت ني عنددهل ويحتدداج للددة بعددض مددا يسددت ني عندده اآلخددرونل فددكلهمهم
األمددان مددن أجددل ذلددك
اهلل أن يبدددلوا السددلع والمنددافع بددالبيع والشدراحل حتددة تسددتقيم حيدداتهم ويعمهددم الخيددر و ا

س ددن له ددم تشد دريعا

وقد ددواانين تب د ادين له ددم الحد ددالل والحد درام وم ددن أه ددم هد ددذا التشد دريعا

اإلسالميةل وهي المعامال

الماليدة التدي تحقد للمجتمدع اإلسدالمي األمدن والسدعادإ واالطمئندان
الشدرعية ا

لن الش دريعة جدداح
وتنشددر بددين أف درادا مبددادئ العدالددة والمسدداواإل حيددد ا
شددكنها تحقي د السددعادإ للبشددرل فكباح د

تحددد علددة التصددرفا

التددي مددن

لهددم الكسددب الحددالل والتجددارإ الطيبددةل وذلددك بمددا شددرعته مددن بيددو

وخيد ددا ار واجد ددارإ واعد ددادإ وشد ددفعه وغيرهد ددا مد ددن لد ددروب المعد ددامال
اإلسالميل وحرم

ق ددانون المعد ددامال

الماليد ددة المعروفد ددة فد ددي كتد ددب الفقد دده
ا

كل ما يؤذي البشر من ربا وت ريدر وغدح وخددا ل كمدا أعطد

الفدرد حريدة التصدرف

والملك بشرط عدم اإللرار بال ير .1وفي هذا المبحد سوف أتحدد عن أهدم األحكدام التدي خدالف فيهدا
الحسن أئمة المذهب الحنفي.

 .1القرلاويل يوسفل الحالل والحرامل ص221ل مكتبة وهبةل القاهرإل ط22ل 1418هد 1337م.
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المطلب األول :لو اشترى أحد الشريكين بماله وهلك مال اآلخر فهل الشركة شركة عقد أو ملك؟
وقسمته إلى ستة فروع.
الفرع األول :معنى الشركة لغة واصطالحا وأنواعها.
الشددركة ل ددة :بكسددر الشددين وسددكون الدراح أو بفددتح الشددين وكسددر ال دراح وسددكونها هددي االخددتالطل

سواح أكان بعقد أم ب ير عقدل سواح أكان في األموال أم في غيرها1ل قال اهلل تعالةَ [ :وإِن َكر نْو ْا أَ ْكََ َرم
ث].2
ِكن َذلِكَ فَاْ ْ ئ َْم َك ءفِي الَُّلْ ِ
الربح.3
والشركة شرعا :هي عقد بين المتشاركين في األصل و ا
أنواع الشركة.
لمد دا أن تك ددون ش ددركة مل ددك أو ش ددركة عق دددل أم ددا ش ددركة المل ددك فه ددي :أن يمل ددك
الش ددركة قس ددمان ا

شخصددان أو أكثددر عينددا أو دينددا بسددبب مددن أسددباب الملددكل وهددي لمددا اختياريددة لذا كددان سددبب الملددك قددد

حدد باختيارهمال ككن يشتريا عيندا أو يوهدب أو يوصدة لهمدا فيقدبال الوصديةل فدزذا اشدترى اثندان أو أكثدر
بيتا او وهب لهمال أو أوصي لهما بده فقبدل كدل منهمدا الوصدية والهبدة صدار البيد

مشدتركا بينهمدا شدركة

ملك اختيارية.
وامددا جبريددة وذلددك بددكن يخددتلط مددال رجلددين ب يددر اختيارهمددا اختالطددا ال يمكددن معدده تمييددز مددال
كل باستحقاقهل فهمدا شدريكان فيهدا شدركة
أحدهما من مال اآلخرل أو يرثا تركة صار لهما علة الشيو ا
ملك جبرية لذ لنه بمجرد وفاإ مورثهما تدخل التركة في ملكهما جب ار بوصفهما ورثيةل أو من ورثته.4
ولما كان
ا

شركة الملك ال تفيد وكالة وال كفالة كان كدل مدن الشدركاح أجنبيدا فدي نصديب صداحبه

حصدة ش دريكه لال بزذنددهل فددزن تصددرف بدددون هددذا اإلذن كددان تصد ادرفه موقوفددا
فددال يجددوز لدده التصددرف فددي ا
1ابن منظورل لسان العربل ج15ل ص 448ل مادإ (شرك)ل الزبيديل تاج العروتل ج27ل ص223ل مادإ (شرك).
.2سورإ النساحل اآلية ( .)12

3ابن نجيمل البحر الرائ ل ج5ل ص 181ل الموصليل االختيارل ج2ل ص 75ل الكاسانيل بدائع الصنائعل ج6ل ص56ل ابن
عابدينل حاشية ابن عابدينل ج3ل ص  .364

4ابن نجيمل البحر الرائ ل ج5ل ص 181ل الكاسانيل بدائع الصنائعل ج6ل ص 56ل المرغينانيل شر البدايةل ج3ل ص 4-3
الموصليل االختيار لتعليل المختارل ج2ل ص  .75الكاسانيل بدائع الصنائعل ج6ل ص.56
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ألنده ال
علدة لجدازإ شدريكهل فدزذا بدا المدال المشدترك وسدالمه للمشدتري كدان لشدريكه حد اإلجدارإ أو ال ادردل ا

يتصرف ويلزم صاحبه بقبول تصرفه.
عقد بينهما يبيح ألحدهما أن
ا

أمدا شدركة العقدد فهدي عقددد بدين اثندين أو أكثدر فدي رأت المددالل أو فدي الدربح فقدط لذا انعدددم رأت
ا

المددالل وركنهددا اإليجدداب والقبددولل كددكن يقددول أحددد الش دريكين أو الشددركاح :شدداركتك فددي كددذا وكددذا فيقددول
اآلخر :قبل ل ومن شروطها أن يكون كل من عاقديها أهدال للتو اكدل والوكالدة؛ أي كدل شدريك فدي الشدركة
وكيل عن اآلخرين فهو مو اكل ل يرا ووكيل عنهل وأن يكون المعقود عليده قدابال للوكالدةل وأن يكدون الدربح
جددزحا شددائعا معلددوم القدددر حتادة ال يكددون عدددم شدديوعه مؤديددا للددة قطددع الشددركة فددي ال دربح وال عدددم العلددم

بقدرا مفليا للة الن از .1

الفرع الثاني :تصوير المسألة.
صــورة المســألة" :فيمددا لذا اشددترى أحددد الش دريكين بمالدده ثددم هل دك مددال اآلخددر فالمشددتري بينهمددا علددة مددا
شدرطال ألن الملدك حددين وقدع مشدتركا بينهمددال لقيدام الشدركة وقد

ألن الهدالك لددم يقدع قبلده ليبطددل
الشدراحل ا

فيخددتص بمددا اشددتراا فددال يت اي در حكددم الشددركة بهددالك مددال اآلخددر بعددد ذلددكل ثددم الشددركة الواقعددة فددي هددذا
المشتري بعد هالك مال اآلخر هل هي شركة عقد أم شركة ملك2؟

الفرع الثالث :عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم.
اختلدف محمدد بدن الحسدن والحسددن بدن زيداد فدي هدذا المسددكلة فقدال محمدد بدن الحسدن ل ان الشددركة

الواقعة في هذا المشتري بعد هالك مال اآلخر هي شركة عقد.

أما الحسن بن زياد قال لانها شركة ملك حتة ال ينعقد بيع أحدهما لال في نصيبه".3
أما المعتمد في المذهب الحنفي هو أن الشركة الواقعة بينهما هي شركة عقد.4

1الكاسانيل بدائع الصنائعل ج6ل ص .56الموصليل االختيارل ج2ل ص .76-75

2ابن الهمامل فتح القديرل ج5ل ص .23

3ابن الهمامل فتح القديرل ج6ل ص .181السمرقنديل تحفة الفقهاحل ج3ل ص.7-6
4

ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج3ل ص.366
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لن شددركة العقددد بطل د
فكم دا الحسددن بددن زيدداد قددال " :ا
وقددد عال دل كد ادل منهمددا وجهددة نظ درال ا

به ددالك

المالل فصار كما لو هلك قبل الشراح بمال اآلخرل ولم يب لال حكم ذلك الشراح وهدو الملدك فيلدزم الملدك
لعدم وجود ما يوجب زيادإ عليه.1
أم دا محمددد بددن الحس ددن فقددال" :فددزن ه ددالك مددال أحدددهما لذا وقددع بع ددد حصددول المقصددود بم ددال
وا

اآلخر وهو الشدراح بدهل لدم يكدن الهدالك مدبطال شدركة العقددل بينهمدا بعدد تمامهدال كمدا لدو كدان بعدد الشدراح
بالمالين".2
الفرع الرابع  :ثمرة الختالف في هذه المسألة.
ألن
تظهددر ثم درإ هددذا االخددتالف فددي ح د ج دواز بيددع الكددلل فعنددد محمددد اأيهمددا باع ده جدداز بيعددهل ا

تم د
الشددركة قددد ا

فددي المشددترىل فددال تنددتقض بهددالك المددال بعددد تمامهددال كمددا لددو كددان الهددالك بعددد الش دراح

ألن شددركة العقدد قددد بطلد
حصدته ا
بالمدالايين جميعددال وعنددد الحسدن بددن زيددادل ال ينفدذ بيددع أحدددهما لال فدي ا
بهدالك المددالل كمدا لددو هلددك قبدل الشدراح بمدال اآلخددرل واانمددا بقدي مددا هدو حكددم الشدراح وهدو الملددكل فكاند
شركتهما في المتا شركة ملك.3

الفرع الخامس :الراجح وسببه.
الراجح واهلل أعلم هو قول الحسن بن زياد وذلك لألمور اآلتية:
ألن الشدركة عقددد جددائز ولديت الزمدال فيجددب أن يكددون
 - 1اأنده أكثددر واقعيددة مدن رأي محمددد بددن الحسددن؛ ا
لبقائه حكم االبتداح.

- 2ألنه لما هلك بعض المال في يد صداحبه قبدل الخلدط كدان بمثابدة هالكده قبدل الشدراحل فبدذلك تتح ادول
يتصرف في نصيب اآلخر لال بزذنه.
شركة العقد للة شركة ملك فلم يجز ألحدهما أن
ا

فهذا أسلم لحسم أي ن از يمكن أن يحدد بين الشريكين من أجل ذلك.

4

1ابن الهمامل فتح القديرل ج5ل ص .23ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج4ل ص.315-311

2
السرخسيل المبسوطل ج11ل ص 164ل الزيلعيل تبين الحقائ ل ج3ل ص 319ل اابن الهمامل فتح القديرل ج5ل ص23ل أبي
ا
السعودل حاشية أبي السعودل ج3ل ص 494ل سعدي جلبيل سعد اهلل بن عيسة المفتي الشهير بسعدي جلبيل حاشية سعدي

جلبي ج5ل ص23ل ط1ل سنة 1315هدل علة هامح فتح القدير .

3العينيل البناية في شر الهدايةل ج5ل ص 397ل ابن نجيمل البحر الرائ ل ج5ل ص191ل الزيلعي تبين الحقائ ل ج3ل ص
319ل المرغينانيل شر البدايةل ج3ل ص.8

 .4الزيلعيل تبين الحقائ ل ج3ل ص 319ل المرغينانيل شر البدايةل ج3ل ص .9السرخسيل المبسوطل ج11ل ص.165
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أمددا رأي محمددد بددن الحسددن الددذي يجيددز تصد ادرف كددل واحددد منهمددا فددي نصدديب اآلخددرل عليدده هددذا

المآخذ وهو:

بحصدته مدن ثمدن المشدترى لوكالتده ونقددا الدثمن مدن مالدهل
لن الذي اشترى سوف يتاجه علة شدريكه
- 1ا
ا
ألن الوكيل لذا قلة الثمن من ماله يرجع علة الموكلل فزذا لدم يكدن لددى الشدريك مدال يدفعده للدة
ا

1
لن الشدركة
تعرض لحدود منازعه ل ومن أجدل ذلدك كدان رأي الحسدن بدن زيداد أرجدحل حيدد ا
شريكه ا

أصددبح

شددركة ملددكل فددال يتصد ادرف أحدددهما فددي نصدديب اآلخددر لال بزذنددهل لكددن قددول الحسددن "بددكن

بكن رأت المال لم ينعدم لصالحية المشترى له بقاح"
يكون لبقائه حكم االبتداح" يعترض عليه " :ا

2

المطلب الثاني :زيادة قيمة الهبة دون زيادة عينها ل يمنع الرجوع فيها.
وقسمته إلى خمسة فروع.
الفرع األول :معنى الهبة لغة واصطالح ا.
الهبة لغة :هي الهدية والعطيةل يقال (وهدب) لده الشديح (يهبده) وهبدا ووهبدا وهبدة أعطداا ليداا بدال عدوض
فهو واجب.

3

والهبــة شــرعا :تمليددك اإلنسددان شدديئا مددن ماليدده ل ي درا فددي حياتدده بددال عددوض4ل قددال الشدديخ اإلمددام شددمت
اآلئمة السرخسي – رحمه اهلل" -أعلم بكن الهبدة عقدد جدائز ثبد
ل]
سنَ ِك َْ َا أَ ْو ْردُّو َ
تعالةَ [ :وإِ َذا ْحيِّيتْ ِبت َِحيَّة فَ َحيُّو ْا ِبأَ ْح َ

جدوازا بالكتداب والسدنة أمدا الكتداب فقولده
5

لَِي ً َّك ِمي ً ].6
س فَ ْملْوهْ َ
والمراد بالتحية العطية وقال تعالة[ :فَإِن ِطبْنَ لَ ْم ْ نَن ئ َْيء ِّك َْهْ نَ ْف ً

 .1الزيلعيل تبين الحقائ ل ج2ل ص.314

 .2سعدي جلبيل حاشية سعدي جلبيل ج5ل ص23ل مطبو علة هامح فتح القدير.
 .3الزيا

ورفاقهل لبراهيم مصطفةل المعجم الوسيطل تحقي مجمع الل ة العربيةل ج2ل ص1159ل مادإ (وهب)ل دار الدعوإ .ابن

منظورل لسان العربل ج1ل ص813ل مادإ (وهب).

.4ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج5ل ص .687السرخسيل المبسوطل ج12ل ص .47الكاسانيل بدائع الصنائعل ج5ل
ص.11

5
6

 .سورإ النساحل آية (.)86
 .سورإ النساحل آية (.)4
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واباحة األكل بطري الهبة دليل جواز الهبة".1
والسدنة حدديد أبدي هريدرإ – رلدي اهلل عنده -أن النبددي قدال( :الواهـب أحــق بهبتـه مــا لـم َيثبـت

منها) 2وألنه من باب اإلحسان واكتساب سبب التدودد بدين اآلخدرين وكدل ذلدك منددوب لليده بعدد اإليمدان
واليدده أش ددار الرسددول بقول دده( :تهددادو تح ددابوا) .فهددي تملي ددك اإلنس ددان شدديئا م ددن مالدده ل يد درا فددي حيات دده ب ددال
عوض.3
فالهبدة فدي الشدريعة اإلسدالمية هددي التبدر والتفلدل علدة ال يدر سدواح أكدان ذلدك بمدال أو بشدديح
آخر .وقد شر اهلل الهبة لما فيها من تكليف القلوب وتوثي عرى المحبة بين النات.
الفرع الثاني :الرجوع في الهبة
لذا وهدب هبدة ألجنبدديل وقبلدها الموهددوب لدهل فللواهددب الرجدو فيهدال "فقددال أبدو حنيفددة :لديت لدده
الرجو فيما وهب البنه ولكل ذي رحم من األرحامل وله الرجو فيما وهبده لألجاندبل لكدن بعدد التسدليم ال
يصددح اال بقلدداح قدداض أو برلدداح الموهددوب لدده" .4لقولدده – عليدده الصددالإ والسددالم( -:مــن وهــب هبــة،
فهـو أحــق بهـا ،مــا لـم يثبــت منهـا) 5أي يعددوضل فقدد جعددل النبدي الواهدب أحد بهبتده مدا لددم يصدل لليدده
لكن الكراهة الزمةل لقوله عليه الصالإ والسالم( :العائد في هبة كالعائد في قيئه).6
العوض .ا

فالرجو في الهبة خساسةل ودناحإل لال الوالد فزنه يحل له ذلك عند الحاجدة 7.فقدال رسدول اهلل –

ص( :ل يحل لرجل ان يعطي عطيـة أو يهـب هبـة فيرجـع فيهـا إل لوالـد فيمـا يعطـي ولـده ومثـل الـذي
1
2

 .السرخسيل المبسوطل ج12ل ص48-47ل

 .مالكل موطك مالكل كتاب سنن الخل ل باب ما جاح في المهاجرإل ج2ل ص918ل حديد رقم ( .)1617قال األلباني :حسن.
األلبانيل لرواح ال ليلل كتاب الوقفل باب الهبةل ج6ل ص44ل حديد رقم (.)1611

3
السرخسيل المبسوطل ج12ل ص .47الكاسانيل بدائع الصنائعل ج5ل
 .ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج5ل ص .687ا
ص.11

السرخسيل المبسوطل ج3ل ص .43الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج5ل ص.99
 .4ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج5ل ص.698
ا
السرخسيل المبسوطل ج12ل ص.53
 .5ابن ماجةل محمد بن يزيدل سنن ابن ماجةل ج2ل ص798ل كتاب الهبا ل باب من وهب هبة رجاح ثوابهال تحقي ل محمد فؤاد عبد الباقيل
دار الفكرل بيرو ل قال الشيخ األلبانيل لعيف.

 .6البخاريل صحيح البخاريل كتاب الهبة وفللهال باب ال يحل ألحد أن يرجع في هبته وصدقتهل ج2ل ص924ل حديد رقم
.2478

 .7الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج5ل ص .99الكاسانيل بدائع الصنائعل ج2ل ص .128ابن نجيمل البحر الرائ ل ج7ل ص-291

 .291السرخسيل المبسوطل ج12ل ص .53ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج1ل ص .254الصاغرجيل أسعد محمد سعيدل
الفقه الحنفي وأدلتهل ج2ل ص81ل مكتبة ال زاليل دمش ودار الفيحاحل بيرو ل ط1ل 1421هدل 1999م.
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يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فـقذ شـبع قـاء ثـم عـاد فـي قيئـه) " 1أي ال يجدوز للواهدب
أن يعود في هبته بعد قبلها لال ما وهبه األب البنه فلده الرجدو ل فالحدديد ندص صدريح فدي عددم جدواز
رجو غير األب في هبته لولدا .قال الحافظ بن حجر :حجة الجمهدور فدي اسدتثناح األب أن الولدد ومالده
ألبيده فلديت فددي الحقيقدة رجوعدا وعلددة تقددير كونده رجوعددا فربمدا اقتلدته مصددلحة التكديدب ونحدو ذلددك).2
فلدو وهدب المدرأإ هبدة ثدم نكحهددال رجدع بالهبدة أمدا لدو وهبهدا فددي أثنداح الزوجيدة ال يرجدعل قدال الحدافظ ابددن
حجددر :حجددة الجمهددور فددي اسددتثناح األب أن الولددد ومالدده ألبيدده فلدديت فددي الحقيق دة رجوعددال وعلددة تقدددير
كونه رجوعا فربما اقتلته مصلحة التكديب ونحو ذلك".3
عدإ موالع اتفقوا فيها علة مندع الواهدب مدن الرجدو فدي هبتدهل منهدا تعويلده
وقد ذكر الفقهاح ا
عنهال بكن قدال الموهدوب لده خدذ هدذا عولدا عدن هبتدك أو بددلها أو فدي مقابلتهدال وقبلده الواهدب سدقط
الرجدو ل ولددذا يشدترط بددالعوض شدرائط الهبددة كقدبض وافدراز وعددم شدديو ل وق اربدة الموهددوب لده للواهددب فلددو
وهددب لددذي رحددم محددرم مندده ال يرجددعل ولددو كددان الموهددوب لدده ذميددا أو مسددتكمنال ولددو وهددب ألخيدده وأجنبددي
مدداال يقسددمل فقبلدداا لدده الرجددو فددي حد األجنبددي لعدددم المددانع وكوندده زوجددا لددهل فلددو وهددب المدرأإ هبددة ثددم
نكحهال رجع بالهبة أما لو وهبها في أثناح الزوجية ال يرجعل وموته أو الواهدبل وهدالك الشديح الموهدوب
أو استهالكهال وزيادته زيادإ متاصلة يتعذر فصلها".4
الفرع الثالث :تصوير المسألة.
صـورة المسـألة :فديمن وهبد

لده جاريدة أو غدالم فعلمده الموهدوب لده القدراحإ والكتابدة أو علمهدا الخبددز أو

الصناعة ونحو ذلكل فهل للواهب الرجو فيها؟
1

5

 .أبي داودل سنن أبدي داودل كتداب اإلجدارإل بداب الرجدو فدي الهبدةل ج3ل ص291ل حدديد رقدم ( .)3539ذكدر اإلمدام أبدو داود
مصنف هذا الكتاب أن األحاديد التي في كتابده هدي أصدح مدا عدرف فدي البداب وقدال مدا كدان فدي كتداب مدن حدديد فيده وهدن

شديد فقد بنيته وما لم أذكر فيه شيئا فهدو صدالح .ابدن حبدانل صدحيح ابدن حبدانل كتداب الهبدةل بداب الرجدو فدي الهبدةل ج11ل
ص524ل حديد رقم ()5123ل قال شعيب األرناؤوط :لسنادا صحيح علة شرط مسلم.

2

ابن حجر العسقالنيل أحمد بن عليل أبو الفللل فتح الباريل تحقي محب الدين الخطيبل قوله باب الهبة للولدل ج6ل
ص143ل دار المعرفةل بيرو .

3
السرخسيل المبسوطل ج12ل ص .56الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج5ل ص .111-99الكاسانيل بدائع الصنائعل ج6ل ص.128
ا
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الفرع الرابع :عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم.
الحنفية فدي زيدادإ قيمدة الشديح الموهدوب بسدبب زيدادإ سدعرا فدي األسدوا ل قدال أبدو
اختلف فقهاح
ا

ألن الزيادإ في الثمن كالزيادإ في الجسمل 1وقال زفر والحسن بدن زيداد :لده الرجدو
حنيفة :ال رجو فيهال ا
فيها.2

وقد اختلف

الرواية عن أبي حنيفة وزفر في هذا المسكلةل فقد جاح في تب ادين الحقدائ " :ولدو عالدم

ألن هددذا ليسد
الموهددوب لدده العبددد الموهددوب الق دراحإ أو الكتابددة أو الصددنعة لددم يمتنددع الرجددو ل ا

العين فكشبه

الزيادإ في السعر خالفا لزفر"

بزيددادإ فددي

3

كالسدمن والطدول ونحوهمدا والزيدادإ
وجاح في الم ني البن قدامدة" :ال فدر بدين الزيدادإ فدي العدين ا

في المعاني كتعليم الصناعة أو الكتابة أو القرآن أو علم أو لسالم أو قلاح دين عنهل وبهدذا قدال محمدد
بن الحسنل وقال أبو حنيفة 4الزيادإ بتعلام القرآن وقلاح الدين عنه ال تمنع الرجو .
لذا فالزيادإ الحادثة في نفدت العدين الموهوبدة تمندع الرجدو فدي الهبدةل أمدا الزيدادإ فدي السدعر فدال
يمن ددع الرج ددو ل فالبن دداح وال ددرت ف ددي األرض الموهوب ددة زي ددادإ تمن ددع الرج ددو ل وك ددذا الس ددمن وص ددب الث ددوب
وقصرا وكبر الص يرل وكل ذلك زيادإ متصلة بالعين الموهويةل وأمدا الزيدادإ المنفصدلة فدال تمندعل كالشداإ
لذا ولد

والشجرإ لذا أثمر .

أن ألبي حنيفة وزفر قولين:
نستنتش مما سب ا
األول :يمنع الرجو وبه قال محمد بن الحسن.
الثاني :ال يمنع الرجو وهو قول الحسن بن زياد واستدل بكن الرجو في الهبة مدروي عدن عمدرو عثمدان
وعلي وابن عمر وأبي الدرداح وغيرهم ولم يرد خالفه عن غيرهم فكان لجماعا.5

 .1الكاسانيل بدائع الصنائعل ج2ل ص .311-311ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج8ل ص..463

 .2ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج8ل ص .62الكاسانيل بدائع الصنائعل ج2ل ص311ل السرخسيل المبسوطل ج5ل ص.73

 .3تبين الحقائ ل ج5ل ص .99ابن نجيمل البحر الرائ ل ج7ل ص .291السرخسيل المبسوطل ج5ل ص73ل ابن عابدينل حاشية
ابن عابدينل ج8ل ص.463-462

 .4الكاسانيل بدائع الصنائعل ج6ل ص .131
5

 .ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج7ل ص .463-462الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج5ل ص .91الكاسانيل بدائع الصنائعل
ج6ل ص.131
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المعتمد في المدذهب الحنفدي هدو أن الزيدادإ الحادثدة فدي نفدت العدين الموهوبدة تندع الرجدو فدي الهبدةل أمدا
الزيادإ فدي السدعر فدال تمندع الرجدو فالبنداح وال درت فدي األرض الموهوبدة زيدادإ تمندع الرجدو ل ألنده زيدادإ
متصلة بالعين الموهوبة أما الزيادإ المنفصلة فال تمنعل كالشاإ لذا ولد

والشجرإ لذا أثمر .1

الفرع الخامس :الراجح وسببه.
ألن عدين الموهدوب وان لدم تدزد
الراجح واهلل أعلم في هذا المسدكلة عددم جدواز الرجدو فدي الهبدة ا

فددي ذاتهددال فق د د زاد

فددي قيمتهددا ألمددر خددارج عنهددال وهددو كث درإ الرغبددا

فيهددا بسددبب تعليمهددا مددن قبددل

عم دا جدداح فددي السددنة النبويددة مددن النهددي عددن الرجددو
الموهددوب لدده الددذي أجهددد نفسدده فددي تعليمهددا فلددال ا

فيها .2فقال – ص( :-مثل الـذي يعطـي العطيـة ثـم يرجـع فيهـا كمثـل الكلـب يأكـل ،فـقذا شـبع قـاء ثـم

عاد في قيئه).3
فينب ددي للواهددب أن يعلددم أن العائددد فددي هبتدده قددد شددبهه الرسددول بالكلددب الددذي يقدديحل ثددم يعددود
فيككل منهل وهذا مثل سوح فال ينب ي للمسلم أن يتمثل بالكلبل وقد جاح فدي الحدديد أنده ينب دي تعريدف
الواهب الذي يريد الرجو في الهبة بهذا المثل حتة يرتدد فدال يعدود فدي هبدةل فقدد روى أبدو داود بسدندا
عددن عبددد اهلل بددن عمددر عددن الرسددول – ص -قددال( :مثــل الــذي يســترد مــا وه ـب كمثــل الكلــب ،يقــيء
فيأكل قيئه)4ل فزذا استرد الواهب فليعرف بينما استرد ثم ليدفع لليه ما وهب.

1

ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج7ل ص.464

 .2ابن نجيمل البحر الرائ ل ج7ل ص.291
3

 .أبي داودل سنن أبي داودل ج3ل ص 291ل كتاب اإلجارإل باب الرجو في الهبةل حديد ر قم ( .)3539قال المصنف أبو داود
أن األحاديد التي في كتابه هي أصح ما عرف في الباب.

 .4أبي داودل سنن أبي داودل ج3ل ص 291ل كتاب اإلجارإل باب الرجو في الهبةل حديد ر قم ( .)3541قال المصنف أبو داود
أن األحاديد التي في كتابه هي أصح ما عرف في الباب.
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لذا فالهبة مندوبة شرعال ورغب الشار الحكيم فيهال وتمليك الهبة بدالقبض عندد الحنفيدةل ويجدوز
عندددهم الرجددو فددي الهبددة بعددد القددبض لذا كان د

ل ريددب لكددن بشددرط رلدداح الموهددوب لدده أو حكددم قدداض

وحجددتهم أن الرجددو فسددخ العقددد بعددد تمامددهل وفسددخ العقددد بعددد تمامدده ال يصددح بدددون القلدداح أو الرلددا
واهلل أعلم.

.1ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج7ل ص .463الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج5ل ص .91الكاسانيل بدائع الصنائعل ج6ل
ص.134-133
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1

المبحث الثالث :األحكام الفقهية المتعلقة بأحكام األسرة
وقد قسمته إلى ستة مطالب.
المطلب األول :خيار المرأة في الكفاءة الزوجية.
المطلب الثاني :الختالف في حجب الجدة البعدى األمية بالجدة القربى األبوية.
المطلب الثالث :إلى من يرجع المال الموقوف م ن مورثه الذي مات في مدة النتظار.
المطلب الرابع :الختالف في كيفية توريث ذوي األرحام.
المطلب الخامس :في توريث أعمام األب ألم وعماته وأخواله وخالته من ذوي األرحام.
المطلب السادس :في رجل قذف زوجته في صحته ولعنها في مرضه أترثه أم ل؟
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التمهيد:
األمددة اإلسددالميةل
دتم اإلسددالم باألس درإ اهتمامددا كبيد ارل ا
ألنهددا البيئددة األساسددية التددي تتكد ادون منهددا ا
اهد ا

فولددع مددن التش دريعا
البي د د

مددا يكفددل بناحهددا علددة أحسددن وجدده وأكملدده وفقددا للتصددور اإلسددالمي الددذي يعتبددر

مثابد ددة وسد ددكنال فبند دداح األس د درإ الصد ددالحة يتلد د ادمن التربيدددة السد ددوية لألف د درادل ويحمد ددي المجتمد ددع مد ددن

األمددة القويددةل ونحددو تحقي د هددذا الهدددف شددر لهددا أحكام دا وأقددام لهددا حقوق دا
االنح دالل والفسددادل وينشددئ ا

وولع لها قوانين تلمن لها األمن واالستقرار والسعادإ واالطمئنان1ل وكان الحسن بدن زيداد مدن الفقهداح
الدذين شدداركوا بدآرائهم فددي بيدان هددذا األحكدام وشددرحها وتولديحها .وسددوف أعدرض فددي هدذا المبحددد أهددم

جد من األحداد التي لم تكن موجودإ من قبل.
األحكام التي اختارها ألقف علة كيفية معالجته لما ا

 .1نوفل ورفاقهل محال ار

في الثقافة اإلسالميةل ص111ل دار عمارل ط2ل 1411هدل 1331م.
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المطلب األول :خيار المرأة في الكفاءة الزوجية.
وقد قسمته إلى أربعة فروع.
الفرع األول :معنى الكفاءة لغة واصطالحا.
الكفاءة لغة :الكفح في الل ة النظير والمثيل والمساوي1ل وكل شيح ساوى شيئا فهو مكافئ له.2
والكفاحإ في النكا في اصطال أهل العلم أن يكون الرجل مساويا للمرأإل ونظيرها.3
الفرع الثاني :األمور المعتبرة في الكفاءة.
لن األمددور المعتب درإ فددي الكفدداحإ بددين الددزوجين فددي المددذهب الحنفددي سددتة هددي النسددب واإلسددالم
والحريددة والديانددة والمددال والحرفددةل فددزذا تحقق د
عدم

فيه ددا المسدداواإ تحقق د

الكفدداحإ المعتب درإ فددي ال ددزواجل واذا

المساواإ فيها أو في أحدها لم تتحق الكفاحإ بين الزوجين.4

الفرع الثالث :تصوير المسألة وعرض أقوال الفقهاء.
من المسائل التي جرى االختالف فيها:
فزوج د
"لددو أظهددر الرجددل نسددبه الم درأإ ا

نفسددها منددهل ثددم ظه در نسددبه علددة خددالف مددا أظه درا –

دزن
أن يكدون أعلدة منده وا امدا أن يكدون أدندة" .ف ا
أن يكون المكتدوم مثدل المظهدر وامدا ا
فاألمر ال يخلول لما ا

ألن الرلددا بالشدديح يسددتلزم الرلددا
دكن أظهددر اأندده تيمددي ثددم ظهددر أندده عدددوي فددال خيددار لهددال ا
كددان مثلدده بد ا

ألن الرلددا
بمثلددهل وا ان كددان أعلددة مندده بددكن أظهددر أندده عربددي فظهددر اأندده قرشددي فددال خيددار لهددا أيلددال ا
باألدنة يكون رلا باألعلة من طري األولة.

لن لها الخيارل ألن األعلدة ال يحتمدل منهدا مدا يحتمدل األدندةل فدال يكدون
وقال الحسن بن زياد :ا

الرلا منها بالمظهر رلا باألعلة.5

1
2

الفيوميل أحمد بن محمد بن علي المقريل المصبا المنيرل ج2ل ص537ل مادإ (كفح) المكتبة العلميةل بيرو .

الرازيل مختار الصحا ل ص573ل ابن منظورل لسان العربلج1ل ص141ل مادإ (كفك).

 .3الجرجانيل علي بن محمد بن عليل التعريفا ل تحقي لبراهيم األنباريل ص194ل دار الكتاب العربيل بيرو ل ط1ل 1415

السرخسيل المبسوطل ج4ل ص.196
هد .الزيلعيل تبين الحقائ ل ج2ل ص .128ا
 .4الكاسانيل بدائع الصنائعل ج2ل ص .317المرغينانيل الهداية شر البدايةل ج1ل ص .211الزيلعيل تبين الحقائ ل ج2ل
ص .128ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج3ل ص .84الصاغرجيل الفقه الحنفي وأدلتهل ج1ل ص.168

5
السرخسيل المبسوطل ج5ل ص .31ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج3ل ص.84
 .الكاسانيل بدائع الصنائعل ج2ل ص .321ا
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المعتمد في المذهب الحنفي هو أنه ال خيار لها.1
الفرع الرابع :الراجح وسببه.
الراجح واهلل أعلم هو قول محمد بن الحسن وذلك لألمور اآلتية:
 .1أن الندات يدكنفون فدي العدادإ مدن مصداهرإ مدن هدو دونهدم نسدبال لدئال يعيدروا بدذلك مدن أجدل بندداتهم ال
من أجل بنيهم.
أما في حالة لذا كان الخاطب كفئا لها ورلدي
ا

ألن
ثدم تب ادين اأنده أعلدة نسدبا فمدا كدان فدال خيدار لهدا ا

لن الكددفح ال يحتمددل منهددا مددا يحتملدده غيددر الكددفح فلددررا
رلدداحها بدده مددن طري د األولددةل حيددد ا

أكثر من نفعه.

لن مددن العددرف قددديما وحددديثا أن الددزوج ال يعيددر لذا كان د
 .2ا

زوجتدده دوندده فددي المكانددة االجتماعيددةل بددل

يعلددة شددكنها وترتفددع منزلتهددال بخددالف الم درأإ فزنهددا تعيددر هددي وأولياؤهددا بددالتزويش ممددن هددو دونهددا فددي

المنزلة.2
المطلب الثاني :الختالف في حجب الجدة البعدى األمية بالجدة القربى األبوية.
وقسمته إلى أربعة فروع.
الفرع األول :معنى الحجب لغة واصطالح ا.
الحجب لغة :هو المنعل حجبهل منعه مدن الددخول والحاجدب :البدوابل يقدال :حجدب الشديح يحجبده حجبدا
3

وحجابا :سترال ومنه الحجابل واحتجب لذا اكتن من وراح حجاب ل قال تعدالةَ [ :كرََّّ إِنَّاْر ْ
ا ْ يَ ْو َك َِ لَّ َم ْح ْجوبْونَ ].4
نَن َّربِّ ِ

1

المصدر الساب ل ج3ل ص.85

2
السرخسيل المبسوطل ج5ل ص .31الكاسانيل بدائع الصنائعل ج2ل ص .232 -231ابن
 .المرغينانيل الهدايةل ص .211ا
عابدينل حاشية ابن عابدينل ج3ل ص.85

 .3ابن منظورل لسان العربل ج1ل ص298ل مادإ (حجب) .الرازيل مختار الصحا ل ج1ل ص.52
 .4سورإ المطففينل آية .15
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والحجب شـرعا :هدو مندع الشدخص الدذي وجدد بده سدبب اإلرد عدن مي ارثده كالده أو بعلده لوجدود شدخص
1
عمددا كددان
آخددر ال يشدداركه فددي المي درادل وعرفدده بعلددهم :اأندده منددع مددن ا
يتكهددل لددإلرد بددآخر ا

مستحقا له.

2

الفرع الثاني :عرض أقوال الفقهاء.
أن الجددإ القربدة مدن جهدة األم تحجدب البعددى مدن
اتاف أئمة األحنداف ومعظدم أهدل العلدم علدة ا

ولكنهم اختلفوا في القربة من جهة األب هل تحجدب البعددى مدن جهدة األمل ذهدب أبدو حنيفدة
جهة األب ا
وأصحابه لالا الحسن بن زياد للة اأنها تحجبها .وذهب الحسن بن زيداد للدة اأنهدا ال تحجبهدا لالا لذا كاند

وارثة.

3

المعتمد في المذهب الحنفي هو أن الجدإ القربة من جهة األب تحجب الجدإ البعدى من جهة األم.4
الفرع الثالث :سبب اختالف الفقهاء وأدلتهم.
أصددل هددذا الخددالف يرجددع للددة قددول علددي – رلددي اهلل عندده-ل فقددد جدداح فددي المبسددوط" :أندده لذا
اجتمع أم األب مع األب وأم أم األم فقال الحسدن بدن زيداد علدة قيدات قدول علدي – رلدي اهلل عنده -لن
ألم أم األمل وان كاند
ميدراد الجدددإ ا

النمددا تحجددب البعدددى لذا كان د

ألندده علددة قددول علددي – رلددي اهلل عندده :القربددة
أبعددد مددن أم األبل ا

وارثددةل وهنددا القربددة ليس د

بوارثددة مددع ابنهددا فهددي بمنزلددة الكددافرإ والرقيقددةل

ألن القربة هنا وارثدة فدي حد البعددىل
فيكون فرض الجدإ البعدىل وعند أكثرهم أن المال كاله لألب هنا ا

ولكنها محجوبة بداألب حتدة لذا لدم يكدن هنداك أب كدان الميدراد للقربدة فصدار البعددى محجوبدة بداألب
ا
واذا لددم يكددن هندداك كددان الميدراد للقربددةل فصددار البعدددى محجوبددة بددالقربةل ثددم صددار القربددة محجوبددة

بابنهال فيكون المال كاله لألب"

5

 .1الحصكفيل الدر المختارل ج6ل ص .792المرغينانيل الهداية شر البدايةل ج2ل ص .182عيااحل شفي ل الفوائد في علم
الفرائض في الشريعة اإلسالميةل ص153ل مكتبة دار الفكرل القدتل فلسطينل 1423هد2112 /م.
 .2ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج5ل ص.497

3
تبين الحقائ ل ج6ل ص .233-232ابن نجيمل البحر الرائ ل ج8ل ص.562
السرخسيل المبسوطل ج29ل ص.171الزيلعيل ا
 .ا
الحصكفيل الدر المختارل ج6ل ص.782
4

ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج3ل ص.86

5
السرخسيل المبسوطل ج29ل ص .171
 .ا
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فعلددة قددول الحسددن بددن زيدداد تكخددذ الجدددإ السدددتل وال يحجبهددا األب لعدددم لدالئهددا بددهل وال الجدددإ
ألنها محجوبة باألبل فهي ليس
ا

وارثة مع ابنها فكان

بمنزلة الكافرإ.

ألن األب يحجدب أم األب 1إلدالئهدا بدهل
أما علة قول أبي حنيفة وأصحابه فال شيح ا
للجدا ل ا
وا

ألن القربة من الجدا
وأم األب رغم اأنها محجوبة باألب تحجب أم األم ا
فاألخوا

كن محجوبا
مع األب وا ان ا

تحجب البعدى منهن.

يحجبن األم حجب نقصان من الثلد للة السدت.

أن الجد اددا
وهنداك رأي ثالددد" :ذهددب لليدده ابددن مسددعود وهدو ا

كلهددن وارثددا

يشددتركن فددي السدددتل

أمدا أو ج اددإ
ال فر بين القربة والبعدى وال الصحيحة وغير الصحيحة غير أنه يشترط أال تكون البعددى ا

للقربة فزانه في هذا الحالة تحجب البعدى بالقربة".

2

الفرع الرابع :الراجح وسببه.
أن القرب ددة م ددن الج د اددا
ال دراجح واهلل أعل ددم ه ددو مددا ذه ددب للي دده اإلم ددام أبددو حنيف ددة وأص ددحابه مددن ا

تحجب البعددى سدواح أكاند

أن ميدراد الجددا
ألن مدن يمعدن النظدر يتب ادين لده ا
وارثدة أم غيدر وارثدةل ا

داألم بالنسددبة للجدددا
بسددبب األمومددةل فالجد اددإ القربددة بالنسددبة للبعدددى كد ا
مددن أي جهددة كددنل فكددذلك لذا كان د

كن.
ا

3

جميعددا وهددي لذا وجددد

هدو

حجبددتهن

أي جهددة
فدديهن واحدددإ أقددرب مددن غيرهددا ا
فزنهددا تحجددبهن جميعددا مددن ا

 .1اختلف الصحابة في ميراد الجدإ التي من قبل األب فقال علي وزيد وأبي بن كعب وسعد بدن أبدي وقداص – رلدي اهلل عنده-
ال تددرد أم األب مددع االبددن شدديئا وهددو اختيددار الشددعبي وطدداوت وهددذا مددذهب األحندداف .وقددال عمددر وابددن مسددعود وأبددو موسددة
السرخسدديل
األشدعري وعمدران بدن الحصدينل تدرد أم األب مدع األب وهدو اختيددار شدريح وابدن سديرين وبده أخدذ مالدك والشدافعي .ا

المبسوطل ج29ل ص .169ابن قدامةل الم نيل ج6ل ص.219

2
تبين الحقائ ل ج6ل ص .232السرخسيل المبسوطل ج29ل ص.171-169
 .الزيلعيل ا
3
تبين الحقائ ل ج6ل ص.232
السرخسيل المبسوطل ج29ل ص .171الزيلعيل ا
 .ا
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المطلب الثالث :إلى من يرجع المال الموقوف من مورثه الذي مات في مدة النتظار.
وقسمته إلى ثالثة فروع.
الفرع األول :معنى المفقود لغة واصطالحا.
المفقود لغة :فقد من بداب لدربل وفقددان بلدم الفداح وكسدرهال وافتقدد وتفقددا بمعندة طلبده عندد غيبتده1ل
ك] . 2
قال تعالة[ :قَ لْو ْا نَ ْف ُِ ْه ْ
ص َوا َع ا ْل َم ِل ِ
ألن األصدل
المفقود :هو ال ائب الذي لم تُعلدم حياتده وال موتده .فهدو حدي فدي حد نفسده باالستصدحابل ا
اأنه حي.

فيوقددف مي ارثدده وال يقسددم مالددهل وينصددب القالددي مددن يحفددظ مالدده ويقددوم عليددهل ويسددتوفي حقددهل
وينف علة زوجة المفقود وأوالدا من ماله وعلة كل من تلزمه نفقته في حال حلورا.3
الفرع الثاني :عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم.
اختلف أبو يوسف والحسن بن زياد في المفقود لذا مدا

بعدض ورثتده قبدل ملدي مائدة وعشدرين

سنة وخلف ورثة -فهل لهم شيح من مال المفقود؟ فعند أبي يوسف لم يكن لهم شيح مدن مدال المفقدودل
وكان ماله لألحياح من ورثتهل ويوقف للمفقود حصته من مدال مورثده الدذي مدا
مل

فدي مددإ االنتظدارل فدزن

رد الموقدوف للدة ورثدة مدورد المفقدودل ولدم يكدن لورثدة المفقدود شديح
الم اددإ ولدم يعلدم خبدر المفقدود ا

منه .هذا ما قاله الحسن اللؤلؤي عن أبي يوسف.4

وروي عن الحسن اللؤلؤي اأنه قال" :لن الموقوف للمفقود وان لم يعلم خبرا يكون لورثته".5
 .1الرازيل مختار الصحا ل ج1ل ص213ل مادإ (فقد) .ابن منظورل لسان العربل ج3ل ص337ل مادإ [فقد].

 .2سورإ يوسفل آية .72

 .3الحصكفيل الدر المختارل ج4ل ص292ل .الكاسانيل" بدائع الصنائعل ج6ل ص .196السمر قنديل تحفة الفقهاحل ج3ل

ص .349ابن عابدينل حاشية ابن عابدين .الجرجانيل التعريفا ل ج1ل ص .288ابن نجيمل البحر الرائ ل ج5ل ص.176
المرغينانيل الهدايةل ج2ل ص.181

4
تبين الحقائ ل ج3ل
 .المرغينانيل شر فتح القديرل ج6ل ص .149الكاسانيل بدائع الصنائعل ج6ل ص .196الزيلعيل ا
ص .312المرغينانيل الهداية شر البدايةل ج2ل ص .182السمر قنديل تحفة الفقهاحل ج3ل ص.351

 .5الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج3ل ص312ز الكاسانيل بدائع الصنائعل ج2ل ص .197-196الحصكفيل الدر المختارل ج4ل
ص .298-296
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الفرع الثالث :المناقشة والترجيح.
أمدا
الراجح واهلل أعلم هو قول الحسن بن زيادل ا
ألن وارد المفقدود المنتظدر قدد علدم موتده حقيقدةل ا

المفقدود فحياتده مؤكدددإ باستصدحاب الحدال حتددة يقدوم الدددليل علدة الوفداإل فددزن قدام الددليل علددة موتده قبددل
ألن موتده قدد علدم بددليلل وان لدم يكدن علدة موتده دليدل عدد حيدا فنصديبه
تقرر موتهل ولم يعد مفقودا ا
ذلك ا

الموقدوف لدده مدن مددال وارثدده الدذي مددا

ألنهدم أولددة بدده مدن ورثددة مددورد
فدي مد اددإ االنتظددار يكدون لورثتددهل ا

رجدح الدبعض قدول الحسدن بدن
المفقودل ألنه توفاي قبل الحكم بمو المفقود فال ح ا لهم فدي مي ارثدهل وقدد ا

زياد اللؤلؤي بقوله" "وهو الصحيح عندي".1

المطلب الرابع :الختالف في كيفية توريث ذوو األرحام.
وقسمته إلى أربعة فروع.
الفرع األول :معنى ذوو األرحام لغة واصطالح ا.
ذوو األرحــام لغــة :األرحددام جمددع رحددم والددرحم هددو بيد

منب د

الولددد ووعدداؤا فددي الددبطن وبينهمددا رحددم أي

صر ِّرو ْر ْك ْ فِرري احَ ْر َحر ِْ َك ْيررءَ يَ َ ر ء الَ إِلَرهَ إِالَّ لْر َرو ا ْل َع ُِير ُْ
ق اربدة قريبددةل قدال تعددالة[ :لْر َرو الَّر َِي يْ َ
ا ْل َح ِمي ْ ] 2.وذوو األرحام وأولدو األرحدام يطلد كدل منهمدا فدي الل دة علدة األقدارب الدذين تدربطهم األرحدام
وبهذا يكون معناهما واحد يشمل كل األقارب مهما تكن درجا

توريثهم.

3

ذوو األرحام في الشرع.
الــرحم فــي الشــرعل هددو كددل قريددب لدديت بددذي فددرض وال عصددبةل 4ويتوسددط بيندده وبددين المي د
أنثةل أي ليس

فددي ال الددب

مقدر في القرآن العظيم أو سنة رسوله الكدريم أو اإلجمدا ولديت بعصدبة
صاحب فرض ا

تحددرز جميددع المددال عنددد االنف دراد مثددل أوالد البنددا

وأوالد األخ دوا

وبنددا

األخددوإ والجددد الرحمدديل والجدددإ

الرحمية والخال والخالة وغير هؤالح من قريب ليت عصبة وال صاحب فرض.

5

 .1الكاسانيل بدائع الصنائعل ج6ل ص197-196ل الزيلعيل تبيين الحقائ ل ج3ل ص.312
 .2سورإ آل عمرانل آية .6

 .3الفراهيديل العينل ج3ل ص224ل مادإ (رحم) .ابن منظورل لسان العربل ج12ل ص231ل مادإ [رحم].
 .4الزيلعيل تبين الحقائ ل ج6ل ص .241الحصكفيل الدر المختارل ج6ل ص.791
 .5عياحل الفوائد في علم الفرائضل ص .196
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الفرع الثاني :متى يرث ذوي األرحام.
أن مدرتبتهم فددي المي دراد تددكتي بعددد الددرد
اتافد أئمددة األحندداف القددائلون بتوريددد ذوي األرحددام علددة ا

علدة أصددحاب الفددروض النسددبية وهددم مدن عدددا الددزوجين – فهددم ال يرثددون لال لذا لدم يكددن للميد

أحددد مددن

1
ولكنهم اختلفوا في كيفية توريثهم.
العصبة أو أصحاب الفروض النسبية ل ا

الفرع الثالث :عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم.
أن توريد ددد ذوي األرحد ددام كتوريد ددد
ذهد ددب اإلمد ددام أبد ددو حنيفد ددة وأبد ددو يوسد ددف ومحمد ددد وزفد ددر للد ددة ا

درجح بعلدهم بعلددا بقددرب
العصدبا ل يسددتح ا الواحدد مددنهم جميدع المددال عنددد االنفدرادل وعنددد اجتمداعهم يد ا
الدرجددة مددن المي د

ثددم بقد ادوإ الق اربددة فيحجددب األقددرب مددنهم األبعدددل واألقددوى فددي الق اربددة بحجددب األلددعف

ألنهدم يرثدون علدة سدبيل العصدوبة والق اربدة النسدبيةل ولديت لهدم سدهم
فيهال كما هو الشكن في العصبا ل و ا
مقد اددر كمددا فددي العصددبا ل فوجددب قياسددهم علددة العصددبة الحقيقيددةل وفددي العصددبة الحقيقيددة يكددون التددرجيح
تددارإ بالجهددةل وتددارإ بقددرب الدرجددة وأخددرى بقد ادوإ الق اربددة كمددا فددي تقددديم األبددوإ علددة البنددوإل فكددذلك فيمددا فيدده
معنددة العصددوبة يثب د

ألنهددم
التقددديم بالجهددة وبقددرب الدرجددة وكددذلك بقد ادوإ الق اربددةل وقددد سد ادموا بكهددل الق اربددة ا

يقدمون في الميراد األقرب فاألقرب.

2

وذهب الحسن بن زياد للة أن كل واحد من ذوي األرحام ينزل منزلة مدن يددلي بده مدن أصدحاب
الف ددروض أو العص ددبا
األخ

أو بند د

فين ددزل اب ددن البند د

البند د

منزل ددة البند د

وبند د

األخ منزل ددة األخل وبند د

منزلة األخ .3
بكندده موافد د لمددا نق ددل عددن الص ددحابة –
اس د ا
دحة قددولهم ا
دتدل اإلمددام أبد دو حنيفددة وأص ددحابه علددة ص د ا

العم دة قرابتهددا ق اربددة األب واألبددوإ تسددتح ا بالفرلددية
رلددي اهلل عددنهم -حيددد قددالوا :باعتبددار القددربل فد ا
دزن ا
وبالعصدوبة والخالددة قرابتهددا ق اربدة األم واألمومددة تسددتح ا بالفرلددية دون العصدوبةل فلهددذا جعلنددا المسددتح

بقرابة األب لعف المستح بقرابة األم.

4

السرخسيل المبسوطل ج31ل ص .3الحصفكيل الدر المحتارل ج6ل ص .791الكاسانيل بدائع الصنائعل ج2ل ص.249
.1
ا
2
السرخسيل المبسوطل ج31ل ص .4 -3ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج6ل ص.792
 .ا
3
السرخسيل المبسوطل ج31ل ص .5-4ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج6ل ص.794
 .ا
4
السرخسيل المبسوطل ج31ل ص .4-3ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج6ل ص 793-792
 .ا
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دتدل علددة قولدده اأندده مواف د لمددا نقددل عددن الصددحابة – رلددي اهلل عددنهم –
أمددا الحسددن بددن زيدداد اسد ا
حيدد ذكددر لبدراهيم النخعددي عدن علددي بدن أبددي طالدب -رلددي اهلل عنده -اأندده قدال فدديمن مدا

وتددرك عمددة

1
ألن
لن هددذا مواف د ل أريددهل ا
للعمددة والثلددد للخالددة .فقددال الحسددن ا
وخالددة .ا
أن المددال بينهمددا أثالثددال الثلثددان ا

العمة تدلي باألب فكنزلها منزلة األبل والخالة تدلي باألم فكنزلها منزلة األم.

2

المعتم ددد ف ددي المدددذهب الحنف ددي هد ددو أن توري ددد ذوي األرحدددام كتوري ددد العصد ددبةل ي ددرد األقد ددرب
فاألقرب للة الميد واألقرب يحجب األبعد.3
الفرع الرابع :الترجيح وسببه.
ألن دده ال ينظ ددر لل ددة ال ددذين ي دددلي به ددم م ددن أص ددحاب
الد دراجح واهلل أعل ددم ه ددو رأي الحس ددن وذل ددك ا

الفروض أو العصبا ل فكل واحد من ذوي األرحام يكخذ نصيب أصله الذي أدلة بهل وهذا أعدل.

4

المطلب الخامس :في توريث أعمام األب ألم وعماته وأخواله وخالته من ذوي األرحام.
وقسمته إلى فرعين.
الفرع األول :توريث أعمام األب وعماته وأخواله وخالته من ذوي األرحام.
أن هددذا الصددنف ال يددرد لال لذا انعدددم مددن عدددا الددزوجين مددن
مددن المتف د عليدده لدددى الفرلدديين ا

أصحاب الفروضل وانعدم

العصبة واألصناف الثالثة :البنوإ واألبوإ واألخوإل فدزذا تدوافر هدذا االنعددامل

دزن كددان األول اسددتح ا هددذا
فزمددا أن يوجددد واحددد مددن هددذا الصددنف فقددط أو أن يوجددد مددع أحددد الددزوجينل فد ا
ا

الواحد جميع المالل وا ان كان الزوجين فدزن كدان األول اسدتح ا هدذا الواحدد جميدع المدالل وا ان كدان الثداني
5
أمدا
أخذ الباقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجينل وقد روي ذلك عدن جميدع مدن ورد ذوي األرحدامل و ا

أن يتعدددد فددزذا كددان مددن جانددب األب أو مددن جانددب األم أو مددن الجددانبين جميعددا فددال روايددة عددن اإلمددام
وأصحابه في ظاهر الروايةل ولذلك اختلف المشايخ فيه.
1

6

ابن أبي شيبةل عبد اهلل بن محمدل مصنف ابن أبي شيبةل ج6ل د 248ل تحقي ل كمال يوسفل مكتبة الرشدل الرياضل ط1ل

.1419

2
تبين الحقائ ل ج6ل ص.795
السرخسيل المبسوطل ج31ل ص .18-5-4الزيلعيل ا
 .ا
 3ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج6ل ص.793

4
السرخسيل المبسوطل ج39ل ص.5
 .ا
 .5ابن قدامةل الم نيل ج6ل ص .211 -219ابن نجيمل البحر الرائ ل ج8ل ص .581ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج6ل

ص.792

 .6ابن نجيمل البحر الرائ ل ج8ل ص .581الدر المختارل ج6ل ص.791
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الفرع الثاني :عرض أقوال الفقهاء.
الميد د
أن الحك ددم ف ددي ميد دراثهم كد دالحكم ف ددي ميد دراد أعم ددام ا
ذه ددب الحس ددن ب ددن زي دداد لل ددة ا

وأخوال دده

رجح دده الزيلعد ددي 1بقولددده" :والصد ددحيح م ددا روي عدددن الحسدددن ب ددن زيددداد وأبد ددي سد ددليمان
وخاالت ددهل وهد ددذا مد ددا ا

الجوزجدداني :2أن الحكددم فيهددا كددالحكم فددي أعمددام المي د

وأخوالدده وخاالتددهل حتددة لندده لذا اجتمددع الصددنفان

يجعل الثلثان لق اربدة األب والثلدد لق اربدة األم ثدم مدا أصداب 3ق اربدة األب يقسدم بيدنهم علدة حسدب مدا يقسدم
بينهم لو انفردوا" ومن أمثلة ذلك ما يلي:
عمة شقيقة وخال ألمل فللعمة الثلثان وللخال الثلد.
 .1لو توفي رجل عن ا

 .2لددو تددوفي رجددل عددن عمددة ألم وعددم ألمل وخددال شددقي ل وخالددة شددقيقة يكددون لق اربددة األب الثلثددان يقسددم
بينهما للذكر مثل حظ األنثيين ولقرابة األم الثلد يقسم كذلك.
المطلب السادس :في رجل قذف زوجته في صحته ولعنها في مرضه ثم مات أترثه أم ل؟
وقسمته للة ثالثة فرو .
الفرع األول :معنى القذف واللعان لغة واصطالح ا.
القذف لغة :هو الرمي مطلقا .4قال تعالة[ :فَ ْق َِ ِفي ِه فِي ا ْليَ ِّ ] 5أي ارميه.
والقـــذف شـــرع ا( :هددو الرمددي بفاحشددة الزنددا والل دواطل وحكمدده محددرم) وهددو نسددبة مددن أحصددن للددة الزن ددا
صد دريحا أو دالل ددةل وه ددو م ددن الكب ددائر بزجم ددا األئم ددة .ومعن ددة اإلحص ددان كون دده مكلف ددا حد د ار
مسلما عفيفا عن الزنال والمرأإ كذلكل فمن كان مجاه ار بدالزنة رجدال أو امدرأإ فلديت هدذا هدو
المقصود هنا.

6

 .1فخر الدينل عثمان بن عليل الزيلعيل كان شيخ الخانقاال درت وأفتة وش ل النات بالعلم مدإ وانتفعوا بهل فيه صال وخيرل
ولي مكانة الشيخ عز الدين اليات الحنفيل توفي بالخانقاال سنة  743هد .الخطيبل أبي العباتل أحمد بن حسن بن عليل

الوفيا ل ج1ل ص436ل تحقي ل عادل نويهضل دار اإلقامة الجديدإل بيرو ل ط2ل ص1978م.

 .2موسة بن سليمان الجوزجانيل الفقيهل صاحب محمد بن الحسنل كان يكفر القائلين بخل القرآنل كان صاحب رأي صدو .
التميميل الجر والتعديلل ج8ل ص .145ابن الحنائيل طبقا

الحنفيةل ج2ل ص.253

 .3ابن نجيمل البحر الرائ ل ج8ل ص .851طهمازل الفقه الحنفيل ج2ل ص.266

 .4ابن منظورل لسان العربل ج 9ص276ل مادإ (قذف) .الرازيل مختار الصحا ل ج1ل ص221ل مادإ (قذف).
 .5سورإ طهل آية .39

 .6السمرقنديل تحفة الفقهاحل ج2ل ص.218
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اللعــان لغــة :هددو مصدددر العددن ُمالعنددة أو لعانددال وأصددله مددن اللعددن وهددو الطددرد واإلبعدداد 1.قددال تعددالة:
ِّين].
[قَ َل فَ ْخ ْم ْج ِك َْ َا فَإِنَّكَ َر ِجي َوإِنَّ َنلَ ْيكَ لَ ْعََتِي إِلَى يَ ْو ِْ اله ِ

عما يجري بدين الدزوجين مدن الشدهادا
واللعان شرع ا :هو عبارإ ا
لعانا لما فيه من اللعن 3.فهو شهادا

2

األربدعل واللعدن وال لدبل وس ادمي الكدل

أربعة تقوم مقدام الشدهود األربعدة فدي الزندةل مؤكددا

باإليمان بلفظ :أشهد باهلل مقرونة شهادإ الزوج باللعنل وشهادإ المرأإ بال لب.
الفرع الثاني :عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم والترجيح
اختلف الفقهاح في هذا المسكلة
فذهب الحسن بن زياد للة اأنها ال ترثهل وذهب أبو يوسف في رواية للة اأنها ترثه.

4

الراجح وسببه.
ألن الدزوج لدم يكددن فدا ار حيددد
أن رأي الحسدن ومددن معده بعددم توريددد الزوجدة هدو الظدداهرل ا
يبددو ا

لددم يقددذفها فددي مرلدده الددذي مددا
الستحق

فيدده حتددة يكددون فددا ار ولددو كددان قددد قددذفها فددي المددرض الددذي مددا

فيدده

5
ولمدا كدان األمدر بخدالف ذلدك
ألنه يعتبر اا
الميراد؛ ا
فار من الميراد فيعامل بنقيض مقصدودال ا

فال ترثه وهذا هو الراجح واهلل أعلم.

 .1ابن منظورل لسان العربل ج13ل ص387ل مادإ (لعن) .الزبيديل تاج العروتل ج36ل ص119ل مادإ [لعن].
 .2سورإ صل آية .78-77

 .3السمرقنديل تحفة الفقهاحل ج2ل ص .217ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج3ل ص.482
4
تبين الحقائ ل ج3ل ص .18
 .الزيلعيل ا

 .5الكاسانيل بدائع الصنائعل ج3ل ص.248
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المبحث الرابع :األحكام الفقهية المتعلقة بالحدود والقصاص والسير
وقسمته إلى تمهيد وسبعة مطالب:
المطلب األول :إذا لم تقبل شهادة الشهود بزنا متقادم حدوا حد القذف
المطلب الثاني :جواز إكراه المتهم بالضرب لإلقرار بالسرقة
المطلب الثالث :الختالف في نصاب القطع في جريمة الحرابة
ال فاشترى فرسا أو وهب له فقاتل عليه فهل له سهم فارس أم
المطلب الرابع :فيمن دخل الحرب راج ا
راجل
المطلب الخامس :لو حاصر العدو المسلمين وطلب الموادعة على مال أيدفعه المسلمين إليه أم ل؟
المطلب السادس :إذا تترس األعداء بأسرى المسلمين في أثناء الحرب أيجوز رميهم أم ل؟
المطلب السابع :ل غنيمة إل لمن لقي قتالا وحضر الموقعة.
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التمهيد:
مددن المقاصددد األساسددية فددي التشدريع اإلسددالمي لقامددة مجتمددع صددالح يعمدده الحد والعدددل ويددؤمن
فيه اإلنسان علة دينة ونفسه وعرله وعقله ومالهل وال يمكن أن يكدون هدذا المجتمدع صدالحا لال بحمايدة
هددذا األمددور؛ لددذلك اعتنددة اإلسددالم بزصددال نف ددت اإلنسددانل وبزعمددار قلبدده بخشددية اهللل التددي ه ددي أول
مقتليا

المحرمدة والدة األلدرار التدي تلحد بده وبزخوانده
ثم انبههه للة ما فدي ارتكداب األفعدال
ا
اإليمان ا

األنظمدة والقدوانين التدي تلدمن لده سدبل االبتعداد عدن المحرمدا
نتيجة لذلكل كما وفر لده ا

حتدة ال يكدون

هناك مجال لشيح من األلرار والحاجة للة ارتكاب هذا األفعدالل وبمدا أانده ال يخلدو مجتمدع مدن الندات

يبيح د ددون الش د ددركل ويس د ددتبيحون س د ددفك ال د دددماح ويحالد د دون الزن د ددة وينتهك د ددون األعد د دراض ويشد د دربون الخم د ددور
والحشائح ويسطون علة األمدوال وينهبدون بطدر غيدر مشدروعة .كدان ال بدد مدن وسديلة رادعدة لكدل مدن
يتخطا دة كاف ددة الحد د دود ويتج دداوز حقوق دده للددة حق ددو غيد درال ل ددذلك ح ددرص الشددر عل ددة بي ددان ه ددذا الجد درائم
وفرض العقوبا

الرادعة مثل الحدود والقصاص والتعزيرل من أجل الحفاظ علة أمدن المجتمعدا

بحقدن

دمائهم وحفظ أموالهم .وتنقسم هذا الجرائم في الشريعة اإلسالمية للة ثالثة أصناف.
األول :جرائم الحدود والعقوبة فيها مقدرإ وتجب حقا هلل تعالة.
الثاني :جرائم القصاص وعقوبتها مقدرإ وتجب حقا لألفراد.
الثالددد :ج درائم التعزيددر وعقوبتهددا غيددر مقدددرإ وتجددب حقددا هلل ولآدمددي فددي كددل معصددية لدديت فيهددا حددد وال
كفارإ.1
وسوف أتحدد في هذا المبحد عن آراح الحسن في الحدود والقصاص والسير التي لها عالقة بها.

 .1نوفل وآخرونل محال ار في الثقافة اإلسالميةل ص125ل زيدانل المدخل لدراسة الشريعة اإلسالميةل ص343-333ل.
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المطلب األول :إذا لم تقبل شهادة الشهود بزنى متقادم حدوا حد القذف.
وقسمته للة أربعة فرو .
الفرع األول :معنى الزنا لغة واصطالحا.
الرقي علة الشيح
الزنا لغة :هو ا

1

والزنــا اصــطالح ا :هددو وطح الرجددل المكلاددف الطددائع المختددار الم د أرإ المشددتهاإ فددي القبددل فددي غيددر الملددك
وشبهة الملك

2

الفرع الثاني :عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم.
أن الشددهادإ بزندة قدديم جداوز الشدهر مدن غيدر عددذر
مدن المتافد عليده بدين أئمدة المدذهب الحنفدي ا

3
ألن مددن األسددباب التددي تددرد بهددا الشددهادإ عندددهم التقددادم لذا كددان
تمنددع لقامددة الحد ادد علددة المشددهود عليدده؛ ا
4
يحد الشهود أو ال؟
شه ار وما فوقه علة ما هو المعتمد عندهمل وفي هذا الحالة هل ا

ذهددب الحسددن بددن زيدداد للددة اأنهددم يحد اددونل وتددكخيرهم محمددول علددة اختيددار جهددة السددترل فددال يعددد

للحد /5وجاح فدي حاشدية أبدي السدعود "وتدكخير األداح -أداح
كالمهم بعد هذا شهادإل بل هو قذف موجب ا
دزن كددان للسددتر فاإلقدددام عل ددة األداح بعددد ذلددك النمددا يك ددون
أن يكددون للس ددتر أوالل فد ا
لمددا ا
الشددهادإ ال يخلددو ا
لل د ينة حددركتهمل فهددم متاهمددون وال شددهادإ للمددتاهمل وا ان كددان ل ددرض غيددر السددتر صدداروا آثمددين فاسددقين

ألن أداح الشددهادإ مددن الواجبددا
بالتددكخيرل ا

وتكخيرهددا فسد ؛ ولهددذا لددو أخددر الشددهادإ فددي حقددو العبدداد بعددد

فيحدون عندد الدبعض .6"...وقدال الكرخدي :الظداهر
أما الشهود ا
طلب المدعي بال عذر ال تقبل شهادتهل و ا
فلمدا اعتبدر الشدبهة
ال ا
حد عليهم ا
ألن تكخيرهم وان أورد تهمة وشبهة في الشهادإ فكصل الشدهادإ بدا ل ا

 .1الزبيديل تاج العروتل ج38ل ص225ل مادإ (زنو) .ابن منظورل لسان العربل ج14ل ص359ل مادإ (زنا)

 .2ابن نجيمل البحر الرائ ل ج5ل ص .41الزيلعيل تبيان الحقائ ل ج3ل ص .175الحصكفيل الدر المختارل ص.311
3
تبين الحقائ ل ج3ل ص.187
السرخسيل المبسوطل ج9ل ص .69الكاسانيل بدائع الصنائعل ج7ل ص .47الزيلعيل ا
 .ا
 .4المصدر الساب .

5
السرخسيل المبسوطل ج9ل ص.69
 .الكاسانيل بدائع الصنائعل ج7ل ص .47ا
 .6أبو السعودل حاشية أبي السعودل ج2ل ص .365 -364الزيلعيل تبيان الحقائ ل ج3ل ص .188
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دألن تعتبددر حقيقددة الشددهادإ إلسددقاط حد ادد القددذف عددن الشددهود
فددي لسددقاط حد ادد الزنددة عددن المشددهود عليدده فد ا

أولة.1

الفرع الثالث :المناقشة والترجيح.
الراجح واهلل أعلم ما ذهب لليده الحسدن بدن زيداد مدن وجدوب الح ادد علدة الشدهود فيمدا لذا كدانوا قدد
عاينوا انتهاك حرمة اهلل بدالزنة معايندة ال يتطدر لليهدا الشدك والتهمدة ولدم يشدهدوا كدانوا آثمدين إلسدقاطهم
حد جريمة الزنة التي تفسد المجتمعدا ل وتشديع الفاحشدة فيهدا وتحيلهدا بمدرور األيدام للدة
حد وهو ا
أخطر ا
مجتمعددا

فاسدددإ متحاللددة مددن الدددين واألخددال ل فعمددوم آيددة الزنددة يوجددب الشددهادإ علددة الفددور حقددا 2لدده

3
تعددالةَ [ :و َكررن يَ ْمتْ ْم َ َ
ألن السددتر فددي هددذا الج درائم يجعددل اإلنسددان ال يددكمن علددة
ا ر فإِنَّ رهْ قَِ ر قَ ْلبْ رهْ]  .ا

عرله وال علة أهله وزوجه وولدال وخاصة فدي عصدرنا الحالدرل فتلديع حددود اهلل ويجدرؤ المجرمدون

علة انتهاك محارم اهلل لدذلك قدال -ص ( :-أقيلـوا ذوي الهيئـات عثـراتهم إل الحـدود) 4.علدة الدرغم مدن
اتجداا المددنهش اإلسددالمي للددة اسددتحباب السددتر وعدددم لظهدار الجدرائم كددي ال تشدديع الفاحشددة فددي المجتمددعل
لقوله – ص( :-من ستر أخاه المسلم في ا لدنيا فلم يفضحه ستره ا

يوم القيامة).

5

1
تبين الحقائ ل ج3ل
 .الكاسانيل بدائع الصنائعل ج7ل ص .47أبو السعودل حاشية أبو السعودل ج2ل ص .365الزيلعيل ا
ص.188

2
تبين الحقائ ل ج3ل ص187
 .الكاسانيل بدائع الصنائعل ج7ل ص .47الزيلعيل ا
 .3سورإ البقرإل آية .283

 .4أ بو داودل سليمان بن األشعدل أبو داود السجستياني األزديل سنن أبي داودل ج4ل ص133ل كتاب الحدودل باب في الحد
يشفع فيهل حديد رقم  4375ل تحقي محيي الدين عبد الحميدل دار الفكرل ذكر اإلمام أبو داود أن األحاديد التي في كتابه هي
أصح ما عرف في الباب وقال ما كان في كتابي من حديد فيه وهن شديد فقد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح.

 .5البخاريل صحيح البخاريل ج2ل ص862ل كتاب المظالمل باب ال يظلم المسلم المسلم وال ُيسلمهل رقم الحديد .2311
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المطلب الثاني :جواز إكراه المتهم بالضرب لإلقرار بالسرقة.
وقسمته إلى فرعين.
الفرع األول :عرض أقوال الفقهاء.
ذهددب األئمددة مددن الصددحابة والتددابعين وجمهددور الفقهدداح للددة أن المددتهم بالسددرقة وغيرهددا مددن غيددر
ابيندة تثبد

اتاهامده ال يلدرب واانمدا يحددبت أيامدا ثدم يخالدة سدبيلهل 1والدددليل علدة ذلدك مدا أخرجده أبددو داود

والنسائي عن أزهر بن عبد اهلل الحدرازي 2:أن قوما من الكالعيين 3سرق لهـم متـاع فـاتهموا أناسـا مـن

أهل مكة ،فأتوا بهم النعمان بن بشير 4،فحبسهم أيام ا ثـم خلـى سـبيلهم ،فـأتوا النعمـان فقـالوا :خليـت
سبيلهم بال ضـرب ول امتحـان؟ فقـال لهـم النعمـ ان مـا شـئتم ،إن شـئتم أن أضـربهم فـقن خـرج متـاعكم
فـذاك الوال أخـذت لهـم مـن ظهــوركم مثلمـا أخـذت مـن ظهـورهم ،فقــالوا هـذا حكمـك؟ قـال :هـذا حكــم ا

ورسوله" 5.فضرب المتهم لحمله على العتراف غير جائز بل إن اإلقرار بالسرقة عند العـذاب أو عنـد
الضــرب أو عنــد التهديــد بــالحبس .كمــا يقــول السرخســي باطــل لحــديث ابــن عمــر – رضــي ا
(ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته).
وقال شريح رحمه ا

عنــه:

6

– القيد كره ،والسجن كره والوعيد كره والضرب كره.

7

1
السرخسيل المبسوطل ج9ل ص .185 -184ابن نجيمل البحر الرائ ل ج5ل ص .56الدسوقيل محمد عرفةل حاشية الدسوقيل
 .ا
تحقي محمد عليح ج4ل ص346-345ل دار الفكرل بيرو  .الشافعيل محمد بن لديتل األمل ج6ل ص147ل دار المعرفةل

بيرو ط2ل 1393هد .ابن قدامةل الم نيل ج9ل ص.119

 .2أزهدر بدن عبدد اهلل الحدرازيل الحمصديل روى عدن تمديم الدداري مرسدال وعدن عبدد اهلل بدن بشدر أبدي عدامر الهدوذني والنعمدان بدن
بشر .شاميل ثقة تابعي .ابن حجرل تهذيب التهذيبل 1ل ص .179البستيل الثقا ل ج4ل ص .38ابن حجرل لسان الميزانل
ج7ل ص.173

 .3الكالعيين :نسبة للة ذي كال ل قبيلة من اليمن .ابن منظورل لسان العربل ج8ل ص.313

 .4النعمانل بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن خالت بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج األنصاريل كنيته أبدو عبدد اهللل
أمه عمرا بن

رواحةل له صحبة من النبي -صلاة اهلل عليه وسلم-ل تدوفي سدنة خمدت وسدتين .األصدبهانيل رجدال ملسدمل 2ل

ص .293ابن حجرل تقريب التهذيبل ج1ل ص.563

 .5النسائيل أحمد بن شعي بل سنن النسائيل تحقي ل عبد الفتا أبدو غددإل كتداب قطدع السدار ل بداب لعدن السدار ل 8ل ص66ل

ط2ل 1986ل حديد رقم ( .)4382أبو داودل سنن أبدي داودل كتدابل الحددودل بداب فدي االمتحدان باللدربلج4ل ص .135قدال
أبو داودل مصنف هذا الكتابل األحاديد التي في كتابه هي أصح ما عرف في الباب.

 .6البيهقيل أحمد بن الحسن بن علي بن موسةل أبو بكرل سنن البيهقيل تحقي محمد عبدد القدادر عطدال كتداب الخلدع والطدال ل
بدداب مددا يكددون اك ارهددا ج7ل ص .358حددديد رقددم ()14884ل مكتبددة دار البددازل مكددة المكرمددةل  1414هددل 1994م .ابددن أبددي

ش دديبةل مص ددنف اب ددن أب ددي ش دديبةل كت دداب الح دددودل ب دداب ف ددي االمتح ددان ف ددي الح دددودل ج5ل ص .493ح ددديد رق ددم (.)28313

السرخسيل المبسوطل ج9ل ص.185
ا
 .7المصدر نفسهل ج9ل ص.185
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فلمدا امتندع مدن اإلقدرار حتدة هد اددد
وهدذا ا
ألن اإلقدرار النمدا يكدون حجدة لتدرجيح جاندب الصدد فيده ا

بشيح من ذلك فالظاهر اأنه كاذب في لق اررا" .1وهذا هو رأي الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاح.

2

ألن الظ دداهر أن
بالسددرقة ا
أم دا الحسددن ب ددن زيدداد فق ددد أفتددة بجد دواز لك دراا الم ددتهم باللددرب لإلقد درار ا
ا

3
الس دار
الس د ار ال يقد ادرون فددي زماندده طددائعينل وقددد "سددئل الحسددن بددن زيدداد – رحمدده اهلل -أيحددل لددرب ا
ا

يقر! فقال :ما لدم يقطدع اللحدم وال يتب ادين العظدم4ل وأفتدة مدرإ بجدواز لدربه ثدم نددم واتبدع السدائل للدة
حتة ا

أقر بالمال وجاح بهل فقال :ما رأي
باب األمير فوجدا قد لرب ا
السار و ا
أرأي

جو ار أشبه بالح من هذا".

5

المدونددة الكبددرى مددا يددكتي :قل د
وقددد ذهددب للددة رأي الحسددن أيلددا المالكيددة فجدداح كمددا ورد فددي
ا

أقر بشيح من الحدود بعد التهديد أو القيد أو الوعيد أو اللرب أو السجن أيقدام عليده الح ادد أم
لذا ا

ال في قول مالدك؟ قدال :قدال مالدك :مدن أق ادر بعدد التهديدد أقيدلل فالوعيدد والقيدد والتهديدد والسدجن واللدرب

كلادده تهديددد عنددديل وأرى أن يقددالل قل د  :والوعيددد والتهديددد عنددد مالددك بمنزلددة السددجن واللددرب .قددال :قددد
أخبرتدك بقولده فدي التاهديدد فيمدا سدكل

عنده عنددي مثلدده .قلد  :أ أريد

لن أقدر بعدد القيدد واللدرب ثدم ثبد

الحد وانما كان أصل لق اررا غير جائز عليه؟.
علة لق اررا أيقيم عليه مالك ا
قال :لم أسمع من مالك في هذا لال ما أخبرتك اأنه قال :يقدال" .6ويبددو أن القدول باللدرب جدائز

لذا كدان المددتاهم معروفدا بددالفجور أو كدان لدده سدواب يشددهد عليده بددذلك ولهدذا نجددد ابدن تيميددة يجيدز لددرب
أمثددال هددذا المددتاهم فيقددول" :مددا علم د

أحدددا مددن أئمددة المسددلمين يقددول :لن المدددعة عليدده فددي جميددع هددذا

الددعاوي يحلدف ويرسددل بدال حددبت وال غيدرا فلديت هددذا – علدة لطالقدده -مدذهبا ألح ادد مددن األئمدة األربعددة
أن هدذا – علدة لطالقده وعمومده -فقدد غلدط غلطدا فاحشدا مخالفدا لنصدوص رسدول
وال غيرهمل ومدن زعدم ا

أن
اهلل – ص -وإلجم ددا األئم ددة وبمث ددل ه ددذا ال ل ددط الف دداحح تج د اأ
در الد دوالإ عل ددة مخالف ددة الش ددر ل وتوهمد دوا ا

1
السرخسيل المبسوطل ج9ل ص.185
 .ابن نجيمل البحر الرائ ل ج5ل ص .56ا
 .2السرخسيل المبسوطل ج9ل ص .185القرافيل الذخيرإل ج9ل ص .118الشافعيل األمل ج7ل ص .151ابن قدامةل الم نيل

4ل ص .171الشافعيل األمل ج7ل ص.151

3
السرخسيل المبسوطل ج9ل ص.185
 .ا
 4ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج4ل ص.87

 .5السرخسيل المبسوطل ج9ل ص .185ابن نجيمل البحر الرائ ل ج5ل ص .56ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج4ل ص.87
.6مالك بن أنتل المدونة الكبرىل ج16ل ص.93

122

أن الش ددر ال يقددوم بمص ددالح
الشددر ال يق ددوم بسياسددة الع ددالم ومصددلحة األئم ددة وتعد اددوا ح دددود اهللل وزعم دوا ا

النات ولهذا يسوغ لرب هذا النو من المتهمين".1
ا

أن المال عنددال وقدد كتمده وأنكدرا فيلدرب
أما لرب المتاهم لذا عرف ا
ويقول ابن قيم الجوزية" :و ا

فزنده لدرب ليدؤدي الواجدب الدذي يقددر علدة وفائده"2ل لمدا فدي حدديد ابدن عمدر
ليقربهل فهدذا ال ريدب فيده ا
الصددفراح والبيلدداح والددذهب والفلددة سددكل زيدددا بددن سددعيد
ا
لمدا صددالح أهددل خيبددر علددة ا
أن النبددي – ص – ا

عم حيي بن أخطدب فقدال أيدن كندز حيدي؟ فقدال :يدا محمدد أذهبتده النفقدا ل فقدال للزبيدر دوندك هدذا فمسده
ا

الزبير بشيح من العذاب فدالهم عليه في خربة كان حليا في مسك ثور فهذا أصل في لرب المتهم.

3

الفرع الثاني :الراجح وسببه.
الذي أميل لليه فيما يبدو هو ما ذهب لليه الحسدن بدن زيداد ومدن ذهدب مذهبده مدن جدواز لدرب
الندات بشدرط أن يكدون معروفدا بدالفجور أو كدان ممدن لده سدواب تشدهد
المتهم حتة يق ار الختالف أخال ا
أمددا لذا لددم يكددن مددن هددذا الفئددة فددال يجددوز ل دربه بددل ال يجددوز تهديدددا عمددال بقددول الصددحابة
عليدده بددذلك ا

ألن المتهم بريح حتة تثب
والتابعين وجمهور الفقهاح ا

لدانته.

4

 .1ابن تيميةل تقي الدينل مجمو فتاوى ابن تيميةل كتاب الحدودل باب القطع في الشرقةل ج24ل ص233ل مجمع الملك فهدل
1416هدل 1995م ..

 .2ابن قيم الجوزيةل محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيل زاد المعادل ج5ل ص56ل مؤسسة الرسالةل بيرو ل ط14ل  1417هدل

1986م .أبي داودل سنن أبو داودل كتاب البيو ل باب المساقاإل ج3ل ص263ل حديد رقم ()3411ل قال أبو داود مصنف
هذا الكتاب األحاديد التي في كتابه هي أصح ما عرف في الباب.

 .3السرخسيل المبسوطل ج9ل ص .185ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج4ل ص.87
 .4السرخسيل المبسوطل ج9ل ص.185
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المطلب الثالث :الختالف في نصاب القطع في جريمة الحرابة.
وقسمته إلى أربعة فروع.
الفرع األول :معنى الحرابة لغة واصطالح ا.
ككنها مقاتلة
الحرابة لغة :هي نقيض السلمل أصلها الصفةل ا

1

السطو علة أموالهم وأعرالهم ودمائهمل وقدد يكدون
والحرابة شرعا :هي قطع الطري علة المسلمين أو ا
قطع الطري جهرإ ليال أو نها ار بقوإ ال سال أو بدونهل وال يشترط كدون قداطع الطريد جماعدة فديمكن أن

يكون القاطع واحد له قوإ ومنعهل ذك ار أو أنثة .وقد رتاب الشدر عليهدا عقوبدة دنيويدة تتمثادل فدي القتدل أو

الصدلب أو تقطيدع األيددي واألرجدل مدن خدالف أو النفددي .كمدا رتدب عليهدا عقوبدة أخرويدةل 2فقدال تعددالة:
ا

صرلَّبْو ْا
سولَهْ َويَ ْ
س دًا أَن يَُْتَّلْرو ْا أَ ْو يْ َ
ض فَ َ
أ َو َر ْ
[إِنَّ َم َج َُاء الَّ َِينَ يْ َح ِربْونَ َّ َ
س َع ْونَ فِي احَ ْر ِ
ض َذ ِلركَ َلاْر ْ ِخ ْرُي ِفري الر ُّه ْنيَ َو َلاْر ْ
أَ ْو اَُْعَّ َع أَ ْي ِهي ِا ْ َوأَ ْر ْجلْاْ ِّكنْ ِخَّف أَ ْو يَْفَ ْوا ِكنَ احَ ْر ِ
3
َظي ].
اآلخ َم ِة َن ََاب ن ِ
فِي ِ
الفرع الثاني :تصوير المسألة.
وتعدوا علة أموالهم
قوإ ومنعةل فكخافوا المسلمين وقطعوا طريقهم ا
صورة المسألة :لو قام جماعة لهم ا

ولكنهم لم يقتلوا أحدا ولم ينتهكوا عرلال ثم وقعوا في قبلة اإلمام قبل أن يتوبوا
السلبل ا
بال صب و ا
السرقة أو أكثر.
وقد أصابوا المالل فهل يشترط في قطع كل منهم نصاب ا

4

 .1ابن منظورل لسان العربل ج1ل ص312ل مادإ (حرب) .الزبيديل محمد مرتلة الحسينيل تاج العروتل ج2ل ص251ل
مادإ (حرب)ل دار الهداية.

 .2الكاسانيل بدائع الصنائعل ج7ل ص .91ابن الهمامل فتح القديرل ج5ل ص .434ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج4ل
ص.113

 .3سورإ المائدإل آية .34-33

4
السرخسيل المبسوطل ج9ل ص.211
 .الزيلعيل ا
تبين الحقائ ل ج3ل ص236ل الكاسانيل بدائع الصنائعل ج7ل ص .91ا
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الفرع الثالث :عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم.
احد منهم من المال
ذهب اإلمام وأصحابه ما عدا الحسن بن زياد للة اأنه لذا أصاب ا
كل و ا

1
أن يكون نصيب
أن الشرط ا
المصاب عشرإ دراهم فصاعدا فعليهم الحد" وذهب الحسن بن زياد للة ا

احد منهم عشرين درهما فصاعدا".
كل و ا

2

المعتمد في المذهب الحنفي هو ان يصيب كل واحد منهم قيمة سبعة وعشرين غراما فلة
فصاعدا وهو نصاب السرقةل فيقطع الحاكم أيديهم وأرجلهم من خالف.3
بكن التقدير بالعشرإ في مولع يكون المستح بكخذ
وعلال الحسن بن زياد وجهة نظرا بقوله :ا

المال قطع واحدل وهاهنا المستح
درهما.

قطع علوين وال يقطع علوان في السرقة لال باعتبار عشرين

4

لن هدذا هدو ح ادد أخدذ المدال فيسدتدعي مداال
أما اإلمام وأصحابه فقد علالدوا وجهدة نظدرهم بقدولهم :ا
وا

5
الحد كمدا يسدتح بده القطدع بالسدرقةل ثدم ت لدظ
أن العشرإ مال خطيرل فيستح ا به لقامة ا
خطي ار وقد ابينا ا

الحد ادد هاهنددا باعتبددار وحشد ادية فعلهددم مددن المحاربددة وقطددع الطري د ال باعتبددار كث درإ المددال المددكخوذل ففددي

الحد وح ادد السدرقة سدواح 6.وبهدذا القدول قدال الشدافعي وأحمدد7ل وقدال مالدك :لإلمدام أن يحكدم
النصاب هذا ا
ألنده
ألنه محارب هلل ورسولهل وقد أشا في األرض الفساد فيددخل فدي عمدوم اآليدة؛ ا
عليه حكم المحارب ا
ال يعتبر الحرز فكذلك النصاب.

8

أن اإلمددام وأصددحابه مددا عدددا الحسددن يشددترطون فددي ل دوازم الحد ادد بددالقطع فددي
ممددا سددب ا
نسددتنتش ا

أن الحس ددن ب ددن زي دداد يش ددترط ف ددي ل ددزوم ح د ادد الح ارب ددة
الس ددرقةل و ا
الح ارب ددة أن ين ددال ك د ادل واح د ادد م ددنهم نص دداب ا
1
تبين الحقائ ل ج3ل
 .المرغينانيل شر البدايةل ج2ل ص .132ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج4ل ص .114الزيلعيل ا
السرخسيل المبسوطل ج9ل ص .211الكاسانيل بدائع الصنائعل ج7ل ص .91السمرقنديل تحفة الفقهاحل ج3ل
ص .236ا

ص.155

 .2المرغينانيل الهدايةل ج2ل ص .132الكاسانيل بدائع الصنائعل ج7ل ص.92
3

ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج4ل ص.113

4
السرخسيل المبسوطل ج9ل ص .211الكاسانيل بدائع الصنائعل ج7ل ص .92الزيلعيل تبيان الحقائ ل ج3ل ص.237
 .ا
5
السرخسيل المبسوطل ج9ل ص .211المرغينانيل الهدايةل ج2ل ص.132
 .ا

 .6الكاسانيل بدائع الصنائعل ج7ل ص .92المرغينانيل الهدايةل ج2ل ص..133

 .7النوويل رولة الطالبينل ج11ل ص154ل المكتبل اإلسالميل بيرو ل ط2ل  1415هد .ابن قدامةل الم نيل ج9ل ص.211
 .8مالكل المدونة الكبرىل ج16ل ص.311
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السدرقة بعشدرإل والواجدب فيهدا قطدع طدرف واحددل هندا يقطدع طرفدان لدذا
نصدابينل ا
ألن الشدر ق اددر نصداب ا
كل منهم مقدار نصابينل أي عشرين درهما فصاعدا.
لزم أن يصيب ا

المعتمد في المذهب الحنفي هو ان يصيب كل واحد منهم قيمه سبعة وعشرين غراما فلة
فصاعدا وهو نصاب السرقةل فيقطع الحاكم أيديهم وأرجلهم من خالف.1
الفرع الرابع :الراجح وسببه.
ألن الت لديظ هندا لديت باعتبدار كثدرإ
الراجح واهلل اعلم ما ذهب لليده اإلمدام أبدو حنيفدة ومدن معدهل ا

المددالل بددل باعتبددار مددا يصددحب هددذا الجريمددة مددن اإلل درار بالمسددلمينل واالعتددداح علددة أمدوالهمل وحرمددة
الرعددب الددذي
نفوسددهمل ومددا يثيددر ذيوعهددا فددي المجتمددع مددن لشدداعة الفولددة وااللددطراب بسددبب الفددز و ا

يختل األمن في البالد لعبثهم فيهدا فسدادا ولهدذا عظدم جدرمهمل فكدان
يدخل قلوب المارإ من قبلهمل وبذلك
ا
الالئ بهدم ت لديظ العقوبدة صديانة ألمدوال الندات وأع ارلدهم ودمدائهم وتكميندا لسدبل العديح واالرتحدال مدن
مكان للة آخر طلبا للرز الحالل.

2

ال فاشترى فرسا أو وهب له فقاتل عليه فهل له سهم فارس أم
المطلب الرابع :من دخل الحرب راج ا
راجل؟.
وقسمته إلى ثالثة فروع.
الفرع األول :عرض أقوال الفقهاء.
اختلددف أئم ددة األحندداف ف دديمن دخددل الح ددرب ارجددال فاش ددترى فرسددا أو وه ددب لدده ف ددرت أو اس ددتعارا
وشهد الوقعة فارسا أيسدهم لده بسدهم فدارت أم ارجدل؟ قدال أبدو حنيفدة وأبدو يوسدف وزفدر لدم يلدرب لده لال
بسهم راجل بناح علة ما دخل عليه أوالل ومن دخل الحدرب فارسدا أسدهم لده سدهم فدارت سدواح نفد فرسده
بعد ذلك أو باعه أو أعارا أو اكتراا فيلرب له في ال نيمة بسهم فارت.3
1

ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج4ل ص.113

2
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3
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وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي :لذا دخل فارسا فنف فرسه أو سر أو شدرد فدذهب أو غلدب عليده
المشددركون قبددل أن ي ددنم المسددلمون غنيمددة ثددم غنمدوا بعددد ذلددكل وهددو معهددم ارجددل لددرب لدده بسددهم فددارت
وان كان هو با فرسه أو وهبه أو اكتراا أو أعارا ثم غنم القوم وهو راجل معهم لدم يلدرب لده لال بسدهم
ارجدل .واذا دخددل وهدو ارجددل ثدم اشددترى فرسددا أو وهدب لدده قبدل أن ي ددنم أهددل العسدكر شدديئا ثدم قاتددل معهددم
حتة غنموا لرب لهم بسهم فارت .وكذلك لدو اسدتكجر فرسدا أو اسدتعارا فقاتدل عليده حتدة غنمدوا لدرب
له بسهم فارت.

1

المعتمد في المذهب الحنفي هو أن من دخل الحرب راجال بسهم له بسهم راجلل ومن دخل الحرب
فارسا أسهم له سهم فارت.2
الفرع الثاني :عرض أدلة الفريقين.
تباين د

أنظددار أئمددة األحندداف فددي الوق د

الددذي يعتبددر فيدده المقاتددل فارسددا أو ارجددال متددة يكددونل

ألن
أن المقات ددل يعتب ددر فارس ددا أو ارج ددال عن ددد مج دداوزإ ال دددار؛ ا
ف ددذهب أب ددو حنيف ددة وأب ددو يوس ددف وزف ددر لل ددة ا

المقصود لرهاب العدول وهذا يحصل بالددخولل لذ عنددا ينتشدر الخبدر ويصدل للدة األعدداح اأنده دخدل كدذا
أن اهلل تعددالة جعددل الدددخول فددي أرض العدددو كزصددابته بدداألذى3ل بقولدده:
فارسددا وكددذا ارجددالل فلددال عددن ا

ب لَاْ ].
[ َوالَ يَعَ ْؤونَ َك ْو ِط ً يَ ِغيظْ ا ْل ْمفَّ َر َوالَ يَََ لْونَ ِكنْ َنه ٍّْو نَّ ْيًَّ إِالَّ ْكتِ َ

4

ن ْه َّو ْك ْ ]
أ َو َ
أشد عليهم من القتل في قوله تعالة[ :ا ْْم ِلبْونَ بِهِ َن ْه َّو ه ِ
واعتبر اإلرهاب ا
وبهذا تنكسر همتهمل فكا ن

5

هذا الحالة أولة باالعتبار لحصول المقصود عندها.6

1
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2
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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

يستحقه بالقتال أولة.1
الفرع الثالث :الراجح وسببه.
ألن المقاتل في الحقيقة ال يعتبر مقاتال
الراجح واهلل أعلم وهو ما ذهب لليه الحسن بن زيادل ا

لال بدخول المعركةل فزن دخل فارسا أعطي سهم فارتل وان دخل راجال أعطي سهم راجل.

2

المطلب الخامس :لو حاصر العدو المسلمين وطلب الموادعة ع لى مال أيدفعه المسلمون إليه أم ل؟

وقسمته إلى ثالثة فروع.
الفرع األول :تصوير المسألة
أن المسلمين كانوا في مدينة من مدائن أهدل اإلسدالم فحاصدرهم المشدركون وهدم
صورة المسألة :فيما لو ا
فددي تل ددك المدين ددة ونص ددبوا عل دديهم المج دداني وجعل دوا يرم ددونهم بالنش دداب وخ دداف المس ددلمين أن يقتل ددوهم وأن

يظفددروا بهددم وأبددو أن يقلع دوا عددنهم لال بددكن يوادعددوهم سددنين معلومددة علددة أن يددؤدي للدديهم المسددلمون كددل
سنة 3شيئا معلوما فهل يحل للمسلمين أن يوادعوهم علة ذلك أو ال؟
الفرع الثاني :عرض أقوال الفقهاء.
اختلف اإلمام أبو حنيفة وأصحابه في هذا المسكلةل فقال أبو حنيفدة وأبدو يوسدف يح ادل للمسدلمين
أن يوادعوهم علة ذلك لذا خافوا علة أنفسهم.

4
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أن يؤدوا للديهم فدي كدل سدنة مداال معلومدا؛
أن يوادعوهم علة ا
وقال الحسن بن زياد ال ينب ي لهم ا

أن يبايعوهم علدة ذلدكل وعلديهم أن يقداتلوهم حتدة
ألن ذلك بمنزلة الجزية والص ارل فال ينب ي للمسلمين ا
ا

يحكم اهلل بينهم وبينهم.1

أمدا لن صدالحهم
وقد ذهب اإلمامان الشافعي وأحمد هذا المذهب أيلال فقد جداح فدي الم ندي" :و ا

ألن فيد دده ص د د ا ار
علد ددة مد ددال نبذلد دده لهد ددم فقد ددد أطل د د أحمد ددد القد ددول بد ددالمنع مند ددهل وهد ددو مد ددذهب الشد ددافعي ا

للمسلمين".2

ألن المسددلمين لذا
بالرخصددةل ا
أمددا الشدديخان أبددو حنيفددة وأبددو يوسددف فقددد جددوزوا مصددالحتهم أخددذا ا

ألن دفدع الهدالك واجدب
خدافوا علدة أنفسدهم الهدالك فدال بدكت بدذلكل لذ اللدرو ار تبديح المحظدو ار ل ثدم ا

بدكي طريد كددانل ولدو بدزجراح كلمددة الكفدر علدة اللسددان3ل وفدي هددذا يقدول تعدالة[ :إِالَّ َكررنْ أْ ْكر ِم َه َوقَ ْلبْرهْ
4
ن].
ْك ْع َم ِنٌّ ِب ِإلي َم ِ
المعتمد فدي المدذهب الحنفدي هدو أنده لذا كدان للمسدلمين قدوإ ال ينب دي لهدم موادعدة اهدل الحدربل
أما لن لم يكن للمسلمين قوإ وخافوا علة أنفسهم منهم فال بكت بالموادعة ألنه خير للمسلمين.

5

الفرع الثالث :الراجح وسببه.
ال أريد ددان فد ددي هد ددذا المسد ددكلة متكافئد ددانل وتد ددرجيح أحد دددهما يتوقاد ددف علد ددة عم د د ليمد ددان المسد ددلمين
أن ال دراجح فددي أريددي واهلل أعلددم هددو قددول الشدديخين
للتلدحية بددكرواحهم .لال ا
المقدداتلينل ومقدددار اسددتعدادهم ا
أبي حنيفة وأبي يوسفل وذلك صونا لدماح المسلمين.

6

1
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المطلب السادس :إذا تترس األعداء بأسرى المسلمين في أثناء الحرب أيجوز رميهم أم ل؟
وقسمته إلى أربعة فروع.
الفرع األول :تصوير المسألة.
صورة المسألة :فيما لو كان في أيدي المشركين أسرى مدن المسدلمين أو كدان قدد أسدلم بعدض المشدركين
الدذين فدي الحصددون أو كدان فديهم قددوم تجدار مدن المسددلمين دخلدوا بكمدانل أو وقددف المشدركون علدة سددور
مدينتهم يتترسون بكطفال المسلمين فهل يجوز رميهم؟.

1

الفرع الثاني :عرض أقوال الفقهاء.
اختلف أئمة األحناف في هذا المسكلةل فقال أبو حنيفة وأبدو يوسدف ومحمدد :ال بدكت أن يدرميهم
يتعمدددوا المسددلمين مددنهمل وال بددكت أن يهدددموا الحصددون علدديهم
المسددلمون بددالمنجني والنشدداب والنبددلل وال ا

يتعم ددون
وأن يحرقددوهم بالنددار أو ي رقددوهم بالمدداحل وان كددان فدديهم مددن سددمينا مددن المسددلمينل لال اأنهددم ال ا
بذلك المسلمين وال أطفال المسلمينل وكذلك لو لقوهم علة قدرار ومعهدم أطفدال المسدلمين يتقدون بهدم وهدم

يلدداربون بالسدديوف – لددم نددر بكسددا للمسددلمين أن يل دربوهم بسدديوفهم ويطعنددوهم برمدداحهم يتعمدددون بددذلك
يتترت الكفار بهم.2
يتعمدون أطفال المسلمين الذين ا
المشركين وال ا
أن فددي المدينددة أو فددي الحصددن
وقددال الحسددن بددن زيدداد اللؤلددؤي :ال ينب ددي للمسددلمين لذا علم دوا ا

مس ددلمين أن يحرقد دوا عل دديهم م دددينتهم وال ي رقوه ددا وال ينص ددبوا عليه ددا المنجنيد د ل وق ددال ك ددذلك ألوص ددافهم
أن يرمدوا أحددا بمنجنيد وال نشداب
المشركونل ومعهم بعض من وصفنا مدن المسدلمين لدم ينبد للمسدلمين ا

وال نبل؛ وال يطعنوهم برمحل وال يلربوهم بسيف لال أن يعرفوا المسلمين بكعيدانهم فيقتلدوا مدن سدواهم مدن

المشددركينل ومددا لددم يعلم دوا فددال ينب ددي لهددم أن يقتل دوا أحدددا مددنهم لال أن يعرف دوا المس دلمين مددنهم أو يقدداتلهم
لنسان منهمل فيسير علة المسلمين بسيف أو برمح فزنه ال بكت حينئذ بقتله مسلما كان أو مشركا.

3
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المعتمد في المذهب الحنفي هو أنه لذا تترت الكفار بالمسلمين أو باألسارى لدم يكدف المسدلمون
عددن رم دديهمل ألن ذلد دك ي ددؤدي لل ددة أن يتخ ددذوا ذريع ددة لل ددة لبط ددال قت ددالهم أص ددال ولك ددن يقص دددون الكف ددار
بددالرمي ألن المسددلم ال يجددوز قصدددا بالقتددل فددزذا تعددذر التمييددز فعددال قصدددنا الكددافرين بددالرمي فددزن أصدديب
أحد من المسلمين الذين تترت بهم الكفار فال نلمنه.1
الفرع الثالث :عرض أدلة الفقهاء.
أو ال :أدلة اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه
استدل اإلمام أبي حنيفة وصاحباا علة قولهم باألدلة اآلتية:
ا
أن النبي – ص– أمر بقطع نخيل بني النلير فش ا ذلك عليهم حتة نادوا ما
 .1بما ذكرا الزهري " :ا

كن ترلة الفساد يا أبا القاسمل فما بال النخيل تقطع" 2.فكنزل اهلل تعالةَ [ :والَ يَعَ ْؤونَ َك ْو ِط ً
يَ ِغيظْ ا ْل ْمفَّ َر].3

 .2أمر الرسول ص – بقطع النخيل بخيبر ،حتى أتاه عمر بن الخطاب – رضي ا
أليس ا

عنه -فقال:

تعالى وعد لك خيبر؟ فقال :نعم فقال :إذن تقطع نخيلك ونخيل أصحابك فأمر بالكف

عن ذلك ،ولما حاصر ثقيف ا أمر بقطع النخيل والكروم حتى شق ذلك عليهم وجعلوا يقولون
الحبلة ل تحمل إل بعد عشرين سنة فال عيش بعد هذا ،ففي هذا بيان أنهم يذلون بذلك.4
 .3وا ان فيها كبتا وغيظا لهمل وقد أمرنا بذلك قال اهلل تعالةَ [ :والَ يَعَ ْؤونَ َك ْو ِط ً يَ ِغيظ ْ ا ْل ْمفَّ َر].

5

ثاني ا :أدلة الحسن بن زياد على قوله .استدل الحسن على قوله باألمور اآلتية:
كان الحسن بن زياد يقول هذا:
فكمددا لذا لددم يعلددم ذلددكل فددال يحد ادل التحريد والت ري د ل
 لذا علددم اأنده لدديت فددي ذلددك الحصددن أسددير مسددلم ا
التحرز عن قتل المسلم فرضل وتحري حصونهم مبا ل واألخذ بما هو الفرض هو أولة.6
ألن
ا
ا

1

ابن الهمامل فتح القديرل ج5ل ص.447
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ألن اإلقدام علدة قتدل المسدلم حدرامل
أن فيهم مسلما و اأنه يتلف بهذا الصنيع لم ا
يحل له ذلكل ا
 لذا علم ا
1
ألن لإلم ددام أال يقت ددل األس ددارى لمنفع ددة المس ددلمينل فك ددان م ارع دداإ جان ددب
وت ددرك قت ددل الك ددافر ج ددائزل و ا

ألن قتل المسدلم حدرام وقتدل الكدافر مبدا ل والمحدرم مدع
المسلم أولة من هذا الوجهل وقال في البناية :ا

المبا لذا اجتمعا فالرجحان للمحرمل وهو اإلقدام علة قتل المسلمل فيجب االمتنا عنه.

2

وجدداح فددي فددتح القدددير عندده اأن ده قددال" :ال يجددوز رمدديهم فددي صددورإ التتددرت لال لذا كددان فددي الكددف

عن رميهم في هذا الحالة انهزام المسلمينل وهو قول األئمة الثالثة.3

وممن ذهب مذهب الحسن بن زياد أيلا أبو ثور واألوازعي والليد بن سعدل فقد قالوا ال
ا

يجوز رمهيم 4لقول اهلل تعالةَ [ :ولَ ْوال ِر َج ل ُّكؤْ ِكَْونَ َونِ َ
س ء ُّكؤْ ِكََ َ لَّ ْ اَ ْعلَ ْمولْ ْ أَن اَعَؤْولْ ْ
ْصي َب ْم ِّك َْ ْا َّك َع َّمة ِب َغ ْي ِم ِن ْل ِليْه ِْخ َل َّ
أْ فِي َر ْح َم ِت ِه َكن َي َ ء لَ ْو ا ََُيَّلْوا لَ َع ََّ ْبََ الَّ َِينَ
فَت ِ
ن ََابً أَلِي ًم ] 5قال الليد :ترك فتح حصن يقدر علة فتحه أفلل من قتل مسلم ب ير
َكفَ ْموا ِك َْاْ ْ َ
ح ا ل وقال األوازعي كيف يرمون من ال يرونه لنما يرمون أطفال المسلمين.

6

السنة من الدعوإ للة تحريم قتل النفت البريئة ب ير
 اأنه أخذ بمقتلة عموم ما ورد في الكتاب و ا
ح .

7

الفرع الرابع :المناقشة والترجيح.
أولا :رد األحناف على قول الحسن.
رد األحناف قول الحسن بن زياد بقولهم" :لو منعنداهم مدن ذلدك" مدن الرمدي" يتعدذر علديهم قتدال
المشركينل والظهور عليهمل والحصدون قدل مدا تخلدو عدن أسديرل وكمدا ال يح ادل قتدل األسدير ال يح ادل قتدل
ألنهدم
النساح والولدان فيهدال فكدذلك ال يمتندع ذلدك بكدون األسدير فيهدال ولكدنهم يقصددون المشدركين بدذلك ا
1
السرخسيل المبسوطل ج11ل ص.65-64
 .ابن الهمامل فتح القديرل ج3ل ص .244ا
 .2العينيل البناية في شر الهدايةل ج5ل ص .241الكاسانيل بدائع الصنائعل ج7ل ص.111

 .3ابن الهمامل فتح القديرل ج4ل ص.287
 .4ابن قدامةل الم نيل ج9ل ص.231
 .5سورإ الفتحل آية .25

 .6ابن قدامةل الم نيل ج9ل ص.231

7
تبين الحقائ ل ج3ل ص .244المرغينانيل الهدايةل ج5ل ص.449
 .الزيلعيل ا
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1
أن فددي
بالنيددة ا
فزندده يلددزمهم ذلددك ل و ا
لددو قدددروا علددة التمييددز فعددال لددزمهمل وكددذلك لذا قدددروا علددة التمييددز ا

ألن مدائنهم قلاما تخلوا من أسير.2
تعليل الحسن ا
سد لباب الجهاد معهمل ا

وأن الحسدن أخددذ بمقتلدة عمددوم مدا ورد فددي الكتدداب والسدنة مددن الددعوإ للددة تحدريم قتددل الددنفت
3
فتوجدب قتدال
البريئة ب ير ح ا ل وال بد من تخصيص هذا العموم ألن مصلحة المسدلمين تقتلدي ذلدكل ا

المشددركين فددي مثددل هددذا األح دوالل فبعدددم رمدديهم يجترئددون بددذلك علددة المسددلمينل فاللددرر العددام أح د ا

بالدفع من اللرر الخاص.4
ثاني ا :الراجح وسببه.

الرمي .وذلك لآتي:
والراجح واهلل أعلم هو رأي اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه من جواز ا

ألندده مبنددي علددة مصددلحة المسددلمينل فالعمددل بدده ال يعد ادد لل دداح للددنصل واانمددا هددو مسددتثنة مددن
ا

عمومددهل فالقتددال معه دم فددرض واذا تركنددا ذلددك لمددا فعل دوا أدى للددة سددد بدداب القتددال معهددم وألندده يتلددرر
المسلمون بذلك فدزنهم يمتنعدون مدن الرمدي لمدا أنهدم تترسدوا بكطفدال المسدلمين فيجتدرؤن علدة المسدلمين
وربما يصديبون مدنهم لذا تمكندوا مدن الددنو مدن المسدلمين واللدرر مددفو لال أن علدة المسدلم ال ارمدي أن
يقصد به الحربي ألنه لو قدر علة التمييز بين الحربي والمسلم فعال كان ذلك مستحقا عليده فدزذا عجدز
5
أن معارلدة المصدلحة
عن ذلك كدان عليده أن يميدز بقصددا  .وفدي هدذا يقدول علمداح المسدلمين" :واعلدم ا

لل ادنص أو القيددات ال يكددون لال فدي جزئيددا

يعد ادد اعتبارهدا فيهددا اسددتثناح مدن قاعدددإ الددنص أو القيدداتل وال

دزن القواع ددد الثابتددة ب ددالنص أو القيددات ه ددي المعددالم الوال ددحة للددة المقاص ددد
يعد ادد لل دداح لواحد ادد منهم ددال فد ا
تبين في بعض الجزئيا
عيةل فزذا ا
الشر ا

لن العمل بالنص أو القيدات ال يحقاد المصدلحة المقصدودإل بدل
ا

يترجح لفلاؤا للة مفسدا وجب استثناح هذا الجزئيدا
ا

فدي ألدي الحددود تحقيقدا للمصدلحة المشدروعةل

فزندده
وبقددي الددنص أو القيددات قائمددا فيمددا عددداهال كمددا لددو أشددرف لنسددان أو جماعددة علددة المددو جوعددا ا

1
السرخسيل المبسوطل ج11ل ص .32المرغينانيل الهدايةل ج5ل ص .449الكاسانيل بدائع الصنائعل ج7ل ص.111
 .ا
2
السرخسيل المبسوطل ج11ل ص .65الكاسانيل
 .المرغينانيل الهدايةل ج5ل ص .449الزيلعيل تبين الحقائ ل ج3ل ص .244ا

بدائع الصنائعل ج7ل ص.111-111

3
السرخسي .المبسوطل ج11ل ص .65المرغينانيل الهدايةل ج5ل ص .449الكاسانيل
 .الزيلعيل تبيان الحقائ ل ج3ل ص .244ا

بدائع الصنائعل ج7ل ص.111

4
السرخسيل المبسوطل ج11ل ص .65الكاسانيل
 .الزيلعيل ا
تبين الحقائ ل ج3ل ص .244المرغينانيل الهدايةل ج2ل ص .449ا
بدائع الصنائعل ج7ل ص.111
5

السرخسيل المبسوطل ج11ل ص.65
ا
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يجب لطعامهم من مال ال ير عنوإل مع وجوب دفع المثل أو القيمدة عندد القددرإل وفدي هدذا اعتدداح علدة
لكندده اسدتثنة لعدارض فددي مسدكلة جزئيدة ال يبطددل القاعددإ العامدة التددي تحدرم العددوان علددة
حرمدة المدالل ا

أموال النات في كل حال".1

المطلب السابع :ل غنيمة إل لمن لقي قتا ال وحضر الموقعة:
وقسمته إلى خمسة فروع:
الفرع األول :معنى الغنيمة لغة واصطالح ا
الغنيمة لغة :جمعها غنائمل والم انم جمع م نم باللم االسم وبالفتح المصدرل يقدال فدالن يت ادنم األمدر
أي يحرص عليه كما يحرص علة ال نيمة وال نائم أخذ ال نيمة والجمع ال انمون.2

الغنيمة اصطالح ا :هي اسم المدال المدكخوذ عندوإ وقهد ار بزيجداف الخيدل والركداب ولدم يوجدد لحصدوله فدي
أيديهم ب ير قتال.

3

الفرع الثاني :تصوير المسألة:
أن رجددال لح د بالمسددلمين بعددد أن غنمدوا ال نيمددة األولددةل ثددم لقددي قتدداال معهددم مددن
صــورة المســألة :لددو ا
الثانية أيشركهم في األولة والثانية أم في الثانية فقط؟

4

الفرع الثالث :عرض أقوال الفقهاء.
فلمدا بل دده
قدال أبدو حنيفدة وأبددو يوسدف :لدو ا
أن تدداج ار مدن المسدلمين كددان قدد دخدل الحددرب بكمدان ا

أن رجدال مدن أهدل العسدكر جداح مسدلما مدع رجدل مدن أهدل
أن المسلمين قد غنمدوا لحد بهدمل وكدذلك لدو ا
ا

العسددكر يخدمدده أعت د غالمددا لدده بعددد مددا غنم دوا لددم يسددهم لدده فددي ال نيمددة لال أن يلق دوا بعددد ذلددك قتدداال
أن رجددال واح دددا مددن المطوع ددة أو غيددرهم أو اثن ددين لح د بعس ددكر المسددلمين بع دددما
في نم دوال وكددذلك ل ددو ا
أن أسي ار في أيددي المشدركين قدد أسدروا قبدل هدذا ال دزوإ ثدم غدنم
غنموال وهم في دار الحربل وكذلك لو ا

المسددلمون فاس ددتنقذوال أو أفل د

أن رج ددال ارت د ادد
م ددنهم بع دددما غنم دوا أو ص ددار مددع المس ددلمينل وك ددذلك لددو ا

 .1حسب اهللل عليل أصول التشريع اإلسالميل ص181 -179ل مطبعة دار المعارفل مصرل ط4ل 1391ل 1971م.
 .2ابن منظورل لسان العربل مادإ (غنم)ل المعجم الوسيطل ج2ل ص66ل مادإ (غنم).

 .3الكاسانيل بدائع الصنائعل ج7ل ص .117ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج4ل ص.137

4
تبين الحقائ ل ج3ل ص.251
 .الكاسانيل بدائع الصنائعل ج7ل ص .126المرغينانيل الهدايةل ج2ل ص .143الزيلعيل ا
السرخسيل المبسوطل ج11ل ص.46-45
ا
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ولح د بدددار الحددرب ثددم أن المسددلمين غنم دوا فددي دار الحددرب غنيمددة فرجددع المرتددد للددة اإلسددالم ولح د
بهم.

1

أن كددل مدن لحقهددم قبدل قسددمة ال نيمددة
يتب ادين ممددا سدب ل ان الشدديخان أبدا حنيفددة وأبدا يوسددف قدالوا ا

األولة أو خروجها للة دار اإلسالم ثم لقي قتاال في ال نيمة الثانية يشارك في ال نيمتين معا.

أما الحسن بن زياد قال :ل ان ال نيمة ال يشدارك فيهدا لال مدن حلدر الموقعدة وشدارك فدي القتدالل

فزن كل ما ذكدر فدي هدذا الصدور السدابقة ال يشدارك لال فدي الثانيدة فقدطل فقدال 2الحسدن:
وبناح علة هذا ا

ممدن سددمينا للدة أن يلقدوا قتداالل وهددو
"ال يشدرك المسدلمين الددذين غنمدوا أحد ادد فمدن لحد بهدم بعدد ال نيمددة ا
معهم في نموا فيشركهم في ال نيمة األخيرإ خاصة وال يشركهم في األولة التي لم يحلرها".3

الفرع الرابع :عرض أدلة الفقهاء.
أو ال :أدلة اإلمام أبي حنيفة وصاحبه.
دتدل اإلمدام أبددي حنيفدة وصدداحبه علدة قددولهم النده يشدداركهم ال نيمتدين معددال أل ان العبدرإ عندددهم
اس ا

في تقسيم ال نائم تكون لما في تقسيمها أو في لحرازها للة دار السالم.4

ثاني ا :أدلة الحسن بن زياد:
أن ال نيمددة ال يشددارك فيهددا لال مددن حلددر الموقعددة وشددارك
اسد ا
دتدل الحسددن بددن زيدداد علددة قولدده :ا

في القتال باألدلة اآلتية:

 .1المرغينانيل الهدايةل ج2ل ص .144 -143ابن نجيمل البحر الرائ ل 5ل ص.95

 .2الزيلعيل تبيان الحقائ ل ج3ل ص .251المرغينانيل الهدايةل ج2ل ص .144 -143الطبريل اختالف الفقهاحل ص.76-75
الكاسانيل بدائع الصنائعل ج7ل ص.126

3
تبين الحقائ ل ج3ل ص .251المرغينانيل الهدايةل ج2ل ص .144 -143ابن نجيمل البحر الرائ ل ج5ل ص.95
 .الزيلعيل ا
4
تبين الحقائ ل ج3ل ص .251ابن نجيمل البحر الرائ ل ج5ل
 .ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل ج4ل ص .141الزيلعيل ا

السرخسي المبسوطل ج11ل ص.46
ص .92ا
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أ .ما رواا أبو هريرإ – رلي اهلل عنه -عن لبان بن سعيد بن العاص 1وأصحابه عندما قدموا علة
رسول اهلل – ص– بخيبر بعد أن فتحهال فقال أبان :اقسم لنا يا رسول اهللل فقال رسول اهلل -ص-
"اجلت يا أبان ولم يقسم لهل رسول اهلل – ص.-

2

ب .ما رواا طار بن شهاب 3من أن أهل البصرإ غزوا نهاوند 4فكمرهم أهل الكوفةل فكتب في ذلك
للة عمر – رلي اهلل عنه – فكتب عمر" :أن ال نيمة لمن شهد الوقعة".5
الفرع الخامس :الراجح وسببه.
أن ال نيمدة تكدون لمدن شدارك فدي القتدال وحلدر
الراجح واهلل أعلم هو قول الحسن بن زيدادل مدن ا

وممدا يؤيدد هدذا مدا
المعركةل ا
فكل من لح بالمسلمين في دار الحرب ال نصيب له فيها لذا لم يل قتاالل ا

رواا أبو هريرإ وطار بن شهاب .وبهذا قال أكثر أهل العلم.6

 .1أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مناف القرشيل األمويل قال البخاري وأبو حاتم الرازي وابن حيان :له صحبةل وكان
أبوا من أكابر قريحل وله أوالد نجباحل أسلم منهم قديما خالد وعمر .العسقالنيل اإلصابة في تمييز الصحابةل ج1ل ص.16
ابن عبد البرل االستيعابل ج1ل ص.62

 .2أبو داوودل سنن أبي داوودل كتاب الجهادل باب فيمن جاح بعد ال نيمة ال سهم له .ج3ل ص73ل حديد رقم  .272قال أبو
داود مصنف هذا الكتاب أن األحاديد التي في كتابه هي أصح ما عرف في الباب.

 .3طار بن شهابل األسلميل البجليل األحمسيل رأى النبي صلاة اهلل عليه وسلم وغ از في خالفة أبي بكر الصدي ل كنيته أبو
عبد اهللل ما

4

سنة ثالد وثمانينل البستيل الثقا ل 3ل ص .211العسقالنيل اإلصابةل ج3ل ص..511

 .نهاوند بفتح النون األولة والواو مفتوحةل هي مدينة ع ظيمة في قبلة همذانل سمي

نهاوندل ألنهم وجدوها كما هيل يقال أنها

من بناح نو عليه السالمل ياقو الحمويل معجم البلدانل ج5ل ص.113الزبيديل تاج العروتل ج9ل ص.245

5
6

البيهقيل سنن البيهقي الكبرىل ج9ل ص 1ل كتاب السيرل باب ال نيمة لمن شهد الوقعةل حديد رقم ( .)17733

الكاسانيل بدائع الصنائعل ج7ل ص.127
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الخاتمة:
أهم النتائش التي توصل

لليها من خالل دراستي السابقة هي:

 .1أن المجتمددع فددي عصددر الحسددن بددن زيدداد كددان خليطددا يتددكلف مددن العددرب اإلصددالح والمدوالي وغيددرهمل
وكان الرقي يشكل طبقة كبيرإ فيه.
 .2أن الحي دداإ الثقافي ددة ف ددي العص ددر العباس ددي األول كاند د

قوي ددة مزدهد درإل حي ددد كاند د

األس ددات ال ارس ددخ

للثقافة اإلسالمية علة مر العصور.
 .3أن الحسدن ع ارقددي أصدال نبطددي نسدبا أنصدداري والح وأن والدتده كاند

سدنة  116ه دل وأنده كددان محبددا

للعلمل مهتما بدراسته منذ ص را.
 .4أن الحسددن كددان حريصددا كددل الحددرص علددة تخ دريش تالميددذ أفددذاذ يدددعون للددة الدددين وفقهدداح يهتمددون
بدراسة الفقهل ونشرا في ربو البالد.
 .5أن الحسن بن زياد لم يتتلمذ لإلمام محمد بن الحسدنل ألن الحسدن بدن زيداد ومحمدد ابدن الحسدن مدن
شيوخ الفقه تولة كل منهما التدريت واإلفتاحل ولم يجلت أحدهما من اآلخدر مجلدت التلميدذل بدل همدا
صدداحبان متعاونددان علددة نشددر الفقدده والعلددم بددين المسددلمينل وقددد أولددح

أن العالقددة بينهمددا كان د

عالقة مصاحبة تتسم بطابع المودإ والتعاون واالحترام.
 .6أن الحسن كان يتمتع بشخصية خلقيدة قويدةل وهدي شخصدية العدالم الدور المتوالدع المعتدز بكرامتدهل
لذلك كرا مجاملة الخلفاح ومحاباتهمل وأنه كان بارعا في السؤال والجدل والنقاح.
 .7أن الحسن جمع باإللافة للة الفقه رواية الحديد وحفظه فكان محدثا جليال.
 .8أن للحسن أصوال فقهية تتف مع أصول لمامه أبي حنيفة.
 .3أن الحسن كان مجتهدال منتسبا توافر له كل أسباب االجتهاد.
آثار في الرواية والتخريش والتفريع.
 .11أن للحسن ا
 .11أن المذهب الحنفي تميز بوجدود عددد مدن التالميدذ المجتهددين الدذين شداركوا اإلمدام فدي تكسديت هدذا
المددذهب ومددن أهددم ه دؤالح التالميددذ :أبددو يوسددف يعقددوب بددن لب دراهيم األنصدداريل ومحمددد بددن الحسددن
الشيباني وزفرين الهذيل والحسن بم زياد اللؤلؤي.
 .12أن الحسددن ك ددان أح ددد أرك ددان المجم ددع الفقه ددي ال ددذي كددان ي أرس دده اإلم ددام أب ددو حنيف ددةل وأن دده ك ددان أح ددد
أصحابه الذين دونوا الكتب.
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 .13أن الص د ار الفكددري الددذي دار بددين الحسددن بددن زيدداد ومعاص دريه مددن الفقهدداح كددان مبنيددا فددي ال الددب
علة االجتهاد واعمال العقل.
 .14أن الحسن كان غيدو ار علدة حددود اهلل شدديد الحدرص علدة ليقاعهدا بدالمجرمين وتنفيدذها فديهم حمايدة
المجتمع اإلسالمي من الفساد والتحلل.
 .15أن المؤرخين اتفقوا أن وفاته كان
 .16ومن حيد المسائل التي ُبحث

عام 214هد اتفاقا يقارب اإلجما .
توصل

للة:

أ .أن الحسن بن زياد يقول أن غسل الجمعة لليوم ال للصالإ .مخالفا في ذلك أئمة المذهب
قول الحسن بن زياد في أنه لليومل وبين

الحنفي الذين قالوا أنه للصالإ .وقد رجح

ثمرإ

االختالف في هذا المسكلة.

ب .يرى الحسن بن زياد وجوب مسح كل الرأت مخالفا في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا
بوجوب مسح الناصية .وقد قدر ذلك بالربعل والذي رحجته هو قول الحسن بن زياد في مسح
جميع الرأت.

أن من كان في السفر ومع رفي له ماحل وليت عندا ثمنه أنه ال يلزمه
 .يرى الحسن بن زياد ا
أن يسكل رفيقهل مخالفا في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا بوجوب سؤاله .والذي رجحته
هو قول الحسن بن زياد .وبين

ثمرإ االختالف في المسكلة.

د .يرى اإلمام الحسن بن زياد أن البسملة آية من آيا
الحنفي الذين قالوا أن البسملة ليس
الحنفي في أنها ليس

من آيا

آية من الفاتحة .والذي رجحته هو قول أئمة المذهب

الفاتحة.

ج .يرى الحسن بن زياد أن آخر وق

العصر يكون لذا أصفر الشمت مخالفا في ذلك أئمة

المذهب الحنفي الذين قالوا أن آخر وق

آخر وق

الفاتحة مخالفا في ذلك أئمة المذهب

العصر هو عند غروب الشمت .والذي رجحته أن

العصر هو غروب الشمت.

 .أن الحسن بن زياد قال" :أن من لم يقف بعرفة حتة طل فجر اليوم العاشر يجب عليه الدم.

مخالفا في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا بعدم وجوب الدم عليه .والذي رجحته هو قول
الحسن بن زياد بوجوب الدم علة من فاته الوقوف في عرفة.

خ .يرى الحسن بن زياد أن المعتبر في التلحية عن المسافر مولع المالك ال مكان األلحيةل
مخالفا في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا :أن المعتبر مكان األلحية ال مكان المالك.
والذي رجحته هو قول الحسن بن زياد في اعتبار مولع المالك.
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د .يرى الحسن بن زياد أن لو أحد الشريكين اشترى بماله وهلك مال اآلخر أن الشركة الواقعة في
هذا المشترى بعد هالك اآلخر هي شركة ملك مخالفا في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا
أنها شركة عقد .والذي رجحته هو قول الحسن بن زياد في أنها شركة ملك.
ذ .ذهب الحسن بن زياد للة أن زيادإ قيمة الهبة دون زيادإ عينها ال يمنع الرجو فيها مخالفا في

ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا بعدم جواز الرجو فيها .والذي رجحته هو قول أئمة

المذهب الحنفي .الذين قالوا بعدم جواز الرجو فيها.
ر .يرى الحسن بن زياد أن للمرأإ الخيار في الكفاحإ الزوجيةل مخالفا في ذلك قول أئمة المذهب
الحنفي الذين قالوا أنه ال خيار لها .والذي رجحته هو قول أئمة المذهب الحنفي.

ز .اتف ائمة األحناف علة أن الجدإ القربة من جهة األم تحجب البعدى من جهة األبل ولكنهم
اختلفوا في القربة من جهة األب هل تحجب البعدى من جهة األمل فذهب الحسن بن زياد للة

أنها ال تحجبهال وذهب أئمة المذهب الحنفي للة أنها تحجبهال والذي رجحته هو قول أئمة
المذهب الحنفي.
ت .يرى الحسن بن زياد أن الموقوف للمفقود وان لم يعلم خبرا يكون لورثتهل مخالفا في ذلك أئمة
المذهب الحنفي الذين قالوا أنه لم يكن لهم شيح من مال المفقود وكان ماله لألحياح من
ورثتهل ويوقف للمفقود حصته من مال مورثه الذي ما

في مدإ االنتظار.

ح .ذهب الحسن بن زياد للة أن كل واحد من ذوي األرحام ينزل منزلة من يدلي به من أصحاب
الفروض أو العصبا  .مخالفا في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا بكن توريد ذوي
األرحام كتوريد العصبا  .والذي رجحته هو قول الحسن بن زياد.

ص .يرى الحسن بن زياد أن الحكم في توريد أعمام األب ألم وعماته وأخواله وخالته من ذوي
األرحامل كالحكم في ميراد أعمام المي

في ظاهر الرواية عن ذلك.

وأخواله وخاالته .وال يوجد رواية عن اإلمام وأصحابه

ض .يرى الحسن بن زياد أن الرجل لذا قذف زوجته في صحته والعنها في مرله ثم ما

أنها

ال ترثه .مخالفا في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا أنها ترثه .والذي رجحته هو قول
الحسن بن زياد.

حد القذفل مخالفا في
ط .أن ال حسن بن زياد قال لذا لم تقبل شهادإ الشهور بزنة متقادم حدود ا
ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا بكنهم ال يحدون .والذي رجحته هو قول الحسن بن زياد.
ظ .يرى الحسن بن زياد جواز لكراا المتهم باللرب لإلقرار بالسرقة .مخالفا في ذلك أئمة المذهب
الحنفي الذين قالوا بعدم جواز لرب المتهم لإلقرار بالسرقة.

 .ذهب الحسن بن زياد للة أن نصاب القطع في جريمة الحرابة أن يكون نصيب كل واحد منهم
عشرين درهما فصاعدال مخالفا في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا أنه لذا أصاب كل
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واحد منهم من المال المصاب عشرإ د ارهم فصاعدا فعليهم الحد .والذي رجحته هو قول أئمة
المذهب الحنفي.
غ .يرى الحسن أن من دخل الحرب راجال فاشترى فرسا أو وهب له فقاتل عليه أعطة سهم
راجلل وان دخل فارسا أعطي سهم فارت .مخالفا في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا لم
يسهم له لال بسهم راجل .والذي رجحته هو قول الحسن بن زياد.

ف .يرى الحسن بن زياد أنه لو حاصر العدو المسلمين وطلب الموادعة علة مال ينب ي لهم أن
يوادعوهم علة أن يؤدوا لليهم في كل سنة ماال معلوما .مخالفا في ذلك أئمة المذهب الحنفي

الذين قالوا يحل للمسلمين أن يوادعوهم علة ذلك لذا خافوا علة أنفسهم .والذي رجحته هو

قول أئمة المذهب الحنفي.
 .يرى الحسن بن زياد أنه لذا تترت األعداح بكسرى المسلمين في أثناح الحرب أنه ال ينب ي
للمسلمين لذا علموا أن في المدينة أو في الحصن مسلمين أن يحرقوا عليهم مدينتهم وال ينصبوا
عليها المنجني  .مخالفا في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا ال بكت أن يرميهم المسلمون
بالمنجني والنشاب والنبل .والذي رجحته هو قول أئمة المذهب الحنفي.
ك .يرى الحسن بن زياد أنه ال غنيمة لال لمن لقي قتاال وحلر الموقعة .مخالفا في ذلك أئمة

المذهب الحنفي الذين قالوا أن كل من لحقهم قبل قسمة ال نيمة األولة أو خروجها للة دار

اإلسالم ثم لقي قتاال في ال نيمة الثانية يشارك في ال نيمتين معا .والذي رجحته هو قول
الحسن بن زياد.
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التوصيات والقتراحات:
 .1علددة األمددة اإلسددالمية أن تفتخددر وتعتددز بعلمائهددال عددن طري د د ارسددة فقههددمل والتعريددف بهددم ود ارسددة
آثارهم كي تطلع األجيال القادمة علة ما خلفوا من آراح.
 .2علدة األمددة اإلسددالمية أن تسددتمر فدي لقامددة المددؤتم ار الفقهيددة سدنويا فددي مختلددف البلدددان اإلسددالمية
ويشترك فيها فقهاح المسلمين لدراسة التراد الفقهي اإلسالمي العري .
 .3عل ددة المس ددلمين ووالإ أم ددورهم ف ددي ال ددبالد العربي ددة واإلس ددالمية االهتم ددام بالشد دريعة اإلس ددالميةل وذل ددك
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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مسرد اآليات:
السورة

رقم اآلية

رقم الصفحة

اآلية

الرقم
.1

“يْ ِمي ْه َّ
س َم”
س َم َوالَ يْ ِمي ْه بِ ْم ْ ا ْلعْ ْ
أْ بِ ْم ْ ا ْليْ ْ

البقرإ.

185

61

.2

ْي”
ص ْماْ ْ فَ َم ا ْ
ستَ ْي َ
“فَإِنْ أْ ْح ِ
س َم ِكنَ ا ْل َاه ِ

البقرإ

136

31

.3

“ َوالَ اَيَ َّم ْمو ْا ا ْل َخبِ َ
يث ِك َْهْ اَْفُِْونَ ”

البقرإ

267

81

.4

“ َو َكن يَ ْمتْ ْم َا فَإِنَّهْ قَِ قَ ْلبْهْ”

البقرإ

283

121

.5

ص ِّو ْر ْك ْ فِي احَ ْر َح ِْ َكيْءَ يَ َ ء ”...
“لْ َو الَّ َِي يْ َ

آل عمران

6

112

.6

س ”...
َيء ِّك َْهْ نَ ْف ً
“فَإِن ِطبْنَ لَ ْم ْ نَن ئ ْ

النساح

4

33

.7

ئ َم َك ء”....
“ َو ِإن َك نْو ْا أَ ْكََ َم ِكن َذ ِل َك فَ ْا ْ ْ

النساح

12

36

.8

سفَم أَ ْو َج َء ”....
ضى أَ ْو َنلَى َ
“ َو ِإن ْكَتْ َّك ْم َ

المائدإ

6

81

.3

“ َوإِ َذا ْحيِّيتْ بِتَ ِحيَّة فَ َحيُّو ْا بِأَ ْحسَنَ ِك َْ َا ”...

النساح

86

33

.11

س ْم ْ ”
“ َوا ْك َ
س ْحو ْا بِ ْمؤْو ِ

المائدإ

6

77ل77ل77

.12

سولَهْ "..
أ َو َر ْ
“ ِإنَّ َم َج َُاء الَّ َِينَ يْ َح ِربْونَ َّ َ

المائدإ

33

124

.13

أ َو َن ْه َّو ْك ْ "
“ا ْْم ِلبْونَ بِ ِه َن ْه َّو ه ِ

األنفال

61

127

.14

" َوالَ يَعَ ْؤونَ َك ْو ِط ً يَ ِغيظْ ا ْل ْمفَّ َر َوالَ يَََ لْونَ "....

التوبة

121

127

.15

ص َوا َع ا ْل َملِ ِك"
" قَ لْو ْا نَ ْفُِ ْه ْ

يوسف

72

111

.16

" إِالَّ َكنْ أْ ْك ِمهَ َوقَ ْلبْهْ ْك ْ
ع َم ِنٌّ بِ ِإلي َم ِن"

النحل

116

123

.17

ستَ ْ
ع َع َم أَ ْللَ َا "
"ا ْ

الكهف

77

82

.18

ئ ْتَ الا ََّخ َََْ َنلَ ْي ِه أَ ْج ًما"
" لَ ْو ِ

الكهف

77

82

" فَ ْق َِ ِفي ِه ِفي ا ْليَ ِّ "

طه

33

115

.13

" َو َك َج َع َل َنلَ ْي ْم ْ ِفي الهِّي ِن ِكنْ َح َمج"

الحش

78

75

.21

"قَ َل فَ ْخ ْم ْج ِك َْ َا فَإِنَّ َك َر ِجي "....

ص

78-77

116

.21

س ء ُّكؤْ ِكََ َ ".....
" َولَ ْوال ِر َج ل ُّكؤْ ِكَْونَ َو ِن َ

الفتح

25

132

.22

" ِإنَّ َم ا ْل ْمؤْ ِكَْونَ إِ ْخ َوة"

الحج ار

11

17

.23

أ أَ ْاَُ ْك ْ "
" إِنَّ أَ ْك َم َك ْم ْ ِنَ َه َّ ِ

الحج ار

13

17

.24

" َكََّّ إِنَّاْ ْ نَن َّربِّ ِا ْ يَ ْو َك َِ لَّ َم ْح ْجوبْونَ "

المطففين

15

118

143

مسرد األحاديث واآلثار
الحديث

الرقم

الصفحة

.1

إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل

74

.2

أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إل الحدود

121

.3

أما أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من .....

88

عليه وسلم – بقطع النخيل بخيبر..... ،

.4

أمر الرسول صلى ا

.5

إن الصعيد الطيب طهور المسلم ،ولو لم يجد الماء .....
يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه

131
81

.6

أن ا

.7

أن قوم ا من الكالعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناس ا من أهل مكة....

121

.8

إنا كنا معه في سفر فنزل لحاجته ،ثم جاء فتوضأ ومسح ...

78

.3

الحج عرفة

88

.11

حق

.11

خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه ....

73

.12

العائد في هبته كالعائد في قيئه

113

.13
.14

" قال ا

على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما ...

83

تعالى قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ...

فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ،بدأ بمقدم رأسه ...
صلى ا

عليه وسلم – يفتتح الصالة بالتكبير ....

75

86
81

.15

كان رسول ا

.16

ل تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى ا

.17

ل تسألوا الناس شيئ ا

83

.18

ل يحل لرجل ان يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها .....

111

.13

ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته

121

.21

مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب ،يقيء فيأكل قيئه

113

.21

مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل.... ،

111

.22

من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر

87

.23

من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع...

75

وليس في وجهه مزعة لحم...

144

85
84

.24

من أنه كان يغتسل من أربع :من الجنابة ويوم الجمعة ..

75

.25

من توضأ يوم ا لجمعة فبها ونعمت ،ومن اغتسل فالغسل أفضل

74

.26

من ذبح قبل الصالة ،فقنما يذبح لنفسه ،ومن ذبح بعد الصالة....

31

.27

من ستر أخاه المسلم في الدنيا فلم يفضحه ستره ا

.28

من فاته عرفه بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة ،وعليه الحج من قابل

83

.23

من وهب هبة ،فهو أحق بها ،ما لم يثبت منها

111

.31

الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها

111

.31

وقت صالة العصر ما لم تصفر الشمس

87
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يوم القيامة

121

مسرد األعالم
العلم

الرقم

الصفحة

.1

أبان بن سعيد بن العاص

136

.2

أبو الحسن الكرخي

85

.3

أبو زهرإ

47

.4

أحمد بن عبد الحميد

24

.5

أزهر بن عبداهلل الحرازي

121

.6

أسد بن الف ار

71

.7

االعمح

31

.8

برهان االسالم الزرنوجي

17

.3

ثوبان

83

.11

الدهلوي

55

.11

زيد بن ثاب

.12

سعيد بن المسيب

62

.13

سهل بن سعد بن مالك األنصاري

26

.14

شعبة بن الحجاج

14

.15

طار بن شهاب االسلمي

136

.16

عافية بن يزيد االودي الكوفي

13

.17

عامر بن شراحيل الشعبي

27

.18

عامر بن واثلة بن عبد اهلل الكناني

26

.13

عبد اهلل بن عبات

62

.21

عبداهلل بن أبي أوفة

25

.21

عبداهلل بن شبرمة القالي

14

.22

عبداهلل بن علي

7

.23

عبداهلل بن مسعود بن غافل

61

61

بن اللحاك

146

.24

عروإ بن الزبير

62

.25

علي بن الجعد الجوهري

35

.26

مالك بن م ول البجلي

27

.27

محمد بن لسحا بن يسار

31

.28

عبد اهلل محمد بن سماعه

33

.23

محمد بن شجا

41

.31

مسعر بن كدام بن ظهير

28

.31

معاذ بن جبل األنصاري

43

.32

الم يرإ بن شعبة

78

.33

مقاتل بن سليمان بن بشير

14

.34

نافع بن هرمز

11

.35

النلر بن شميل المازني

28

.36

النعمان بن بشير

121

.37

هشام بن عبداهلل الرازي

33

.38

هشام بن عروإ بن الزبير

34

.33

هالل بن يحية بن مسلم

56

.41

واصل بن عطاح

14

.41

يحية بن عبداهلل بن الحسن

8

.42

يزيد بن عمرو بن هبيرإ

7

.43

يوسف بن خالد السمتي

56
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مسرد المصطلحات
المصطلح

الرقم

الصفحة

.1

االجتهاد

61

.2

اإلجما

51

.3

االستصحاب

53

.4

الجدري

5

.5

الحميمة

5

.6

خبر اآلحاد

51

.7

الر

12

.8

الرقة

22

.3

السنة المتواترإ

51

 .11السنة المشهورإ

51

 .11ظاهر الرواية

33

 .12العرف

53

 .13العلة

52

 .14القيات

52

 .15كتاب اختالف ابي حنيفة

64

 .16كتب االثار

64

 .17كشف الظنون

32

 .18الكالعيين

121

 .13معجم المؤلفين

17

 .21الموالي

11

 .21الموطك

33

 .22النبط

16

 .23نهاوند

136
148

 .24النوازل

64

 .25الهاشمية

4

 .26الواقعا

64

149

مسرد المصادر والمراجع.
القرآن الكريم.
 .1لبراهيم مصطفةل أحمد الزيدا ل حامدد عبدد القدادرل محمدد النجدارل دار الددعوإل مجمدع الل دة العربيدةل
المعجم الوسيط.
 .2أحمدل مسند أحمدل مؤسسة قرطبةل مصر.
 .3األشقرل عمر سليمان وعبد اهللل المدخل إلى الشريعة اإلسالميةل دار النفائتل العبدليل
األردنل1425هدل  2115م.
 .4األصبحيل مالك بن أنتل موطأ مالكل تحقي ل محمد فؤادل دار لحياح التراد العربيل مصر.
 .5األصبهانيل أبو نعيم أحمد بن عبد اهللل حلية األولياءل دار الكتاب العربيل بيرو ل ط4ل
1415هد.
 .6األصبهانيل أحمد بن علي بن منجويةل رجال مسلم ل تحقي ل عبد اهلل اللثيل دار المعرفةل
بيرو ل ط1ل 1417هد.

 .7األصبهانيل محمد بن لسحا بن مندإل فتح اللباب في الكنى واأللقابل مكتبة الكوثرل السعوديةل
ط1ل 1417هدل 1336م.
 .8اآلمديل علي بن محمدل أبو الحسنل اإلحكامل تحقي سيد الجميليل دار الكتاب العربيل بيرو ل
ط1ل  1414هد.
 .3أمير الحاجل التقرير والتحبيرل دار الفكرل بيرو ل1417هد.
 .11أمينل فجر اإلسالمل مطبعة لجنة التكليف والترجمة والنشرل القاهرإل ط4ل 1361هدل 1341م.
 .11األندلسيل أبو عبيدل عبد اهلل بن عبد العزيزل معجم ما استعجمل تحقي ل مصطفة السقال عالم
الكتبل بيرو ل 1413هدل ط.3
 .12البخاريل عالح الدين عبد العزيز بن أحمدل كشف األسرارل تحقي ل عبد اهلل محمود عمرل دار
الكتب العلميةل بيرو ل 1418هدل1337م.
 .13البستيل محمد بن حيان بن أحمدل أبو حاتم التميميل مشاهير علماء األمصارل تحقي ل فال
يشهرل دار الكتب العلميةل بيرو ل1353م.
 .14البستيل محمد بن حيان بن أحمدل الثقاتل تحقي ل شرف الدين أحمدل دار الفكرل ط1ل 1375مل
1335هد.
 .15الب داديل أحمد علي الخطيبل تاريخ بغدادل دار الكتب العلميةل بيرو ل لبنان.
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 .16البهوتيل منصور بن يونتل بن ادريتل كشاف القناعل تحقي

هالل مصيلحيل دار الفكرل

بيرو ل  1412هد.
 .17البيهقيل أحمد بن الحسن بن علي بن موسةل أبو بكرل سنن البيهقيل تحقي محمد عبد القادر
عطال مكتبة دار البازل مكة المكرمةل  1414هدل 1994م.
 .18الترمذيل محمد بن عيسة أبو عيسةل سنن الترمذيل تحقي ل أحمد محمد شاكر وآخرونل دار
لحياح التراد العربيل بيرو .
 .13التميميل عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن أدريتل أبو محمد الرازيل الجرح والتعديلل دار
لحياح التراد العربيل بيرو ل ط1ل 1352م1271-هد.

 .21ابن تيميةل تقي الدينل مجموع فتاوى ابن تيميةل مجمع الملك فهدل 1416هدل 1995م.
 .21الجرجانيل عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن محمدل الكامل في ضعفاء الرجالل تحقي ل يحية
مختار غزاويل دار الفكرل بيرو ل ط3ل 1388ل 1413هد.
 .22الجرجانيل علي بن محمد بن عليل التعريفاتل تحقي لبراهيم األنباريل دار الكتاب العربيل
بيرو ل ط1ل  1415هد.
 .23الجصاصل أحمد بن علي الرازيل أبو بكرل أحكام القرآنل تحقي ل محمد الصاد قمحاويل دار
لحياح التراد العربيل بيرو ل1415هد.
 .24الجعفريل محمد بن لسماعيل بن لبراهيمل أبو عبد اهللل التاريخ الكبيرل تحقي ل هاشم الندويل دار
الفكر.
 .25ابن الجوزيل أبو الفرجل عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيل الضعفاء والمتروكينل تحقي ل
عبد اهلل القاليل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط1ل 1416هد.
 .26ابن الجوزيل أبو الفرجل عبد الرحمن بن عليل األذكياء ،مؤسسة الريانل 2117م.
 .27أبو حاتمل محمد بن لدريتل أبو محمد الرازيل الجرح والتعديلل دار لحياح التراد العربيل
بيرو ل ط1ل 1352مل 1271هد.
 .28حاجي خليفةل مصطفة بن عبد اهلل القسطنطينيل الروحي الحنفيل كشف الظلمل دار الكتب
العلميةل بيرو ل 1332مل  1413هد.
 .23حبانل محمد بن خلفل أخبار القضاةل عالم الكتبل بيرو .
 .31ابن حجرل أبو الفللل أحمد بن علي بن حجرل تقريب التهذيبل تحقي ل محمد عوامةل دار
الرشيدل سوريال ط1ل 1416هدل 1386م.
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 .31ابن حجرل أحمد بن عليل أبو الفلل العسقالنيل لسان الميزانل تحقي ل دائرإ المعرفة الهند
النظامية.
 .32ابن حجرل أحمد بن عليل أبو الفللل فتح الباريل تحقي محب الدين الخطيبل دار المعرفةل
بيرو .
 .33ابن حجرل اإلصابة في تمييز الصحابةل تحقي

محمد البجاويل دار الجيلل بيرو ل ط1ل

 1412هد ل 1332م.
 .34ابن حجرل تهذيب التهذيبل دار الفكرل بيرو ل ط1ل 1384مل 1414هد.
 .35الحجيالنل عبد العزيز بن محمد بن عبد اهللل تعريف الطلبة بمصنفات فقهاء المذاهب األربعةل
الدار المتخصصةل الرياضل دار صفاح للنشرل عمانل 1431هدل  2113م.
 .36ابن حزمل علي بن أحمد بن سعيدل أبو محمدل المحلىل تحقي لجنة لحياح التراد العربي.
 .37حسب اهللل عليل أصول التشريع اإلسالميل مطبعة دار المعارفل مصرل ط4ل  1331هدل
 1371م.
 .38أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصريل المعتمدل تحقي

خليل الميتل دار الكتب

العلميةل بيرو ل ط1ل  1413هد.
 .39الحصكفيل الدر المختارل دار الفكرل بيرو ل ط2ل 1336هد.
 .41الحمويل ياقو بن عبد اهللل أبو عبد اهللل معجم البلدانل دار الفكرلبيرو .
 .41الحميديل محمد بن فتو ل الجمع بين الصحيحينل تحقي ل علي حسين البوابل دار ابن حزمل
لبنانل بيرو ل ط2ل 1423هدل  2112م.
.42

ابن الحنائيل عالح الدين جلبي بن أمر اهلل بن عبد القادر الحميديل طبقات الحنفيةل اعتناحل

سفيان بن عايح بن محمد وفرات بن خليل مشعلل دار ابن الجوزيل عمانل 1425هد.
 .43الحنبليل عبد الحي بن أحمد بن محمد العكريل شذرات الذهبل تحقي ل عبد القادر األرناؤط-
محمود األرناؤطل دار بن كثيرل دمش ل ط1ل 1416هد.
 .44الحنفيل مصطفة بن عبد اهلل القسطنطيني الحنفيل هدية العارفينل أسماح الكتب والمؤلفين وآثار
المصنفينل دار الكتب العلميةل بيرو ل 1332مل 1413هد.
 .45ابن خزيمةل محمد بن اسحا بن خزيمةل صحيح ابن خزيمةل تحقي ل محمد مصطفة األعظميل
المكتب اإلسالميل بيرو ل  1331هدل  1371م.
 .46الخلريل محمد بن عفيف الباجوريل تاريخ التشريع اإلسالميل دار لحياح الكتب العربيةل
1321م.
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 .47الخلريل محمدل الدولة العباسيةل دار المعرفةل بيرو ل ط2ل 1417هدل 1336م.
 .48الخطيبل أبي العباتل أحمد بن حسن بن عليل الوفياتل تحقي ل عادل نويهضل دار اإلقامة
الجديدإل بيرو ل ط2ل 1378م.
 .43ابن خلدونل عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الجلرميل تاريخ ابن خلدونل دار القلمل بيرو ل
ط5ل 1384م.
 .51ابن خلكانل أبو العباتل شمت الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرل وفيات األعيان وأنباء الزمانل
تحقي ل لحسان عباتل دار الثقافةل لبنان.
 .51الدار قطنيل علي بن عمرل سنن الدار قطنيل دار المعرفةل بيرو ل 1366م.
 .52الداوديل أحمد بن محمد األدنويل طبقات المفسرينل تحقي ل سليمان بن صالح ال ربيل مكتبة
العلوم والحكمل السعوديةل ط1ل 1417هدل 1337م.

 .53الدبوسيل أبي زيدل عبد اهلل عمر بن عيسةل تأسيس النظرل دار ابن زيدونل بيرو ل مكتبة
األزهريةل القاهرإ.
 .54الدرديرل سيدي أحمدل أبو البركا ل الشر الكبيرل دار الفكر بيرو .
 .55الدسوقيل محمد عرفةل حاشية الدسوقيل تحقي محمد عليحل دار الفكرل بيرو .
 .56الدسوقيل محمدل اإلمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه اإلسالميل دار الثقافةل
الدوحةل قطرل ط1ل 1417هدل 1387م.
 .57الدهلويل أحمد بن عبد الرحيمل اإلنصاف في بيان سبب الختالف في األحكام الفقهيةل مقدمة
الكتابل المطبعة السلفيةل القاهرإل 1358هد.

 .58الذهبيل أبو عبد اهللل شمت الدين محمدل تذكرة الحفاظل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط.1
 .53الذهبيل احمد بن علي بن حجرل أبو الفلل العسقالنيل تقريب التهذيبل تحقي ل محمد بن
عوامةل دار الرشيدل سوريال ط1ل 1386مل 1416هد.

 .61الذهبيل شمت الدين محمد بن أحمد بن عثمانل العبر في خبر من غبرل تحقي ل صال الدين
المنجد .مطبعة حكومة الكوي ل الكوي ل ط2ل 1384م.
 .61الذهبيل شمت الدين محمد بن أحمد بن عثمانل المغني في الضعفاءل تحقي ل نور الدين عنز.
 .62الذهبيل شمت الدين محمد بن أحمد بن عثمانل تاريخ اإلسالمل تحقي عمر عبد السالم تدمريل
دار الكتاب العربيل بيرو ل ط1ل 1417هدل 1387م.

 .63الذهبيل شمت الدين محمد بن أحمدل ميزان العتدال ل تحقي
الموجودل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط1ل 1335م.
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محمد عوض وعادل أحمد عبد

 .64ال ذهبيل محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز بن عبد اهلل التركمانيل المقتنى في سرد الكنىل
تحقي ل محمد صالح عبد العزيزل الجامعة اإلسالميةل المدينة المنورإل  1418هد.
 .65الذهبيل محمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد اهللل سير أعالم النبالءل تحقي شعيب األرناؤوطل
ومحمد نعيم العرقسوسي .مؤسسة الرسالةل بيرو ل ط3ل 1413هد.
 .66الذهبيل ميزان العتدال في نقد الرجالل تحقي ل محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود.
 .67ابن رشدل محمد بن أحمد بن محمد بن رشدل أبو الوليدل بداية المجتهدل دار الفكرل بيرو .
 .68الرازيل محمد بن أبي بكر بن عبد القادرل مختار الصحاحل تحقي ل محمود خاطرل مكتبة
لبنانل بيرو ل ط جديدإل 1335مل  1415هد.
 .63زادال عبد اللطيف بن محمد رياضل مفتاح السعادةل تحقي محمد التونجيل دار الفكرل دمش ل
ط3ل 1413هدل 1383م.

 .71الزبيديل أبي بكر بن علي بن محمدل الجوهرة النيرةل شر مختصر القدوري في فرو الحنفيةل
تحقي ل لليات قبالنل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط1ل 1427هد2116 /م.
 .71الزبيديل محمد مرتلة الحسينيل تاج العروسل ط 2ل تحقي ل مجموعة من المختصينل دار
الهداية.
 .72الزركشديل بددر الددين محمددل البحــر المحـيط فـي أصـول الفقــهل تحقيد محمدد محمدد ناصددرل دار
الكتب العلميةل بيرو ل ط1ل  1421هدل 2111م.

 .73الزركليل خير الدينل األعالمل دار العلم للماليينل بيرو ل ط 13ل 1338م.
 .74الزرنوجيل برهان الدينل تعليم المتعلم طريق التعلمل تحقي ل مصطفة عاشورل مكتبة القرآنل
القاهرإ.
 .75ابن زكريال أبو الحسنل أحمد بن فارتل مقاييس اللغةل تحقي ل عبد السالم محمد هارونل دار
الجيلل بيرو ل لبنانل ط2ل 1421هدل 1333م.
 .76أبو زهرإل محمدل أصول الفقهل الفكر العربيل القاهرإل  1337م.
 .77أبو زهرإل محمدل تاريخ المذاهب اإلسالميةل دار الفكر العربيل القاهرإل 1336م.
 .78الزيا

ورفاقهل لبراهيم مصطفةل المعجم الوسيطل تحقي مجمع الل ة العربيةل دار الدعوإ.

 .73زيدانل عبد الكريمل المدخل لدراسة الشريعة اإلسالميةل مكتبة القدتل دار الوفاحل  1412هدل
1132مل 1332م .
 .81الزيلعيل فخر الدين عثمان بن عليل تبيين الحقائقل دار الكتب اإلسالميل القاهرإل 1313هد.
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 .81السجستانيل سليمان بن األشعدل سنن أبي داودل تحقي ل محمد محيي الدين عبد الحميدل دار
الفكرل بيرو .
سرخسيل محمد بن أحمد بن أبي سهلل أصول السرخسيل دار المعرفةل بيرو .
 .82ال ا

 .83ابن سعدل محمد بن سعد بن منيعل أبو عبد اهلل البصيري الزهريل طبقات ابن سعدل دار صادرل
بيرو .
 .84أبو السعودل محمد بن علي المصريل حاشية أبي السعود المسماة فتح المعين على شرح الكنزل
مطبعة جمعية المعارف المصريةل ط1ل  1287هد.
 .85السمرقنديل عالح الدينل تحفة الفقهاءل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط6ل 1384مل 1415هد.
 .86السمعانيل أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميميل األنسابل تحقي ل عبد اهلل
عمر الباروديل دار الفكرل بيرو ل ط1ل 1338م.
 .87السمعانيل منصور بن محمد بن عبد الجبارل قواطع األدلة في األصولل تحقي ل محمد حسن
محمد حسن لسماعيل الشافعيل دار الكتب العلميةل بيرو ل 1418هدل 1337م.
 .88السيواسيل عبد الرحمن بن أبي بكرل طبقات الحفاظل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط1ل
1413هد.
 .83السيواسيل كمال الدين محمد بن عبد الواحدل شرح فتح القديرل دار الفكرل بيرو ل ط.2
 .31السيوطيل أبو الفلل عبد الرحمن بالل الدينل معجم تقاليد العلومل تحقي ل محمد لبراهيم
عبادإل مكتبة اآلدابل القاهرإل مصرل ط1ل 1424هدل 2114م.
 .31السيوطيل عبد الرحمن بن أبي بكرل تاريخ الخلفاءل مطبعة السعادإل مصرل طل 1371هدل
1352م.
 .32الشافعيل محمد بن لدريتل مسند الشافعيل دار الكتب العلميةل بيرو .
 .33شلبيل شهاب الدين احمد بن يونتل حاشية الشلبي على هامش تبين الحقائقل ط1ل
1313هد.
 .34شلبيل محمد مصطفةل المدخل في التعريف بالفقه اإلسالمي وقواعد الملكية والعقود فيهل دار
النهلة العربيةل بيرو ل 1415هدل 1385م.
 .35الشهرستانيل محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمدل الملل والنحلل تحقي ل محمد سيد
كيالنيل دار المعرفةل بيرو ل 1414هد.
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 .36الشوكانيل إرشاد الفحول ل تحقي ل محمد سعيد البدري أبو مصعبل دار الفكرل بيرو ل ط1ل
1412هدل 1332م.
 .37الشيباني أبو الحسن علي بن أبي الكرم بن محمد بن عبد الكريمل الكامل في التاريخل تحقي ل
عبد اهلل القاليل دار الكتب العلميةل بيرو ل ط2ل  1415هد.
 .38الشيبانيل أحمد بن حنبلل مسند أحمد بن حنبلل مؤسسة قرطبةل مصر.
.99

ابددن أبددي شدديبةل عبددد اهلل بددن محمدددل مصـــنف ابـــن أبـــي شـــيبةل تحقي د ل كمددال يوسددفل مكتبددة

الرشدل الرياضل ط1ل .1419
 .111الشيخ نظام وجماعة من علماح الهندل الفتاوى الهندية ،دار الفكرل  1411هدل  1331م.
 .111الشيرازيل لبراهيم بن علي بن يوسفل أبو لسحا ل طبقات الفقهاءل تحقي ل خليل الميتل دار
القلمل بيرو .
 .112الصاغرجيل أسعد محمد سعيدل الفقه الحنفي وأدلته ل مكتبة ال زاليل دمش

ودار الفيحاحل

بيرو ل ط1ل 1421هدل 1999م.
 .113الصفديل صال

الدين أيبكل الوافي بالوفياتل تحقي

أحمد األرناؤوطل دار لحياح الترادل

بيرو ل  1421هدل 2111م.
 .114ابن الصال ل تقي الدينل أبو عمرول طبقات الفقهاء الشافعيةل تحقي ل محي الدين علة
نجيبل دار البشائر اإلسالميةل بيرو ل ط1ل 1332م.

 .115الصيمريل حسن بن عليل أخبار أبي حنيفةل عالم الكتبل بيرو ل ط2ل 1415هدل 1385م.
 .116الصيمريل حسن بن عليل أخبار أبي حنيفةل عالم الكتبل بيرو ل ط2ل 1385م.
 .117الطبريل أبو جعفرل محمد بن جريرل تاريخ الطبريل دار الكتب العلميةل بيرو .
 .118طهمازل عبد الحميد محمودل الفقه الحنفي في ثوبه الجديدل دار القلمل دمش ل والدار الشاميةل
بيرو ل ط1ل 1413هدل 1338م.
 .113ابن عابدينل حاشية ابن عابدينل دار الفكر للطباعة والنشرل بيرو ل 1421هدل 2111م.
 .111عاشورل أحمد عيسةل الفقه الميسر في العبادات والمعامالتل مكتبة القرآنل القاهرإ.
 .111ابن عبد البرل يوسف بن عبد اهلل بن محمدل ابن عبد اهللل يوسف بن عبد اهلل بن محمدل
الستيعابل تحقي ل علي محمد البجاويل دار الجيلل بيرو ل ط1ل 1412هد.

 .112عبيدا ل رافع محمد الفندديل فقه العبادات على مذهب أبي حنيفة النعمانل دار الكتداب الثقدافيل
األردنل 1424هدل 2113م.
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 .113أبو عبيهل طه عبد المقصود عبد الحميدل الحضارة اإلسالميةل دار الكتب العلميةل بيرو ل
2114مل 1424هد.
 .114عزامل خالدل موسوعة التاريخ اإلسالميل دار أسامة للنشر والتوزيعل عمانل األردنل ط1ل
2113م.
 .115العس ددقالنيل أحم ددد ب ددن عل ددي ب ددن حج ددرل أب ددو الفل ددل العس ددقالنيل لســـان الميـــزانل تحقيد د دائد درإ
توفة األعلمي للمطبوعا ل بيرو ل ط1ل 1386ل 1413هد.
المعرفة الهند النظاميةل مؤسسة ا
 .116علي الخفيفل محاضرات في أسباب اختالف الفقهاءل دار الفكر العربيل القاهرإل ط2ل 1416
هدل 1336م.
 .117ال ُعمريل علي محمدل ا لخالف بين أبي حنيفة وأصحابه وموقف األئمة اآلخرين من هذا
الخالفل مكتبة العبيكانل الرياضل 1423هدل 2112م.

 .118عياحل شفي

عياحل الفوائد في علم الفرائض في الشريعة اإلسالميةل مكتبة دار الفكرل

القدتل فلسطينل 1423هدل  2112م.
 .113العينيل أبو محمدل محمود بن أحمد بن موسة بن حسينل بدر الدينل البناية في شرح الهداية،
دار الكتب العلميةل بيرو ل لبنانل ط1ل 1421هدل 2111م.
 .121ال زاليل محمد بن محمدل إحياء علوم الدينل دار المعرفةل بيرو .
 .121ال زنويل سراج الدينل أبو حفص عمرل الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي
حنيفة ل قدم له وعل

عليهل محمد زاهد الحسن الكوثريل المكتبة األزهرية للترادل 1413هدل

1338م.
 .122الفراهيديل العين ل الخليل بن أحمدل تحقي ل مهدي المخزومي وابراهيم السامرائيل دار مكتبة
الهالل.
 .123أبو الفرجل عبد الرحمن بن علي بن محمدل صفة الصفوةل تحقي ل محمود فاخوري وآخرونل
دار المعرفةل بيرو ل ط2ل سنة 1373م1333-هد.

 .124الفيروز آباديل محمد بن يعقوبيل القاموس المحيطل مؤسسة الرسالةل بيرو .
 .125الفيوميل أحمد بن محمد بن علي المقريل المصباح المنيرل المكتبة العلميةل بيرو .
 .126اب ن قالي شهبةل أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمرل طبقات الشافعيةل تحقي الحافظ عبد
العليم خانل عالم الكتبل بيرو ل ط1ل 1417هد.
 .127ابن قدامةل عبد اهلل بن أحمدل أبو محمدل المغنيل دار الفكرل بيرو ل ط1ل  1415هد.
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 .128القرافيل شهاب الدين أحمد ابن لدريتل الذخيرةل تحقي

محمد صبحيل دار العربل بيرو ل

1334م.
 .123القرلاويل يوسفل الحالل والحرامل مكتبة وهبةل القاهرإل ط22ل  1418هدل  1337م.
 .131القرطبيل محمد بن أحمد األنصاريل تفسير القرطبيل دار الشعبل القاهرإ.
 .131القشيريل مسلم بن الحجاج بن مسلمل الكنى واألسماء ،الجامعة اإلسالميةل المدينة المنورإل
ط1ل 1414م.
 .132القلدداإل أمددينل الهزايمددةل محمددد عددوضل محاض ـرات فــي التــاريخ اإلســالميل دار عمددارل عمددانل
ط1ل 1411هدل 1383م.
 .133القطانل منا ل تاريخ التشريع اإلسالميل مكتبة وهبةل القاهرإل مصرل ط4ل ص1383مل
1413هد.

 .134ابن قطلوب ال زين قاسمل تاج التراجمل مكتبة المثنةل 1362م.
 .135ابن القيمل أبو عبد شمت الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعيل إعالم
الموقعينل تحقي ل طه عبد الرؤوف سعدل دار الجيلل بيرو ل 1373م.
 .136ابن قيم الجوزيةل محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيل زاد المعادل مؤسسة الرسالةل بيرو ل ط14ل
 1417هدل 1986م .
 .137ابن كثيرل لسماعيل بن عمرو بن كثير القرشيل أبو الفداحل البداية والنهايةل مكتبة المعارفل
بيرو .
 .138الكاسانيل عالح الدينل بدائع الصنائعل دار الكتاب العربيل بيرو ل ط 2ل 1382م.
 .133كحالةل مقدمة معجم المؤلفينل مطبعة الترقيل دمش
 .141الكوثريل حسن التقاضي في سيرة اإلمام أبي يوسف القاضيل دار األنوارل 1363هدل 1348
م.
 .141الكوثريل فقه أهل العراق وحديثهم ،تحقي عبد الفتا أبو غدإل مكتبة المطبوعا

اإلسالميةل

ط1ل  1331هدل 1371م.
 .142الكوثريل محمد زاهدل اإلمتاع بسيرة األماميين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاعل
مطبعة األنوارل القاهرإل 1368هد.
 .143الكوثريل محمد زاهدل مناقب اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسنل
المكتبة األزهرية للترادل مصرل 1416هدل 1336م.
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 .144ابن ماجهل محمد بن يزيدل أبو عبد اهللل سنن ابن ماجهل تحقي ل محمد فؤاد عبد الباقيل دار
الفكرل بيرو .
 .145الماردينيل شمت الدين محمد بن عثمان بن عليل األنجم الزاهراتل تحقي ل عبد الكريم بن
عليل مكتبة الرشيدل الرياضل ط3ل 1333م.
 .146محمد يوسف موسةل تاريخ الفقه اإلسالميل دار المعرفةل ط2ل 1366م.
 .147محمود شاكرل التاريخ اإلسالميل المكتب اإلسالميل بيرو ل ط 2ل 1415هدل 1385م.
 .148المرغينانيل برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغانيل بداية المبتدىل مكتبة
ومطبعة محمد علي صبحل القاهرإ.
 .143المزيل يوسف بن الزكي بن عبد الرحمنل أبو الحجاجل تهذيب الكمالل تحقي ل بشار عواد
معروفل مؤسسة الرسالةل بيرو ل ط1ل 1381مل  1411هد.
 .151المسعودي علي بن الحسنل مـروج الـذهب ومعـادن الجـوهرل دار الفكدر بيدرو ل ط1ل 1417هددل
1337م.

 .151المقدسيل المطهر بن طاهرل البدء والتاريخل مكتبة الثقافة الدينيةل بورسعيد.
 .152المكيل عبد الملك بن حسين عبد الملك الشافعي العاصميل سمط النجوم العواليل تحقي ل
عادل أحمد عبد الموجود -علي محمد معوضل دار الكتب العلميةل بيرو ل 1413هدل
1338م.
 .153ابن منظورل محمد بن مكرمل لسان العربل دار صادرل بيرو .
 .154الموصليل عبد اهلل بن محمود بن مودودل الختيار لتعليل المختارل مطبعة حجازيل القاهرإل
ط. 1
 .155ابن نجيمل زين الدينل البحر الرائقل دار المعرفةل بيرو ل ط.2
 .156ابن النديمل محمد بن لسحا ل أبو الفرجل الفهرستل دار المعرفةل بيرو ل 1378مل 1338م.
 .157النسائيل أبو عبد الرحمنل أحمد بن شعيبل الضعفاء ،تحقي ل محمد لبراهيم زايدل دار الوعيل
حلبل 1336هد.
 .158النسائيل أحمد بن شعيبل سنن النسائيل تحقي
1386م.
 .153النشرتيل أبو حنيفة النعمانل أبو زهرإ
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عبد الفتا

أبو غدإل ط2ل  1416هدل

 .161ل تاريخ المذاهب اإلسالميةل ص .383أبو العينينل بدرانل تاريخ الفقه اإلسالميل ص116ل
دار النهلة العربيةل بيرو ل لبنان.
 .161نوفلل أحمد ومحمد عبد ال ني المصري ومحمود أحمد عويلةل في الثقافة اإلسالميةل دار
عمارل ط2ل  1411هدل  1131م.
 .162النوويل المجموعل دار الفكرل بيرو ل 1337م.
 .163النوويل روضة الطالبينل المكتبل اإلسالميل بيرو ل ط2ل  1415هد.
 .164ابن الهمامل كمال الدين محمد بن عبد الواحدل فتح القديرل دار الفكرل بيرو ل ط.2
 .165أبو الوفاحل محيي الدينل أبي محمد عبد القادر بن محمد بن نصيرل الجواهر المضية في
طبقات الحنفيةل تحقي ل عبد الفتا محمد الحلو.
 .166ياقو الحمويل أبو عبد اهللل معجم البلدان ،دار الفكرل بيرو .
 .167اليعقوبيل أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهبل تاريخ اليعقوبيل دار صادرلبيرو .
 .168يوسف العحل تاريخ عصر الخالفة العباسيةل مراجعة وتنقيح الدكتورل محمد أبو الفر العحل
دار الفكر المعاصرل بيرو ل لبنانل دار الفكرل دمش ل ط1ل 1382مل1418هد.
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مسرد الموضوعات:
الموضوع

الرقم

الصفحة

.1

اإلهداح

.2

اإلقرار

أ

.3

الشكر والعرفان

ب

.4

الملخص بالل ة العربية

ج

.5

الملخص بالل ة اإلنجليزية

هد

.6

المقدمة

ز

.7

الفصل األول :عصر الحسن بن زياد وحياته.

1

.8

المبحد األول :عصر الحسن بن زياد

3

.3

المطلب األول :عصر الحسن بن زياد من الناحية السياسية.

3

.11

الفر األول :قيام الدولة العباسية.

3

.11

الفر الثاني :األخطار الداخلية.

4

.12

الفر الثالد :الخلفاح العباسيين الذين عاصرهم الحسن بن زياد.

4

.13

الفر الرابع :حالة الفقهاح في العصر العباسي األول.

7

.14

الفر الخامت :األخطار الخارجية.

3

.15

المطلب الثاني :عصر الحسن بن زياد من الناحية االجتماعية.

3

.16

المطلب الثالد :عصر الحسن بن زياد من الناحسية الثقافية

11

.17

المبحد الثاني :حياإ اإلمام الحسن بن زياد وآثارا.

16

.18

المطلب األول :نشكإ الحسن بن زياد وتطور حياته.

16

.13

الفر األول :اسمه ونسبه.

16

.21

الفر الثاني :مولدا وموطنه.

17

.21

الفر الثالد :لقبه وكنيته وزواجه.

18

.22

المطلب الثاني :طلبه للعلم.

18

.23

الفر األول :الحسن بن زياد بعد أن أصبح أستاذا.

21
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.24

الفر الثاني :توليته للقلاح.

23

.25

الفر الثالد :وفاته وثناح العلماح عليه.

24

.26

المطلب الثالد :الحسن بن زياد بين شيوخه وأصحابه وتالميذا.

24

.27

الفر األول :شيوخ اإلمام الحسن بن زياد.

24

.28

الشيخ األول :أبو حنيفة.

25

.23

الشيخ الثاني :اإلمام زفر ابن هذيل.

23

.31

الشيخ الثالد :أبو يوسف.

33

.31

الفر الثاني :محمد الشيباني أبرز أصحابه.

37

.32

الفر الثالد :تالميذ الحسن بن زياد.

41

.33

المطلب الرابع :مكونا

الحسن بن زياد.

42

.34

الفر األول :مكونا

الحسن الخلقية.

42

.35

الفر الثاني :صفا

الحسن العقلية.

44

.36

المطلب الخامت :آثار الحسن بن زياد.

45

.37

الفصل الثاني :الحسن بن زياد فقيها.

46

.38

المبحد األول :أصول الحسن بن زياد.

47

.33

المطلب األول :القرآن الكريم.

43

.41

المطلب الثاني :السنة النبوية.

43

.41

المطلب الثالد :اإلجما .

51

.42

المطلب الرابع :قول الصحابي.

51

.43

المطلب الخامت :القيات.

52

.44

المطلب السادت :االستحسان.

53

.45

المطلب السابع :العرف.

53

.46

المطلب الثامن :االستصحاب.

53

.47

المبحد الثاني :مكانة الحسن بن زياد في االجتهاد واإلفتاح.

55

.48

المطلب األول :مكانة الحسن بن زياد في االجتهاد.
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