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ملخص البحث

 رغب��ة من �لباحث  يف خدم��ة علم �ل�شيخ �بن رزين �حلنبلي و�إظهار 
فقه��ه ولو ب�شيء ي�ش��ر لفقد�ن جميع كتبه �إال م��ا تناثر من كالمه يف 
بطون �لكتب، ونظرً� لغز�رة علمه وجودة ما كتبه يف �ملذهب �حلنبلي 
حت��ى �شار مرجعًا ملن بعده يف معرف��ة �ملذهب �حلنبلي ويف ت�شحيحه 
ودر��ش��ة بع���ض �ختيار�ت��ه �لفقهية �لت��ي خالف فيه��ا �مل�شهور من 

�ملذهب لعلها تعطي ولو �إملامة ب�شيطة عن جهود هذ� �لعامل �لفقيه. 
وخل���ص الب�حث يف درا�سته بخ�متة يف اأربع نق�ط اأبرز فيه� م�آثر هذا 

�لعامل �جلليل.
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املقدمة

�إّن �حلمد هلل، نحمده ون�س���تعينه، ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا، و�سيئات 
�أعمالنا، من يهده �هلل فال م�س���ل له، ومن ي�س���لل فال هادي له، و�أ�س���هد �أن ال �إله �إال �هلل 

وحده ال �رشيك له، و�أ�سهد �أن حممد�ً عبده ور�سوله.  �أما بعد، 
فمن �ملعلوم لطالب �لعلم ف�س����ل  �ال�س����تغال بالعلم وطلب �لتفّقه يف �لدين، بل �إن من 
��س����تغل بطلب �لعلم و�خل�����ص �لنية هلل، وعمل مبا علم،  فقد ف����از يف �لدنيا و�الآخرة باأنبل 
و�أ�س����مى �ملر�تب، وال �أدّل على ذلك من �أولئك �لقوم �لذين خّلفو�، نتاج فكرهم، وُزبدة 
فقهه����م �ملوروث، �آِخر�ً عن �أّول، يتلّقون، وُيقّيدون، وهم �أُمناء �س����ادقون، فبارك �هلل يف 
جهودهم، وال ز�لت علومهم يف �أهل �الإ�سالم، وال ز�ل �لدعاء لهم، فرحمهم �هلل �أجمعني. 
ومن  �أولئك �لعلماء �الأجالء: �ل�س���يخ �الإمام �لعالمة �لفقيه �س���يف �لدين �أبُو �لفرج 
عبد �لرحمن بن رزين بن عبد �لعِزيز بن ن�رش بن عبيد بن عِلي بن �أِبي �جلي�ص �لغ�ساين، 

�حلور�ين، ُثّم �لدم�سقي �حلنبلي.
�إال �أنه مع غز�رة علمه، وجودة ما لكتبه يف �ملذهب �حلنبلي، حتى �سارت مرجعا ملن 
بعده يف معرفة �ملذهب �حلنبلي، ويف ت�سحيحه، ومع ذلك مل ي�سلنا من كتبه فيما �أعلم 

�سيء، �إال ما تناثر يف بطون �لكتب.
لذ� ��س���تخرت �هلل �أن �أكت���ب هذ� �لبحث ولو ب�س���يء موجز عن حيات���ه هذ� �لعلم 
ودر��س���ة بع�ص �ختيار�ته �لفقهية، �لتي خالف فيها �مل�سهر من �ملذهب، لعلها تعطي ولو 
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�ملام���ة ب�س���يطة عن جهود هذ� �لعامل �لفقهية، �س���ائال �ملولى عّز وج���ّل �أن يجمعنا به يف 
جنات عدن مع �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم.

 �أهمية �ملو�شوع و�أ�شباب �ختياره:
1-�لرغبة يف خدمة علم �ل�س���يخ –رحمه �هلل- و�إظهار فقهه ولو ب�سيء ي�سري، حيث 

�إن جميع كتبه مفقودة، وال يوجد منها �سيء، �إال ما تناثر من كالمه يف بطون �لكتب. 
2-مكانة �الإمام �بن رزين �لعلمية بني علماء ع�رشه، حيث كان من كبار �لعلماء، و�سيخ 
�حلنابلة يف زمانه، وكان متبحر�ً يف �لفقه، و�أثنى عليه غري و�حد من �أهل �لعلم و�لف�سل.

3-كون كث���ري من �آر�ئه �لفقهية قوي���ة ومعتربة عند �أهل �لعلم، ول���ه �ختيار�ت طّيبة 
تخالف �مل�سهور عند �حلنابلة.

4-�إن معرفة �ختيار�ت مثل هذ� �لعامل �لفقيه، متنح طالب �لعلم يف �لفقه ملكة فقهية 
وفهماً ومناق�سة للم�سائل.

�لدر��شات �ل�شابقة لهذ� �لبحث:
بعد �لبحث و�لتحري تبني يل  �أنه مل يبحث يف هذ� �ملو�س���وع �أحد قبلي، �أو تناول 

طرفاً منه.
خطة �لبحث:

ت�ستمل �خلطة على مقدمة، ومبحثان ومطالب وخامتة وفهار�ص.
ويف �خلتام �أحمد �هلل - �سبحانه وتعالى - و�أ�سكره على ما ي�رش من �إمتام هذ� �لبحث، 

و�أ�ساأله �سبحانه �أن ينفع به كاتبه وقارئه، �إنه �سميع جميب �لدعاء. 
و�آخر دعو�نا �أن �حلمد �هلل رب �لعلمني، و�سلى �هلل و�سلم وبارك على عبده ور�سوله 

حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم ت�سليماً كثري�ً.       
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 املبحث األول 

 ترجمة ابن رزين رحمه اهلل

 وفيه مطالب:
املطلب األول: اسمه، ونسبه, وكنيته,  ولقبه. ووفاته

�أواًل: ��شمه)1(:
من خالل �مل�س���ادر �لتي �أطلعت عليها يت�س���ح �أن ��سمه �ل�س���حيح: عبد �لرحمن بن 
رزي���ن بن عبد�هلل))( ب���ن ن�رش بن عبيد بن علي بن �أِبي �جلي�ص �لغ�س���اين، �حلور�ين، ثُّم 

�لدم�سقي،�حلنبلي .

ثانيًا: ن�شبه:
يكون ن�سبه من خالل من ترجم له ما يلي: 

1-�لغ�ساين)3(:  بالغني �ملعجمة �ملفتوحة بعدها �سني ُمهملة م�سّددة - ن�سبًة �إلى غ�ّسان 
يْت  "غ�ّسان" مباٍء نزلْته، و�خُتلف يف مكان هذ�  قبيلة مينّية من �الأْزد، نزلِت �ل�سام، و�ُسمِّ

�ملاء؛ فقيل: باليمن ب�سدِّ ماأرب وقيل: باجلحفة.
2-�لدم�س���قي: ن�س���بة �إلى دم�س���ق، وهي مدينة جليلة قدمية وهي مدينة �ل�س���ام يف 
�جلاهلية و�الإ�س���الم ولي�ص لها نظري يف جميع بلد�ن �ل�سام، وكانت دم�سق منازل ملوك 

)1(  ينظـــر لرتجمتـــه يف: ذيـــل طبقـــات احلنابلـــة 4/ 39, املق�ســـد الر�سد )/ 88,  معجـــم امل�ؤلفـــن 5/ 138,  تاريخ الإ�سالم 
14/ ))8, ك�ســـف الظنـــ�ن عـــن اأ�سامي الكتب والفن�ن )/ 1989, املدخل اإلى مذهب الإمام اأحمد لبن بدران �ص: 414 ,  

املدخل املف�سل ملذهب الإمام اأحمد 1/ 04).
))(  يف ذيل طبقات احلنابلة 4/ 39, و املق�سد الر�سد )/ 88,  ابن عبدالعزيز بدل عبداهلل.

 )3(انظر: "الأن�ساب": 195/4, و"معجم البلدان": 03/1) - 04), و"التمييز والف�سل": �ص190؛ لبن باطي�ص, و"وفيات 

163/1 الأعيان": 
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غ�س���ان، وقد �فتتحت مدينة دم�س���ق يف خالفة عمر بن �خلطاب �سنة 14ه�، ثم �تخذها 
معاوية بن �أبي �س���فيان عا�س���مة �خلالفة فكانت عرو�ص �ملد�ئن و�سيدة �لعو��سم، ومنها 
خرجت �أعد�د ال حت�س���ى من �لعلماء و�الأدباء و�ل�سعر�ء، وت�ستهر بجامعها �لكبري �لذي 

بناه �خلليفة �لوليد بن عبد �مللك وباآثارها �الأخرى من م�ساجد ومد�ر�ص)4(.
3-�حلور�ين: ن�سبة �إلى حور�ن وهي ناحية كبرية و��سعة كثرية �خلري بنو�حي دم�سق، 

ومنها يح�سل غالت �أهل دم�سق وطعامهم)5(.

ثالثًا كنيته: 
يكنى ب�سيف �لدين)6(.

ر�بعًا لقبه: 
يلقب  باأبي �لفرج))(. 

خام�شًا وفاته: 
كان �المام �بن رزين -رحمه �هلل- �س���احباً وتلميذ�  الأ�س���تاذ �لد�ر ومالزما له، وهو 
حمي �لدين  �بن �جلوزي -رحمه �هلل-، وقد توكل لُه يِف بناء مدر�س���ته بدم�سق �مل�سماة 

)4(   ينظر: البلدان لليعق�بي �ص  163 , واآثار البالد واأخبار العباد للقزويني �ص  189 هـ 
)5(  الأن�ساب لل�سمعاين 4/ 303, واللباب يف تهذيب الأن�ساب 1/ 400

)6(  ينظـــر: ذيـــل طبقـــات احلنابلة 4/ 39, املق�سد الر�ســـد )/ 88,  معجم امل�ؤلفن 5/ 138,  تاريخ الإ�سالم 14/ ))8, ك�سف 
الظنـــ�ن عـــن اأ�سامـــي الكتب والفن�ن )/ 1989, املدخل اإلى مذهب الإمام اأحمد لبن بدران �ص: 414 ,  املدخل املف�سل 

ملذهب الإمام اأحمد 1/ 04).  
))(  امل�سادر ال�سابقة .
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باملدر�سة �جلوزية)8(،  ثم ذهب �بن رزين - رحمه �هلل- �إلى بغد�د لرفع ح�سابها �إليه �سنة 
656ه�، فقتل �سهيد�ً باأيدي �لتتار هناك. رحمه �هلّل تعالى)9(.

املطلب الثاني: نشأته وشيوخه

�أواًل: طلبه �لعلم:
مل يتكل���م م���ن كتب عنه - فيما �طلع���ت عليه من كتب - عن بد�ي���ة حياته يف طلبه 
للعلم، ولكن �لذي يت�س���ح من خالل �سريته، وطلبه للعلم على م�سايخ ع�رشه يعلم �أنه 

قد بد�أ �لعلم من �ل�سغر.
وقد رحل بعد ذلك �إلى بغد�د وغريها، لطلب �لعلم رحمه �هلل رحمة و��سعة.

ثانيًا: �شيوخه:
�أخذ �بن رزين �حلنبلي  �لعلم عن عدد كبري من علماء ع�رشه، ومنهم: 

1-�أبي �لعبا�ص �أحمد بن �س���المة بن �أحمد بن �سلمان �لنّجار �حلّر�ين �حلنبلي، �سمع 
منه بدم�س���ق، وقد و�س���ف باأنه �ملحّدث �لز�هد �لثقة �لقدوة، وكان من دعاة �أهل �ل�ّسّنة 
و�أوليائهم، م�س���هور� بالّزهد و�لورع و�ل�س���الح، تويف بحّر�ن رحمه �هلل �س���نة �س���ت 

)8(  املدر�ســـة اجل�زيـــة ن�سبـــة اإلـــى �ساحبهـــا اأبي الفـــرج عبد الرحمن بن اجلـــ�زي, وهي ب�س�ق القمح بالقـــرب من اجلامع 
بدم�ســـق, اأن�ساأهـــا رحمـــه اهلل تعالى بعد �سنة الثالثن و�ستمائة يف اأيام امللك ال�سالح عماد الدين, وا�ستمرت بعده عدة 
قـــرون, وقـــد دّر�ـــص فيها وتخرج منها كبار علماء احلنابلة, وخلـــق كثري. ينظر: البداية  والنهاية )1/ 6)3, الدار�ص يف 

تاريخ املدار�ص )/ 3).
)9(  ينظـــر لرتجمتـــه يف: ذيـــل طبقـــات احلنابلـــة 4/ 39, املق�ســـد الر�سد )/ 88,  معجـــم امل�ؤلفـــن 5/ 138,  تاريخ الإ�سالم 
14/ ))8, ك�ســـف الظنـــ�ن عـــن اأ�سامي الكتب والفن�ن )/ 1989, املدخل اإلى مذهب الإمام اأحمد لبن بدران �ص: 414 ,  

املدخل املف�سل ملذهب الإمام اأحمد 1/ 04).
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و�أربعني و�ستمائة)10(.
2-ثم �سافر �إلى بغد�د لطلب �لعلم  فاأخذ �لعلم  من �الإمام �أبي �ملظّفر حممد بن مقبل 
�بن فتيان �لّنهرو�نّى بن �ملّنّى، وكان فقيها مفتيا ح�سن �لكالم يف م�سائل �خلالف، عداًل، 
متميز�ً، حممود �ل�س���رية، ولد �سنة �سبع و�ستني وخم�سمائة، وتويف رحمه �هلل يف �سابع 

جمادى �الآخرة �سنة ت�سع و�أربعني و�ست مائة)11(. 
ثم �أخذ �لفقه على يد حميي �لدين، �أبو �ملحا�س���ن: يو�سف بن عبد �لرحمن بن علي 
بن �جلوزي �لقر�س���ي �لتيمي �لبكري �لبغد�دي، ولد �سنة 580 ه� وهو �بن �لعالمة �أبي 
�لفرج �بن �جلوزي تويف و�لده وعمره �س���بع ع�رشة �س���نة، و��س���تغل بالفقه و�خلالف 
و�الأ�س���ول، وبرع يف ذلك. قتله �لتتار �سهيد�، �سرب�، هو و�أوالده �لثالثة، يوم دخول 
هوالكو بغد�د، بظاهر �س���ور كلو�ذ�، �س���نة 656 ه� رحمهم �هلل تعالى. من م�س���نفاته: 
مع���ادن �البريز يف تف�س���ري �لكتاب �لعزي���ز، و�ملذهب �الحمد يف مذه���ب �أحمد، و 

�الي�ساح يف �جلدل.))1(
 

املطلب الثالث:مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

فاإن �ملتتبع ل�س���رية �بن رزي���ن �حلنبلي رحمه �هلل  ليعلم علم �ليق���ني �أنه كان من �أكابر 
علماء ع�رشه، بل لقد حاز ق�سب �ل�سبق يف عدة علوم ومن �أ�سهرها ما يلي:

)10(  ينظر لرتجمته: �سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب )/ 404, العرب يف خرب من غرب 3/ 53), املق�سد الر�سد 1/ )11, 
بغية الطلب فى تاريخ حلب )/ )))

)11(  ينظـــر لرتجمتـــه: املق�ســـد الر�ســـد )/ 506, تاريـــخ الإ�ســـالم  للذهبـــي )4/ 431, النجـــ�م الزاهـــرة فـــى ملـــ�ك م�سر 
والقاهرة )/ 4), و ال�ايف بال�فيات 5/ 35, ذيل طبقات احلنابلة 3/ 549.

))1(  ينظـــر لرتجمتـــه: ذيـــل طبقـــات احلنابلـــة ) /193, و ذيـــل  مراآة الزمـــان 1 /))1, و ف�ات ال�فيـــات  4 /351, والأعالم 
للزركلي  36/8) .
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�أ : يف جمال �لفقه: 
م���ن خالل ما تقدم يف طلبه للعلم و�أنه قد �أخذ �لعل���م عن �أكابر علماء ع�رشه، وقد 

�أثنى عليه �لعلماء وتلقو� علمه وكتبه.
 فقد قال عنه �بن رجب)13( يف ذيل طبقات �حلنابلة  وكان فقيها فا�سال.)14(. 

وقال عنه كذلك برهان �لدين �بن مفلح)15( �حلنبلي يف �ملق�س���د �الر�س���د وكان فقيها 
فا�سال �سنف عدة ت�سانيف)16(.

موقف علماء �حلنابلة من فقهه و�ختيارته ومكانتها عندهم:
و�أذكر بع�ص �الأمثلة على �س���بيل �ملثال ال �حل�رش على بي���ان مكانته يف �لفقه  عموماً، 
ويف �لفقه �حلنبلي خ�سو�س���اً، ومن ذلك �عتماد علم���اء �لفقه �حلنبلي على كتبه، وبيان 

�سحيح �ملذهب، و�لرو�يات من كتبه ونقلهم عنه، من �أولئك �لعلماء من يلي:
1-�بن مفل���ح))1( يف كتابه �لفروع، وه���ذ �لكتاب غني عن �لتعري���ف، وقد قال فيه 

)13(  هـــ� ال�سيـــخ الإمـــام العالمـــة احلافـــظ زين الديـــن اأب� الفرج :عبـــد الرحمن بن اأحمـــد بن رجب,, ابـــن الإمام املقرئ 
املحـــدث �سهـــاب الدين اأبي العبا�ـــص البغدادي, ثم الدم�سقي احلنبلي. وكان اأحد الأئمـــة العلماء الزهاد العاملن مات 
يف �سهر رجب �سنة 5 9)هـ بدم�سق . ينظر:املنهل ال�سايف وامل�ست�فى بعد ال�ايف  ) /95  , و البدر الطالع مبحا�سن من 

بعد القرن ال�سابع  1 /311  , وانباء الغمر  �ص 4)1 , وذيل تذكرة احلفاظ  �ص180   .
)14(  ذيل طبقات احلنابلة  4/ 39.

)15(  ه� برهان الدين: اإبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مفلح, ويعرف كاأ�سالفه بابن مفلح. ولد �سنة 815هـ 
بدم�سق, وكان فقيهاً اأ�س�لياً طلقاً ف�سيحاً ذا ريا�سة ووجاهة, من ت�سانيفه : املبدع يف �سرح املقنع, واملق�سد الأر�سد يف 
ترجمة اأ�سحاب الإمام اأحمد, وغريهما ت�يف رحمه اهلل �سنة 884هـ. ينظر لرتجمته: ال�س�ء الالمع  1 /95, و�سذرات 

الذهب ) /)33 .
)16(   املق�سد الر�سد  )/ 88 .

))1(  ه� حممد بن مفلح بن حممد بن مفرح, اأب� عبد اهلل, �سم�ص الدين املقد�سي الراميني ثم ال�ساحلي. فقيه, اأ�س�يل, 
حمدث, اأعلم اأهل ع�سره مبذهب الإمام اأحمد بن حنبل, اأخذ عن املزي والذهبي وتقي الدين ال�سبكي وغريهم. ولد 
ون�ســـاأ يف بيـــت املقد�ـــص وتـــ�يف ب�ساحلية دم�سق. من ت�سانيفه: " الآداب ال�سرعية واملنـــح املرعية " و " كتاب الفروع " و 
" النكـــت والف�ائـــد ال�سنيـــة علـــى م�سكل املحرر لبن تيمية " و " �سرح كتاب املقنـــع ". ت�يف رحمه اهلل �سنة 63)هـ ينظر 

لرتجمته: الدرر الكامنة 4 / 61), والنج�م الزاهرة 11 / 16, ومعجم امل�ؤلفن )1 / 44.
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�مل���رد�وي)18(: و�علم �أن م���ن �أعظم هذه �لكتب نفع���اً، و�أكرثها علم���اً وحترير�ً وحتقيقاً 
وت�سحيحاً للمذهب: كتاب �لفروع)19( فاإذ� كان كتاب �لفروع بهذه �الأهمية فاإن �ملتتبع 
لكتاب �لفروع يجد فيه �لكم �لهائل من نقوالت �بن مفلح عن �بن رزين �حلنبلي وبيان 

�ملذهب من خالل نقله عنه، وبيان �ختيار�ته
ومن ذلك على �س���بل �ملثال ال �حل�رش: قول �بن مفلح يف كتابه �لفروع: وال ي�ستحب 
تكر�ر �مل�سح، وعنه بلى، مباء جديد. ن�رشه �أبو �خلطاب و�بن �جلوزي "و�ص" وكذ� �أذنيه 
"و" ذكره �بن هبرية، وال م�سح �لعنق، وعنه بلى، �ختاره يف �لغنيمة، و�بن �جلوزي يف 

�أ�سباب �لهد�ية. و�أبو �لبقاء و�بن �ل�سرييف و�بن رزين )0)(
وقال كذلك:  ويف خمت�رش �بن رزين: يكره �سورة ب�سرت، �أو حائط؛ ال �سورة �سجر، 

ويكره �ل�سليب يف �لثوب ونحوه، ويحتمل حترميه، وهو ظاهر.)1)(.
2-ومم���ن �عتمد على �ختيار�ت���ه و�أكرث �لنقل من كتبه، �ملرد�وي يف �الإن�س���اف ويف 
ت�س���حيح �لفروع، حتى �أن���ه بلغت نقوالت���ه و�ختيار�ته يف �الإن�س���اف فقط ما يقارب 

ت�سعمائة مرة.
وقد بني يف مقدمة كتابه �الإن�س���اف طريقته يف ت�س���حيح �ملذهب فقال: و�علم �أنه �إذ� 
كان �خل���الف يف �مل�س���األة قويا م���ن �جلانبني ذكرت كل من يقول ب���كل قول، ومن قدم 
و�أطلق. و�أ�س���بع �لكالم يف ذلك، مهما ��س���تطعت �إن �ساء �هلل تعالى، و�إن كان �ملذهب 
)18(  ه� علي بن �سليمان بن اأحمد بن حممد, عالء الدين املرداوي ن�سبتة ايل  مردا  احدى قري نابل�ص بفل�سطن . ولد�سنة)81هـ 
مبـــردا , وهـــ� �سيـــخ املذهـــب احلنبلي حاز رئا�سة املذهب, مـــن م�سنفاته: الإن�ساف يف معرفة الراجـــح من اخلالف. والتنقيح 
امل�سبع يف حترير اأحكام املقنع, وحترير املنق�ل يف تهذيب علم الأ�س�ل وغريها, ت�يف رحمه اهلل �سنة  885هـ . ينظر لرتجمته:  

ال�س�ء الالمع 5/5))  ؛ واملنهج الأحمد يف تراجم اأ�سحاب الإمام اأحمد 90/5), و�سذرات الذهب ) /339.
)19(  الإن�ساف  للمرداوي 1 / 5)   

)0)(  الفروع مع الفروع 1/ 183 .
)1)(  الفروع وت�سحيح الفروع )/ )). 
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ظاهر� �أو م�س���هور�، و�لقول �لذي يقابله �س���عيفا �أو قويا، ولكن �ملذهب خالفه. �أكتفي 
بذك���ر �ملذه���ب وذكر ما يقابله من �خلالف، من غري ��ستق�س���اء يف ذكر من قدم و�أخر. 
فاإن ذكره تطويل بال فائدة. فظن بهذ� �لت�س���نيف خري�ً. فرمبا عرثت فيه مب�س���ائل وفو�ئد 
وغر�ئ���ب ونكت كثرية، مل تظفر مبجموعها يف غريه. فاإين نقلت فيه من كتب كثرية من 
كتب �الأ�سحاب من �ملخت�رش�ت و�ملطوالت، من �ملتون و�ل�رشوح. فمما نقلت منه من 
�ملتون: �خلرقي، و�لتنبيه، وبع�ص �ل�سايف الأبي بكر عبد �لعزيز، وتهذيب �الأجوبة البن 
حامد، و�الإر�ساد البن �أبي مو�سى، و�جلامع �ل�سغري، و�الأحكام �ل�سلطانية، و�لرو�يتني، 
و�لوجهني، ومعظم �لتعليقة وهي �خلالف �لكبري، و�خل�س���ال، وقطعة من �ملجرد، ومن 

�جلامع �لكبري، للقا�سي �أبي يعلى.... و�لنهاية البن رزين)))(.
وقال �أي�س���اً : ومما نقلت منه من �ل�رشوح: �ل�رشح �لكبري ل�سيخ �الإ�سالم �سم�ص �لدين 
ب���ن �أبي عمر على �ملقنع.... و�ملغني للم�س���نف على �خلرقي، و�رشح �لقا�س���ي عليه. 

و�رشح �بن �لبنا عليه، و�رشح �بن رزين عليه.)3)( 
وقال �ملرد�وي يف ت�س���حيح �لفروع:  �علم �أن مرجع معرفة �ل�س���حيح و�لرتجيح يف 
�ملذهب �إلى �أ�سحابه، وقد حرر ذلك �الأئمة �ملتاأخرون فاالعتماد يف معرفة �ل�سحيح من 
�ملذهب على ما قالوه )4)(. ونحن جند �أن ما نقله عن �بن رزين و�سحح به �ملذهب يزيد 

عن �سبعمائة مرة.
 و�أم���ا باقي �لعلم���اء �لذين نقلو� عنه و�س���ححو� �ملذهب من كتب���ه، فيطول �لوقت 
لذكرهم، ومن �أولئك �لعلماء على �س���بيل �ملثال ال �حل�رش: زين �لدين �ملنجا بن عثمان 

)))(  الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف 1/ 13.
)3)(  امل�سدر ال�سابق . 

)4)(  الفروع و ت�سحيح الفروع  1 / 31.
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بن ��س���عد بن �ملنجا يف �ملمتع يف �رشح �ملقنع، و�س���يخ �الإ�سالم تقي �لدين �أبو �لعبا�ص 
�أحم���د ب���ن عبد �حلليم  ب���ن تيمية يف �لفتاوى �لك���ربى،  و�بن �للحام ع���الء �لدين �أبو 
�حل�سن علي بن حممد بن عبا�ص �لبعلي يف و�الإمام تقي �لدين �أبي بكر بن زيد �جلر�عي 
�لدم�سقي يف غاية �ملطلب يف معرفة �ملذهب، و�إبر�هيم بن حممد بن عبد �هلل بن مفلح 
يف كتابة �ملبدع يف �رشح �ملقنع، و�ل�س���يخ عالء �لدين علي بن �لبهاء �لبغد�دي يف فتح 
�ملل���ك �لعزي���ز ب�رشح �لوجيز،  و�رشف �لدين مو�س���ى بن �أحمد بن مو�س���ى �أبو �لنجا 
�حلجاوي يف �الإقناع، و�ل�س���يخ مرعي بن يو�س���ف �لكرمي �حلنبل���ي يف غاية �ملنتهى، 
ومن�س���ور بن يون�ص بن �إدري�ص �لبهوتي يف �رشح منتهى �الإر�د�ت �مل�سمى دقائق �أويل 
�لنهى ل�رشح �ملنتهى، وكذلك يف ك�س���اف �لقناع عن منت �الإقناع، ويف �لرو�ص �ملربع 
�رشح ز�د �مل�ستقنع، و�سم�ص �لدين، �أبو �لعون حممد بن �أحمد بن �سامل �ل�سفاريني يف 
غذ�ء �الألباب يف �رشح منظومة �الآد�ب، وم�س���طفى �ل�س���يوطي �لرحيباين يف مطالب 
�أويل �لنهى يف �رشح غاية �ملنتهى.  و�أبو �ملنذر حممود بن حممد بن م�س���طفى بن عبد 
�للطيف �ملنياوي يف  حتقيق �ملطالب ب����رشح دليل �لطالب. ويف �لتحرير �رشح �لدليل، 
وعبد �لقادر بن عمر بن عبد �لقادر �بن عمر بن �أبي تغلب بن �س���امل �لتغلبي �ل�ّس���ْيباين، 
يف نيل �ملاآِرب ب�رشح دليل �لّطاِلب، وعبد �لغني بن يا�سني بن حممود بن يا�سني بن طه 

بن �أحمد �لّلبدي �لنابل�سي �حلنبلي يف حا�سيته على نيل �ملاآرب، وغريهم  كثري.
ومما تقدم يت�سح جلياً موقف علماء �حلنابلة من �ختيارته ومكانتها �لعظيمة عندهم.

ب :  علمه يف �حلديث:
 مما يتميز به �بن رزين �حلنبلي كذلك، �أنه من علماء �حلديث، �ملوؤلف: �سم�ص �لدين، 



د. عبد اهلل بن عايض بن عبد الهادي آل عبد الهادي

 )العدل( العدد |69| جمادى الأولى 1436هـ
ـ 307 ـ

حممد بن عبد �هلل، �ل�س���هري بابن نا�رش �لدين �لدم�س���قي �ل�سافعي �ملتوفى: 842ه�، يف 
كتابه تو�سيح �مل�ستبه يف �سبط �أ�سماء �لرو�ة و�أن�سابهم و�ألقابهم وكناهم ما ن�سه:  قلت: 
وعبد �لرحمن بن رزين... حمدث رحال �س���مع بدم�س���ق من �أحمد بن �سالمة �حلر�ين 
وبالعر�ق من حممد بن مقبل بن �ملني وطائفة وكتب وطبق و�أفاد قتل باأيدي �لتتار �س���نة 

�ست وخم�سني و�ست مئة)5)(
 

املطلب الرابع:آثاره العلمية وتصانيفه 

 من خالل �مل�س���ادر �لتي �أطلعت عليها يتبني �أن �بن رزين �حلنبلي- رحمه �هلل – قد 
�أل���ف عدة كتب يف �لفقه قد �نتف���ع بها من بعده من �أئمة �ملذهب، و�إن كانت قد فقدت 

بعد ذلك،  ومل ي�سلنا �سيء. ومن هذه  �ملوؤلفات ما يلي: 
1-كتاب "�لتهذيب")6)( وهو يف �خت�سار "�ملغني البن قد�مة")))( يف جملدين، 
وه����و �أول �رشح �خت�����رش يف �ملذهب �حلنبلي و�س����مى ما �ْخت�����رشُه "�لّتْهِذيب "، 

)5)(  ت��سيح امل�ستبه 3/ 8)3 .
)6)(  ينظر: ذيل طبقات احلنابلة 4/ 39, املق�سد الر�سد )/ 88,  معجم امل�ؤلفن 5/ 138,  تاريخ الإ�سالم 14/ ))8, ك�سف 
الظنـــ�ن عـــن اأ�سامـــي الكتب والفن�ن )/ 1989, املدخل اإلى مذهب الإمام اأحمد لبن بدران �ص: 414 ,  املدخل املف�سل 

ملذهب الإمام اأحمد 1/ 04).
)))(  هـــ� ال�سيـــخ م�فـــق الديـــن املقد�سي اأحد الأئمة الأعـــالم اأب� حممد عبد اهلل بن اأحمد بـــن حممد بن قدامة احلنبلي 
�ساحـــب الت�سانيـــف, ولـــد بجماعيـــل - مـــن قـــري نابل�ـــص بفل�سطـــن - �سنـــة  541 هـ  , خـــرج من بلده �سغـــريا مع عمه 
عندمـــا ابتليـــت بال�سليبـــن وا�ستقـــر بدم�سق, وا�سرتك مـــع �سالح الدين يف حماربـــه ال�سليبن .وانتهـــى اإليه معرفة 
املذهب واأ�س�له, وكان مع تبحره يف العل�م وتفننه ورعاً زاهدا تقيا ربانيا عليه هيبة ووقار وفيه حلم وت�ؤدة, واأوقاته 
م�ستغرقـــة للعلـــم والعمل.مـــن ت�سانيفه: املغنـــي يف الفقه �سرح خمت�ســـر احلرقي , والكايف, واملقنـــع  والعمدة . وله يف 
الأ�س�ل  رو�سة الناظر, وغري ذلك من الت�سانيف املفيدة. ت�يف رحمه اهلل ي�م ال�سبت يف عيد الفطر �سنة  0)6 هـ وقد 
بلـــغ الثمانـــن وح�ســـر جنازته خلق كثري . ينظر لرتجمته: البداية والنهايـــة 13 / 99, ومراآة اجلنان وعربة اليقظان 
يف معرفـــة حـــ�ادث الزمـــان ) / 156, والعـــرب يف خرب مـــن غرب  5 / 9) , و النج�م الزاهرة يف ملـــ�ك م�سر والقاهرة  ) 
/00)  , و ال�ايف بال�فيات  355/5, وذيل طبقات احلنابلة لبن رجب احلنبلي  ) /81 , العل� للعلي الغفار  �ص 65)  .
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ي  مرِّ وي�س����مى خمت�رش �بن رزين، ونظم هذ� �ملخت�رش: يو�س����ف بن حمم����د �ل�رّشّ
�لدم�س����قي)8)(.وهو �ملر�د عند قول �ملر�دوي يف �الن�س����اف، وت�س����حيح �لفروع " 

�رشح �بن رزين".
2-كت���اب "�لنهاية خمت�رش �لهد�ية ")9)(. �أو "�خت�س���ار �لهد�ية"،  و»�لهد�ية« الأبي 

�خلطاب �لكلوذ�ين)30(.
3-تعليق �خلالف،  وي�سمى:  خمت�رش �ملخت�رش)31(.

4-كتاب "�لكفاية" قال �ل�س���يح بكر �أبو زيد رحمه �هلل))3( - " جتريد �لعناية يف حترير 

)8)(  ه�ي��سف بن حممد بن م�سع�د بن حممد العبادي - بالتخفيف - ثم العقيلي, اأب� املظفر, جمال الدين ال�سرمري, 
نزيـــل دم�ســـق: حافظ للحديث, من علماء احلنابلة. ولـــد ب�سّر من را, وتفقه ببغداد, ورحل اإلى دم�سق فت�يف فيها. له 
نحـــ� مئـــة م�سنـــف, منها " اإحـــكام الذريعة, اإلى اأحكام ال�سريعـــة وكتاب " الأربعن ال�سحيحـــة,و " الف�ائد ال�سرمرية 
و " نظـــم خمت�ســـر ابـــن رزيـــن " يف الفقـــه, و " نظـــم الغريـــب " يف علـــ�م احلديث, والأ�ســـل لأبيـــه, و " عجائب التفاق 
وغرائـــب مـــا وقـــع يف الآفـــاق " و"احلميـــة الإ�سالميـــة يف النت�ســـار ملذهب ابن تيميـــة " ت�يف رحمه اهلل �سنـــه ت:6))هـ 
ينظـــر لرتجمتـــه: الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنـــة 6/ )4), وال�س�ء الالمع لأهل القرن التا�سع 1/ )18, وحلظ 

الأحلاظ بذيل طبقات احلفاظ �ص: 106, وبغية ال�عاة  )/ 360. 
)9)(  ينظر: ذيل طبقات احلنابلة 4/ 39, املق�سد الر�سد )/ 88,  معجم امل�ؤلفن 5/ 138,  تاريخ الإ�سالم 14/ ))8, ك�سف 
الظن�ن )/1989, املدخل اإلى مذهب الإمام اأحمد لبن بدران �ص: 414 ,  املدخل املف�سل ملذهب الإمام اأحمد 04/1).

)30(  هـــ� حمفـــ�ظ بـــن اأحمـــد بن احل�سن اأب� اخلطاب الكلـــ�ذاين من اأئمة واأعيانه: ُولد يف ثاين �ســـ�ال �سنة)43هـ.وتفقه 
على القا�سي اأبي يعلى الفراء, من ت�سانيفه: الهداية يف الفقه, واخلالف الكبري امل�سمى: بالنت�سار يف امل�سائل الكبار, 
واخلـــالف ال�سغـــري امل�سمى: روؤو�ـــص امل�سائل.وغريها. وكانت وفاته يف جمادى الآخرة  �سنة  510 هـ  عن ثمان و�سبعن 

�سنة. ينظر لرتجمته: البداية والنهاية )1 /180 , والكامل يف التاريخ 4 /440 , وذيل طبقات احلنابلة  1 /)10 .
)31(  ينظر: ذيل طبقات احلنابلة 4/ 39, املق�سد الر�سد )/ 88,  معجم امل�ؤلفن 5/ 138,  تاريخ الإ�سالم 14/ ))8, ك�سف 
الظن�ن )/1989, املدخل اإلى مذهب الإمام اأحمد لبن بدران �ص: 414 ,  املدخل املف�سل ملذهب الإمام اأحمد 04/1).

))3(  هـــ� ال�سيـــخ العالمـــة بكـــر بن عبداهلل اأب� زيد اآل غيهـــب الق�ساعي امل�ل�د عام  1365هـ له م�ؤلفـــات عظيمة النفع منها 
املدخل املف�سل اإلى فقه الإمام اأحمد بن حنبل وغريها كثري, ت�يف رحمه اهلل يف ي�م الثالثاء امل�افق ))/9/1)14هـ.
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�أح���كام �لنهاي���ة " البن �للحام)33(... ق���ال �بن عبد �لهادي)34( يف: "�جلوهر �ملن�س���د": 
قلت: وله ت�س���انيف مفيدة –�أي �بن �للحام-، منها: " جتري���د �لعناية يف حترير �أحكام 
�لنهاية " وهو كتاب جليل، بي�ص فيه كفاية �بن رزين، حني مات ومل يحررها، وقد كان 
بي�س���ها قبله �ل�سيخ عبد �ملوؤمن،....تنبيه: ومل �أر يف ترجمة �بن رزين: عبد �لرحمن ت 
�س���نة 656 ه� كتابا بهذ� �ال�سم: " �لكفاية " و�لذي له هو كتاب: " �خت�سار �لهد�ية الأبي 
�خلطاب " با�س���م: " �لنهاية خمت�رش �لهد�ية " فهل هو �ملر�د فت�س���حف �ال�سم، �أو ير�د 

غريه؟ )35(.
5-قال �بن رجب رحمه �هلل بعد �أن ذكر �لكتب �ل�سابقة: "وت�سانيف غري حمررة")36(.

وقد تكون له موؤلفات �أخرى غريها، مل �أطلع عليها، وكل كتبه فيما �أعلم  مفقودة.
وكم���ا �س���بق فاإن هذه �لكتب قد فقدت، ومل يطبع منها �س���يء يف م���ا �أعلم، بل بعد 
�لبح���ث و�لتحري و�س���وؤ�ل �أهل �لعلم و�الخت�س���ا�ص فاإنه مل ي�س���لنا منها �س���يء ولو 

خمطوطا. و�هلل تعالى �أعلم.

)33(  هـــ� عـــالء الديـــن اأبـــ� احل�ســـن: علي بن حممد بـــن علي بن عبا�ص بـــن فتيان العـــالء البعلي ثـــم الدم�سقي احلنبلي 
ويعـــرف بابـــن اللحـــام وهي حرفة اأبيه. ولد بعد �سنـــة 50)هـ ببعلبك, وه� �سيخ احلنابلة بال�ســـام, من م�ؤلفاته جتريد 
العنايـــة, والأخبـــار العلميـــة يف اختيـــارات ال�سيـــخ تقي الديـــن, ت�يف رحمه اهلل �سنـــة  830هـ  وقد جـــاز اخلم�سن. ينظر 

لرتجمته: املق�سد الر�سد )/)3), وال�سحب ال�ابلة )/65), و�سذرات الذهب ) /30 , وال�س�ء الالمع 3 /))1.
)34(  هـــ� ي��ســـف بـــن ح�ســـن بن اأحمد بن ح�سن ابن َعْبـــد الهادي ال�ساحلي, جمال الدين, ابـــن املربد: عالمة متفنن, من 
فقهاء احلنابلة. من اأهل ال�ساحلية, بدم�سق. له " مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثرية يف الأحكام  يف فقه احلنابلة, 
و " الـــدرر الكبـــري " و"النهايـــة يف ات�ســـال الرواية, ت�يف �سنة 909 هـ ينظر لرتجمته: �ســـذرات الذهب 8: 43 . وال�س�ء 

الالمع 10: 308 , واإي�ساح املكن�ن 1: )) . 
)35(  املدخل املف�سل ملذهب الإمام اأحمد )/ 15) .

)36(  ذيل طبقات احلنابلة  4/ 39 .
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املبحث الثاني 

 دراسة بعض اختياراته يف فقه العبادات

 وفيه ثالثة مطالب.
املطلب األول

إراقة املاء قبل التيمم عند اشتباه املاء الطهور بالنجس ولم يستطع أن يميز بينهما

وقد �ختلف �لفقهاء يف هذه �مل�ساألة �إلى قولني: 
القول الأول: ي�ش���رط اإراقة  الطهور  والنج�س قبل التيمم عند ا�شتباههما, فلو تيمم 
قبل �الإر�قة مل ي�سح. وهو �ختيار  �بن رزين رحمه �هلل  ))3(.  وبهذ� قال بع�ص �حلنفية)38(، 

و�ل�سافعية)39(.  و��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول مبا يلي:
اأن معه ماء طاهر بيقني, ومن �رشط �شحة التيمم اأن ل يجد املاء, لقوله تعالى: چ ې  
ى  ى   ائ  ائ  ەئ  چ)40( وه���ذ�  و�جد للماء، فل���م يجز له �لتيمم مع وجوده، 

فاإن خلطهما �أو �أر�قهما جاز له �لتيمم، الأنه مل يبق معه ماء طاهر)41(. 
و�عرت�ص عليهم  مبا يلي:

1-�أن �جلهل مبعرفة �ملاء �لطاهر كالعجز عن ��س���تخد�مه، فجاز له �النتقال �إلى �لتيمم 

))3(   الإن�ساف 135/1
)38(  اإل اأن اأبـــا حنيفـــة قـــال: لـــ� مل يهرقها جاز له التيمم, وقال �ساحباه: ل يج�ز تيممه اإل بعد الإراقة . ينظر: الأ�سل 

املب�سوط ملحمد بن احل�سن 3 /9), والبحر الرائق 1 /305, والأ�سباه والنظائر لبن جنيم احلنفي �ص106 .
)39(  هذا ه� ال�سحيح عندهم, قطع به اجلمه�ر , وقيل: ل جتب الراقة لكن ت�ستحب . يتظر: التنبيه �ص 14 , واملهذب  

1 /9 ,  واملجم�ع 1 /185 .
)40(  الن�ساء: اآية 43 .

)41(  املغني 1 /80 , وال�سرح الكبري مع املقنع والإن�ساف 135/1, واملهذب 1 /9 , واملجم�ع 1 /186.
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من غري  خلط �أو �إر�قة ))4(.
2-ال يجوز �إر�قة ماء طاهر هو حمتاج �إليه لطهارته، �أو �إف�ساده باأن جنعله جن�ساً وذلك 

بخلط �لطاهر بالنج�ص فيكون �جلميع جن�ساً، وهذ� حم�ص �خلطاأ)43(.
القول الثاين: ل ي�ش���رط اإراقة  الطهور  والنج�س قب���ل التيمم, فلو تيمم قبل الإراقة  

�سح تيممه،  وهو مذهب �ملالكية)44(، وهو �ملذهب �ملعتمد عند متاأخري �حلنابلة)45(. 
و��ستدل �أ�سحاب هذ�  �لقول مبا يلي:

1-�أنه غري قادر على ��ستعمال �لطاهر، فاأ�سبه ما لو كان يف بئر ال ميكنه ��ستقاوؤه)46(. 
2-ل فائدة يف اخللط والإراقة اإل حم�س الف�شاد والإتالف للماء, فال ي�شرط الإعدام 

�أو �خللط))4(.

�لر�جح يف �مل�شاألة:
�لذي يرتجح يل يف هذه �مل�س���األة - و�لعلم عن���د �هلل- هو �لقول �لثاين: وهو �لقول 

بعدم �الإعد�م �أو �خللط، وذلك لالأ�سباب �الآتية:
�أ( �أن �جله���ل يف معرف���ة �ملاء �لطاهر هو كالعجز عن ��س���تخد�مه، فهو غري قادر على 

��ستعمال �لطاهر، فاأ�سبه ما لو كان يف بئر ال ميكنه ��ستقاوؤه. 

))4(  النت�سار يف امل�سائل الكبار 1/  463, وجمم�ع الفتاوى 1) /)).
)43(  النت�سار يف امل�سائل الكبار 1/  463.

)44(  م�اهـــب اجلليـــل يف �ســـرح خمت�سر ال�سيخ خليل ) /54, وحا�سية الد�س�قي علـــى ال�سرح الكبري 64/1), ومنح اجلليل 
�سرح خمت�سر خليل 1 /135.

  )45(التنقيـــح  �ـــص 41 . الت��سيـــح يف اجلمـــع بـــن املقنـــع والتنقيـــح 1/ ))) . الإقنـــاع 15/1 . زاد امل�ستقنع �ـــص 6).  منتهى 

الإرادت 8/1) .  غاية املنتهى  1/ )5. دليل الطالب  �ص 5  . هداية الراغب 1/ 34.
)46(  املغني 1 /80 , وال�سرح الكبري مع املقنع والإن�ساف 135/1, وجمم�ع الفتاوى 1) /)) , ومنح اجلليل �سرح خمت�سر 

خليل 1 /135, و م�اهب اجلليل يف �سرح خمت�سر ال�سيخ خليل ) /54
))4(  امل�سدر ال�سابق .
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ب( عدم �لفائدة من �الإعد�م، فال ن�س���رتطه ل�س���حة �لتيمم، بل ي�س���ح تيممه بدون 
�خللط �أو �الإر�قة.  و�هلل تعالى �أعلم .

 
املطلب الثاني: الجمع بني الظهر والعصر يف املطر

وقد �ختلف �لفقهاء يف هذه �مل�ساألة على قولني:
�لق���ول �الأول:  ج���و�ز �جلمع بني �لظهر و�لع�رش يف �ملطر.  وه���و �ختارها �بن رزين 

رحمه �هلل)48(، وهو قول لبع�ص �ملالكية)49(، وهو �ملذهب عند �ل�سافعية)50(.
و ��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول مبا يلي:

ْهَر  ِ �س���لى �هلل عليه و�س���لم �لظُّ ���لهَّى َر�ُس���وُل �هللهَّ 1-بحديث عن �بن عبا�ص قال: » �سَ
َ َجِميًعا َو�مْلَْغِرَب َو�ْلِع�َس���اَء َجِميًعا يِف َغرْيِ َخْوٍف َواَل �َسَفٍر«)51(،  قال مالك: �أرى  َو�ْلَع�رشْ

ذلك يف �ملطر))5(.
ويف رو�ي���ة: جابر بن زي���د)53( رحمه �هلل، عن �بن عبا�ص ر�س���ي �هلل عنهما  »�أَنهَّ �لنهَِّبيهَّ 
َ َو�مْلَْغِرَب َو�ْلِع�َساَء« فقال  ْهَر َو�ْلَع�رشْ لهَّى ِبامْلَِديَنِة �َسْبًعا َوثََماِنًيا �لظُّ �سلى �هلل عليه و�سلم �سَ

)48(  الإن�ساف   93/5, وفتح امللك العزيز ب�سرح ال�جيز )/366.
)49(  جامع الأمهات لبن احلاجب �ص: 1)1 , والذخرية للقرايف )/  4)3.

)50(  احلـــاوي الكبـــري )/ 398, ونهايـــة املطلب يف درايـــة املذهب )/)), والبيان يف مذهب الإمـــام ال�سافعي )/489, ورو�سة 
الطالبن وعمدة املفتن 1/  399, واملجم�ع �سرح املهذب 4/ 381 .

)51(  اأخرجه: م�سلم 1/  489 برقم   05) . 
))5(  جامع الأمهات لبن احلاجب �ص: 1)1 , والذخرية للقرايف )/  4)3.

)53(  ه� جابر بن زيد الأزدي, اأب� ال�سعثاء, من اأهل الب�سرة . تابعي ثقة فقيه . كان عاملا بالفتيا, �سهد له عمرو بن دينار 
بالف�سل فقال : ما راأيت اأحدا اأعلم بالفتيا من جابر بن زيد . ت�يف رحمه اهلل �سنة: 93 وقيل 103 هـ  ينظر لرتجمته: 

تهذيب التهذيب ) / 38 ؛ وحلية الأولياء 3 / 85 ؛ وتذكرة احلفاظ 1 / )6 ؛ والأعالم للزركلي ) / 104.
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�أيوب-�أي �ل�سختياين)54(-  لعله يف ليلة مطرية؟ قال- �أي  جابر بن زيد- ع�سى)55(. 
ْهِر  2-وبحديث عن �بن عبا�ص قال: »َجَمَع َر�ُس���وُل �هلِل �س���لى �هلل عليه و�سلم بنَْيَ �لظُّ
، َو�مْلَْغِرِب َو�ْلِع�َس���اِء ِبامْلَِديَنِة، يِف َغرْيِ َخْوٍف َواَل َمَطٍر "ِقيَل اِلْبِن َعبهَّا�ٍص َوَما �أََر�َد  ِ َو�ْلَع�رشْ

َتُه«)56(. مهَّ ْن اَل ُيْحِرَج �أُ �إِلَى َذِلَك؟ َقاَل: »�أََر�َد �أَ
ووجه �ال�س���تدالل من �حلديث: �أن معنى قول �بن عبا�ص: �أر�د �أن ال يحرج �أمته، �أي 
�إمنا فعل ذلك لئال ي�س���ق عليهم ويثقل، فق�س���د �إلى �لتخفيف عنه���م، فدل على جو�ز 

�جلمع بني �لظهر و�لع�رش الأجل �ملطر، ملا فيه من �مل�سقة))5(.
ْهِر  3-وبحديث �بن عمر: »�أَنهَّ �لنهَِّبيهَّ �س���لى �هلل عليه و�س���لم َجَمَع يِف �مْلَِديَنِة بنَْيَ �لظُّ

ِ يِف �مْلََطِر«)58(. َو�ْلَع�رشْ
 و�عرت�ص عليهم: �أن هذ� �حلديث ال يعرف وال ي�سح)59(.

4-�لعلة يف جو�ز �جلمع يف �لع�س���اءين هي وجود �ملط���ر، و�ملطر موجود يف �لظهر 
و�لع�رش، فهو دليل على جو�ز �جلمع فيهما)60(.

و�عرت�ص عليهم: باأنه ال ي�سح �لقيا�ص على �ملغرب و�لع�ساء ملا فيهما من �مل�سقة الأجل 

)54(  هـــ� اأبـــ� بكـــر اأيـــ�ب بن اأبـــي متيمة - وا�سم اأبي متيمـــة كي�سان- , ال�سختيـــاين الب�سري . تابعي . �سيـــد فقهاء ع�سره, 
مـــن حفـــاظ احلديـــث . قـــال علي بن املدينـــي : له نح� ثمامنائة حديـــث . وقال ابن �سعد : كان ثقـــة ثبتا يف احلديث . 
جامعا كثري العلم, حجة عدل. وقال مالك: كان من العاملن العاملن اخلا�سعن. ت�يف رحمه اهلل �سنة: 131هـ.  ينظر 
لرتجمتـــه:  تهذيـــب التهذيـــب 1 / )39, و�ســـذرات الذهـــب 1 / 181, و�ســـري اأعالم النبـــالء 6/ 15, وتذكرة احلفاظ 1 / 

130, الأعالم للزركلي )/  38.
)55(  اأخرجه: البخاري 1/  01)  برقم 518 .

)56(  اأخرجه: م�سلم 490/1 برقم  05) .
))5(  حتفة الأح�ذي 1/  5)4. 
  )58(مل اأجده يف كتب ال�سنن.

)59(  تنقيح التحقيق لبن عبد الهادي )/  543, واملغني لبن قدامة )/118.
)60(  املغني لبن قدامة )/  )11, البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي )/  )49.
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�لظلمة و�مل�رّشة، وذلك غري موجود يف �لظهر و�لع�رش)61(. 
5-�لظهر و�لع�رش �س���التان يجوز �جلمع بينهما يف �ل�س���فر، فج���از �جلمع بينهما يف 

�حل�رش عند �ملطر، كاملغرب و�لع�ساء))6(.
و�عرت�ص عليهم: باأنه ال ي�س���ح �لقيا�ص على �ل�س���فر الأن م�سقته الأجل �ل�سري وفو�ت 

�لرفقة وهو غري موجودة هنا)63(.
�لق���ول �لثاين: ال ي�س���ح �جلمع ب���ني �لظهر و�لع����رش يف �ملطر، بل �جلم���ع يف �ملطر 
يخت�ص بالع�ساءين فقط. وعليه �أكرث �الأ�سحاب)64(،  وهو �ملذهب �ملعتمد عند متاأخري 

�حلنابلة)65(.
   وهو �ملذهب عند �ملالكية)66(، وقول لبع�ص �ل�سافعية))6(.

و��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول مبا يلي:
1- مب���ا روي  �أَنهَّ �لنهَِّبيهَّ �س���لى �هلل عليه و�س���لم َجَمَع بَ���نْيَ �مْلَْغِرِب َو�ْلَع�َس���اِء يِف لَْيَلٍة 

َمِطرَيٍة)68(.  
ووجه �لداللة منه: باأن  �جلمع يف �ملطر مل يرد �إال يف �ملغرب و�لع�ساء)69(.

)61(  املغني لبن قدامة )/  )11, وال�سرح الكبري مع املقنع والإن�ساف 93/5.
))6(  احلاوي الكبري )/  398. 

)63(  املغني لبن قدامة )/  )11, وال�سرح الكبري مع املقنع والإن�ساف 5م93.
)64(  الإن�ساف93/5, وفتح امللك العزيز ب�سرح ال�جيز )/366.

)65( الإن�ســـاف   93/5 , و الإقنـــاع لطالـــب النتفـــاع  81/1), زاد امل�ستقنع �ـــص: 59. زاد امل�ستقنع �ص: 59  . منتهى الإرادات 
335/1.   غايـــة املنتهـــى 34/1) . دليـــل الطالـــب  �ص: 53 . كايف املبتدي �ـــص: 43 . اأخ�سر املخت�سرات  �ص: 6)1 . بداية 

العابد وكفاية الزاهد  �ص: 45 .
)66(  بداية املجتهد ونهاية املقت�سد 1/  184,  والكايف يف فقه اأهل املدينة 1/  193. والتاج والإكليل ملخت�سر خليل )/  514, 

و�سرح خمت�سر خليل للخر�سي )/ 0).
))6(  رو�سة الطالبن وعمدة املفتن 1/  399, واملجم�ع �سرح املهذب 4/  381. 

)68(  قال ال�سيخ الألباين رحمه اهلل يف اإرواء الغليل 39/3: رواه النجاد باإ�سناده, ه� �سعيف جداً .
)69(  املغني لبن قدامة )/  )11, وال�سرح الكبري مع املقنع والإن�ساف 93/5, واملبدع يف �سرح املقنع )/  6)1.
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و�عرت�ص عليهم : باأن �حلديث �سعيف جد�ً)0)(.
ِة �إَذ� َكاَن َيْوٌم َمِطرٌي  ���نهَّ 2-وبحدي���ث �أبي �س���لمة بن عبد �لرحمن)1)( ق���ال: �إنهَّ ِمْن �ل�سُّ
�أَْن َيْجَمَع بنَْيَ �مْلَْغِرِب َو�ْلِع�َس���اِء)))(. وهذ� ين�رشف �إلى �س���نة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم)3)(.
و�عرت�ص عليهم : باأن �حلديث ال يعلم �سنده)4)(.

3-مبا روي عن عبد �هلل بن عمر ر�سي �هلل عنهما: �أنه كان يجمع �إذ� جمع �الأمر�ء بني 
�ملغرب و�لع�ساء)5)(.

)0)(  �سبق ق�ل ال�سيخ الألباين رحمه اهلل يف اإرواء الغليل 39/3: رواه النجاد باإ�سناده, ه� �سعيف جداً.
)1)(  هـــ� اأبـــ� �سلمـــة بـــن عبدالرحمـــن بـــن ع�ف بن عبـــد ع�ف بن عبد بـــن احلارث بن زهـــرة بن كالب بن مـــرة ابن كعب 
القر�ســـي الزهـــري, احلافـــظ, اأحد العالم باملدينة. قيـــل: ا�سمه عبد اهلل, وقيل: اإ�سماعيل, ولـــد �سنة ب�سع وع�سرين. 
اأمـــه متا�ســـر بنـــت ال�سبغ بن عمرو, من اأهل دومة اجلندل, اأدركت حياة النبـــي �سلى اهلل عليه و�سلم, وهي اأول كلبية 
نكحها قر�سي. واأر�سعته اأم كلث�م, فعائ�سة خالته من الر�ساعة, حدث عن اأبيه ب�سئ قليل لك�نه ت�يف وهذا �سبي, وعن 
اأ�سامـــة بـــن زيـــد, وعبد اهلل بن �سالم, واأبـــي اأي�ب, وعائ�سة, واأم �سلمة واأبي هريرة, وعـــدة من اأ�سحاب ر�س�ل اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم. كان ثقة, فقيها, كثري احلديث, قال اأب� اإ�سحاق: اأب� �سلمة يف زمانه خري من ابن عمر يف زمانه, ت�يف 
اأبـــ� �سلمـــة رحمـــه اهلل باملدينة �سنـــة اأربع وت�سعن يف خالفة ال�ليـــد وه� ابن اثنتن و�سبعن �سنـــة. ينظر: لرتجمته: 
�ســـري اأعـــالم النبـــالء 4/ 89), وطبقات ابـــن �سعد 155/5,  طبقات الفقهاء 61, 40), البدايـــة والنهاية 9 / 116, تهذيب 

التهذيب )1 / 115.
)))(  قال ال�سيخ الألباين رحمه اهلل يف اإرواء الغليل 3/  41:  مل اأقف على �سنده لأنظر فيه , ول على من تكلم عليه واأب� 
�سلمـــة بـــن عبـــد الرحمن تابعى, وقـــ�ل التابعى من ال�سنة كذا , فـــى حكم امل�ق�ف ل املرف�ع , بخـــالف ق�ل ال�سحابى 

ذلك , فاإنه فى حكم املرف�ع 
)3)(  املغني )/)11, وال�سرح الكبري مع املقنع والإن�ساف 5/)9.

)4)(  �سبـــق قـــ�ل ال�سيـــخ الألبـــاين رحمـــه اهلل يف اإرواء الغليـــل 3/  41:  مل اأقـــف علـــى �سنده لأنظر فيـــه , ول على من تكلم 
عليه   .

)5)(  اأخرجـــه: امل�طـــاأ 1/  145 برقـــم  331 , وعبـــد الرزاق يف م�سنفه )/  556 برقـــم 4438, والبيهقي يف ال�سنن الكربى 3/  
168 برقم  66)5 , و�سححه ال�سيخ الألباين يف اإرواء الغليل  3/  41. 
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4-ومبا ُروى �أن �أبان بن عثمان)6)( كان يجمع بني �ل�س���التني يف �لليلة �ملطرية �ملغرب 
و�لع�س���اء في�س���ليهما معه عروة بن �لزبري)))( و�س���عيد بن �مل�س���يب)8)( و�أبو بكر بن عبد 

�لرحمن)9)( ال ينكرونه)80(. 
5-ومبا روى مو�س���ى ب���ن عقبة)81(: �أن عم���ر بن عبد �لعزي���ز كان يجمع بني �ملغرب 
و�لع�ساء �الآخرة �إذ� كان �ملطر، و�إن �سعيد بن �مل�سيب، وعروة بن �لزبري، و�أبا بكر بن عبد 

)6)(  ه� اأبان بن عثمان بن عفان اأب� �سعيد الأم�ي القر�سي, ويقال : اأب� عبد اهلل . تابعي من رواة احلديث الثقات, ومن 
فقهـــاء املدينـــة اأهـــل الفتـــ�ى . م�لده ووفاته يف املدينة .�سارك يف وقعة اجلمل مع عائ�ســـة ر�سي اهلل عنها, وتقدم عند 
خلفاء بني اأمية ف�يل اإمارة املدينة �سنة 6) - 83 هـ .كان اأول من كتب يف ال�سرية النب�ية. ت�يف رحمه اهلل 105 هـ  ينظر 

لرتجمته: تهذيب التهذيب 1 / )9, وطبقات ابن �سعد ) / 151, والعرب 9/1)1. 
  )))(هـــ� عـــروة بـــن الزبـــري بن الع�ام بن خ�يلد, واأمه اأ�سماء بنت اأبي بكر, من كبـــار التابعن, فقيه حمدث, اأخذ عن اأبيه 

واأمه, وخالته ال�سيدة عائ�سة . وعنه خلق كثري . مل يدخل يف �سيء من الفنت . انتقل من املدينة اإلى الب�سرة, ثم اإلى 
م�سر فاأقام بها �سبع �سنن . وت�يف باملدينة . وبها " بئر عروة " تن�سب اإليه, معروفة الآن . ت�يف رحمه اهلل99 هـ  ينظر 
لرتجمتـــه:  تهذيـــب التهذيـــب ) / 180, �سري اأعالم النبالء 4/ 1)4, وطبقات ابـــن �سعد 5/ 8)1, والنج�م الزاهرة 1 / 

8)), و�سذرات الذهب 1 / 103.
)8)(  هـــ� �سعيـــد بـــن امل�سيب بن حـــزن بن اأبي وهب . قر�سي, خمزومـــي, من كبار التابعن, واأحد الفقهـــاء ال�سبعة باملدينة 
املنـــ�رة . جمـــع بـــن احلديث والفقه والزهد والـــ�رع . كان ل ياأخذ عطاءا, ويعي�ص من التجـــارة بالزيت . وكان اأحفظ 
النا�ـــص لأق�سيـــة عمـــر بن اخلطاب واأحكامه حتـــى �سمي راوية عمر . ت�يف باملدينة رحمـــه اهلل �سنة 94 هـ  . �سري اأعالم 

النبالء 4/ )1), وطبقات الفقهاء �ص: )5, �سفة ال�سف�ة ) / 44 , وطبقات ابن �سعد 5 / 88 .
)9)(  هـــ� اأبـــ� بكـــر بـــن عبدالرحمن بن احلارث بن ه�سام بن املغرية بن عبد اهلل بن عمـــر بن خمزوم, الإمام, اأحد الفقهاء 
ال�سبعـــة باملدينـــة النب�يـــة, اأبـــ� عبد الرحمـــن. وال�سحيح اأن ا�سمه اأب� بكـــر, وه� من �سادة بني خمـــزوم, وكان �سريرا.
حـــدث عـــن عمـــار بن يا�سر, وعائ�سة, واأم �سلمة, واأبي هريرة, وطائفة.كان ثقـــة, فقيها, عاملا �سخيا, كثري احلديث ت�يف 
رحمه اهلل �سنة  94 هـ وقيل: 95هـ ينظر لرتجمته:  طبقات ابن �سعد 5 / )0), طبقات الفقهاء لل�سريازي 59, تهذيب 

الكمال �ص 1588, وتاريخ الإ�سالم 4 / )), و�سذرات الذهب 1 / 104.
)80(  اأخرجه: ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه )/  44 برقم  69)6 .

)81(  ه� م��سى بن عقبة بن اأبي عيا�ص اأب� حممد م�لى اآل الزبري, من اأهل املدينة . اأدرك ابن عمر وراأى �سهل بن �سعد . 
كان ثقة ثبتا كثري احلديث . قال ال�اقدي : كان لإبراهيم وم��سى وحممد بن عقبة حلقة يف م�سجد ر�س�ل اهلل �سلى 
اهلل عليـــه و�سلـــم, وكانـــ�ا كلهم فقهاء وحمدثن . وكان م��سى يفتي . كان مالك بن اأن�ص يق�ل  عليكم مبغازي م��سى 
بـــن عقبـــة فاإنـــه ثقـــة . مـــن ت�سانيفه : " كتـــاب املغازي ", ت�يف رحمـــه اهلل �سنة 141هـ وقيل: )14 هــــ . ينظر لرتجمته: 

تهذيب التهذيب 10 / 360 ؛ وكتاب اجلرح والتعديل 4 / 154 ؛ والأعالم للزركلي 8 / 6)) .
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�لرحمن وم�سيخة ذلك �لزمان، كانو� ي�سلون معهم وال ينكرون ذلك))8(.
ووجه �لداللة مما �سبق: �أن من ذكرنا من �ل�سلف كانو� يجمعون بني �ملغرب و�لع�ساء، 
وال يعرف لهم يف ع�رشهم خمالف فكان �إجماعا، وهذ� �الإجماع مل يرد �إال يف �ملغرب 

و�لع�ساء، دون �لظهر و�لع�رش)83(.
و�عرت����ص عليهم: باأنا نقول بجو�ز �جلمع بني �ملغرب و�لع�س���اء، ونقي�ص عليه �لظهر 

و�لع�رش، لوجود م�سقة �ملطر فيهما)84(.
6-�مل�سقة يف �ملغرب و�لع�ساء �أ�سد، الأجل �لظلمة و�مل�رشة بخالف �لظهر و�لع�رش، 

فال م�سقة فيهما غالباً، فاجلمع يخت�ص بالع�ساءين فقط)85(.
  

املطلب الثالث: عدد تكبريات صالة الجنازة

�ختلف �لفقهاء  يف هذه �مل�ساألة على ثالثة �أقو�ل:

�لقول �الأول: 
�أن عدد تكبري�ت �س���الة �جلنازة �أربع تكبري�ت فقط، فل���و ز�د �الإمام ال على �الأرب 
تكبري�ت ف���ال يتابع، وهو �ختيار �بن رزين رحمه �هلل)86(،.وهو �ملذهب عند �حلنفية))8(، 

))8(  اأخرجه: البيهقي يف ال�سنن الكربى 3/  169 برقم  68)5. و�سححه ال�سيخ الألباين يف اإرواء الغليل  40/3.
)83(  املغني )/118, وال�سرح الكبري مع املقنع والإن�ساف 5/)9.

)84(  البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي )/  )49.
)85(  املغنـــي )/118, وال�ســـرح الكبـــري مـــع املقنـــع والإن�ساف 5/)9, و�سرح خمت�ســـر خليل للخر�ســـي )/0), وال�سرح الكبري 

لل�سيخ الدردير مع حا�سية الد�س�قي 0/1)3.
)86(  الفـــروع مـــع ت�سحيـــح الفـــروع 3/)34, واملبـــدع يف �ســـرح املقنـــع )/)5), والإن�ســـاف 165/6, وفتـــح امللـــك العزيز ب�سرح 

ال�جيز )/)60 .
  ))8(النتف يف الفتاوى لل�سعدي 1/))1, و بدائع ال�سنائع 1/)31, والبناية �سرح الهداية 3/ 18), والبحر الرائق )/)19, 

والفتاوى الهندية 164/1.
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و�ملالكية)88(، و�ل�سافعية)89(.وهو رو�ية يف مذهب �حلنابلة)90(.
و��ستدل �أ�سحاب هذ�  �لقول مبا يلي:

1-بحديث �أبي هريرة ر�س���ي �هلل عنه: �أن ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل عليه و�س���لم: نََعى 
َ �أَْربًَعا )91(. فهَّ ِبِهْم َوَكربهَّ لهَّى َف�سَ �لنهََّجا�ِسيهَّ يِف �ْليَْوِم �لهَِّذي َماَت ِفيِه َخَرَج �إِلَى �مْلُ�سَ

َ �لنهَِّبيُّ �س���لى  2-وبحدي���ث عبد �هلل بن عبا�ص ر�س���ي �هلل عنهما قال: َكاَن �آِخُر َما َكربهَّ
ِ ْبُن ُعَمَر  َ َعْبُد �هللهَّ َ ُعَمُر َعَلى �أَِبي بَْكٍر �أَْربًَعا، َوَكربهَّ َناَزِة �أَْربًَعا، َوَكربهَّ �هلل عليه و�س���لم َعَلى �جْلِ
َ �حْلُ�َسنْيُ َعَلى �حْلَ�َسِن �أَْربًَعا،  َ �حْلَ�َسُن ْبُن َعِليٍّ َعَلى َعِليٍّ �أَْربًَعا، َوَكربهَّ َعَلى ُعَمَر �أَْربًَعا، َوَكربهَّ

اَلُم �أَْربًَعا))9(. َِت �مْلاََلِئَكُة َعَلى �آَدَم َعَلْيِه �ل�سهَّ َوَكربهَّ
ووجه �لداللة منه: �أنه �س���لى �هلل عليه و�سلم ملا كرب �أربعا يف �آخر �سالة �سالها، فهذ� 

يدل على �أنها ن�سخت ما قبلها، فبقى �الأربع �لتكبري�ت فقط)93(.

و�عرت�ص عليهم: باأنه قد ثبت عن �لنبي �س���لى �هلل عليه و�سلم، وعن �ل�سحابة، �أنهم 

كربو� على �جلنازة �أربع وخم�ص و�ست و�سبع تكبري�ت، فدعوى �لن�سخ غري �سحيحة)94(.

1-ومب���ا روي عن عمر ر�س���ي �هلل عنه �أنه جمع �ل�س���حابة ن ح���ني �ختلفو� يف عدد 
)88(  البيـــان والتح�سيـــل )/15), والذخـــرية للقـــرايف )/463, وم�اهـــب اجلليـــل )/13), و�ســـرح خمت�سر خليـــل للخر�سي 

)/118, والف�اكه الدواين 93/1), و الثمر الداين �ص: ))), ومنح اجلليل 484/1. 
)89( احلاوي الكبري 55/3 , ونهاية املطلب يف دراية املذهب 61/3, واملجم�ع �سرح املهذب 30/5), والبيان يف مذهب الإمام 

ال�سافعي 64/3, واأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب 318/1 . 
)90(  الفـــروع مـــع ت�سحيـــح الفـــروع 3/)34, واملبـــدع يف �ســـرح املقنـــع )/)5), والإن�ســـاف 165/6, وفتـــح امللـــك العزيز ب�سرح 

ال�جيز )/)60 .
)91(  اأخرجه: البخاري 0/1)4 برقم 1188, وم�سلم )/656 برقم 951 .

))9(  اأخرجـــه: الدارقطنـــي يف �سننـــه )/433 برقم 1818, واحلاكم يف  امل�ستدرك 543/1 برقم 4)14, قال الدارقطني وفيه: 
فـــرات بـــن ال�سائـــب مـــرتوك احلديـــث , وقد ورد احلديـــث بعدة روايـــات كلها �سعيفـــة. ينظر: البدر املنـــري لبن امللقن   

63/5), ون�سب الراية للزيلعي   )/184, وحتفة الأح�ذي 88/4.
)93(  بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع 1/)31 , والبناية �سرح الهداية 18/3), ةفتح القدير للكمال ابن الهمام )/3)1 .

  )94(املغني )/388, وال�سرح الكبري مع املقنع والإن�ساف 168/6 . 
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�لتكب���ري�ت وقال لهم: �إنكم �ختلفتم فمن ياأتي بعدكم يكون �أ�س���د �ختالفا فانظرو� �آخر 

�س���الة �سالها ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�س���لم على جنازة فخذو� بذلك فوجده �سلى 

على �مر�أة كرب عليها �أربعا فاتفقو� على ذلك)95(.
ووجه �لداللة منه: �أن �ل�س���حابة �تفقو� على كون �لتكبري�ت يف �سالة �جلنازة �أربعا، 

وهم �أجمعو� عليها، و�الإجماع حجة)96(.
و�عرت�ص عليهم: �أنه قد ثبت عن �لنبي �س���لى �هلل عليه و�س���لم، وعن �ل�سحابة، �أنهم 
كربو� على �جلنازة �أربع وخم�ص و�ست و�سبع تكبري�ت، فدعوى �الإجماع غري �سحيح))9(.

2-�أن �لزيادة على �الأربع �سارت من �سعار �ل�سيعة، فال يتابع فيها)98(.
و�عرت����ص عليهم بقولهم: نحن نقول بهذ� �إذ� �س���لى ور�ء مبت���دع، �أما �أن كان غري 
مبتدع، وهو متبع لل�سنة، فاإنه يتابع عليها، الأنه قد ثبت عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، 

وعن �ل�سحابة، �أنهم كربو� على �جلنازة �أربع وخم�ص و�ست و�سبع تكبري�ت)99( .

 �لقول �لثاين: 
ي�سح ويتابع �الإمام �إلى خم�ص تكبري�ت فقط، وهو رو�ية  يف �ملذهب �حلنبلي )100(.

و��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول مبا يلي:

)95(  اأخرجـــه: عبـــد الـــرزاق يف م�سنفه 9/3)4 برقـــم 6395, وابن اأبي �سيبة يف م�سنفه )/495 برقم 11445, والطحاوي يف 
�سرح معاين الآثار 499/1 برقم 860), والبيهقي يف ال�سنن الكربى 4/)3 برقم )19) ثم قال:  تفرد به الن�سر بن عبد 

الرحمن اأب� عمر اخلزاز عن عكرمة وه� �سعيف, وقد روى هذا اللفظ من وج�ه اأخر كلها �سعيفة 
)96(  بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع 1/)31 .

  ))9(املغني )/388, وال�سرح الكبري مع املقنع والإن�ساف 168/6 . 

)98(  الذخرية للقرايف )/463, والبناية �سرح الهداية 1/3)). 
  )99(املغني )/388, وال�سرح الكبري مع املقنع والإن�ساف 168/6 . 

)100( الإن�ساف 165/6, وفتح امللك العزيز ب�سرح ال�جيز )/)60, واملنح ال�سافيات ب�سرح املفردات80/1) .
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 َ ُ َعَل���ى َجَناِئِزنَا �أَْربًَعا، َو�أَنهَُّه َكربهَّ مب���ا روي عن زيد بن �أرقم ر�س���ي �هلل عنه: �أنه َكاَن ُيَكربِّ
َها)101(. ُ َعَلى ِجَناَزٍة َخْم�ًسا، َف�َساأَلُوُه؟ َفَقاَل: َكاَن َر�ُسوُل �هلِل �سلى �هلل عليه و�سلم  ُيَكربِّ

ووجه �لداللة من �حلديث: �أن �لثابت عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  يف هذ� �حلديث 
�أنه كرب �إلى خم�ص تكبري�ت، فنعمل بها))10(. 

�لقول �لثالث: 
ي�سح ويتابع �الإمام �إلى �سبع تكبري�ت فقط، ما مل يكن مبتدعا، �أو من �أهل �لرف�ص، 

فال يتابع، وهو �مل�سهور من �ملذهب عند �ملتاأخرين من �حلنابلة)103(.
و��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول مبا يلي:

1-بحديث �بن عبا�ص ر�سي �هلل عنهما قال: �أََمَر َر�ُسوُل �هلِل �سلى �هلل عليه و�سلم َيْوَم 
ُ َعَلْيِهْم �َسْبَع تَْكِبرَي�ٍت،  ُع ِت�ْسَعًة َوَحْمَزَة، َفيَُكربِّ ���لِّي َعَلْيِهْم، َفيَ�سَ �أُُحٍد ِباْلَقْتَلى، َفَجَعَل ُي�سَ

ُ َعَلْيِهْم �َسْبًعا َحتهَّى َفَرَغ ِمْنُهْم )104(.  ثُمهَّ ُيْرَفُعوَن، َوُيرْتَُك َحْمَزُة، ُثمهَّ ُيَجاُء ِبِت�ْسَعٍة، َفيَُكربِّ
2-ومبا روي �أن علياً ر�س����ي �هلل عنه: �س������لى على �أبى قت����ادة)105( فكرب عليه 

)101( اأخرجه: م�سلم )/659 برقم )95 .
  ))10( املغني )/388, وال�سرح الكبري مع املقنع والإن�ساف 168/6 . 

)103(  الإن�ساف 166/6 . الإقناع لطالب النتفاع 354/1. منتهى الإرادات 414/1 .   غاية املنتهى 3/1)) .
)104(  اأخرجـــه: الطحـــاوي يف �ســـرح معـــاين الآثـــار 503/1 برقم 886), والطـــرباين يف املعجم الكبـــري 3/)14 برقم 935), 
واحلاكم يف امل�ستدرك 18/3) برقم 4895, والبيهقي يف ال�سنن الكربى 4/)1 053) ثم قال ل اأحفظه اإل من حديث اأبى 

بكر بن عيا�ص عن يزيد بن اأبى زياد وكانا غري حافظن, و�سعفه ابن حجر يف التلخي�ص احلبري )/4)).
)105(  ه� احلارث بن ربعي بن بلدهة, اأن�ساري خزرجي . فار�ص ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم . �سهد اأحدا وما بعدها, 
قيل: ت�يف اأب� قتادة باملدينة �سنة اأربع وخم�سن, وال�سحيح اأنه ت�يف بالك�فة يف خالفة علي ر�سي اهلل عنه, وه��سلى 
عليـــه. ينظـــر لرتجمته يف: ال�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب 1/ 89), و�سري اأعالم النبالء )/449, واأ�سد الغابة 605/1, 

وتهذيب التهذيب )04/1).
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�سبعا وكان بدريا)106(.
ووجه �لداللة مما �سبق: 

 �أنه قد ثبت عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، وعن �ل�سحابة، �أنهم كربو� على �جلنازة 
�أربع وخم�ص و�ست و�سبع تكبري�ت،  وال يز�د عليها؛ الأنه مل ينقل ذلك عن �لنبي �سلى 

�هلل عليه و�سلم وال عن �أحد من �أ�سحابه ))10(.

�لر�جح يف �مل�شاألة:
�لذي يرتجح يل يف هذه �مل�ساألة - و�لعلم عند �هلل- هو �لقول �لثالث:  باأنه ي�سح 
ويتابع �الإمام يف �س����الة �جلنازة  �إلى �س����بع تكبري�ت فقط،  ما مل يكن مبتدعا، �أو من 
�أه����ل �لرف�����ص، فال يتابع، وذلك �أنه قد ثبت عن �لنبي �س����لى �هلل عليه و�س����لم   وعن 
�ل�س����حابة �أنهم كربو� على �جلنازة �أربع وخم�ص و�س����ت و�سبع تكبري�ت.  فدل على 
جو�ز ذلك. و�أما دعوى �الإجماع على �الأربع �أو �لن�س����خ باأنه غري �سحيح. و�هلل تعالى 

�أعلم.

املبحث الثالث 

 دراسة بعض اختياراته يف فقه األحوال الشخصية والقضاء

وفيه ثالثة مطالب:

)106(  اأخرجـــه: ابـــن املنـــذر يف الأو�ســـط 5/)43 برقم 3149, وابـــن اأبي �سيبة يف م�سنفه )/)49 برقـــم 11459, والبيهقي يف 
ال�ســـنن الكـــربى 36/4 برقـــم 193) ثم قـــال: هكذا روى وه� غلط لأن اأبا قتادة ر�ســـى اهلل عنه بقي بعد علي ر�سى اهلل 
عنه مدة ط�يلة.  وقال ابن جحر يف التلخي�ص احلبري )/84): قلت: وهذه علة غري قادحة, لأنه قد قيل اإن اأبا قتادة 

قد مات يف خالفة علي وهذا ه� الراجح  
))10( املغني )/388, وال�سرح الكبري مع املقنع والإن�ساف 168/6 . 



ابن رزين الحنبلي حياته وآثاره 

 )العدل( العدد |69| جمادى الأولى 1436هـ
ـ 322 ـ

املطلب األول: إجبار الجد للبكر الصغرية على الزواج

اتفق العلماء اأن لالأب اإجبار ابنته البكر ال�شغرية, وعدم ا�شراط ر�شاها, اإذا زوجها 
م���ن كف. قال �بن �ملنذر: �أجم���ع �أهل �لعلم على �أن نكاح �الأب �بنته �لبكر �ل�س���غرية 

جائز، �إذ زوجها من كفء)108(.  
فهل يلحق اجلد بالأب يف ولية اإجبار البكر ال�ش���غرية, وعدم ا�ش���راط ر�شاها, اإذا 

زوجها من كف.
وقد �ختلف �لفقهاء يف هذه �مل�ساألة على قولني:

القول الأول: اأن اجلد ميلك اإجبار البكر ال�ش���غرية على الزواج, ول ي�شرط ر�شاها, 
�إذ� زوجه���ا من كف. وه���و �ختيار �بن رزين رحم���ه �هلل)109(. وهو مذه���ب �حلنفية)110( 

و�ل�سافعية)111(، وهو رو�ية عند �حلنابلة))11(. 
 و��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول مبا يلي:

�أن للجد والدة وتع�سيبا، فجاز له �إجبار �لبكر �ل�سفرية كاالأب)113(.
و�عرت����ص عليهم: ب���اأن �جل���د لي����ص يف معن���ى �الأب يف �الإجبار، وذلك لق�س���ور 
�س���فقته بالن�س���بة �إلى �الأب. فيقت�رش على مورد �التفاق، وهو جو�ز �إجبار �الأب للبكر 

�ل�سفرية)114(.

)108(  الإ�سراف على مذاهب العلماء 5/ 19, و الإجماع �ص: 8).
)109(  الإن�ساف 8/ )5 . 

)110(  تبين احلقائق )/ 1)1, املب�سوط لل�سرخ�سي4/ 13), فتح القدير للكمال ابن الهمام 3/ 4)). 
)111(  نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج 6/ 9)), املجم�ع �سرح املهذب 16/ 168.  

))11(  الهداية على مذهب الإمام اأحمد �ص: 384, �سرح الزرك�سي 5/ 86, الإن�ساف 8/ )5 .
)113(  املجم�ع �سرح املهذب 16/ 168, نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج 6/ 9)).

)114(  فتح القدير للكمال ابن الهمام 3/ 5)).



د. عبد اهلل بن عايض بن عبد الهادي آل عبد الهادي

 )العدل( العدد |69| جمادى الأولى 1436هـ
ـ 323 ـ

 �لقول �لثاين: لي�ص للجد �إجبار �لبكر �ل�س���غرية على �لزو�ج. وهو قول �ملالكية)115(، 
وهو �ملذهب �ملعتمد عند متاأخري �حلنابلة)116(.

و��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول مبا يلي:
�أن ما لالأب يف والية �الجبار غري موجود يف غريه �س���و�ء �جلد �أوغريه من �الأولياء؛ 
وذل���ك �أن �ل����رشع خ�ص �الأب بذلك، وملا يوجد يف �الأب م���ن �لر�أفة و�لرحمة �لتي ال 

توجد يف غريه))11(. 

�لر�جح يف �مل�شاألة:
�ل���ذي يرتجح يل – و�لعلم عند �هلل- هو �لق���ول �لثاين وهو: �أن �جلد ال ميلك �جبار 
�ل�س���غرية �لبكر على �لزو�ج، و ذلك ملا يوجد يف �الأب من �لر�أفة و�لرحمة و�ل�س���فقة 
عل���ى �بنته �ل�س���غرية، فهو ال ميكن �أن يزوجها �ال مل�س���لحتها. وه���ذه ال توجد يف غري 

�الب. فتقت�رش والية �جلبار على �الأب فقط. و�هلل تعالى �أعلم.

املطلب الثاني: عدة املرأة الزانية الحرة 

�ختلف �لفقهاء يف عدة �ملر�أة �لز�نية �حلرة �إلى ثالثة �أقو�ل:
�لقول �الأول : �أنها ت�سترب�أ بحي�سة و�حدة، وهو �ختيار �بن رزين رحمه �هلل)118(،  وهو 

)115(  بداية املجتهد 3/ 34 , ال�سرح الكبري لل�سيخ الدردير )/ 4)). 
)116(  الإن�ساف   8/ )5 . املبدع 6/ 101, ك�ساف القناع 5/  46, �سرح منتهى الإرادات )/ 636.   

))11(  بداية املجتهد 3/ 34 , املبدع يف �سرح املقنع  6/ 101.

)118(   الفروع مع ت�سحيح الفروع  9/ 54), والإن�ساف 9/ 95). 
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رو�ية يف مذهب �حلنابلة)119(. 
و ��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول مبا يلي: 

1-الأن �لن�س���ب ال يلحق �لز�ين، فال نلزمها بعدة �ملطلقة، و�إمنا ت�س���ترب�أ بحي�سة الأن 
�ملق�سود معرفة بر�ءة رحمها)0)1(.

2-�أن هذه �لعدة لي�س���ت زوجة من نكاح، وال �سبهة نكاح، فال نلزمها بعدة �ملطلقة، 
و�إمنا ت�سترب�أ بحي�سة قيا�سا على ��سترب�ء �أم �لولد �إذ� عتقت)1)1(.

�لق���ول �لثاين:  �أن عدة �لز�نية عدة �ملطلقة وهو ثالثة قروء، وهو مذهب �ملالكية)))1(، 
وهو �ملذهب �ملعتمد عند متاأخري �حلنابلة)3)1(.

و��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول  مبا يلي:
1-لأن وطء الزانية احلرة يقت�شي �شغل الرحم, فهو كوطء النكاح ال�شحيح. فتكون 

عدتها �أ�سبه بعدة �ملطلقة، الأنه ��سترب�ء لرحمها)4)1(.
و�عرت�ص عليهم: باأن �لزنا ال يتعلق به ثبوت �لن�س���ب، وال �س���ائر �أحكام �لنكاح، فال 

يقا�ص على �لنكاح)5)1(
2-�أنه لو مل جتب �لعدة الختلط ماء �لو�طئ و�لزوج فلم يعلم ملن �لولد منهما)6)1(.

و�عرت�ص عليهم :  باأنه كذ�ك �ال�سترب�ء باحلي�سة �لو�حدة، يكفي بعدم وجود �حلمل، 

)119(   الهداية على مذهب الإمام اأحمد �ص: 485, الفروع مع ت�سحيح الفروع  9/ 54), والإن�ساف 9/ 95).
)0)1(   الكايف يف فقه الإمام اأحمد 3/ 01). 

)1)1(   املغني لبن قدامة )/ )14, وال�سرح الكبري على منت املقنع  )/ 504 . 
)))1(    الكايف يف فقه اأهل املدينة  )/ 631, والتاج والإكليل ملخت�سر خليل 5/ 516 . 
)3)1(   الإن�ساف 9/ 95), و ك�ساف القناع 5/ 5)4,   و�سرح منتهى الإرادات 00/3). 

)4)1(   املبدع يف �سرح املقنع )/ 94, ك�ساف القناع 5/ 5)4. �سرح منتهى الإرادات 3/ 00). 
)5)1(  بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع 3/ )19. 

)6)1(   املبدع يف �سرح املقنع )/ 94, ك�ساف القناع 5/ 5)4. �سرح منتهى الإرادات 3/ 00). 
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فال ي�شرط ثالثة قروء)))1(. 
�لقول �لثالث:  �أنه ال عدة على �لز�نية مطلقاً، وهو مذهب �حلنفية )8)1(.

و��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول  مبا يلي:
باأن �لزنا ال يتعلق به ثبوت �لن�سب، فال عدة لها)9)1(.

و�عرت�ص عليهم:  باأننا لو مل ت�س���ترب�أ �لز�نية بحي�سة الختلط ماء �لو�طئ و�لزوج فلم 
يعلم ملن �لولد منهما )130(.

�لرتجيح يف �مل�شاألة: 
و�لر�جح - و�هلل �أعلم- هو �لقول �الأول باأن �لز�نية ت�س���ترب�أ بحي�س���ة لقول ما ذهبو� 

�إليه، ول�سعف قول من خالفهم.      
 

املطلب الثالث: اشرتاط كون القاضي ورعًا)131(

 اختلف الفقهاء يف ا�شراط كون القا�شي ورعاً على قولني:

)))1(   الكايف يف فقه الإمام اأحمد 3/ 01).
)8)1(     احلجة على اأهل املدينة 3/ 0)), البناية �سرح الهداية  5/ 61 , بدائع ال�سنائع 3/ )19. 

)9)1(   البناية �سرح الهداية  5/ 61 , بدائع ال�سنائع 3/ )19.
)130(   املبدع يف �سرح املقنع )/ 94, ك�ساف القناع 5/ 5)4. �سرح منتهى الإرادات 3/ 00). 

)131(  الـــ�رع : التاأثـــم والتحـــرج والكـــف عـــن املحارم. وقيـــل: اخل�س�ع وال�ستكانـــة . ينظر: تاج العرو�ـــص ))/ 313. وقيل: 
الـــ�رع: اجتنـــاب امل�ستبهـــات خ�فا مـــن ال�ق�ع يف املحرمات. واأي�ســـا مالزمة الأعمال احلميدة وتـــرك الأفعال ال�سيئة. 
ينظر:د�ستـــ�ر العلمـــاء .3/ )31. وقيـــل: الـــ�رع: مالزمـــة الأعمال اجلليلة, وقيـــل: ترك الت�سرع اإلى تنـــاول الأغرا�ص 
الدني�يـــة, وقيـــل: الإحجـــام عـــن املحارم, وقيـــل: ال�ق�ف عـــن ال�سبهات, وقيل: الكـــف عن كثري من املباحـــات. ينظر: 
معجـــم مقاليـــد العل�م يف احلـــدود والر�س�م �ص: 06). واملراد بال�رع يف هذه امل�ساألـــة: ال�سفة الزائدة عن العدالة فال 
يتطلـــع ملـــا يف اأيـــدي النا�ص بل يزهد يف ذلك. ويكـــ�ن تاركا لل�سبهات خ�فا من ال�قـــ�ع يف املحرمات. ول يق�سد بال�رع 
هنا هو البعد عن املعا�سي فاإن البعد عن املعا�سي من العدالة التي هي من �سروط القا�سي باالتفاق. ينظر: حا�سية 
ال�ســـاوي علـــى ال�ســـرح ال�سغـــري 4/ )19. �ســـرح خمت�ســـر خليـــل للخر�ســـي )/ 141. �ســـرح الزرك�ســـي )/ 41). الق�انن 

الفقهية �ص: 195 
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القول الأول: ي�شرط كون القا�شي ورعاً, وهو اختيار ابن رزين رحمه اهلل))13(. وهو 
قول لبع�ص �حلنابلة)133(.

و ��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول مبا يلي: 
�أن �لقا�س���ي غري �لورع ال يوؤمن �أن يت�ساهل يف �مل�ستبهات فيقع يف �ملحرمات، وقد  

يتجاوز حد �ل�رشع في�سور �لباطل ب�سورة �حلق طمعا يف �لر�سوة �ملحرمة )134(.
ويعرت����ص عليهم: ب���اأن �لورع �أمر خف���ي ال يعلمه �إال �هلل، فكيف نق���ول �أن هذ�  فيه 

�لورع، وهذ� لي�ص فيه.
القول الثاين:  اإن الورع من ال�رشوط امل�ش���تحبة, والتي ينبغي للقا�ش���ي اأن يت�شف 
بها، وه���و مذهب �حلنفية)135(، و�ملالكية)136(، و�ل�س���افعية))13(، وهو �ملذهب �ملعتمد عند 

متاأخري �حلنابلة)138(. و��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول مبا يلي:
باأن �لورع لي�ص من �رشورة �حلكم و�لف�س���ل يف �لق�س���ايا، بل هو خلق و�سفة ز�ئدة 

كاحللم و�الأناة، لكن �مل�ستحب يف �لقا�سي كونه ورعا، الأنه �أكمل)139(.
�لر�جح يف �مل�شاألة:

والراجح - واهلل اأعلم- اأن الورع �رشط م�شتحب, وهو �شفة كمال ممن ات�شف بها, 
لعدم وجود دليل �رشيح على ا�ش���راط الورع يف القا�ش���ي, ولأن مقام الورع رفيع ل 

))13(  الفروع مع ت�سحيح الفروع 11/ )10, والإن�ساف 11/ 180, واملبدع 8/ 155.
)133(  امل�سادر ال�سابقة.

)134(  �سرح الزرك�سي )/ 41), حتفة الفقهاء  3/ 369. 
)135(   حتفة الفقهاء 3/ 369. بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع  4/ 43.

)136(   �سرح خمت�سر خليل للخر�سي )/ 141, الق�انن الفقهية �ص: 195, و التاج والإكليل 8/ )8. 
))13(   رو�سة الطالبن 11/ )9 . نهاية املحتاج 8/ )5) . 

)138(   ك�ســـاف القنـــاع 6/ 310, و�ســـرح منتهـــى الإرادات  3/ 49, والرو�ص املربع �ســـرح زاد امل�ستقنع �ص:06), ومطالب اأويل 
النهى  468/6

)139(   �سرح منتهى الإرادات  3/ 493.ومطالب اأويل النهى 6/ 468., 
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يبلغه �إال قلة من �لنا�ص، وهو �أمري خفي ال ميكن �الطالع عليه. فاأما من ظهر فيه �لورع 
فاإن �الأولى �أن يقدم على غريه يف �لق�ساء. و�هلل تعالى �أعلم.

الخاتمة

�حلمد هلل �أواًل و�آخًر� وظاهًر� وباطناً، له �حلمد يف �الأولى و�الآخرة وهو على كل �سيء 
قدير، و�أ�س���لي و��سلم على �أ�رشف �الأنبياء و�ملر�سلني نبينا حممد �سلى �هلل عليه و�سلم 

وعلى �آله و�سحبه �أجمعني. �أما بعد:
فبع���د �أْن من �هلل تعالى علي باإمتام هذ� �لبحث �لذي هو يف معرفة موجزة بحياة �بن 
رزي���ن �حلنبلي - رحمه �هلل تعالى -  ودر��س���ة بع�ص �ختيار�ت���ه �لفقهية، فاإنني ميكن �أن 

�أخل�ص �أهم نتائج هذ� �لبحث فيما يلي:
1-ظه���ر يل من خالل هذ� �لبحث ك���رثة �ختيار�ته �لفقهية و�س���مولها الأبو�ب �لفقه 

�ملختلفة، �لتي نقلها عنه علماء �حلنابلة.
2-تب���ني يل من خالل هذ� �لبحث علو منزلة �ب���ن رزين �حلنبلي - رحمه �هلل تعالى 
-    وجاللة قدره، وتقدم مرتبته، وبلوغه ب�سهادة كبار ع�رشه وغريهم من فقهاء �حلنابلة 
مرتب���ة �الإمامة يف �ملذهب، ول���ذ� جندهم قد �عتمدو� على كتب���ه �لفقهية و�ختيار�ته يف 

معرفة �ملذهب، بل يف �لفقه عموما،ويف �حلديث وغريها.
3- تبني يل من خالل هذ� �لبحث �أنه مل يخرق �جماعاً، ومل يخالف ن�ساً  من كتاب 
�هلل عز وجل، وال من �سنة �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، وما من م�ساألة يف �لغالب �إال وله 

فيها �سلف ممن تقدمه من �ل�سحابة �أو �لتابعني ومن بعدهم من �الأئمة.
4-�أنهَّ �ب���ن رزين �حلنبل���ي رحمه �هلل تعالى مل يكن مقلًِّد� حم�س���اً، ب���ل من �لفقهاء 
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�ملجتهدين يف �ملذهب �حلنبلي، فهو و�إْن و�فق �الإمام �أحمد رحمه �هلل تعالى يف �الأ�سول 
�لتي بنى عليها مذهبه �إال �أنه خالفه يف بع�ص من �ختيار�ته، وكذ� خالف ما عليه �ملذهب 

عند �حلنابلة يف عدد من �مل�سائل �لفقهية.
هذ� �أهم ما تو�س���لت �إليه من خالل �لبحث،  فما كان �سو�باً فمن �هلل وحده وما كان 
من خطاأ فمني، و�أ�ساأل �هلل �لع�سمة من �لزلل، و�لهد�ية �إلى �سو�ء �ل�سبيل، و�آخر دعو�نا 
�أْن �حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�س���الة و�ل�س���الم على خري �الأنبياء و�ملر�س���لني نبينا حممد 

وعلى �آله و�سحبه �أجمعني.


