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 الباب الرابع
 املتعارضة يف سبل السالم النصوص بني اجلمع تطبيقات

 يف كتاب البيوع هالفصل األول : تطبيقات
 بامليتة االنتفاعاملبحث األول : 

 : يف سبل السالم تفاع باملييتةمسألة االن 1الصنعايناإلمام أورد 

 َعَلْيهِ  اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َسِمَع: َأنَُّه َعْنُهَما، اللَُّه َرِضيَ  اللَِّه َعْبِد ْبِن َجاِبِر َعْن .1

 َوامَلْيَتةِ  اخَلْمِر، َبْيَع َحرََّم َوَرُسوَلُه اللََّه ِإنَّ: »ِبَمكََّة َوُهَو الَفْتِح َعاَم َيُقوُل َوَسلََّم،

 ِبَها ُيْطَلى َفِإنََّها امَلْيَتِة، ُشُحومَ  َأَرَأْيَت ،اللَِّه َرُسوَل َيا: َفِقيَل ،«َواأَلْصَناِم ْنِييِرَواخِل

 َقالَ  ُثمَّ ،«َحَراٌم ُهَو اَل،: »َفَقاَل النَّاُس؟ ِبَها َوَيْسَتْصِبُح اجُلُلوُد، ِبَها َوُيْدَهُن السُُّفُن،

 َحرََّم َلمَّا اللََّه ِإنَّ الَيُهوَد اللَُّه َقاَتَل: »َذِلكَ  ِعْنَد َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل

 .7«َثَمَنُه َفَأَكُلوا َباُعوُه، ُثمَّ َجَمُلوُه، ُشُحوَمَها

 َسْمٍن ِفي َوَقَعْت َفْأَرٍة َعْن ُسِئَل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى َأنَُّه، اِويُّالطَّحط َرَواُه َما .7

 َواْنَتِفُعوا ِبهِ  َفاْسَتْصِبُحوا َماِئًعا َكاَن َوِإْن َحْوَلَها َوَما َفَأْلُقوَها َجاِمًدا َكاَن إْن»: َفَقاَل

                                                             
 .5-3، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1 
 .1551 رقم ومسلم، ؛7732 رقم البخاري أخرجه 7 
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 َوَرَوى ،ِثَقاٌت ِرَجاَلُه إنَّ :عن هذا احلديث َقاَل اِويُّطالطَّْحوذكر الصنعاين أن  «ِبِه

 م.َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُموَسى َوَأُبو َوُعَمُر  َعِليٌّ: ِمْنُهْم الصََّحاَبِة ِمْن َجَماَعٍة َعْن َذِلَك

 وجه التعارض :

هو : » صلى اهلل عليه وسلمبقوله  على حرمة بيع امليتة يلدل جابرإن حديث 

 بيع أي، بيعأنه لل حيتمل، «هو حرام: »صلى اهلل عليه وسلم، والضمري يف قوله  «حرام

 املدلول لالنتفاع أنه وحيتمل، له مسوق الكالم ألن ؛األظهر هو وهذا ،حرام الشحوم

 من ينتفع ال: افقالو ،عليه األكثر ومحله ،آخره إىل «السفن هبا تطلى فإهنا» بقوله عليه

  .دبغ إذا جبلدها إال بشيء امليتة

تفاع بشحوم امليتة واألدهان على جواز االن يلفإنه دل اويطوأما حديث الطح

 وإطعام الكالب امليتة شحوم إطعامنسة يف كل شيء غري أكل آدمي، فجاز املتج

 .7 1الشافعي ذهبم ذلك مجيع وجواز الدواب، وإطعامه النحل املتنجس العسل

                                                             
 .335ص  4، جـ  جدة: مكتبة اإلرشاد()، املهذب شرح اجملموع ،، حيىي بن شرفالنووي 1
 .5-4، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 7
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 دفع التعارض

التعارض باجلمع بني احلديثني؛ حيث إنه محل عموم قوله  الصنعايناإلمام دفع 

الذي يدل على حرمة البيع واالنتفاع بامليتة كما « هو حرام: »صلى اهلل عليه وسلم 

الثاين، وهو أن االنتفاع بامليتة  ، على اخلاص املستفاد من احلديثفهمه بعض العلماء

 . 1جائي

 ُشُحوَمَها َحرََّم َلمَّا اللََّه ِإنَّ»ومما يقوي على هذا القول ما يرشده احلديث بلفظ 

 عليه ترتب ذيال البيع إىل النهي توجه يف ظاهر فإنه« َثَمَنُه َفَأَكُلوا َباُعوُه، ُثمَّ َجَمُلوُه،

 . الثمن أكل

مسلك اجلمع وهو هذه املسألة يف  الصنعاين هسلكتضح صحة ما فت

 بالتخصيص، فييول التعارض ويعمل كال الدليلني. واهلل أعلم.

                                                             
 .5، ص 7جـ انظر: املصدر السابق، 1 
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 ربا النسيئةالثاين : املبحث 

 :يف سبل السالم مسألة ربا النسيئة  1الصنعايناإلمام أورد  

 َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َأنَّ َعْنُه اللَُّه َرِضَي اْلُخْدِريِّ َسِعيدٍ  َأِبي َوَعْن .1

 َفِشنٍي اْلَفْوِقيَِّة اْلُمَثنَّاِة ِبَضمِّ «ُتِشفُّوا َوَلا ِبِمْثٍل ِمْثًلا إلَّا ِبالذََّهِب الذََّهَب َتِبيُعوا َلا»

 اْلَوِرقَ  َتِبيُعوا َوَلا َبْعٍض َعَلى َبْعَضَها» ُتَفضُِّلوا َلا َأيْ  ُمَشدََّدٍة َفَفاٍء َمْكُسوَرٍة ُمْعَجَمٍة

 .7«ِبَناِجٍي َغاِئًبا ِمْنَها واَتِبيُع َوَلا َبْعٍض َعَلى َبْعَضَها ُتِشفُّوا َوَلا ِبِمْثٍل ِمْثًلا إلَّا ِباْلَوِرِق

 .3«النَِّسيَئِة ِفي ِإلَّا ِرًبا اَل: »َقاَل َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ: َعْن ُأَساَمُة .7

 وجه التعارض : 

الربا، سواء كان ربا على حترمي أنواع  دليل اخلدري أيب سعيدإن حديث 

على حترمي ربا النسيئة دون ربا  يلدله فإن أسامةالفضل أو ربا النسيئة، أما حديث 

 ورد بلفظ احلصر. الفضل؛ ألن لفظ احلديث

                                                             
 .51-55، ص 7جـ انظر : املصدر السابق، 1 
 .1554 رقم ومسلم، ؛7122رقم  البخاري أخرجه 7
 .1552 رقم ومسلم، ؛7125 رقم البخاري أخرجه 3
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عة من الصحابة ذهبوا إىل أنه ال حيرم الربا ومجا بأن ابن عباس وذكر الصنعاين

فذهبوا إىل حترمي ربا النسيئة  العلماء ، أما مجهورحبديث أسامةإال يف النسيئة مستدلني 

 .1وربا الفضل

 دفع التعارض :

الثاين على املعىن احلديث حبمل  بذكره ملذهب اجلمهور القولني مجع الصنعاين

 أسامة؛ حيث إن حديث ، أي أنه سلك مسلك اجلمع حبمل اللفظ على اجملاز7اجملازي

 أسامة، وحديث اخلدري أيب سعيدله معىن حقيقي يتعارض مع املعىن احلقيقي حلديث 

أيب سعيد يصرف حديث ف ،أيب سعيدله معىن جمازي يتفق مع املعىن احلقيقي يف حديث 

هو ال ربا أشد إال يف النسيئة، فاملراد بالنفي هو نفي فيكون املعىن أسامة، حديث معىن 

 ديثني.وهبذا يتفق احلديثان وييول التعارض، فيعمل بكال احل ،الكمال ال نفي األصل

                                                             
 .51، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1 
 .51، ص 7جـ املصدر السابق، انظر : 7 
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 حديث معىنأن يرون ب وذكر احلافظ ابن احلجر يف الفتح بأن بعض العلماء

 بينه مجعا ربا بيد يدا فيه والفضل ،البيع أنواع اختلفت إذا النسيئة يف إال ربا ال أسامة

  ع باختالف احلال.، فيكون هبذا املعىن من نوع اجلم1سعيد أيب حديث وبني

 عنرجعا  عباس بناو عمر بنأن ا على صحيح مسلم هبشرح 7وذكر النووي

 سعيد أيب حديث بلغهما حني متفاضال ببعض بعضه اجلنس بيع بتحرمي وقاال ،ذلك

 على تدل مسلم ذكرها اليت األحاديث وهذه ،صرحيا رجوعهما من 3مسلم ذكره كما

 فلما النسيئة غري يف التفاضل عن النهي حديث بلغهما يكن مل عباس بناو عمر بنا أن

 .4إليه رجعا بلغهما

                                                             
 4جـ ، (هـ1325دار املعرفة، )بريوت: ،البخاري صحيح شرح الباري فتح .العسقالين، أمحد بن حجر 1

 .357ص 
-231)الدين حميي زكريا، أبو الشافعّي، النووي، احلوراين، احليامي حسن بن مري بن شرف بن حيىي 7

 يف تعلم .نسبته واليها( بسورية حوران، قرى من) نوا يف ووفاته مولده. واحلديث بالفقه عالمة هـ(.222
الطالبني، اجملموع شرح  منهاج"  و"  ط - واللغات األمساء هتذيب"  كتبه طويال. من زمنا هبا وأقام دمشق،

 .(145ص  5املهذب. )األعالم، جـ 
 .1552 رقم ،انظر : ما أخرجه مسلم 3
، جـ (هـ1414، 7مؤسسة قرطبة، ط: القاهرة)، صحيح مسلم بشرح النووي، حيىي بن شرف، النووي 4

 .35ص  11



25 
 

 بيع احليوان باحليوان نسيئة الثالث :املبحث 

 سيئة :سألة بيع احليوان باحليوان نم ميف سبل السال 1أورد الصنعاين

 اْلَحَيَوانِ  َبْيعِ  َعْن َنَهى َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ» ُجْنُدٍب ْبنِ  َسُمَرَة َوَعْن .1

 .7«َنِسيَئًة ِباْلَحَيَواِن

 َبْكًرا، َرُجٍل ِمْن اْسَتْسَلَف َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوَل َأنَّ ،َراِفٍع َأِبي َعْن .7

 ِإَلْيهِ  َفَرَجَع َبْكَرُه، الرَُّجَل َيْقِضَي َأْن َراِفٍع َأَبا َفَأَمَر الصََّدَقِة، ِإِبلِ  ِمْن ِإِبٌل َعَلْيِه َفَقِدَمْت

 النَّاسِ  ِخَياَر ِإنَّ ِإيَّاُه، َأْعِطِه: »َفَقاَل َرَباِعًيا، ِخَياًرا ِإلَّا ِفيَها َأِجْد َلْم: َفَقاَل ،َراِفٍع َأُبو

 .3«َقَضاًء َأْحَسُنُهْم

                                                             
 .52، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
 ؛7725ماجه، رقم ؛ وابن 75547، 75724، 75732، 75715، 75143، رقم أخرجه أمحد 7

 ؛3352، رقم (املكتبة العصريةبريوت: )، سنن أيب داوداألشعث،  بن سليمان داود، أبو والسجستاين،
رقم هـ( 1471بريوت: مؤسسة الرسالة،  ،السنن الكربىشعيب،  بن أمحد والنسائي، ؛732رقم  والترمذي،

، رقم (املكتب اإلسالمي)بيوت:  وزياداته، الصغري امعاجل صحيحواأللباين، حممد ناصر الدين،  ؛2125
2535. 

 .1255 رقم ،أخرجه مسلم 3 
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 وجه التعارض :

أيب ديث وحعلى عدم صحة بيع احليوان باحليوان نسيئة،  يلدل مسرةحديث 

فبيع احليوان باحليوان نسيئة يشبه  احليوان باحليوان، على جواز قرض يلدل رافع

دل يالذي أيب رافع ، ويعارضه حديث مسرةدله حديث يالقرض، وهو منهي عنه كما 

 على جواز قرض احليوان باحليوان.

اشتريت منك البقرة ، لو قال املشتري للبائع : مسرةحديث ظاهر وصورة 

، قال قائل لفالن : استسفلت أيب رافع، وصورة حديث بعد شهربالبقرة، ولكن أدفعه 

والصورة يف املثالني سواء؛ إال أن األول بلفظ البيع  منك بقرة، وأدفع بعد شهر ببقرة.

 والثاين بلفظ القرض.

 دفع التعارض :

أن يكون  حديث مسرةمن بني احلديثني؛ حيث إن املراد  الصنعايناإلمام مجع 

حلديث رسول  ، فهو ال يصح1نسيئة من الطرفني معا، فيكون من بيع الكالئ بالكالئ

 وهبذا فسر النووي، 7«ِباْلَكاِلِئ اْلَكاِلِئ َبْيِع َعْن َنَهى»أنه : صلى اهلل عليه وسلم،  اهلل

                                                             
 .52، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
، دار الكتب العلمية بريوت:)، املستدرك على الصحيحني، اهلل عبد بن حممد ،احلاكم النيسابوري، 7

 .7347، رقم (هـ1411
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 وذلك بدين دين بيع فيكون العوضني يف األجل أنحيث قال : إنه حممول على 

 .1فاسد

فيكون اجلمع بني احلديثني من هذا القبيل من  تفع التعارض بينهما،وهبذا ير

 على احلكمني من واحد كل بتنييل بينهما معجي حيثاجلمع ببيان اختالف احلال؛ 

 .اآلخر احلديث ليهع أنيل الذي احلال عن خيتلف حال

البيع نيسئة من إذا، إن بيع احليوان باحليوان نسيئة يكون منهيا عنه إذا كان 

أما إذا كان من أحد اجلانبني فجائي،  وهو من باب بيع الكالئ بالكالئ، الطرفني معا،

 أبعرة بأربعة راحلة رعم ابن اشترىيف صحيحه :  فيؤيد هذا القول ما ذكره البخاري

 ِمنَ  َخْيًرا الَبِعريُ  َيُكوُن َقْد»:  عباس ابن وقال ،بالربذة صاحبها يوفيها عليه، مضمونة

 ِباْلآَخرِ  آِتيَك» :وقال أحدمها، فأعطاه ببعريين بعريا خديج بن رافع واشترى، «الَبِعرَيْينِ 

 بالبعريين، البعري: احليوان يف ربا ال»: املسيب ابن وقال، «اللَُّه َشاَء ِإْن َرْهًوا َغًدا

 .7«نسيئة ببعريين بعري بأس ال: »سريين ابن وقال ،«أجل إىل بالشاتني والشاة

                                                             
 .555ص  5جـ، املهذب شرح اجملموع 1
 .53، ص 3صحيح البخاري، جـ 7
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 االنتفاع بالرهن الرابع : املبحث

 يف سبل السالم مسألة االنتفاع بالرهن : 1الصنعايناإلمام أورد 

 الظَّْهُر: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل َعْنُه، اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن .1

 َوَعَلى َمْرُهوًنا، َكاَن ِإَذا ِبَنَفَقِتِه، ُيْشَربُ  الدَّرِّ َوَلَبُن ا،َمْرُهوًن َكاَن ِإَذا ِبَنَفَقِتِه، ُيْرَكُب

 .7«النََّفَقُة َوَيْشَرُب َيْرَكُب الَِّذي

 اللَّهُ  َرِضَي ُعَمَر ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْن:  ويف البخاري «إْذِنِه ِبَغْيِر اْمِرٍئ َماِشَيُة ُتْحَلُب َلا» .7

 ِبَغْيرِ  اْمِرٍئ َماِشَيَة َأَحدٌ  َيْحُلَبنَّ اَل: »َقاَل َوَسلَّمَ  َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسولَ  َأنَّ: َعْنُهَما

 َتْخُينُ  َفِإنََّما َطَعاُمُه، َفُيْنَتَقَل ِخَياَنُتُه، َفُتْكَسَر َمْشُرَبُتُه، ُتْؤَتى َأْن َأَحُدُكْم َأُيِحبُّ ِإْذِنِه،

 .3«ِبِإْذِنِه ِإلَّا َأَحٍد َماِشَيَة َأَحٌد َيْحُلَبنَّ َفاَل َأْطِعَماِتِهْم، َمَواِشيِهمْ  ُضُروُع َلُهْم

 وجه التعارض :

دليل على أنه يستحق املرهتن االنتفاع رضي اهلل عنه  إن حديث أيب هريرة

جيوز ركب الرهن وشرب لنب الرهن، إذا كان املرهتن بالرهن يف مقابلة نفقته؛ حيث 

                                                             
 .27-21، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
 .7517، رقم «الظهر»بدل من « الرهن»، بلفظ وأخرجه البخاري ؛1732، رقم أخرجه الترمذي 7
 .7435، رقم جه البخاريأخر 3
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الذي يدل على حترمي االنتفاع مبا ليس مبلكه إال  قام بنفقته، ويعارضه حديث ابن عمر

 بإذن صاحبه.

 دفع التعارض :

 يف هذه املسألة ثالثة مذاهب :ذكر اإلمام الصنعاين 

 .والدر بالركوب ذلك وخصوا احلديث بظاهر العمل .1

 .بشيء املرهتن ينتفع ال .7

 حينئذ فيباح املرهون على اإلنفاق من الراهن امتنع إذا أنه احلديث من املراد أن .3

 أو بالركوب االنتفاع النفقة مقابل يف له وجعل حلياته حفظا احليوان على اإلنفاق

 .1علفه قدر على قيمته أو ذلك قدر يييد ال أن بشرط اللنب شرب

وحديث ابن  مجع بني حديث أيب هريرةومييل الصنعاين املذهب األول وهو 

الذي يدل  ن حديث أيب هريرةوبيان ذلك أ، 7عمال بكال احلديثني الصحيحني عمر

، تفاع ملك الغري بغري إذنهخيص ما يدله عموم النهي يف ان رهونةعلى جواز االنتفاع بامل

 اجلمع بالتخصيص؛ حيث إن حديث ابن عمرفسلك اإلمام الصنعاين يف هذه املسألة 
                                                             

 املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم وانظر : سبل ؛144ص  5، جـالبخاري صحيح شرح الباري انظر : فتح 1
 .27، ص 7جـ
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ما يتناوله حديث أيب هريرة، فبهذا يتم اجلمع بني النصني ال يتناول يف نص عام 

 واهلل أعلم.املتعارضني، ويتحقق العمل بكل منهما. 

 تصرف املرأة يف ماهلاحكم  اخلامس :املبحث 

 يف سبل السالم مسألة حكم تصرف املرأة يف ماهلا : 1أورد الصنعاين

 َصلَّى لَّهِ ال َرُسوَل َأنَّ  ،َعْمٍرو ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْن َأْخَبَرُه، َأَباُه، َأنَّ ،ُشَعْيٍب ْبِن َعْمِرو َعْن .1

 َلا» ويف لفظ : ،7«َزْوِجَها ِبِإْذِن ِإلَّا َعِطيٌَّة، ِلاْمَرَأٍة َيُجوُز َلا: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل

 .3«ِعْصَمَتَها َزْوُجَها َمَلَك ِإَذا َماِلَها ِفي َأْمٌر ِلاْمَرَأٍة َيُجوُز

 َأنَّهُ  َفَظنَّ  ِباَلٌل، َوَمَعهُ  َخَرَج»  َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسولَ  َأنَّ ،َعِن اْبِن َعبَّاٍس .7

 َوِباَللٌ  َواخَلاَتَم، الُقْرطَ  ُتْلِقي امَلْرَأُة َفَجَعَلِت ِبالصََّدَقِة، َوَأَمَرُهنَّ َفَوَعَظُهنَّ ُيْسِمْع َلْم

 .4«َثْوِبِه َطَرِف ِفي َيْأُخُذ

                                                             
 .57، ص 7جـ انظر : املصدر السابق، 1 
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 وجه التعارض :

دليل على أن املرأة حمجورة عن ماهلا، وال جيوز  عمروبن إن حديث عبد اهلل 

الذي يدل على  هلا تصرف املال إال إذا أذن هلا زوجها، وعارضه حديث ابن عباس

ث ابن عباس يدل على ؛ حيث إن حدي1زوجها إذن بغري ماهلا من املرأة صدقة جواز

أن املرأة اليت تصدق بالقرط واخلامت مل يأذن اليوج؛ ألهنا تصدقت بعد مساعها من 

يسأل هل  ملصلى اهلل عليه وسلم يف الصدقة، والنيب صلى اهلل عليه وسلم  وعظ النيب

 أم ال. تلك الصدقة بإذن أزواجها

 دفع التعارض :

 حيمل حديث عبد اهلل بن عمرو؛ حيث 7تعارض احلديثني الصنعايناإلمام دفع 

، أو حيمل على غري الرشيدة. ويكون مسلكه اليوج على حسن العشرة واستطابة نفس

 على اجملاز.  يف اجلمع حبمل لفظ حديث عبد اهلل بن عمرو

عدم جواز املرأة له معىن حقيقي الذي هو  عبد اهلل بن عمرو حديثوبيانه أن 

على يدل الذي  حديث ابن عباسعن ذلك املعىن العطية من غري إذن زوجها، ويصرفه 

                                                             
 7، جـ(دار إحياء التراث العريب بريوت:)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ، حممود بن أمحدالعيين 1
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 على حسن معاشرة اليوج أو حيمل جواز الصدقة، فيحمل حديث عبد اهلل بن عمرو

 .وهبذا يتفق احلديثان وييول التعارض، فيعمل بكال احلديثني  على املرأة غري الرشيدة،

 جتهممما يقوي حو، وجواز املرأة الصدقة بغري إذن زوجها هو مذهب اجلمهور

 زوجها لغري املرأة هبة باباألحاديث اليت ذكرها اإلمام البخاري يف صحيحه يف 

. 1جيي مل سفيهة كانت فإذا سفيهة، تكن مل إذا جائي، فهو زوج اهل كان إذا وعتقها،

 َأْدَخَل َما ِإلَّا َماٌل ِلَي َما اللَِّه َرُسوَل َيا: ُقْلُت: َقاَلْت َعْنَها، اللَُّه َرِضَي َأْسَماَء َعْنومنها : 

ويستدل من هذا  .7«َعَلْيِك َفُيوَعى ُتوِعي َوالَ  َتَصدَِّقي،: »َقاَل َفَأَتَصدَُّق؟ اليَُّبْيُر، َعَليَّ

 احلديث حث املرأة على الصدقة ولو بغري إذهنا.

 اع اجلار حبائط جارهفانت السادس : املبحث

 اع اجلار حبائط جاره :فيف سبل السالم مسألة انت 3أورد الصنعاين

 َيْمَنعْ  الَ : »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َأنَّ: َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن .1

  اـَعْنَه َأَراُكْم ِلي َما: »ُهَرْيَرَة َأُبو َيُقوُل ُثمَّ ،«ِجَداِرِه ِفي َخَشَبًة َيْغِرَز َأْن َجاَرُه َجاٌر
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 .1«َأْكَتاِفُكْم ْيَنَب ِبَها َلَأْرِمَينَّ َواللَِّه ُمْعِرِضنَي،

 َأنْ  ِلاْمِرٍئ َيِحلُّ َلا:  »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ ،السَّاِعِديِّ ُحَمْيٍد َأِبي َعْن .7

 .7«ِمْنُه َنْفٍس ِطيِب ِبَغْيِر َأِخيِه َعَصا َيْأُخَذ

 وجه التعارض :

 خشبة وضع من جاره مينع أن للجار ليس أنهعلى دليل  إن حديث أيب هريرة

ويعارضه حديث أيب  جلاره، ثابت حق ألنه ؛أجرب ذلك عن امتنع إذا وأنه جداره على

 الذي يدل على حترمي مال املسلم إال بطيب من نفسه وإن قل. محيد الساعدي

 التعارض : دفع

بأنه ميكن اجلمع بني احلديثني؛ حيث إن حديث أيب  الصنعايناإلمام ذكر 

سلكه يف اجلمع هو اجلمع ، وهبذا يكون م3يب محيد الساعديأخصص حديث  هريرة

جيوز ألحد أن يأخذ مال  وبيانه أن حديث أيب محيد الساعدي عام، فال بالتخصيص،

ص عموم حديث أيب محيد ب نفسه، مث يأيت حديث أيب هريرة خيأخيه املسلم إال بطي

                                                             
 . 1255 رقم ومسلم، ؛7423، رقم أخرجه البخاري 1 
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فيجوز للجار أن يغير خشبة يف جداره، ويقاس عليه كل ما حيتاج اجلار  ،الساعدي

 .رضي اهلل عنه كما فعله عمر ، وال يضر اجلار،إىل االنتفاع به من دار جاره وأرضه

 َعنْ  ؛اْلَماِزِنيِّ َيْحَيى ْبِن َعْمِرو َعْن:  القول ما رواه مالكومما يقوي على ذلك 

 َأْرضِ  ِفي ِبِه َيُمرَّ َأْن َفَأَراَد، اْلُعَرْيِض ِمَن َلُه َخِليجًا َساَق َخِليَفَة ْبَن الضَّحَّاَك َأنَّ َأِبيِه؛

. َمْنَفَعٌة َلَك َوُهَو َتْمَنُعِني؟ ِلَم: الضَّحَّاُك َلُه َفَقاَل، ُمَحمٌَّد َفَأَبى. َمْسَلَمَة ْبِن ُمَحمَِّد

 ْبَن ُعَمرَ  الضَّحَّاُك، ِهِفي َفَكلَِّم ،ُمَحمٌَّد َفَأَبى، َيُضرَُّك َواَل، َوآِخرًا َأوَّاًل ِبِه َتْشَرُب

 َفَقالَ ، َسِبيَلُه ُيَخلَِّي َأْن َفَأَمَرُه. َمْسَلَمَة ْبَن ُمَحمََّد اْلَخطَّاِب ْبُن ُعَمُر َفَدَعا، اْلَخطَّاِب

 ،َوآِخرًا َأوَّالً  ِبهِ  َتْسِقي. اِفٌعَن َلَك َوُهَو َيْنَفُعُه؟ َما َأَخاَك َتْمَنعُ  ِلَم: ُعَمُر َفَقاَل، اَل: ُمَحمٌَّد

 َأْن ُعَمُر َفَأَمَرُه َبْطِنِه، َعَلى ِبِه َلَيُمرَّنَّ َواهلِل،: ُعَمُر َفَقاَل، اَل: ُمَحمٌَّد َقاَل، َيُضرَُّك اَل َوُهَو

 .1الضَّحَّاُك َفَفَعَل ،ِبِه َيُمرَّ

                                                             
 ،واإلنسانية اخلريية لألعمال هنيان آل سلطان بن زايد مؤسسة :أبو ظيب)، املوطأ، بن أنس مالكاألصبحي،  1
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 السابع : ضمان العارية املبحث

 يف سبل السالم مسألة ضمان العارية : 1ينأورد الصنعا

 َحتَّى َأَخَذتْ  َما اْلَيِد َعَلى: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َعنِ  ،َسُمَرَة َعْن .1

 .7«ُتَؤدَِّي

 ِمْنُه اْسَتَعاَر َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ  َعْنُه هُ اللَّ َرِضَي ُأَميََّة ْبِن َصْفَواَن َعْن .7

 َعنْ ، و3«َمْضُموَنٌة َعاِريٌَّة َبْل: َقاَل ُمَحمَُّد؟ َيا َأَغْصٌب: َفَقاَل. ُحَنْيٍن َيْوَم ُدُروًعا

 إَذا:  َوَسلََّم َعَلْيِه اللَّهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسوُل ِلي َقاَل: »َقاَل ،َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُأَميََّة ْبِن َيْعَلى

 َعاِريَّةٌ  َأْو ،َمْضُموَنٌة َأَعاِريٌَّة ،اللَِّه َرُسوَل َيا: ُقْلت ِدْرًعا َثَلاِثنَي َفَأْعِطِهْم ُرُسِلي َأَتْتك

 َعنْ  ،َيْعَلى ْبِن َصْفَواَن َعْنبلفظ :  ، ويف أيب داود4«ُمَؤدَّاٌة َعاِريٌَّة َبْل: َقاَل ُمَؤدَّاٌة؟

 َفَأْعِطِهمْ  ُرُسِلي َأَتْتَك ِإَذا: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل ِلي َقاَل: َقاَل َأِبيِه،

                                                             
 .55، 52، ص 7املرام،جـ بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
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 حسن لغريه ]ختريج مسند أمحد[
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 َعَورٌ  َأْو َمْضُموَنٌة، َأَعَوٌر: اللَِّه َرُسوَل َيا َفُقْلُت: َقاَل «َبِعرًيا َوَثَلاِثنَي ِدْرًعا، َثَلاِثنَي

 .1«ُمَؤدَّاٌة َبْل: »َقاَل ُمَؤدَّاٌة،

 وجه التعارض :

 إال يربأ وال لغريه ملك وهو املرء قبضه ما رد وجوب على دليل حديث مسرة

 وال ،«تؤديه حىت»صلى اهلل عليه وسلم :  لقوله مقامه يقوم من أو مالكه إىل مبصريه

، ويعارضه حديث والعارية الوديعة الغصب يف عام وهو بذلك إال التأدية تتحقق

 بالتضمني. الذي يدل على أنه ال يضمن العارية إال  صفوان

 دفع التعارض :

، وقال إن وحديث صفوان مجع بني حديث مسرة الصنعايناإلمام إن 

، فبهذا يكون مسلكه يف 7صفة التقييد، وهو األظهريف حديث صفوان « مضمونة»

 اجلمع هو اجلمع بالتقييد. 

                                                             
 .4275وابن حبان، رقم  ؛3522وأبو داود، رقم  ؛12555، رقم أخرجه أمحد 1
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 التضمني يف العارية، وحديث صفوانمطلق دل على ي حديث مسرةوبيانه أن 

غري كان املستعري فيها إذا وهذا  ،1على العارية املضمونة ال املؤداةقيد مطلق التضمني 

 متعد وغري مفرط.

 مطلقا مضمونة أهنا األوليف هذه املسألة ثالثة أقوال :  الصنعايناإلمام أورد 

 ؛شرط إذا إال ضماهنا جيب ال العارية أن والثاين معناه، يفيد مما يأيت وملا يثاحلد هلذا

 . ضمنت وإن تضمن ال أهنا والثالث، صفوان حبديث مستدلني

 وحديثالرأي الثاين، ورد أدلة القول األول بقوله :  الصنعايناإلمام واختار 

 ،التضمني على «تؤديه حىت أخذت ما اليد على» بقوله منه يستدلون ما اكثري الباب

 قلنا ولذلك ،تؤدي حىت أخذت ما عليها أيضا األمينة اليد فإن ،صرحيا فيه داللة وال

 يف «مضمونة عارية» الرسول قول إال العارية تضمني على دليل يبق ومل يفهم ورمبا

 شأهنا من املراد وأن ،موضحة صفة أهنا حيتمل مبضمونة وصفها فإن ،صفوان حديث

 ، وهو يرى أن األظهر أهنا صفة للتقييد.مطلقا ضماهنا على فيدل ،الضمان

                                                             
 .[7/55بالقيمة ]سبل السالم،  تضمن مل تلفت فإن عينها بقاء مع تأديتها جتب اليت املؤداة 1
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 َعَلى َلْيَس»: صلى اهلل عليه وسلم  ورد القول الثالث الذي استدل بقول النيب

بأنه حديث  ،1«َضَماٌن اْلُمِغلِّ َغْيِر اْلُمْسَتْوِدِع َعَلى َوَلا ،ٌنَضَما اْلُمِغلِّ َغْيِر اْلُمْسَتِعرِي

 .7وإمنا الصحيح وقفه على شريح، وال تقوم به حجةضعيف، 

 الثامن : املزارعةاملبحث 

 يف سبل السالم مسألة امليارعة : 3أورد الصنعاين

 َما ِبَشْطِر َخْيَبَر َأْهَل َعاَمَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل وَلَرُس َأنَّ» ،ُعَمَر اْبِن َعِن .1

 َيْكُفوُه َأْن َعَلى ِبَها ُيِقرَُّهْم َأْن َفَسَأُلوُه»ويف رواية : .4«َزْرٍع َأْو َثَمٍر ِمْن ِمْنَها َيْخُرُج

 ِبَها ُنِقرُُّكْم:  َوَسلََّم َعَلْيِه اللَّهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َلُهْم َفَقاَل ْمِر،التَّ ِنْصُف َوَلُهْم َعَمَلَها

 َأنَّ» :َوِلُمْسِلٍم.  5«َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُعَمُر َأْجَلاُهْم َحتَّى ِبَها، َفَقرُّوا ِشْئَنا َما َذِلَك َعَلى

 َأْن َعَلى َوَأْرَضَها َخْيَبَر َنْخَل َخْيَبَر َيُهوِد إَلى َدَفَع َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوَل

 .2«َثَمِرَها َشْطُر َوَلُهْم َأْمَواِلِهْم، ِمْن َيْعَتِمُلوَها

                                                             
 .7521، رقم (هـ1474مؤسسة الرسالة،  بريوت:)، سنن الدارقطينعمر،  بن علي الدارقطين، 1 
 .52، ص 7املرام، جـ بلوغ إىل املوصلة السالم سبل 7
 .114 -111، ص 7جـ انظر : املصدر السابق، 3
 .1551 رقم أخرجه مسلم، 4
 .1551 رقم ومسلم، ؛3157، 7335 رقم البخاري أخرجه 5
 .1551 رقم ،أخرجه مسلم 2
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 َنَهى َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوَل» َأنَّ َعْنُه اللَُّه َرِضَي الضَّحَّاِك ْبِن َثاِبِت َعْن .7

 .1«ِباْلُمَؤاَجَرِة َوَأَمَر اْلُمَياَرَعِة َعْن

 وجه التعارض :

صلى اهلل  ؛ كما عامل النيبدليل على صحة امليارعة واملساقة حديث ابن عمر

 حني إىل ذلك على واستمر، أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرععليه وسلم 

ابت ، ويعارضه حديث ثعليه الراشدين خلفائه عمل واستمر ،ألبتة ينسخ ومل وفاته

عن ذلك، وأمره صلى اهلل عليه وسلم  الذي يدل على حترمي امليارعة، وذلك بنهي النيب

 باملؤاجرة.

 دفع التعارض :

مجع بني األحاديث الدالة على جواز امليارعة وبني حديث  الصنعايناإلمام 

 حلاجة األمر أول يف كانالدال على عدم جواز امليارعة بأن النهي  بن الضحاكثابت 

، واستدل باملواساة بالتكرم األنصار فأمر أرض هلم ليس املهاجرين وكون ،الناس

 َوالرُُّبِع ِبالثُُّلثِ  ُنَؤاِجُرَها: َفَقاُلوا َأَرِضنَي، ُفُضوُل ِمنَّا ِلِرَجاٍل َكاَنْت:  ديث جابرحب

                                                             
 .1545 رقم ،أخرجه مسلم 1



53 
 

 َأوْ  َفْلَيْيَرْعَها َأْرٌض، َلُه َكاَنْت َمْن: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل ىَصلَّ النَِّبيُّ َفَقاَل َوالنِّْصِف،

 .1«َأْرَضُه َفْلُيْمِسْك َأَبى، َفِإْن َأَخاُه، ِلَيْمَنْحَها

 حال توسع بعد مث بذلك ليتصدقوا األضحية حلوم ادخار عن هنوا كما هذا

 إجارة من شاء مبا ملكه يف الكامل وتصرف امليارعة هلم فأبيح ،االحتياج زال املسلمني

 .7بعده من اخللفاء وعهد صلى عهده يف امليارعة من وقع ما ذلك على ويدل وغريها،

ببيان اختالف احلال؛ هو اجلمع فبهذا كان مسلكه يف اجلمع بني األحاديث 

 الذي احلال عن خيتلف حال على احلكمني من واحد كل بتنييل بينهما معجي حيث

. احلديث الذي يدل على حترميه كان يف حال كون املسلمني اآلخر احلديث عليه أنيل

، باملواساة بالتكرم األنصار فأمر أرض هلم ليس املهاجرين وكون، يف أمر احلاجة

 واحلديث الدال على جوازه يف حال زوال تلك احلاجة، واهلل أعلم.

                                                             
 .1551 رقم ومسلم، ؛7237 رقم البخاري أخرجه 1
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 احلجام ة: أجرلتاسع املبحث ا

 : احلجام ةلة أجريف مسأ 1ذكر الصنعاين

 َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ اْحَتَجَم: »َقاَل َعْنُهَما، اللَُّه َرِضَي َعبَّاٍس اْبِن َعِن .1

 .7ُيْعِطِه َلْم َحَراًما َكاَن َوَلْو «َجَمُهَح الَِّذي َوَأْعَطى

 اْلَحجَّاِم َكْسُب: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوِل َعْن ،َخِديٍج ْبِن َعْن َراِفِع .7

 .3«َخِبيٌث

 وجه التعارض :

وإجارته صحيحة،  حالل، يدل على أن أجرة احلجام عباسإن حديث ابن 

خبيثة، واخلبيث ضد يدل على أن أجرة احلجام ظاهره  بن خديج وحديث رافع

، وقد يدل على عمل خبيث، والعمل اخلبث ال يدل دائما على التحرميوالطيب، 

أمر دينء حسن اجتنابه. إذن، حديث ابن عباس جييي أجرة احلجام، وحديث  اخلبيث

 حيث على اجتنابه. رافع بن خديج

                                                             
 .115، ص 7انظر : املصدر السابق، جـ 1
 . 7153 رقم ،البخاري أخرجه 7
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 دفع التعارض :

 النهي يف حديث رافع محل ؛ حيثرأى بأنه ميكن اجلمع بينهما إن الصنعاين

على اللفظ  مل ه يف اجلمع بينهما اجلمع حبكمسلعلى التنييه؛ وهبذا كان  بن خديجا

 .1العلماء فيعمل كال احلديثني، وأشار الصنعاين أنه مذهب مجهورالكراهة. 

الدال على اجلواز هو القرينة اليت صرفت  ن حديث ابن عباسأ وبيان ذلك

جائية، ولكنها مكروهة  ي عن التحرمي إىل الكراهة، وعلى هذا فأجرة احلجامالنه

 .كراهة تنييه

ابن حجر منها ما نقله ، ب كراهية أجرة احلجاماسبأ عض العلماءوذكر ب

 جتب اليت األشياء من ألهنا كرهت إمناحيث قال :  من كالم ابن اجلوزي الصنعاينو

 .7أجرا ذلك على يأخذ أن ينبغي كان فما االحتياج عند هبا إعانته للمسلم املسلم على

                                                             
 .115، ص 7انظر : املصدر السابق، جـ 1
 املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم وانظر : سبل ؛455ص  4انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري، جـ  7
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 العاشر : الرجوع يف اهلبةبحث امل

 يف مسألة الرجوع يف اهلبة : 1الصنعايناإلمام ذكر 

 ِهَبِتِه، ِفي اْلَعاِئُد: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهللُ  َصلَّى اهلِل َرُسوِل َعْن ،َعبَّاٍس اْبِن َعِن .1

 ِهَبِتهِ  ِفي الَعاِئُد» ِلْلُبَخاِريِّ ِرَواَيٍة َوِفي ،7«َقْيِئِه ِفي َيُعوُد ُثمَّ َيِقيُء، َكاْلَكْلِب

 .3«السَّْوِء َمَثُل َناَل َلْيَس َقْيِئِه، ِفي َيُعوُد َكالَكْلِب

 ِلَرُجٍل َيِحلُّ َلا»: َقاَل َأنَُّه َوَسلَّمَ  َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َعِن َعبَّاٍس َواْبِن ،ُعَمَر اْبِن َعِن .7

 .4«َوَلَدُه يُيْعِط ِفيَما اْلَواِلَد ِإلَّا ِفيَها، َيْرِجَع ُثمَّ اْلَعِطيََّة ُيْعِطَي َأْن

 َوَهَب َمْن»:  َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ َعْن َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبِن َوَعْن .3

 .5«َعَلْيَها ُيَثْب َلْم َما ِبَها َأَحقُّ َفُهَو ِهَبًة

                                                             
 .132، 131-135، ص 7جـ انظر : املصدر، 1
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 وجه التعارض : 

ل العائد يف هبته حيث مّث ل على على حترمي الرجوع يف اهلبة؛ألول يدا احلديث

مثل الكلب يعود يف قيئه، وعرف الشرع يف مثل هذه العبارة هو اليجر الشديد كما 

ورد النهي يف الصالة على إقعاء الكلب، ونقر الغراب، والتفات الثعلب، وحنوه، فال 

اهب، ويعارضه احلديث الثاين الذي يدل وهو عام لكل ويفهم من املقامم إالالتحرمي، 

ويعارضه أيضا  فيما وهبه البنه؛ كبريا كان أو صغريا.على جواز رجوع األب 

 مناحلديث الثالث الذي يدل على جواز الرجوع يف اهلبة اليت مل يثب عليه، يعين أن 

، نهام يرض مل إذا فيها، يرجع ،هبته على فهو الثواب هبا أراد إمنا أنه يرى هبة وهب

 ومن وهب هبة على وجه الصدقة فإنه ال يرجع فيها.

 دفع التعارض :

؛ حيث إنه محل 1األحاديثتلك التعارض باجلمع بني  الصنعايناإلمام  دفع

ألب الثاين، وهو أن ا حترمي عموم كل واهب اهلدية، على اخلاص املستفاد من احلديث

وخصصه  ،أعطاه البنه، وحكم األم حكم األب عند أكثر العلماء جاز له أن يعيد ما

 أيضا احلديث الثالث الدال على جواز رجوع اهلبة إذا قصد من هبته املكافأة.
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كل  بالتخصيص، فيعمل  يف هذه املسألة مسلك اجلمع إذن سلك الصنعاين

 واهلل أعلم. .األحاديث الثالثة

 توريث اخلالاحلادي عشر :  بحثامل

 يف مسألة توريث اخلال : 1الصنعايناإلمام ذكر 

 اْلَخالُ : » َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل َيْكِرَب َمْعِد ْبِن اْلِمْقَداِم َعْن .1

 ُزْرَعةَ  َأُبو َوَحسََّنُه ،التِّْرِمِذيِّ ِسَوى َواْلَأْرَبَعُة ،َأْحَمُد َأْخَرَجُه «َلُه َواِرَث َلا َمْن َواِرُث

: َقاَل ُحَنْيٍف ْبِن َسْهِل ْبِن ُأَماَمَة َأِبي َعْنو. ِحبَّاَن َواْبُن ،اْلَحاِكُم َوَصحََّحُه الرَّاِزّي،

 َوَسلَّمَ  َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ  َأنَّ: ُعَبْيَدةَ  َأِبي ِإَلى اخَلطَّاِب ْبُن ُعَمُر َمِعي َكَتَب

 .7«َلُه َواِرَث َلا َمْن َواِرُث َواخَلاُل َلُه، َمْوَلى َلا َمْن َمْوَلى َرُسوُلُهَو اللَُّه: »َقاَل

 َواِرَث َلا َمْن َواِرُث َأَنا» ِحبَّاَن اْبُن َوَصحََّحُه ،َداُود َأُبو هَأْخَرَجما  وذكر الصنعاين .7

 .3«َوَأِرُثُه َعْنُه، ُلَأْعِق َلُه

                                                             
 .142ص  7انظر : املصدر السابق، جـ  1
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 وجه التعارض :

ملن ال  اخلال مرياث ثبوت علىيدالن  أمامة أيب وحديث املقدامإن حديث 

وىل األمر هو وارث من ال وارث له؛ حيث وارث له، واحلديث الثاين يدل على أن أ

  يوجد أهل إرث امليت.األموال املوروثة إىل أويل األمر إذا ملنتقل ت

 دفع التعارض :

 أمامة أيب وحديث املقدام حديثوالثاين  بني احلديث الصنعايناإلمام مجع 

 عليه اهلل صلى أنه به أراد أنهو ،له وارث ال حيث ؛اخلال مرياث ثبوت على الدالني

 واخلال، السهام، وذوي العصبات، من اجلهات مجيع يف له وارث ال من وارث وسلم

، وهبذا يسلك املسلمني ملصاحل املال يصري أنه وسلم عليه اهلل صلى إرثه من واملراد

 الثالثة.األحاديث عمل مسلك اجلمع بالتخصيص، فت الصنعاين

نه جاء بعد اللفظ املذكور يف ويرى الباحث بأن احلديثني ال تعارض بينهما؛ أل

، 1«َماَلُه َوَيِرُث َعاِنَيُه َيُفكُّ َلُه، َواِرَث َلا َمْن َواِرُث َواْلَخاُل»الثاين ما نصه :  احلديث

 صلى أنه. إذن، احلديث الثاين نفسه دل على مل يذكر كامل احلديث واإلمام الصنعاين

                                                             
 .1424رقم يف صحيح اجلامع،  وصححه األلباين ؛7551وأبو داود، رقم  ؛7234، رقم أخرجه ابن ماجه 1
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 السهام، وذوي العصبات، من اجلهات مجيع يف له وارث ال من وارث وسلم عليه اهلل

 واهلل أعلم.. واخلال

 الوصية للوارثالثاين عشر :  املبحث

 يف مسألة الوصية للوارث : 1ذكر اإلمام الصنعاين

 اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسوَل َسِمْعت: َقاَل َعْنُه اَلىَتَع اللَُّه َرِضَي اْلَباِهِليِّ ُأَماَمَة َأِبي َوَعْن .1

 .7«ِلَواِرٍث َوِصيََّة َفَلا َحقَُّه، َحقٍّ ِذي ُكلَّ َأْعَطى َقْد اللََّه إنَّ: »َيُقوُل َوَسلََّم َعَلْيِه

 َأنْ  إلَّا» آِخِرهِ  ِفي َوَزاَد َعْنُهَما، اللَُّه َرِضَي َعبَّاٍس اْبِن َحِديِث ِمْن الدَّاَرُقْطِنيُّ َوَرَواُه .7

 .َحَسٌن َوِإْسَناُدُه ،3«اْلَوَرَثُة َيَشاَء

 وجه التعارض :

 الباهلي دليل على منع الوصية لوارث، وحديث ابن عباس حديث أيب أمامة

ز الوصية إذا شاء الورثة، وظاهرمها يتعارضان، األول يدل على املنع يدل على جوا

 مطلقا، والثاين يدل اجلواز إذا شاء الورثة.

                                                             
 .155، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
والترمذي، رقم  ؛3525، 7525وأبو داود، رقم  ؛7213وابن ماجه، رقم  ؛77754، رقم أخرجه أمحد 7

 .1255يف صحيح اجلامع، رقم  وصححه األلباين ؛2432، 2435والنسائي، رقم  ؛7175
 .4752، 4755، 4155، 4154، 4155أخرجه الدارقطين، رقم  3
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 دفع التعارض :

التعارض باجلمع بني احلديثني؛ حيث إنه محل عموم منع  الصنعايناإلمام دفع 

، وهو جواز الوصية سابن عباالوصية للوارث، على اخلاص املستفاد من حديث 

 للوارث إذا شاء الورثة، إذن سلك الصنعاين يف هذه املسألة مسلك اجلمع بالتخصيص.

، منهم من املذكور الذي رواه الدارقطين احلديثاختلف احملدثون يف قبول 

  .7وغريمها، وابن قطان 1ضعف كالشيخ األلباين

 بن عمرو عن: عن احلديث وقال  ،بأن هذا احلديث يعمل به كر الصنعاينوذ

 الصواب وقال أيضا، عنده جابر وعن الدارقطين، عند جده عن أبيه عن شعيب

 لكن مقال عن منها واحد كل إسناد وخيل وال ،شيبة أيب ابن عند علي وعن إرساله،

 من أقوى وهو كافة، عن كافة نقل نهوذكر النووي أ ،3به العمل على ينهض جمموعها

 .4واحد نقل

                                                             
، 7ط ،املكتب اإلسالمي)بريوت: ، السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء، حممد ناصر الدين، األلباين 1

 .55555ص  2، جـ (هـ1455
، جـ (هـ1415دار طيبة ، )الرياض: ، األحكام ابكت يف واإليهام الوهم بيانبن حممد،  ابن قطان، علي 7
 .375ص  7
 .152-155، ص7املرام، جـ بلوغ إىل املوصلة السالم سبل 3
 .455ص  15اجملموع شرح املهذب، جـ  4
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 النكاحيف كتاب  ه: تطبيقاتالثاين الفصل 

 يف النكاحوالوالية الشهادة املبحث األول : 

 يف النكاح : ةوالوالي يف مسألة الشهادة 1أورد الصنعاين

  اللَّهِ  َرُسوُل َقاَل: َقاَل ،َعْنُهَما َتَعاَلى اللَُّه َرِضَي َأِبيِه َعْن ُموَسى َأِبي ْبنِ  ُبْرَدَة َأِبي َعْن .1

 .7«َوِليٍِّب إلَّا ِنَكاَح َلا: »  َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى

 ِبَوِليٍّ  ِإلَّا ِنَكاَح َلا» : َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َأنَّ ،َعاِئَشَة َعْن .7

 اَتَشاَجُرو َفِإْن َباِطٌل، َفُهَو َذِلَك، َغْيِر َعَلى ِنَكاٍح ِمْن َكاَن َوَما َعْدٍل، َوَشاِهَدْي

 .3«َلُه َوِليَّ َلا َمْن َوِليُّ َفالسُّْلَطاُن

 َوِليَِّها ِمْن ِبَنْفِسَها َأَحقُّ الثَّيُِّب: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ َعبَّاٍس اْبِن َعْن .3

 .4«َهاُسُكوتُ  َوِإْذُنَها ُتْسَتْأَمُر َواْلِبْكُر

                                                             
 .124، 121، ص 7جـ انظر : املصدر السابق، 1
وأبو  ؛1551، 1555وابن ماجه، رقم  ؛72735، 15242، 15215، 15515، رقم أخرجه أمحد 7

  ؛4555، 4553، 4525، 4522، 4522وابن حبان، رقم  ؛1151والترمذي، رقم  ؛7555داود، رقم 
؛ صحيح اجلامع الصغري، رقم 7212، 7212، 7215، 7214، 7213، 7217، 7215واحلاكم رقم 

2555 
 .2555، 2552امع رقم يف يف صحيح اجل وصححه األلباين ؛4525أخرجه ابن حبان، رقم  3
 .1471 رقم ،أخرجه مسلم 4
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 وجه التعارض :

األول يدل على وجوب الويل يف النكاح، واحلديث الثاين يدل على  احلديث

وجوب الويل والشاهدين يف النكاح، واحلديث الثالث يف ظاهره يدل على أن الثيب 

 أحق بالوالية.

نكاح البد من الويل األول يعارضه احلديث الثاين الذي يدل على أن ال احلديث

والشاهدين، وال يكتفي وجود الويل دون الشاهدين، واحلديث الثالث يعارض 

احلديث األول والثاين، وهو يف ظاهره دال على عدم وجوب الويل للثيب نظرا لظاهر 

 احلديث.

 دفع التعارض :

األول واحلديث الثاين، ولعل ذكر  اجلمع بني احلديث مل يذكر اإلمام الصنعاين

احلديث الثاين بعد احلديث األول يوهم أنه أخذ باحلديث املشتمل على الييادة، عمال 

مبا جاء يف احلديث األول والثاين، والييادة املذكورة يف احلديث الثاين زيادة صحيحة؛ 

األول والثاين  ألنه ورد يف احلديث احملتج به. وهبذا كان املسلك يف اجلمع بني احلديث

 هو اجلمع باألخذ بالييادة، فيكون النكاح ال يصح إال بوجود الويل وشاهدي عدل.
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الثالث الذي ظاهره يعارض احلديث األول والثاين، فإن اإلمام  أما احلديث

ة الرضا مجع بني تلك األحاديث، وذكر بأن احلديث الثالث حيمل على أحقي الصنعاين

فيكون املعىن أن الثيب له أحقية الرضا يف النكاح ال يف الوالية،  1ال أحقية الوالية

فيعمل باألحاديث الثالثة فال يتعارض بينها، فيكون اإلمام الصنعاين سلك مسلك 

 اجلمع حبمل اللفظ على اجملاز. 

ة املطلقة يف اليواج، الثالث له معىن حقيقي وهو األحقي وبيانه : أن احلديث

وهو يتعارض مع املعىن احلقيقي للحديث األول والثاين اللَذين يدالن على وجوب 

الويل يف النكاح، واحلديث الثالث له معىن جمازي ال خيالف مع املعىن احلقيقي يف 

احلديث األول والثاين وهو أحقية الرضا، فيصرف احلديث األول والثاين معىن احلديث 

كون املعىن هو الثيب أحق بنفسها من وليها يف إرضاء النكاح، وهبذا تتفق الثالث في

 األحاديث وييول التعارض. واهلل أعلم.

                                                             
 .157-151، ص 7جـ ،املرام بلوغ إىل املوصلة السالم سبل 1
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 زوجها يف عتقها بعد املعتقة خيار:  املبحث الثاين

 : زوجها يف عتقها بعد املعتقة خياريف مسألة  1أورد الصنعاين

 .7«َعَتَقْت ِحنَي َزْوِجَها َعَلى َبِريَرَة َخيَّْرُت»: َقاَلْت َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشَة َعْن .1

 النَِّبيِّ  َعِن َيَتَحدَُّثوَن، ًلاِرَجا َسِمْعُت: َقاَل َأِبيهِ  َعْن ،ُأَميََّة ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَفْضِل َعِن .7

 ِإنْ  َيَطْأَها، َلْم َما ِباْلِخَياِر َفِهَي اْلَأَمُة ُأْعِتَقِت ِإَذا»: َقاَل َأنَُّه َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى

 .3«ِفَراَقُه َتْسَتِطيُع َوَلا َلَها ِخَياَر َفَلا َوِطَئَها، َوِإْن َفاَرَقْتُه، َشاَءْت

 وجه التعارض :

 أمية عمرو بنحديث يعارضه على مطلق اخليار للمعتقة، و يلدل عائشةحديث 

 .لخيارا لنعاالوطء مكان دل على عدم إطالق اخليار للمعتقة؛ حيث الذي ي

                                                             
 157-151، ص 7جـ انظر : املصدر السابق، 1
 .1554 رقم ومسلم، ؛5435، 5552 رقم البخاري أخرجه 7
 .وحسنه الشيخ شؤيب األرنؤوط ؛73755، 12215رقم  ،أخرجه أمحد 3
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 دفع التعارض :

على مطلق اخليار، وقيده يدل الذي  حديث عائشة مجع اإلمام الصنعاين

ام دل على ليوم اخليار ما مل يطأها، وهبذا يسلك اإلميالذي  عمرو بن أميةحديث 

 . 1فبهذا يكون مسلكه يف اجلمع هو اجلمع بالتقييد الصنعاين مسلك اجلمع بالتقييد،

عمرو بن مطلق اخليار للمعتقة، وحديث يدل على  عائشةوبيانه أن حديث 

فتكون املعتقة هلا حق اخليار ما مل يطأها، فيعمل  ا مل يطأها،قيد مطلق اخليار م أمية

 كال احلديثني، وييول التعارض بينهما.

 حكم العزلاملبحث الثالث : 

 يف مسألة العيل : 7أورد الصنعاين

 اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسوَل َحَضْرت: »َقاَلْت َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َوْهٍب ِبْنِت اَمَةُجَذ َعْن .1

 ِفي َفَنَظْرت اْلِغيَلِة َعنْ  َأْنَهى َأْن َهَمْمُت َلَقْد: َيُقوُل َوُهَو ُأَناٍس، ِفي َوَسلََّم َعَلْيِه

                                                             
 157، ص 7جـ انظر : املصدر السابق، 1
 .124، 121، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 7
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 َعنْ  َسَأُلوُه ُثمَّ َشْيًئا َأْوَلاَدُهْم َذِلَك َيُضرُّ َفَلا َأْوَلاَدُهْم ُيِغيُلوَن ُهْم َفِإَذا ،َوَفاِرَس الرُّوِم

 .1«اْلَخِفيُّ اْلَوْأُد َذِلَك:  َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل اْلَعْيِل،

 ِلي إنَّ ،اللَِّه َرُسوَل َيا: َقاَل َرُجًلا َأنَّ : َعْنُه اللَُّه َرِضَي اْلُخْدِريِّ َسِعيٍد َأِبي َعْن .7

 َوِإنَّ  ُل،الرَِّجا ُيِريُد َما ُأِريُد َوَأَنا َتْحِمَل، َأْن َأْكَرُه َوَأَنا َعْنَها، َأْعِيُل َوَأَنا َجاِرَيًة،

 َأْن اللَُّه َأَراَد َلْو ،اْلَيُهوُد َكَذَبْت»: َقاَل. الصُّْغَرى اْلَمْوُءوَدُة اْلَعْيَل َأنَّ: ُتَحدُِّث اْلَيُهوَد

 َرُسولِ  َعْهِد َعَلى ْعِيُلَن ُكنَّا: »َقاَل َجاِبٍر َوَعْن، 7«َتْصِرَفُه َأْن اْسَتَطْعت َما َيْخُلَقُه

 َعْنهُ  َلَنَهاَنا َعْنُه َيْنَهى َشْيًئا َكاَن َوَلْو َيْنِيُل، َواْلُقْرآُن َوَسلََّم، َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه

 .3«اْلُقْرآُن

 وجه التعارض :

صلى  كالم النيب يدل على حترمي العيل، وذلك مأخوذ من إن حديث جذامة

العيل صلى اهلل عليه وسلم ،؛ حيث شبه النيب «ذلك الوأد اخلفي: »اهلل عليه وسلم

وحديث  اخلدري بالوأد وهو دفن البنت حية، وهو حرام، ويعارضه حديث أيب سعيد

 العيل. اللذان يدالن على جواز جابر
                                                             

 .1447 رقم ،مسلم أخرجه 1
، 5534، 5531رقم والنسائي،  ؛7121وأبو داود، رقم  ؛11557، 11755، رقم أخرجه أمحد 7

5535 ،5543. 
 . 1445 رقم ومسلم، ؛5755رقم  البخاري أخرجه 3
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 دفع التعارض :

بني تلك األحاديث حبمل حديث النهي عن العيل على  مجع اإلمام الصنعاين

، الكراهة، ويكون مسلكه يف هذه املسألة اجلمع بني األدلة حبمل النهي على الكراهة

إىل  وجابر يعين أن األصل يف حديث النهي هو التحرمي ويصرفه حديث أيب سعيد

 . الكراهة

نه محل وجها آخر للجمع بني تلك األحاديث حيث إ ويرى اإلمام الصنعاين

حديث النهي إن كان قصد العيل معاندا للقدر. وكان جيمع بني األحاديث ببيان 

وحديث دة القدر، يف حال معان اختالف احلال، حيث محل النهي يف حديث جذامة

 اجلواز يف حال عدم معاندة القدر.  يدالن على وجابر أيب سعيد

على األحاديث الدالة على اجلواز هو  الذي ذهب إىل ترجيح حديث جذامةو

 االباحات جلميع سخالنا هو أن النهي يف حديث جذامة للتحرمي،، واستدل ب1ابن حيم

 والوأد اخلفى الوأد نهأ والسالم الصالة عليه أخرب إذ نه؛ ألمتيقن أمر وهذا .املتقدمة

 .بيقني املتقدمة االباحة نسخ فقد حمرم

                                                             
 .144-143ص  3، جـ(بريوت : دار الفكر)، احمللىحممد،  بن علي حممد، أبو حيم، انظر : ابن 1
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 «اخلفي الوأد ذلك» : وسلم عليه اهلل صلى قوله داللة يف حيم ابن ونوزع

 والعيل، حمققة، حياة قطع هو الذي احملقق وأدلل التحرمي ألن ؛بالتحرمي الصراحة على

 دون واملشبه احلياة، إىل يؤدي ملا قطع هو فإمنا به وسلم عليه اهلل صلى شبهه وإن

 العيل عن النهي علة وأما احلمل، منع قصد من به تعلق ملا وأدا مساه وإمنا به، املشبه

 .1للقدر معاندة أنه وجهه أن على دالة فاألحاديث

لى أن حكم املشبه دون املشبه به قوله صلى اهلل عليه وسلم بكذبة والدليل ع

 الذين يقولون إن العيل هو املوؤودة الصغرى. واهلل أعلم. اليهود

 للرجال املبحث الرابع : التزعفر

 :للرجاليف مسألة التيعفر  7ذكر اإلمام الصنعاين

 َعْبدِ  َعَلى َرَأى َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ» َعْنُه اللَُّه َرِضَي َماِلٍك نِ ْب َأَنسِ  َعْن .1

 اْمَرَأًة َتَيوَّْجُت إنِّي اللَِّه َرُسوَل َيا: َقاَل َهَذا؟ َما: َفَقاَل 3ْفَرٍةُص َأَثَر َعْوٍف ْبِن الرَّْحَمِن

 . 4«ِبَشاٍة َوَلْو َأْوِلْم َلك، اللَُّه َفَباَرَك: َقاَل َذَهٍب ِمْن َنَواٍة َوْزِن َعَلى

                                                             
 .714، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
 .772، ص 7جـ انظر : املصدر السابق، 7
 .[5/733وغريه ]فتح الباري :  زعفران من يصنع طيب واخللوق اخللوق صفرة بالصفرة املراد 3
 .1472 رقم ومسلم، ؛2352، 5155، 5153 رقم البخاري أخرجه 4
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 ِمْن َشْيٌء َجَسِدهِ  ِفي َرُجٍل َصَلاَة اللَُّه َبُلَيْق َلا»:  َمْرُفوًعا ُموَسى َأِبي َحِديُث .7

 .1«اْلَخُلوِق

 وجه التعارض :

على جواز التيعفر للرجال؛ حيث ال ينكر دليل  بن مالك أنسحديث 

حديث أيب يعارضه ، وبن عوف صلى اهلل عليه وسلم على ما فعله عبد الرمحن الرسول

  يدل على حترمي التيعفر.الذي  موسى

حديث ضعيف كما حققه شعيب األرنؤوط يف حتقيق  حديث أيب موسى

للرجال، ومل  ، ولكن هناك األدلة الصحيحة على حترمي التيعفرمسند اإلمام أمحد

 َصلَّى النَِّبيُّ َنَهى: »َقاَل ،َأَنٍس َعْن، منها ما رواه الشيخان : يذكرها اإلمام الصنعاين

 .7«الرَُّجُل َيَتَيْعَفَر َأْن َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل

 دفع التعارض :

ول خيصص النهي يف احلديث األ بني احلديثني، أن احلديث مجع اإلمام الصنعاين

يف هذا اجلمع هو الثاين، فيكون التيعفر جيوز للعروس، وحيرم لغريه، فيكون مسلكه 

                                                             
 .وحكم شعيب األرنؤوط بضعف احلديث ؛15123، رقم أخرجه أمحد 1
 .7151 رقم ومسلم، ؛5542 رقم البخاري هأخرج 7
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اجلمع بالتخصيص، وبيانه أن التيعفر حرام للرجال يعين عام للرجال، ويأيت احلديث 

للعروس. فيعمل كال احلديثني ويرفع حالال  الثاين خيصص ذلك العموم فيكون التيعفر

 التعارض.

وميكن أن نقول إنه يسلك مسلك اجلمع بييان اختالف احلال، وبيانه أن 

 التيعفر جيوز للرجال حال كوهنم عرسا، وحيرم حال كوهنم غري عرس. 

 من وغريه يعفرانال من أثر به تعلق أنهاألول  معىن احلديث ورجح النووي

 التيعفر عن النهي الصحيح يف ثبت فقد ،التيعفر تعمد وال يقصده ومل العروس طيب

 التشبه عن الرجال هنى وقد النساء شعار ألنه اخللوق عن الرجال هني وكذا للرجال

 .1واحملققون القاضي اختاره الذي وهو احلديث معىن يف الصحيح هو فهذا بالنساء

األول خيصص  احلديث ؛ حيث إنرآه اإلمام الصنعاين ما ويرى الباحث مثل

صلى اهلل  ، وكأن النيب«ما هذا»يف احلديث الثاين، ودل على ذلك قوله :  عموم النهي

صلى اهلل ينكر  أنه تيوج حديثا مل أنكر يف أول األمر، فلما بني عبد الرمحنعليه وسلم 

 على أثر صفرة يف ثوبه. واهلل أعلم. عليه وسلم

                                                             
 .352ص  5صحيح مسلم بشرح النووي، جـ  1
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 املبحث اخلامس : اختناث األسقية

 مسألة اختناث األسقية : 1ذكر اإلمام الصنعاين

 َعنِ  َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل لَّىَص النَِّبيُّ َنَهى: »َقاَل َعْنُهَما، اللَُّه َرِضَي َعبَّاٍس اْبِن َعِن .1

 َنَهى: »َقاَل َعْنُه، اللَُّه َرِضَي اخُلْدِريِّ َسِعيدٍ  َأِبي َعْنَو ، 7«السَِّقاِء ِفي ِمْن الشُّْرِب

 َواْخِتَناُثَها» ِرَواَيٍة ِفي َزاَد ،3«اأَلْسِقَيِة اْخِتَناِث َعِن َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل

 .4«ِمْنُه َيْشَرُب ُثمَّ َرْأَسَها ُيَقلَِّب َأْن

 َفمِ  ْنِم َفَشِرَب َعَلْيَها، َدَخلَ  َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ» : َقاَلْت َكْبَشَةَعْن  .7

 .5«َفَأْمَسَكْتهُ  َفَقَطَعْتُه ِإَلْيِه َفَقاَمْت َقاِئٌم، َوُهَو ِقْرَبٍة

 وجه التعارض :

يدالن على هني احتناث األسقية،  وأيب سعيد اخلدري حديث ابن عباس

الذي يدل على جواز االختناث؛  واألصل يف النهي التحرمي، ويعارضهما حديث كبشة

 صلى اهلل عليه وسلم فعل ذلك. حيث إن النيب
                                                             

 .732، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
 .5275 رقم البخاري أخرجه 7
 .7573 رقم ومسلم، ؛5272، 5275 رقم البخاري أخرجه 3
 .7573 رقم ،أخرحه مسلم 4
 وصححه األرنؤوط يف حتقيق الكتاب. ؛5315أخرجه ابن حبان، رقم  5
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 دفع التعارض :

وأيب  بني تلك األحاديث أن النهي يف حديث ابن عباس مجع اإلمام الصنعاين

مسلك اجلمع حبمل سعيد اخلدري يدل على الكراهة، ويكون مسلكه يف هذه املسألة 

ن اللَذي وأيب سعيد اخلدري ابن عباس النهي على الكراهة، وبيان ذلك أن حديث

 إىل الكراهة.من التحرمي  حديث كبشة مايدالن على التحرمي يصرفه

هو اجلمع ببيان اختالف احلال، وجها آخر للجمع، و ومجع اإلمام الصنعاين

وأيب سعيد يف يف السقاء الكبري، وأن  وبيانه أن النهي الذي يدله حديث ابن عباس

 .1اجلواز يف السقاء الصغري كما يدله حديث كبشة

 الشرب قائما املبحث السادس :

 قائما : مسألة الشرب 7ذكر اإلمام الصنعاين

  َقاِئًما، ِمْنُكْم َأَحٌد َيْشَرَبنَّ َلا: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َقاَل ،ُهَرْيَرَة َعْن َأِبْي .1

 

                                                             
 .732، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
 .732، ص 7جـ انظر : املصدر السابق، 7
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 َأْن َنَهى َأنَُّه» َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ  َعِن ،َأَنٍس َعْن، َو1«َفْلَيْسَتِقْئ َنِسَي َفَمْن

 .7«َأْخَبُث َأْو َأَشرُّ َذاَك: »َفَقاَل َفاْلَأْكُل، َفُقْلَنا: َقَتاَدُة َقاَل ،«َقاِئًما الرَُّجُل َيْشَرَب

 ِمْن َوَسلََّم َعَلْيِه اهللُ  َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َسَقْيُت: »َقاَل َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َعبَّاسٍ  اْبَنعن  .7

 اهللُ  َصلَّى اهلِل َرُسوَل َأنَّ» ،َعبَّاٍس اْبِن َعِن، ويف رواية 3«َقاِئٌم َوُهَو َفَشِرَب َزْمَيَم،

 َعَلى َعْنُه اللَُّه َرِضَي َعِليٌّ َأَتى. ويف رواية : 4«َقاِئٌم َوُهَو َيَمَزْم ِمْن َشِرَب َوَسلََّم َعَلْيِه

 َقاِئٌم، َوُهَو َيْشَرَب َأْن َأَحُدُهْم َيْكَرُه َناًسا ِإنَّ: َفَقاَل «َقاِئًما َفَشِرَب» الرََّحَبِة َباِب

 .5«َفَعْلُت َرَأْيُتُموِني َكَما َفَعلَ  َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل ىَصلَّ النَِّبيَّ َرَأْيُت» َوِإنِّي

 وجه التعارض :

، تدل على هني الشرب قائما، والنهي يقتضي التحرمي، 1األحاديث يف الرقم 

اليت تدل على جواز الشرب قائما، وذلك من فعله  7وتعارضها األحاديث يف الرقم 

 صلى اهلل عليه وسلم.

                                                             
 .7572 رقم ،أخرحه مسلم 1
 .7574 رقم ،أخرحه مسلم 7
 .7572 رقم ومسلم، ؛1232 رقم البخاري أخرجه 3
 .7572 رقم ،مسلم أخرجه 4 
 .5215 رقم ،البخاري أخرجه 5 
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 :دفع التعارض 

، وبيانه أن 1حبمل النهي الكراهةتلك األحاديث  مجع اإلمام الصنعاين

 7اليت تدل على حترمي الشرب قائما تصرفه األحاديث يف الرقم  1األحاديث يف الرقم 

 صلى حقه يف واجب فهو ،ذلك جلواز بيانا وسلم عليه اهلل صلى فعلهعلى الكراهة، 

 صور يف هذا مثل وسلم عليه اهلل صلى منه وقع وقد لتشريع،ا لبيان وسلم عليه اهلل

. الكراهة على النهي حديث محل هو الدليل بني اجلمع يف مسلكه كان وهبذا .كثرية

 .أعلم واهلل. كلها األحاديث فتعمل التعارض، فييول

 املبحث السابع : ضرب النساء

 نساء :يف مسألة ضرب ال 7ذكر اإلمام الصنعاين

 اْلَمَضاِجِع ِفي َواْهُجُروُهنَّ َفِعُظوُهنَّ ُنُشوَزُهنَّ  َتَخاُفوَن َواللَّاِتيقوله تعاىل :  .1

 [34: النساء] َواْضِرُبوُهنَّ 

  ُدُكُمـَأَح َيْجِلُد اَل: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َعِن ،َزْمَعَة ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْن .7

 

                                                             
 .732، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1 
 .743، ص 7جـ انظر : املصدر السابق، 7 
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 .1«الَيْومِ  آِخِر ِفي ُيَجاِمُعَها ُثمَّ الَعْبِد، َجْلَد اْمَرَأَتُه

 وجه التعارض :

ضرب، أنواع الأي بإن اآلية الكرمية يف ظاهرها تدل على جواز ضرب النساء 

 لضرب الشديد على املرأة.الذي يدل على حرمة ا ويعارضه حديث ابن زمعة

 دفع التعارض :

قيد الضرب الوارد يف  بني اآلية واحلديث، وأن احلديث مجع اإلمام الصنعاين

، 7اآلية، ويكون مراد اآلية الضرب اخلفيف، فال جيوز ضرب النساء ضربا شديدا

 .فيكون مسلكه يف اجلمع بني الدليلني بالتقييد

أن اآلية تبني مطلق الضرب، واحلديث قيده بأن املراد بالضرب بيان ذللك : و

، فيعمل هو الضرب اخلفيف؛ ألن ضرب النساء ضربا شديد منهي كما دله احلديث

 الدليالن، وييول التعارض بينها.

                                                             
 .5754 رقم ريالبخا أخرجه 1 
 .743، ص 7املرام،جـ بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 7
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 الفصل الثالث : تطبيقاته يف كتاب الطالق

 ساملبحث األول : الطالق حبديث النف

 يف مسألة الطالق حبديث النفس: 1أورد الصنعاين

 َثَلاٌث: » َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقالَ : َقاَل َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعْن .1

 .7«َوالرَّْجَعُة َوالطََّلاُق النَِّكاُح،: ِجدٌّ ُهنََّوَهْيُل ِجدٌّ، ِجدُُّهنَّ

 َعنْ  َتَجاَوَز َتَعاَلى اللََّه إنَّ: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ َعْن ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن .7

 . 3«َتَتَكلَّْم َأْو َتْعَمْل، ْمَل َما َأْنُفَسَها ِبِه َحدََّثْت َما ُأمَِّتي

: َوَسلََّم َعَلْيِه اهللُ  َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل َعْنُهَما، اللَُّه َرِضَي َعبَّاٍس اْبِن وَعِن .3

 .4«َعَلْيِه ْكِرُهوااْسُت َوَما َوالنِّْسَياَن، اْلَخَطَأ، ُأمَِّتي َعْن اللَُّه َتَجاَوَز»

                                                             
 .755-752، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
 .7555رقم ، واحلاكم ؛1154والترمذي، رقم  ؛7154وأبو داود، رقم  ؛7535، رقم أخرجه ابن ماجه 7
 .17 رقم ومسلم، ؛5725 رقم البخاري أخرجه 3
 .7551، رقم واحلاكم ؛2715وابن حبان، رقم  ؛7545، 7543، رقم أخرجه ابن ماجه 4
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 وجه التعارض :

األول يدل على وقوع الطالق يف أية حال، هازال كان أو جادا،  إن احلديث

ويعارضه احلديث الثاين الذي يدل على عدم وقوع الطالق ما مل يتكلم أو يعمل، 

 ويعارضه أيضا احلديث الثالث الذي يدل على عدم وقوع الطالق حالة اخلطأ

 والنسيان وما استكرهوا عليه.

 دفع التعارض :

التعارض بني تلك األحاديث، حيث إنه محل عموم  دفع اإلمام الصنعاين

األول على اخلاص املستفاد من احلديث الثاين وهو عدم وقوع الطالق حبديث  احلديث

وقوع الطالق حالة اخلطأ والنسيان النفس، وعلى اخلاص يف احلديث الثالث وهو عدم 

. إذن، كان اإلمام 1وما استكرهوا عليه، عمال بتلك األحاديث، فيدفع التعارض بينها

الصنعاين يف هذه املسألة يسلك مسلك اجلمع بني األحاديث املتعارضة باجلمع 

 بالتخصيص.

                                                             
 .755-752، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1 
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 طالق؟بأهلك، هل هو  احلقي المرأته الرجل املبحث الثاين : قول

 طالق : هو هل بأهلك، احلقي المرأته الرجل يف مسألة قول 1صنعاينأورد ال

 اللَّهِ  َرُسوِل َعَلى ُأْدِخَلْت َلمَّا اْلَجْوِن اْبَنَة َأنَّ » : َعْنَها َتَعاَلى اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ  َعْن .1

 ِبَعِظيٍم، ُعْذت َلَقْد: َفَقاَل ِمْنك، ِبَاللَِّه َأُعوُذ: َقاَلْت ِمْنَها َوَدَنا َوَسلََّم، َعَلْيِه اللَُّه لَّىَص

 .7«ِبَأْهِلك اْلَحِقي

 اللَّهُ  َيْقِضَي َحتَّى ِعْنَدُهْم، َفَتُكوِني ِبَأْهِلِك، احَلِقي»المرأته :  بن مالك قول كعب .7

 .3«اأَلْمِر َهَذا ِفي

 وجه التعارض :

يف ظاهره يدل على أن قول الرجل المرأته احلقي بأهلك  حديث عائشة

الذي  بن مالك طالق؛ ألنه مل يرو أنه زاد على غري ذلك، ويعارضه حديث كعب

 له المرأته احلقي بأهلك.يدل على عدم وقوع الطالق يف قو

                                                             
 .727-721، ص 7جـ ق،انظر : املصدر الساب 1
 .5754 رقم البخاري أخرجه  7
 .7225 رقم ومسلم، ؛4415 رقم البخاري أخرجه 3
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 دفع التعارض :

على حال  بني احلديثني املتعارضني، حبمل حديث عائشة مجع اإلمام الصنعاين

يكون  ،احلقي بأهلك: ، فقول الرجل المرأته أخرى على حال وحبمل حديث كعب

، وال يكون طالقا إذا مل يرد به حديث عائشة طالقا إذا أريد به الطالق، وهو ما يدله

، فيعمل كال احلديثني، وال تعارض الطالق وهو ما يدله حديث كعب بن مالك

بينهما، فيكون هبذا كان مسلكه يف اجلمع بني احلديثني مسلك اجلمع باختالف 

 . 1احلال

 حلامل املتوىف عنها زوجهااملبحث الثالث : عدة ا

 يف مسألة عدة احلامل املتوىف عنها زوجها : 7أورد الصنعاين

 [4: الطالق]َحْمَلُهنَّ  َيَضْعَن َأْن َأَجُلُهنَّ اأَلْحَماِل َوُأوالُتقوله تعاىل :  .1

 َأْشُهرٍ  َأْرَبَعَة ِبَأْنُفِسِهنَّ َيَتَربَّْصَن َأْزَواًجا َوَيَذُروَن ِمْنُكْم ُيَتَوفَّْوَن َوالَِّذيَنقوله تعاىل :  .7

 [734: البقرة] َوَعْشًرا

                                                             
 .727، ص 7جـ ،املرام بلوغ إىل املوصلة السالم سبلانظر :  1
 .755-752، ص 7انظر : املصدر السابق، جـ 7
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 َوَفاةِ  َبْعدَ  ُنِفَسْت َعْنَها اللَُّه َرِضَي اْلَأْسَلِميََّة ُسَبْيَعَة َأنَّ» َمْخَرَمَة ْبنِ  اْلِمْسَوِر َعْن .3

 َلَها، َفَأِذَن َتْنِكَح، َأْن َفاْسَتْأَذَنْتهُ  َوَسلََّم، َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيَّ َفَجاَءْت َلَياٍل،ِب َزْوِجَها

 .7«َلْيَلًة ِبَأْرَبِعنَي َمْوِتهِ  َفَوَضَعْت َبْعَد: » َلْفٍظ َوِفي .1«َفَنَكَحْت

 وجه التعارض :

على أن عدة احلامل هو وضع احلمل، واآلية يف اآلية يف سورة الطالق تدل 

سورة البقرة تدل على أن عدة املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وحديث 

تدل على أن عدة احلامل املتوىف عنها زوجها وضع احلمل، وكانت سبيعة تضع  سبيعة

 سورة البقرة اليت تدل بعد أربعني ليلة، ويف ظاهره أنه يعارض ما دلت عليه اآلية يف

 على أن عدة املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.

 دفع التعارض :

يعين أنه - نص يف احلكم تلك األدلة أن حديث سبيعة ع اإلمام الصنعاينمج

 -رايعين عدهتا أربعة أشهر وعش–مبني بأن اآلية يف سورة البقرة  -عدهتا وضع احلمل

                                                             
 .3755 رقم ،البخاري أخرجه 1
 .4555 رقم ،البخاري أخرجه 7
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على اخلاص املستفاد من حديث ومحل ذلك العام ، 1عام يف كل متوىف عنها زوجها

  ، فتعمل تلك األدلة مجيعا. ةسبيع

مسلك اجلمع بالتخصيص،  وهبذا كان املسلك الذي سلكه اإلمام الصنعاين

  أعلم.واهللمل املتوىف عنها زوجها وضع احلمل. وتكون العدة للحا

 املبحث الرابع : هل للمتطلقة الثالثة نفقة وسكىن؟

 يف مسألة املطلقة، هل له نفقة وسكىن : 7أورد الصنعاين

، وقوله تعاىل : [2: الطالق] َحْمَلُهنَّ  َيَضْعَن َحتَّى َعَلْيِهنَّ َفَأْنِفُقواقوله تعاىل :  .1

َّمْ َسَكْنُت َحْيُث ِمْن َأْسِكُنوُهن [2: الطالق]. 

 َلْيَس: » َثَلاًثا اْلُمَطلََّقِة ِفي َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ ، َعْنَقْيٍس ِبْنِت َفاِطَمَة َعْن .7

 .3«َنَفَقٌة َوَلا ُسْكَنى، َلَها

                                                             
 .755، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
 .755، ص 7جـ انظر : املصدر السابق، 7 
 .1455 رقم ،مسلم أخرجه 3 
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 وجه التعارض :

 ة حق النفقة والسكىن، وحديث فاطمة بنت قيسإن اآلية تدل على أن املطلق

والسكىن، فتتعارض  النفقة من شيئا زوجها على تستحق ال بائنا يدل على أن املطلقة

األدلة، اآلية تدل على وجوب النفقة والسكىن واحلديث يدل على عدم النفقة 

 والسكىن. 

 دفع التعارض :

على  بأن اجلمع بني تلك األدلة ممكن حبمل احلديث ذكر اإلمام الصنعاين

، وهبذا كان مسلكه يف هذه املسألة مسلك اجلمع 1التخصيص لبعض أفراد العام

بالتخصيص. وبيانه أن املطلقة الثالثة ليس هلا سكىن وال نفقه بدليل حديث فاطمة 

 َأْسِكُنوُهنَّ  ديث خيص وجوب السكىن املستفاد من قوله تعاىل :، وهذا احلبنت قيس

 َحْمَلُهنَّ  َيَضْعَن َحتَّى َعَلْيِهنَّ َفَأْنِفُقوا، وقوله تعاىل [2: الطالق] َسَكْنُتمْ  َحْيُث ِمْن

  بأن املطلقة احلامل هلا حق النفقة. خيص حديث فاطمة بنت قيس [2: الطالق]

أن املطلقة الثالثة غري حامل ليس له  ويكون املعىن حلديث فاطمة بنت قيس

 َعِليِّ  َمَع َخَرَج اْلُمِغرَيِة، ْبِن َحْفِص ْبَن َعْمِرو َأَبا سكىن وال نفقة. ويدل على هذا : َأنَّ

                                                             
 .755، ص 7املرام، جـ بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1 
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 ِمنْ  َبِقَيْت َكاَنْت ِبَتْطِليَقٍة َقْيٍس ِبْنِت َفاِطَمَة اْمَرَأِتِه ِإَلى َفَأْرَسَل ،اْلَيَمِن ِإَلى َطاِلٍب َأِبي ْبِن

 َما َواهلِل: َلَها َفَقاَلا ِبَنَفَقٍة، َرِبيَعَة َأِبي ْبَن َوَعيَّاَش ،ِهَشاٍم ْبَن اْلَحاِرَث َلَها َوَأَمَر َطَلاِقَها،

 َقْوَلُهَما، َلُه َفَذَكَرْت َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ َفَأَتِت َحاِمًلا، َتُكوِني َأْن ِإلَّا َنَفَقٌة َلِك

 . واهلل أعلم.1«َلِك َنَفَقَة َلا: »َفَقاَل

 املبحث اخلامس : اإلرضاع يف الكرب

 يف مسألة اإلرضاع يف الكرب : 7أورد الصنعاين

 َرُسولَ  َيا: َقاَلْتَف ،ُسَهْيٍل ِبْنُت َسْهَلُة َجاَءتْ : »َقاَلْت َعْنَها اللَُّه َرِضيَ  َعْن َعاِئَشَة .1

: َفَقاَل الرَِّجاُل، َيْبُلُغ َما َبَلَغ َوَقْد َبْيِتَنا، ِفي َمَعَنا ُحَذْيَفَة َأِبي َمْوَلى َساِلًما إنَّ  ،اللَِّه

 .3«َعَلْيِه َتْحُرِمي َأْرِضِعيِه

 ُاْنُظْرنَ : » َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَلْت َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعْن َعاِئَشَة .7

 .4«اْلَمَجاَعِة ِمْن الرََّضاَعُة َفِإنََّما إْخَواُنُكنَّ، َمْن

                                                             
 .1455 رقم ،مسلم أخرجه 1 
 .317-311، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 7
 .1453 رقم ،مسلم أخرجه 3 
 .1455 رقم ومسلم، ؛5157، 7242 رقم البخاري أخرجه 4 
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 وجه التعارض :

يبلغ مبلغ  حيث يكون سامل ؛رضاعة الكبري حيّرم األول يدل على أن احلديث

الرجال، ويعارضه ما يدل عليه احلديث الثاين أن من شروط الرضاعة هي اجملاعة، 

واجملاعة ال تكون إال من صيب، وال يتحقق يف الكبري؛ حيث يكون الرضيع يسد اللنب 

 املرضعة من جيءا فيصري حلمه بذلك وينبت اللنب يكفيها ضعيفة معدته ألن جوعه

 أو اجملاعة، عن املغنية إال معتربة رضاعة ال:  فمعناه أوالدها مع احلرمة يف فيشترك

 َأْنَبَت َما ِإلَّا الرََّضاِع، ِمَن ُيَحرُِّم َلا: » اجملاعة. ويؤيده حديث ابن مسعود من املطعمة

 اأَلْمَعاءَ  َفَتَق َما ِإلَّا الرَِّضاَعِة ِمَن ُيَحرُِّم َلا»:  ث أم سلمة، وحدي1«اْلَعْظَم َوَأْنَشَي اللَّْحَم،

 .7«الِفَطاِم َقْبَل َوَكاَن الثَّْدِي، ِفي

 دفع التعارض :

على فريقني، فريق يذهب بأن رضاعة الكبري ال  يف هذه املسألة كان العلماء

األول بأنه خاص بسامل وال  ثاين، وأجيب عن احلديثحيرم، واستدل باحلديث ال

خر آالعلماء، وفريق  قول مجهور ا ما نقله الصنعاين عنيتعدى حكمه إىل غريها، وهذ

 من الرضاعة إمنا» قال بتحرمي رضاع الكبري، وأجاب ما استدل عليه اجلمهور حديث
                                                             

 .4114 رقم ،أخرجه أمحد 1
 .5441 رقم ،والنسائي ؛1157 قمر ،الترمذي أخرجه 7
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 أم رضيا األبوان عليها جيرب واليت للمرضعة للنفقة املوجبة الرضاعة لبيان وارد «اجملاعة

 َوِكْسَوُتُهنَّ  ِرْزُقُهنَّ  َلُه اْلَمْوُلوِد َوَعَلىتعاىل :  قوله وهو اآلية، إليه يرشد كما كرها،

« اجملاعة من الرضاعة إمنا» حلديث الراوية هي وعائشة[ 733: البقرة] ِباْلَمْعُروِف

 .1واحلديث اآلية معىن يف فهمت أهنا فدل حيرم وأنه الكبري، برضاع قالت اليت وهي

 كان من على تصدق إمنا لغة الرضاعة أن خيفى أنه ال وذكر اإلمام الصنعاين

 والقول ،اجملاعة من الرضاعة إمنا وحديث احلولني آية وردت اللغة وعلى الصغر سن يف

 جعله بل ،الرضاعة زمان لبيان أهنا أيضا ينايف ال للنفقة املوجبة الرضاعة لبيان اآلية بأن

 حكم ما حكم يف يدخل ما التمام بعد وليس ،الرضاعة متام أراد من زمان تعاىل اهلل

  .مت قد بأنه الشارع

 ألحاديث؛باجلمع بني تلك ا ما يذهب إليه ابن تيمية فيختار اإلمام الصنعاين

 ال الذي الكبري كرضاع احلاجة إليه دعت إذا إال الرضاعة يف الصغر يعترب حيث إنه

 ،حذيفة أيب امرأة مع سامل كحال عنه، احتجاهبا وشق املرأة على دخوله عن يستغين

 .7الصغر من بد فال عداه، من وأما. رضاعه أثر للحاجة أرضعته إذا الكبري هذا فمثل

                                                             
 .313، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم سبل 1 
جمموع بن عبد احلليم،  ، أمحدوابن تيمية ؛313، ص 7املرام،جـ بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 7

 .25ص  34، جـ (هـ1475 لك فهد،جممع امل :املدينة املنورة)، الفتاوى
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يف اجلمع بني األحاديث املتعارضة هو اجلمع  وهبذا كان مسلك اإلمام الصنعاين

 على دخوله عن يستغين باختالف احلال، حيث حيرم رضاع الكبري يف حال احلاجة وال

 األحاديث هبذا اجلمع. عنه، فيعمل تلك احتجاهبا وشق املرأة

 يب املبحث السادس : حضانة الص

 يف مسألة حضانة الصيب : 1أورد الصنعاين

 َلهُ  َبْطِني َكاَن َهَذا اْبِني ِإنَّ ،اللَِّه َرُسوَل َيا: َقاَلْت اْمَرَأًة َأنَّ  ،َعْمٍرو ْبنِ  اللَِّه َعْبِد .1

 ِمنِّي، َيْنَتِيَعُه َأْن َوَأَراَد َطلََّقِني، َأَباُه َوِإنَّ ِحَواًء، ُهَل َوِحْجِري ِسَقاًء، َلُه َوَثْدِيي ِوَعاًء،

 .7«َتْنِكِحي َلْم َما ِبِه َأَحقُّ َأْنِت: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َلَها َفَقاَل

 َوَقدْ  ِباْبِني، َيْذَهَب َأْن ُيِريُد َزْوِجي إنَّ اللَِّه َرُسوَل َيا: َقاَلْت اْمَرَأًة َأنَّ ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن .7

:  َوَسلََّم ِهَعَلْي اللَُّه َصلَّى النَِّبيُّ َفَقاَل َزْوُجَها، َفَجاَء ،ِعَنَبَة َأِبي ِبْئِر ِمْن َوَسَقاِني َنَفَعِني

 َفاْنَطَلَقْت ُأمِِّه، ِبَيِد َفَأَخَذ ِشْئت َأيِِّهَما ِبَيِد َفُخذْ  ُأمُّك، َوَهِذِه َأُبوك، َهَذا ُغَلاُم، َيا»

 .3«ِبِه

                                                             
 .333-335، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
 .7535 رقم ، واحلاكم ؛7722 رقم داود، وأبو ؛2252 رقم ،أخرجه أمحد 7
 .2535 قمر واحلاكم، ؛5225والنسائي، رقم  ؛7722وأبو داود، رقم  ؛2357، رقم أخرجه أمحد 3
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 ِلَخاَلِتَها، َحْمَيَة اْبَنةِ  ِفي َقَضى َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه ىَصلَّ النَِّبيَّ َأنَّ َعاِزٍب ْبِن اْلَبَراِء َعْن .3

 .1«اْلُأمِّ ِبَمْنِيَلِة اْلَخاَلُة»: َوَقاَل

 وجه التعارض :

 األب أراد إذا ولدها حبضانة أحق األم أن على حديث عبد اهلل بن عمرو

 وأولويتها استحقاقها تقتضي هبا اختصت صفات املرأة هذه ذكرت وقد منها، انتياعه

 األم أن هلا، ودليل على وحكم ذلك على وسلم عليه اهلل صلى وأقرها ولدها حبضانة

يف ظاهره حيث إن  احلضانة، ويعارضه حديث أيب هريرة من حقها سقط نكحت إذا

 الولد خيري بني األم واألب.

أن اخلالة مبنيلة األم يف أحقية احلضانة من األب، وهو دليل على  وحديث الرباء

وأيب هريرة الذي يدل على أن من  يعارض يف ظاهره حديث عبد اهلل بن عمرو

يستحق حضانة الولد هو األم أو األب. وكانت تلك اخلالة ميوجة وهو معارض 

 يدل على إسقاط األم يف احلضانة إذا تيوجت.الذي  حلديث عبد اهلل بن عمرو

                                                             
 .4751، 7255 رقم البخاري أخرجه 1 
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 دفع التعارض :

حيث  ؛وحديث أيب هريرة بني حديث عبد اهلل بن عمرو مجع اإلمام الصنعاين

خيصصه، فيكون  ، وحديث أيب هريرةعام يف األزمنة عبد اهلل بن عمروإن حديث 

حديث أيب هريرة يف حال كون الصيب بعد استغنائه بنفسه، فييول التعارض بني 

 احلديثني، فكان اإلمام الصنعاين يف هذه املسألة يسلك مسلك اجلمع بالتخصيص.

هلل عليه فال تعارض يف حديث التخيري ألنه صلى ا رباء بن عازبالأما حديث 

 .وسلم ذكر بأن اخلالة مبنيلة األم، يعىن كأن اخلالة هي األم

، فأجيب بأن حديث عبد اهلل الذي يدل أما معارضته حبديث عبد اهلل بن عمرو

هلا، وال تشتغل بالقيام حبق  اعلى سقوط التيويج يف احلضانة إذا كان األب منازع

 بقاء وأحب حضانته يف حق هلا من حتضن بأهنازوجها وخدمته، فإذا رضي اليوج 

 . 1احلضانة من املرأة حق يسقط مل حجره يف الطفل

وكان مسلك اجلمع يف هذه املسألة هي مسلك اجلمع باختالف احلال، فبهذا 

 يعمل تلك األحاديث وال تعارض بينها. واهلل أعلم.

                                                             
 .334، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
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 الفصل الرابع : تطبيقاته يف كتاب اجلنايات واحلدود

 األول : أول ما حياسب به العبد يوم القيامة املبحث

 يف مسألة أول ما حياسب به يوم القيامة : 1أورد الصنعاين

 َما َأوَُّل: » َوَسلََّم َلْيِهَع اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل َمْسُعوٍد ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْن .1

 .7«الدَِّماِء ِفي اْلِقَياَمِة َيْوَم النَّاِس َبْيَن ُيْقَضى

 َما َأوََّل ِإنَّ: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َرِضَي اهلُل َعْنُه، َعِن َعْن َأِبْي ُهَرْيَرَة .7

 .3«الصََّلاُة َأْعَماِلِهُم ِمْن اْلِقَياَمِة َيْوَم ِبِه النَّاُس اَسُبُيَح

 وجه التعارض :

على أن أول ما يقضى بني الناس يوم دليل  إن حديث عبد اهلل بن مسعود

حياسب به العبد أن أول ما الذي يدل  القياية يف الدماء، ويعارضه حديث أيب هريرة

 . الصالة

                                                             
 .332، ص 7جـ انظر : املصدر السابق، 1 
 .1225 رقم ومسلم، ؛2524 رقم البخاري أخرجه 7
وابن ماجه، رقم  ؛73753، 75257، 12554، 25451، 12214، 5454، رقم أخرجه أمحد 3

 رقم واحلاكم، ؛377، 371والنسائي، رقم  ؛413والترمذي، رقم  ؛524وأبو داود، رقم  ؛1472، 1475
525 ،522. 
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 دفع التعارض :

 ،بني احلديثني املتعارضني مبسلك اجلمع باختالف احلال مجع اإلمام الصنعاين

لق فيما يتع وبيانه أن حديث عبد اهلل فيما يتعلق حبقوق املخلوق، وحديث أيب هريرة

 يف أّولية القضاء وحديث أيب هريرة يف أولية بعبادة اخلالق، أو يكون حديث عبد اهلل

 .1احلساب، فال تعارض بينهما، فيعمل كال احلديثني

وميكن أن يقال إن اجلمع بينهما هو اجلمع حبمل اللفظ على اجملاز، حيث 

يصرف معىن األولية يف احلديثني. فتبني أن حديث عبد اهلل يدل على أولية القضاء؛ 

م، وحديث أيب هريرة يدل على أولية احلساب؛ ألن ألن موضوع احلديث يف الد

 موضوع احلديث يف الصالة، وهي عبادة املخلوق خلالقه سبحانه.

 املبحث الثاين : قتل الوالد الولد

 يف مسألة قتل الوالد الولد : 7أورد الصنعاين

 [45: املائدة] ِبالنَّْفسِ  النَّْفَسقوله تعاىل يف القصاص :  .1

                                                             
 .332، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
 .345-335، ص 7جـ انظر : املصدر السابق، 7
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 َلا: »َيُقوُل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ  َسِمْعُت: َقاَل اخَلطَّاِب ْبِن ُعَمَر َعْن .7

 .1«ِبالَوَلِد الَواِلُد ُيَقاُد

 وجه التعارض :

ان ، أيا كان املقتول وأيا كإن اآلية يف املائدة تدل على أن على القاتل القصاص

رضي اهلل عنه الذي يدل على أن األب ال  ، ويعارضه يف ظاهره حديث عمرالقاتل

 يقتص بسبب قتل ولده.

 دفع التعارض :

على أن اآلية عام يف كل نفس يقتل ويرى بني الدليلني،  مجع اإلمام الصنعاين

ص تلك اآلية، فال تعارض بني الدليلني، رضي اهلل عنه خيص نفسا آخر، وحديث عمر

 ، فهذا كان يسلك مسلك اجلمع بالتخيصص.7فاآلية عام واحلديث خاص

محل عموم النفس يف اآلية على اخلاص املستفاد من  وبيانه أن اإلمام الصنعاين

 رضي اهلل عنه، فال يقتص الوالد بولده. حديث عمر

                                                             
واحلاكم، رقم  ؛1455والترمذي، رقم  ؛7221وابن ماجه، رقم  ؛145، 142، 55، رقم رجه أمحدأخ 1

5154. 
 .345، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 7
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 ث: اجلناية اليت تقع لدفع الضرراملبحث الثال

 يف اجلناية اليت تقع لدفع الضرر: 1أورد الصنعاين

 َأنَّ  َعْنُهْم اللَُّه َرِضَي َجدِِّه َعْن َأِبيِه َعْن َحْيٍم ْبِن َعْمِرو ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َبْكِر َأِبي َعْن .1

 َوِفي»َوِفيِه :  ،اْلَحِديَث َفَذَكَر ،اْلَيَمِن َأْهِل إَلى َكَتَب َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيَّ

 اْبَنَة َأنَّ» َعْنُه اللَّهُ  َرِضيَ  َأَنٍس َعْن، ويف رواية أخرى : 7«اْلِإِبِل ِمْن َخْمٌس السِّنِّ

 َفَأَمَر َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ َفَأَتُوا َثِنيََّتَها، َفَكَسَرْت َجاِرَيًة َلَطَمْت النَّْضِر

 .3«ِبالِقَصاِص

 َأَحُدُهَما َفَعضَّ َرُجًلا، ُأَميََّة اْبُن َأِو ُمْنَيَة ْبُن َيْعَلى َقاَتَل: َقاَل ،ُحَصْيٍن ِنْب ِعْمَراَن َعْن .7

 َفاْخَتَصَما - َثِنيََّتْيهِ : اْلُمَثنَّى اْبُن وَقاَل - َثِنيََّتُه َفَنَيَع َفِمِه، ِمْن َيَدُه َفاْنَتَيَع َصاِحَبُه،

 ِدَيةَ  َلا اْلَفْحُل؟ َيَعضُّ َكَما َأَحُدُكْم َأَيَعضُّ: »َفَقاَل َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ ىِإَل

 .4«َلُه

                                                             
 .355-325، ص 7جـ انظر : املصدر السابق، 1
 .7755كم، رقم واحلا ؛2555، رقم وابن حبان ؛2455، 2575، رقم أخرجه النسائي 7
 .2554 رقم البخاري أخرجه 3
 .1223 رقم ومسلم، ؛2557 رقم البخاري أخرجه 4 
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 وجه التعارض :

جناية السن مخس من اإلبل، وخيالفه  أن يدل على إن حديث عمرو بن حيم

يقضي بالرجل صلى اهلل عليه وسلم  الذي يدل على أن النيب بن حصني حديث عمران

الذي جىن ثنية صاحبه بأنه ال ديه له، فيتعارض احلديثان، األول يوجب الدية والثاين ال 

 دية له.

 دفع التعارض :

 وحديث عمران حديث عمرو بن حيمإىل اجلمع بني  ذهب اإلمام الصنعاين

عام، وحديث عمران بن حصني  ، حيث رأى بأن حديث عمرو بن حيمبن حصني

، خيصصه، فتكون اجلناية اليت وقعت ألجل الدفع عن الضرر هتدر وال دية على اجلاين

  .1الصنعاين أن هذا القول قول مجهور العلماءوذكر اإلمام 

وميكن أن يقال بالتخصيص، كان اإلمام الصنعاين يسلك مسلك اجلمع  ،ذاهبو

إن هذا اجلمع هو مجع ببيان اختالف احلال، وبيانه أن اجلاين ليس له دية حال كونه 

                                                             
جـ  بشرح النووي، مسلم وانظر : صحيح ؛325، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1

 .735-775ص  11
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ه دافعا عن الضرر، أما يف غري هذه احلالة فيعمل حديث عمرو بن حيم على عموم

 وهو وجوب الدية على اجلاين. واهلل أعلم.

 املبحث الرابع : نصاب حد السرقة

 يف نصاب حد السرقة : 1أورد الصنعاين

 ِفي ِإلَّا اِرِقالسَّ َيُد ُتْقَطُع َلا: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوِل َعْن ،َعاِئَشَة َعْن .1

 ِفي الَيُد ُتْقَطُع: »َقاَل َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ . َوَعْنَها َعِن7«َفَصاِعًدا ِديَناٍر ُرْبِع

 َعَلْيهِ  اهلُل َصلَّى اللَِّه وَلَرسُ  َأنَّ َعْنُهَما، اللَّهُ  َرِضَي ُعَمَر ْبنِ  اللَِّه َعْبِد . َعْن3«ِديَناٍر ُرُبِع

 .4«َدَراِهَم َثاَلَثُة َثَمُنُه ِمَجنٍّ ِفي َقَطَع» َوَسلََّم

 لسَّاِرَق،ا اهلُل َلَعَن: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهللُ  َصلَّى اهلِل َرُسوُل َقالَ : َقاَل ،ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن .7

 .5«َيُدُه َفُتْقَطُع اْلَحْبَل َوَيْسِرُق َيُدُه، َفُتْقَطُع اْلَبْيَضَة َيْسِرُق

                                                             
 .475-472، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم ر : سبلانظ 1
 .1254 رقم ،مسلم أخرجه 7
 .2251 رقم ،البخاري أخرجه 3
 .2255 رقم ،البخاري أخرجه 4
 .1252 رقم ومسلم، ؛2255، 2253 رقم البخاري أخرجه 5
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 وجه التعارض :

 ،على أن يد السارق تقطع يف ربع دينار وما فوقها يلدل إن حديث عائشة

ومفهوم هذا أن ما  على أن نصاب حد السرقة ثالثة دارهم،دليل  وحديث ابن عمر

الذي يدل  أقل من ربع دينار أو ثالثة دراهم ال تقطع اليد، ويعارضه حديث أيب هريرة

 على أن اليد تقطع يف القليل والكثري، فالبيضة واحلبل مها من األشياء اليت قيمتها قليلة.

 دفع التعارض :

مع بني تلك األحاديث، وهو حيمل حديث نصاب قام باجل إن اإلمام الصنعاين

على اجملاز، ويبني أن املراد من  حد السرقة على احلقيقة، وحيمل حديث أيب هريرة

 رحبه ما وخسارة السارق شأن بتحقري اإلخبار بل ،حديث بيضة غري القطع بسرقتها

 على جرأه له خلقا ذلك وصار ،احلقرية األشياء هذه تعاطى إذا أنه وهو ،السرقة من

 متلكه أن قبل القليل هذا فليحذر ،به يقطع ما قدره يبلغ مما ذلك من أكثر هو ما سرقة

 ذلك.  من أكثر هو ما سرقة فيتعاطى ،العادة

 َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َعِن ،َعبَّاٍس اْبُن نظري، وهو ما رواه ومثل حديث أيب هريرة

 ِفي َبْيًتا َلُه اهلُل َبَنى ِلَبْيِضَها، َقَطاٍة َكَمْفَحِص َوَلْو َمْسِجًدا ِللَِّه َبَنى َمْن»: َقاَل َأنَُّه َوَسلََّم،
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 نأ املعلوم ، ومن7«ُمْحَرٍق َأْو ُمْحَتِرٍق ِبِظْلٍف َوَلْو السَّاِئَل ُردُّوا»، وحديث : 1«اْلَجنَِّة

 فما هبما االنتفاع لعدم احملرق بالظلف التصدق وال تسبيله يصح ال القطاة مفحص

 .3الترهيب يف املبالغة إال وسلم عليه اهلل صلى قصد

 املبحث اخلامس : جاحد العارية

 يف جاحد العارية : 4أورد الصنعاين

 النَِّبيُّ  َفَأَمَر َوَتْجَحُدُه، اْلَمَتاعَ  َتْسَتِعريُ  َمْخُيوِميَّةٌ  ْمَرَأٌةا َكاَنِت: َقاَلْت ،َعاِئَشَة َعْن .1

 .5َيُدَها ُتْقَطَع َأْن َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى

 َوَلا ُمْنَتِهٍب، َوَلا َخاِئٍن، َعَلى َلْيَس: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ َعِن ،َجاِبٍر َعْن .7

 .2«َقْطٌع ُمْخَتِلٍس

                                                             
 .1211-1215وابن حبان، رقم  ؛7152، رقم دأخرجه أمح 1 
وابن حبان، رقم  ؛7352 رقم والنسائي، ؛72455، 72157، 73733، 12245، رقم أخرجه أمحد 7

3324. 
جـ  ،البخاري صحيح شرح الباري وانظر : فتح ؛755ص  1جـ بشرح النووي، مسلم انظر : صحيح 3

 .475-472، ص 7املرام،جـ بلوغ إىل املوصلة السالم وانظر : سبل ؛57ص  17
 .437-431، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 4
 .1255 رقم ،مسلم أخرجه 5
، 2415 رقم ي،والنسائ ؛1445والترمذي، رقم  ؛4357وأبو داود،  ؛15525، رقم أخرجه أمحد 2

2475 ،2474 ،2472. 
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 وجه التعارض :

دليل على أنه جيب القطع على جحد العارية، رضي اهلل عنها  حديث عائشة

على أن ل الذي يد على ذلك واضحة، ويعارضه حديث جابر ووجه داللة احلديث

 ال تقطع يده، وجاحد العارية خائن، فال تقطع يده. 1اخلائن

 دفع التعارض :

، وهو اجلمع بالتخصيص وجابر وجهي اجلمع بني عائشة ذكر اإلمام الصنعاين

ديث واجلمع حبمل اللفظ يف حديث عائشة على اجملاز، أما الوجه األول فيكون ح

، على أن كل خائن ال تقطع يده إال جاحد العارية عائشة خيصص عموم حديث جابر

بن حنبل وابن حيم، أما الوجه الثاين فيحمل  فإنه تقطع يده، وهذا مذهب اإلمام أمحد

 لفظ عائشة على اجملاز، فيكون املراد من جاحد العارية هو السارق، وذكر جحد املرأة

العارية ألنه قد صار خلقا هلا معروفا فعرفت املرأة به، فصرف املعىن احلقيقي يف جحد 

العارية على املعىن اجملازي وهو السرقة، والذي يصرف إىل هذا املعىن هو أن حديث 

 . 7العلماء وردت يف حديث آخر أهنا سرقت، وهذا الوجه قال به مجهور خميومية

                                                             
 .(7/433اخلائن هو الذي يأخذ املال خفية من مالكه مع إظهار النصيحة واحلفظ )سبل السالم،  1
 بلوغ إىل املوصلة السالم وانظر : سبل ؛725-725ص  11جـ  بشح النووي، مسلم انظر : صحيح 7

 .437، ص 7املرام،ـ
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 ُقَرْيًشا َأنَّ َعْنَها، اللَُّه َرِضَي َعاِئَشَة واحلديث الذي ورد بلفظ السرقة هو : َعنْ 

 اهلُل َصلَّى ِهاللَّ َرُسوَل ِفيَها ُيَكلُِّم َوَمْن: َفَقاُلوا َسَرَقْت، الَِّتي امَلْخُيوِميَِّة امَلْرَأِة َشْأُن َأَهمَُّهْم

 اهللُ  َصلَّى اللَِّه َرُسوِل ِحبُّ ،َزْيٍد ْبُن ُأَساَمُة ِإلَّا َعَلْيِه َيْجَتِرُئ َوَمْن: َفَقاُلوا َوَسلََّم؟ َعَلْيِه

 ِمْن َحدٍّ ِفي َأَتْشَفُع»: َوَسلََّم َعَلْيِه اهللُ  َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َفَقالَ  ُأَساَمُة، َفَكلََّمُه َوَسلََّم َعَلْيِه

 َسَرقَ  ِإَذا َكاُنوا َأنَُّهْم َقْبَلُكْم، الَِّذيَن َأْهَلَك ِإنََّما: َقاَل ُثمَّ َفاْخَتَطَب، َقاَم ُثمَّ اللَِّه، ُحُدوِد

 َأنَّ  َلوْ  اللَِّه َواْيمُ  احَلدَّ، َعَلْيِه َأَقاُموا الضَِّعيُف ِفيِهُم َسَرقَ  َوِإَذا َتَرُكوُه، الشَِّريُف ِفيِهُم

 .1«َيَدَها َلَقَطْعُت َسَرَقْت ُمَحمٍَّد ِبْنَت َفاِطَمَة

ال يرجح بينهما؛ إال أنه يرى ضعف وجه اجلمع حبمل اللفظ  اإلمام الصنعاين

اليت  ال يدل على أن حادثة املخيومية كلف؛ ألن احلديثعلى اجملاز، ويرى أنه ت

  . 7سرقت هي نفس احلادثة يف حديث عائشة

تصرح بأهنا  يف سائر طرق احلديث أن املرأة املخيومية وذكر اإلمام النووي

جاحدة للعارية هي  حادثة واحدة، يعين أن املرأة املخيومية اليت ذكرهتا عائشة

 .3السارقة

                                                             
 .1255 رقم ؛ ومسلم،3425 رقم البخاري أخرجه 1
 .437، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 7
 .725ص  11جـ  بشرح النووي، مسلم صحيح 3
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، حيث قال يف رد من قال إن حديث ومييل الباحث إىل ما قاله ابن حجر

 بأسامة وااستشفع أهنم الطريقني من كل يف جحد العارية والسرقة قصتان خمتلفان : إن

 النهي يسمع أسامة أن فيبعد اهلل حدود من حد يف تشفع ال له قيل وأنه شفع وأنه

 وأجاب القصتني زمن احتد إن سيما وال أخرى مرة ذلك إىل يعود مث ذلك عن املؤكد

 تقدم ةالسرق حد يف الشفاعة عن اليجر يكون أن وجيوز ينسى أن جيوز بأنه حيم بنا

 احلد فيه بأن فأجيب فشفع فيه حد ال وأن جائي العارية جحد يف الشفاعة أن فظن

 ْبنَ  ُأَساَمَة َأْهُلَها َفَأَتى: » . وكان متام حديث عائشة1االحتمالني ضعف خيفى وال أيضا

 .7«ِفيَها َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوَل َفَكلََّم َفَكلَُّموُه، ،َزْيٍد

الذي يرى بإن  أما بنسبة جاحد العارية فإن الباحث مييل إىل رأي ابن القيم

يف األول على  اورد لذانجاحد العارية يطلق على السرقة شرعا، كما يدله احلديثان ال

 اسم يف العارية جاحد وسلم عليه اهلل صلى فإدخالهالسرقة والثاين على جحد العارية، 

 .3اخلمر اسم يف املسكر أنواع سائر كإدخاله السارق،

                                                             
 .51ص  17جـ  ،البخاري صحيح شرح الباري فتح 1
 .1255 رقم ،مسلم أخرجه 7
مؤسسة الرسالة، )بريوت: ، العباد خري هدي يف املعاد زاد، حممد بن أيب بكر، لقيماجلوزية، ابن ا 3

، العاملني رب عن املوقعني إعالموانظر : اجلوزية، ابن قيم، حممد بن أيب بكر،  .42، ص 5، جـ (هـ1415
 .752-755، ص 3، جـ (هـ1473دار بن اجلوزي، )الرياض: 
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 َعْبِد ْبِن َبْكِر َأِبي إَلى َصِحيٍح ِبَسَنٍد الرَّزَّاِق َعْبُد ويقوي ذلك ماَ َأْخَرَجه

 َتَراُه َلا َفَمَكَثتْ  إيَّاَها ِبِإَعاَرِتَها ُحِليًّا َتْسَتِعرُي ُفَلاَنةَ  إنَّ  :َفَقاَلْت َجاَءْت اْمَرَأةً  َأنَّ» الرَّْحَمِن

 إَلى َفَرَجَعْت َشْيًئا؛ اْسَتَعْرُتك َما: َفَقاَلْت َفَسَأَلْتَها َلَها اْسَتَعاَرتْ  الَِّتي إَلى َفَجاَءتْ 

: َفَقاَلْت َفَسَأَلَها َفَدَعاَها َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ إَلى َفَجاَءتْ  َفَأْنَكَرْت اْلُأْخَرى

 َتْحَت َتِجُدوُه َبْيِتَها إَلى اْذَهُبوا: َفَقاَل َشْيًئا؛ ِمْنَها اْسَتَعْرت َما ِباْلَحقِّ َبَعَثك َوَالَِّذي

 .1«َفُقِطَعْت ِبَها َفَأَمَر َوَأَخُذوُه َفَأَتْوُه، َهاِفَراِش

يف هذه املسألة هو من سلك  -واهلل أعلم-وهبذا كان وجه اجلمع الراجح 

 .طريق اجلمع بالتخصيص، حيث خصص حديث جحد العارية عموم حديث جابر

 املبحث السادس: سرقة الثمر والكثر

 يف سرقة الثمر والكثر : 7أورد الصنعاين

 ِفي ِإلَّا السَّاِرِق َيُد ُتْقَطُع َلا: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوِل َعْن ،َعاِئَشَة َعْن .1

  اللَِّه وَلــَرُس َأنَّ َعْنُهَما، اللَُّه َرِضَي ُعَمَر ْبِن اللَِّه َعْبِد . وَعْن3«َفَصاِعًدا ِديَناٍر ُرْبِع

                                                             
، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم سبل ؛55ص  17جـ ،البخاري يحصح شرح الباري فتح 1

431-437. 
 .432، 433، 475، 472، ص7املرام، جـ بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 7
 .1254 رقم ،مسلم أخرجه 3
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 .1«َدَراِهَم َثاَلَثُة َثَمُنُه ِمَجنٍّ ِفي َقَطَع» َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى

  َوَسلَّمَ  َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوَل تَسِمْع: َقاَل َعْنُه اللَُّه َرِضَي َخِديٍج ْبِن َراِفِع َعْن .7

 .3«7َكَثرٍ  َوَلا َثَمٍر ِفي َقْطَع َلا: »َيُقوُل

 َعَلْيِه لَُّهال َصلَّى اللَّهِ  َرُسوِل َعْن َعْنُهَما اللَّهُ  َرِضَي اْلَعاِص ْبِن َعْمِرو ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْن .3

 َغْيرَ  َحاَجٍة ِذي ِمْن ِبِفيِه َأَصاَب َمْن»: َفَقاَل. اْلُمَعلَِّق الثَّْمِر َعْن ُسِئَل َأنَُّه  َوَسلََّم

 َوَمنْ  َواْلُعُقوَبُة، اْلَغَراَمُة َفَعَلْيِه ِمْنُه ِبَشْيٍء َخَرَج َوَمْن َعَلْيِه، َشْيَء َفَلا ُخْبَنًة ُمتَِّخٍذ

 .4«اْلَقْطُع َفَعَلْيِه اْلِمَجنِّ َثَمَن َفَبَلَغ اْلَجِريَن ُيْؤِوَيُه َأْن َبْعَد ِمْنُه ٍءِبَشْي َخَرَج

 وجه التعارض :

يدل على أن السارق إذا سرق ما بلغ ربع الدينار تقطع يده،  حديث عائشة

الذي يدل على أن من سرق الثمر  بن خديج أيا كان ما سرق، وخيالفه حديث رافع

                                                             
 .2255 رقم ،البخاري أخرجه 1 
 يف تفسريه فوقع الكثر وأما املنري البدر يف كما وغريمها والعنب الرطب من واليابس للرطب جامع اسم الثمر 7 

النخلة )سبل  وسط يف الذي النخل شحم وهو زمان، بينة راء آخره باجليم واجلمار باجلمار، النسائي رواية
 .(7/433السالم، 

وأبو داود، رقم  ؛7554، 7553وابن ماجه، رقم  ؛12751، 12725، 15555، رقم أخرجه أمحد 3
 .4422وابن حبان، رقم  ؛2415-2452 رقم والنسائي، ؛1445والترمذي، رقم  ؛4355

 رقم والنسائي، ؛1445والترمذي، رقم  ؛4355، 1215وأبو داود، رقم  ؛1755، رقم أخرجه أمحد 4
2454. 
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بن العاص الذي  والكثري ال تقطع يده، وخيالف حديَث رافع حديُث عبد اهلل بن عمرو

 يدل على أن من سرق الثمر املعلق فبلغ نصاب السرقة فإنه تقطع يده.

 دفع التعارض :

خصص عموم حديث نصاب السرقة؛ حيث ال  بن خديج إن حديث رافع

األول والثاين هو اجلمع  تقطع يد سارق الثمر، فيكون مسلك هذا اجلمع بني احلديث

  .بن العاص بالتخصيص، وخيصص حديَث رافع حديث عبد اهلل بن عمرو

دل على جواز أخذ الثمر للمحتاج، ي وبيانه أن حديث عبد اهلل بن عمرو

ويدل أيضا على حرمة اخلروج بشيء مما أخذه من الثمر، فمن خرج بشيء منه فعليه 

 الذي التمر موضع هو اجلرين يؤويه أن بعد منه بشيء خرج الغرامة والعقوبة، ومن

 .1القطع فعليه اجملن مثن فبلغ فيه جيفف

هو اجلمع  ووحديث عبد اهلل بن عمر فيكون مسلك اجلمع بني حديث رافع

بالتخصيص، فال تقطع يد من أخذ الثمر إال من خيرج منه بشيء بعد أن يؤويه اجلرين 

 ويبلغ النصاب. فال تعارض بني تلك األحاديث.

                                                             
 .432، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم بلانظر : س 1
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 اجلهاديف كتاب  ه: تطبيقاتاخلامس الفصل 

 اهلجرة من دار الكفراملبحث األول : 

 يف مسألة اهلجرة من دار الكفر : 1رد الصنعاينأو

 ُكلِّ  ِمْن َبِريٌء َأَنا» َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل ،اللَِّه َعْبِد ْبِن َجِريِر َعْن .1

 .7«اْلُمْشِرِكنَي َأْظُهِر َبْيَن ُيِقيُم ُمْسِلٍم

 الَ : »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل َعْنُهَما، اللَُّه َرِضَي َعبَّاٍس اْبِن َعِن .7

 .3«َفاْنِفُروا اْسُتْنِفْرُتْم َوِإَذا يٌَّة،َوِن ِجَهاٌد َوَلِكْن الَفْتِح، َبْعَد ِهْجَرَة

 وجه التعارض :

، وحديث ابن املشركني ديار من اهلجرة وجوب على دليل إن حديث جابر

 ، فيتعارض احلديثان.يدل على عدم وجود اهلجرة بعد فتح مكة عباس

                                                             
 .427، ص 7املرام،جـ بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
 .1254والترمذي، رقم  ؛7245أخرجه أبو داود، رقم  7
 .1524، 1353 رقم ومسلم، ؛7575، 7253 رقم البخاري أخرجه 3
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 دفع التعارض :

على من ال يأمن على دينه، ويف حممول  أن حديث جرير ايناإلمام الصنعيرى 

كان اإلمام الصنعاين يسلك  ،بهذا. ف7وكذا ما قاله ابن حجر 1مجع بني احلديثني هذا

مسلك اجلمع ببيان اختالف احلال، وبيانه : أن اهلجرة تكون مشروعا يف حال املسلم 

 من على دينه، فبهذا يدفع التعارض بني احلديثني فيعمل كال احلديثني. ال يأ

؛ ألن وال منافاة بينه وبني القائل إن اجلمع بينهما أن اهلجرة تشرع يف غري مكة

 مكة بلد آمن وصار دار اإلسالم بعد فتحها.

 اْلِهْجَرةُ  ُعَتْنَقِط َلا»ويؤيد القول بثبوت اهلجرة قوله صلى اهلل عليه وسلم : 

 َعْبدِ  . وحديث3«َمْغِرِبَها ِمنْ  الشَّْمُس َتْطُلَع َحتَّى التَّْوَبةُ  َتْنَقِطُع َوَلا التَّْوَبُة، َتْنَقِطعَ  َحتَّى

 َعَلْيِه اهللُ  َصلَّى النَِّبيِّ َعَلى َقِدَم ُهَأنَّ َحَسٍل، ْبِن َماِلكِ  َبِني ِمْن َرُجٍل ،السَّْعِديِّ ْبِن اهلِل

 اْلَقْومِ  َأْصَغَر َوَكاَن َتْدُخُل ُثمَّ. ِرَحاَلَنا اْحَفْظ: َلُه َفَقاُلوا ،َأْصَحاِبِه ِمْن َناٍس ِفي َوَسلََّم

. َحاَجِتي: َقاَل اَجُتَك؟َح : َفَقاَل. َفَدَخَل اْدُخْل: َلُه َقاُلوا ُثمَّ َحاَجَتُهْم، َلُهْم َفَقَضى

                                                             
 .423، ص 7جـ ،املرام لوغب إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1 
 .35ص  2جـ ،البخاري صحيح شرح الباري فتح 7 
 .5255 رقم والنسائي، ؛7425وأبو داود، رقم  ؛12552، رقم أخرجه أمحد 3
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 ِمْن َخْيٌر َحاَجُتَك»: َوَسلََّم َعَلْيِه اهللُ  َصلَّى النَِّبيُّ َفَقاَل اْلِهْجَرُة؟ َأْنَقَضِت: ُتَحدُِّثِني

 .1«اْلَعُدوُّ ُقوِتَل َما اْلِهْجَرُة َتْنَقِطُع َلا َحَواِئِجِهْم

 : اإلغارة بال إنذار املبحث الثاين

 يف مسألة اإلغارة بال إنذار : 7ورد الصنعاينأ

 َوُهمْ  امُلْصَطِلِق َبِني َعَلى َأَغاَر َوَسلََّم َعَلْيهِ  اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ ِإنَّ» : َقاَل ،َناِفٍع َعْن .1

 َوَأَصابَ  َذَراِريَُّهْم، َوَسَبى ُمَقاِتَلَتُهْم، َفَقَتلَ  امَلاِء، َعَلى ُتْسَقى َوَأْنَعاُمُهْم َغارُّوَن،

 .3«ُجَوْيِرَيَة َيْوَمِئٍذ

 َلِقيت َوِإَذا: » َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه قَاَل َرُسوُل: َقاَل  َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُبَرْيَدَة َعْن .7

 .4«ِخَصاٍل َثَلاِث إَلى َفاْدُعُهْم اْلُمْشِرِكنَي ِمْن كَعُدوَّ

                                                             
 .77374، رقم أخرجه أمحد 1 
 .422-425، ص 7جـ ام،املر بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 7
 .1524، 1235 رقم ومسلم، ؛7541 رقم البخاري أخرجه 3
 .1231 رقم ،مسلم أخرجه 4
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 وجه التعارض :

دليل على جواز املقاتلة قبل الدعاء إىل اإلسالم يف حق الكفار من  حديث نافع

 الذي يدل على أمر بإبالغ الدعاء إىل اإلسالم. غري إنذار، ويعارضه حديث بريدة

 ارض :دفع التع

على الندب ملن قد  بني احلديثني حبمل حديث بريدة مجع اإلمام الصنعاين

، ويكون مسلكه يف هذه املسألة هو اجلمع حبمل اللفظ على 1بلغتهم الدعوة

عن  دليل على الوجوب فيصرفه حديث نافع االستحباب، وبيانه أن حديث بريدة

 هذا مت اجلمع بني احلديثني فيعمل كال احلديثني.ب، فإىل االستحباب الوجوب

على اجلواز الذي يدل  احلديثمأخوذ من  ووجود قيد ملن قد بلغتهم الدعوة

بأن الدعوة قبل القتال كان  يف قتال من قد بلغتهم الدعوة، وهذا مأخوذ مما قاله نافع

يف املنهاج؛ حيث قال :  وذلك اجلمع هو الصحيح كما قاله النووي .7أول اإلسالم يف

 .3الصحيح هو وهذا يستحب لكن بلغتهم إن جيب وال الدعوة تبلغهم مل إن جيب

                                                             
 .422، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
 .1235 رقم ،مسلم انظر ما أخرجه 7
 .54ص  17جـ  لنووي،بشرح ا مسلم صحيح 3 
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 املبحث الثالث : قتل النساء يف احلرب

 احلرب : يف مسألة قتل النساء يف 1الصنعايناإلمام أورد 

 َوَسلَّمَ  َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ ِبَي َمرَّ: َقاَل َعْنُهْم، اللَُّه َرِضَي َجثَّاَمَة ْبِن الصَّْعِب َعِن .1

 ِمنْ  َفُيَصاُب مُلْشِرِكنَي،ا ِمَن 7ُيَبيَُّتوَن الدَّارِ  َأْهِل َعْن َوُسِئَل ِبَودَّاَن، َأْو ِباأَلْبَواِء،

 .3«ِمْنُهْم ُهْم: »َقاَل َوَذَراِريِِّهْم ِنَساِئِهْم

 اْمَرَأةٍ  َعَلى َفَمَرْرَنا َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َمَع َغَيْوَنا: َقاَل اْلَكاِتِب، َحْنَظَلَة َعْن .7

 «ُتَقاَتُل َهِذِه َكاَنْت َما»: َفَقاَل َلُه، َفَأْفَرُجوا: َقاَل النَّاُس، َعَلْيَها اْجَتَمَع َوَقِد َمْقُتوَلٍة،

 َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوَل ِإنَّ: َلُه َفُقْل اْلَوِليدِ  ْبِن َخاِلِد ِإَلى اْنَطِلْق»:  ِلَرُجٍل َقاَل ُثمَّ

 .4«َعِسيًفا َوَلا ُذرِّيًَّة َتْقُتَل َلا َأْن َيْأُمُرَك َوَسلََّم

 وجه التعارض :

دليل على أنه جيوز قتال النساء من غري قصد لقتلهم  حديث الصعب بن جثامة

 هني عن قتل النساء مطلقا، فيتعارض احلديثان. ةلابتداء، وحديث حنظ
                                                             

 .421-425، ص 7املرام، جـ بلوغ إىل املوصلة السالم سبل 1 
 من والصبيان النساء فيصاب ونسائهم بصبياهنم اختالطهم مع غفلة على الليل يف عليهم اإلغارة التبييت : 7 

 .425ص  7ابتداء )سبل السالم، جـ  لقتلهم قصد غري
 .1524، 1245 رقم ؛ ومسلم،3517 رقم البخاري أخرجه 3 
 .4251وابن حبان، رقم  ؛5523 رقم والنسائي، ؛12215، رقم أخرجه أمحد 4
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 دفع التعارض :

والصنعاين مذاهب العلماء يف هذه املسألة؛ حيث ذكرا ما ذكر ابن قدامة 

 يف والصبيان النساء قتل وازالذين قالوا جب واجلمهور حنيفة وأبو الشافعيإليه  ذهب

 جيوز ال أنهوردا ، وأواألوزاعي مالكإليه  ذهبذكرا أيضا ما حبديثني، و عمال البيات

 حتصنوا أو والصبيان بالنساء احلرب أهل تترس إذا حىت حبال والصبيان النساء قتل

 .1حتريقهم وال قتاهلم جيي مل معهم فيهما مها سفينة أو حبصن

عموم حديث  باجلمع بني الدليلني؛ حيث خيص حديث حنظلة واقام اجلمهور

ألنه ميكن  ؛، فيعمل كال الدليلني، وهذا ما يترجح عند الباحثةالصعب بن جثام

 اجلمع بني الدليلني. 

ل النساء يف ألة هو اجلمع بالتخصيص، فيجوز قتفمسلك اجلمهور يف هذه املس

حالة تبييت العدو فيصيبهن، فيبقى عموم هني قتل النساء يف غري تلك احلالة. وهبذا 

 يسلك مسلك اجلمع ببيان اختالف احلال.  نقول أيضا إن اجلمهورميكن أن 

                                                             
وانظر : املقدسي، ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد،  ؛421، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم سبل 1 

 .144ص  13، جـ (هـ1412دار عامل الكتب، )الرياض: ، املغين
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 املبحث الرابع : الغلول

 يف مسألة الغلول : 1الصنعايناإلمام أورد 

:  َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل ،َعْنُه اللَُّه َرِضَي الصَّاِمِت ْبِن ُعَباَدَة َعْن .1

 .7«َواْلآِخَرِة الدُّْنَيا ِفي َأْصَحاِبِه َعَلى َوَعاٌر َناٌر اْلُغُلوَل َفِإنَّ َتُغلُّوا َلا»

 َوالِعَنَب، الَعَسَل َمَغاِزيَنا ِفي ُنِصيُب ُكنَّا: »َقاَل َعْنُهَما، اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبِن َعِن .7

 .3«َنْرَفُعُه َواَل َفَنْأُكُلُه

 وجه التعارض :

دليل على أن الغلول حرام، ويبني أن الغال يأيت  إن حديث عبادة بن الصامت

 للعباد حق فيه ما للك عام الغلولبأن  بتلك الصفة يوم القيامة، ويرى اإلمام الصنعاين

حيث يدل على أنه جيوز  ، ويعارضه حديث ابن عمروغريه الغال بني مشترك وهو

 أخذ الطعام قبل القسمة، وهذا من الغلول أيضا.

                                                             
 .452-452، 425، ص 7جـ انظر : املصدر السابق، 1 
 .)حتقيق األرنؤوط : حسن( ؛77222، رقم أخرجه أمحد 7
 .3154 رقم ،البخاري أخرجه 3
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 دفع التعارض :

 جيوز أنه رونووافقه قوهلم، وهم ي إليه اجلمهور ما ذهب اإلمام الصنعاينأشار 

 علف وكذلك ،عموما أكله اعتيد طعام وكل به يصلح وما القوت أخذ للغامنني

 ، ويستدلون حبديث ابن عمر1إذنه بغري أو اإلمام بإذن كان سواء القسمة قبل الدواب

ه خمصص ألحاديث النهي عن الغلول. فبهذا كان يسلك مسلك اجلمع ويرون أن

 بالتخصيص.

 ِمنْ  ِجَراًبا َأَصْبُت: َقاَل ،ُمَغفٍَّل ْبِن اهلِل َعْبدِ  َعْنذلك القول ما رواه ويؤيد 

: َقاَل َشْيًئا، َهَذا ِمْن َأَحًدا اْلَيْوَم ُأْعِطي َلا: َفُقْلُت َفاْلَتَيْمُتُه،: َقاَل ،َخْيَبَر َيْوَم َشْحٍم،

 .فيه داللة على إقرار النيب7«ُمَتَبسًِّما َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َفِإَذا َتَفتُّ،َفاْل»

؛ حيث أخذ الطعام قبل القسمة، على جواز ما فعله ابن مغفل صلى اهلل عليه وسلم

 -الطََّعاَم َيْعِني- ُتَخمُِّسوَن ُكْنُتْم َهْل: ُقْلُت: َقاَل ،َأْوَفى َأِبي ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْنوحديث 

 َفَكاَن َخْيَبَر، َيْوَم َطَعاًما َأَصْبَنا: »َفَقاَل َوَسلََّم؟ َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َعْهِد ِفي

                                                             
 .452، ص 7املرام، جـ بلوغ إىل املوصلة السالم سبل 1 
 .1227 رقم ومسلم، ؛5555، 4714، 3157 رقم البخاري أخرجه 7 
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 على الداللة يف واضح فإنه ، 1«َيْنَصِرُف ُثمَّ َيْكِفيِه، َما ِمْقَداَر ِمْنهُ  َفَيْأُخذُ  َيِجيُء رَُّجُلال

 . واهلل أعلم.التخميس وقبل القسمة قبل الطعام أخذ

 املبحث اخلامس : ابتداء السالم على الكفار

 كفار :يف مسألة  ابتداء السالم على ال 7أورد الصنعاين

 َوَلا اْلَيُهوَد َتْبَدُءوا َلا: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهللِ  َرُسوَل َأنَّ ،ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن .1

 .3«َأْضَيِقِه ِإَلى َفاْضَطرُّوُه َطِريٍق، ِفي ْمَأَحَدُه َلِقيُتْم َفِإَذا ِبالسََّلاِم، النََّصاَرى

السالم،  بإفشاء األمر وأحاديث[ 53: البقرة] ُحْسًنا ِللنَّاِس َوُقوُلواقوله تعاىل :  .7

: َوَسلَّمَ  َعَلْيِه اهلُل ىَصلَّ اللَِّه َرُسولَ  َسَأَل َرُجًلا َأنَّ ،َعْمٍرو ْبنِ  اللَِّه َعْبدِ مثل ما رواه 

 َلمْ  َوَمْن َعَرْفَت َمْن َعَلى السَّاَلَم َوَتْقَرُأ الطََّعاَم، ُتْطِعُم: »َقاَل َخْيٌر؟ اإِلْساَلِم َأيُّ

 .4«َتْعِرْف

                                                             
 .7525واحلاكم، رقم  ؛7254أخرجه أبو داود، رقم  1
 .455، ص 7املرام، جـ بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 7
 .7122 رقم ،مسلم أخرجه 3
 .75 رقم ،البخاري أخرجه 4
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 وجه التعارض :

 لنصراينوا لليهودي املسلم ابتداء حترمي على دليل إن حديث أيب هريرة

؛ ويعارضه قوله تعاىل الذي أمر بالقول للناس حسنا، النهي أصل ذلك ألن ؛بالسالم

 واليهود والنصارى داخل يف مسمى الناس، وكذلك ما يدله حديث عبد اهلل بن عمرو

 ومن ال يعرف.للناس إفشاء السالم على من عرف  الذي يدل على أمر النيب

 دفع التعارض :

 لليهودي املسلم ابتداءذهبوا إىل حترمي  العلماء إن مجهورذكر اإلمام الصنعاين ب

أهنا خمصوصة  لعمومات يف اآلية وحديث ابن عمرو، وأجيب عن ابالسالم والنصراين

، فيكون مسلكهم يف اجلمع يف هذه املسألة هو 1لة؛ مجعا بني األدحبديث أيب هريرة

 اجلمع بالتخصيص.

 الناس كل على السالم إفشاء جواز على يدل الذي واحلديث اآلية نأ وبيانه

. بالسالم والنصارى اليهود ابتداءحرمة  على يدل الذي هريرة أيب ديثحب خمصوص

 .أعلم واهلل

                                                             
 .455 ، ص7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
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 الفصل السادس : تطبيقاته يف كتاب األطعمة

 بحث األول : أكل الضبعامل

 يف مسألة أكل الضبع : 1أورد الصنعاين

: ُقْلُت: َقاَل ،«َنَعْم: »َقاَل ِهَي؟ َصْيٌد الضَُّبُع: ِلَجاِبٍر ُقْلُت: َقاَل َعمَّاٍر َأِبي اْبِن َعْن .1

: َقاَل َوَسلََّم؟ َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َأ َقاَلُه: َلُه ُقْلُت: اَلَق ،«َنَعْم: »َقاَل آُكُلَها؟

 َرُسوُل َقاَل: َقاَل َعْنُهَما، اللَُّه َرِضَي ،اللَّهِ  َعْبِد ْبِن َجاِبِر . ويف رواية : َعْن7«َنَعمْ »

 ُمِسنٌّ  َكْبٌش َجَياًء َفِفيِه اْلُمْحِرُم َأَصاَبُه َفِإَذا َصْيٌد الضَُّبُع: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه

 .3«َوُيْؤَكُل

 َأْكلِ  َعنْ  َنَهى» َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل ىَصلَّ اللَِّه َرُسولَ  َأنَّ: َعْنُه اللَُّه َرِضَي َثْعَلَبَة َأِبي َعْن .7

 .4«السَِّباِع ِمَن َناٍب ِذي ُكلِّ

                                                             
 .511، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
 .1251، رقم أخرجه الترمذي 7
 .1223، رقم أخرجه احلاكم 3
 .1534، 1537 رقم ؛ ومسلم،5255، 5535 رقم البخاري أخرجه 4
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 وجه التعارض :

دليل على أن كل ذي ناب من السباع منهي أكله،  إن حديث أيب ثعلبة

الذي يدل على جواز أكل الضبع وهو من ذي ناب من  ويعارضه حديث جابر

 اع.السب

 دفع التعارض :

قام باجلمع بني تلك األدلة؛ حيث إن أحاديث حتليل الضبع  إن اإلمام الصنعاين

عمل تلك األدلة، ، فت1ي عن أكل كل ذي ناب من السباعختصص عموم حديث النه

وبيان ذلك أن أكل كل ذي ناب من  ذا كان يسلك مسلك اجلمع بالتخصيص،وهب

 الضبع، فإنه حالل؛ لورود النص الذي يدل على جواز أكله. السباع حرام إال

 الصفا بني إال مبكة الضباع حلم يباع يف جواز أكل الضبع : وما وقال الشافعي

الشافعي ومعاملة الناس يف بيع الضبع بني الصفا واملروة فيما أورده اإلمام  .7واملروة

                                                             
 .511، ص 7جـ ملرام،ا بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
 .275ص  3، جـ(هـ1477دار الوفاء، : املنصورة)، األم، حممد بن إدريس، الشافعي 7
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تشري إىل أن هذه املعاملة أجازها العلماء، وما أورد الشافعي يف تلك املعاملة وجه 

 . 1ما فعله الناس يف الصفا واملروة. بل أوضح أنه مل جيد خالفا يف إحالهلا اإلنكار على

 الصيد كلب منه أكل املبحث الثاين : ما

 الصيد: كلب همن أكل يف مسألة ما 7أورد الصنعاين

 َأْرَسْلتَ  ِإَذا: »َفَقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ َسَأْلُت: َقاَل ،َحاِتٍم ْبِن َعِديِّ َعْن .1

 .3«َنْفِسِه َعَلى َأْمَسَكُه ِإنََّماَتْأُكْل، َف َفاَل َأَكَل َوِإَذا َفُكْل، َفَقَتَل امُلَعلََّم َكْلَبَك

 َيا: َقاَل َثْعَلَبَة َأُبو َلُه ُيَقاُل َأْعَراِبيًّا َأنَّ َجدِِّه، َعْن َأِبيِه، َعْن ،ُشَعْيٍب ْبِن َعْمِرو َعْن .7

: َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ َفَقاَل. َصْيِدَها ِفي َفَأْفِتِني ُمَكلََّبًة َلاًباِك ِلي ِإنَّ  اللَِّه َرُسوَل

 َذِكيٍّ؟ َغْيَر َأْو َذِكيًّا: َقاَل. «َعَلْيَك َأْمَسْكَن ِممَّا َفُكْل ُمَكلََّبٌة ِكَلاٌب َلَك َكاَن ِإْن»

 .4«ِمْنُه َأَكَل َوِإْن: »َقاَل ِمْنُه؟ َكَلَأ َفِإْن: َقاَل. «َنَعْم: »َقاَل

                                                             
 .244ص  3انظر : املضدر السابق، جـ 1
 .515، ص 7جـ  املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 7
 .1575 رقم ومسلم، ؛5452، 5454، 5422، 512 رقم البخاري أخرجه 3
 .4255 رقم والنسائي، ؛7552وأبو داود، رقم  ؛2275، رقم أخرجه أمحد 4
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 وجه التعارض :

دليل على أنه إذا أكل الكلب الصيد فإنه حرام أكله،   إن حديث عدي

 الذي يدل على جواز أكل ما أكله الكلب من الصيد. ويعارض حديث أيب ثعلبة

 دفع التعارض :

 حممول من قام باجلمع بني احلديثني؛ حيث إن حديث أيب ثعلبة ومن العلماء

  فاختار موسرا عدي كان وقد .احلل أصل لبيان ثعلبة أيب وحديث التنييه، كراهة على

  .احلل بأصل فأفتاه معسرا ثعلبة أبو وكان ،األوىل له وسلم عليه اهلل صلى

بن حامت، ويرى بأن وجه اجلمع  واختار اإلمام الصنعايت ترجيح حديث عدي

. ووجه الضعف أن حديث عدي ذكر صرحيا بأن علة التحرمي هي 1املذكور ضعيف

اخلوف من أنه إمنا أمسك على نفسه، والقول بالتحرمي متأيد بأن األصل يف امليتة 

 .7إىل األصل التحرمي، فإذ شك يف السبب املبيح رجع

 قتله إذا ما على ثعلبة أيب حديث حبمل احلديثني بني اجلمع يف ومنهم من سلك

 قد كلب يف ذلك أن على عدي حديث منه، ومنهم من حيمل فأكل عاد مث وخاله

                                                             
 .515، ص 7جـ ،املرام بلوغ إىل املوصلة السالم انظر: سبل 1
 .251ص  5جـ ،البخاري صحيح شرح الباري انظر: فتح 7
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 فيحمل التعليم. ومنهم من مجع بينهما أن حديث عدي عام عن فخرج األكل اعتاد

 ال صفة على صار ألنه منه فأكل الصدمة من أو العدو شدة من ميتا أدركه الذي على

 معىن يكون أن صاحبه، ومنهم من قال بأنه حيتمل على اإلمساك وال اإلرسال هبا يتعلق

 له الصائد إرسال دون األكل جمرد غري منه يوجد ال أي «تأكل فال أكل فإن» قوله

 .1وبعده هذا تعسف خيفى وال قبلها عما مقطوعة اجلملة هذه وتكون

؛ قيمالووجه اجلمع الذي مييل إليه الباحث هو وجه اجلمع الذي ذكره ابن 

 نفسه، على ممسكا يكون إذ صيده؛ حال منه أكل فيما عدي حديث حيث قال : إن

 أكل مث صاحبه على أمسك قد يكون فإنه ذلك، بعد منه أكل فيما ثعلبة أيب وحديث

، ونوع هذا اجلمع  هو 7صاحبه ذكاه مما أكل لو كما حيرم ال وهذا ذلك، بعد منه

 اجلمع باختالف احلال. واهلل أعلم.

                                                             
 .257ص  5جـ ،البخاري صحيح شرح الباري فتح 1
 .533ص  2العاملني، جـ  رب عن املوقعني إعالم 7
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 املبحث الثالث : ذكاة اجلنني بذكاة أمه

 يف مسألة ذكاة اجلنني بذكاة أمه : 1أورد الصنعاين

:  َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل َعْنُه اللَّهُ  َرِضَي اْلُخْدِريِّ َسِعيٍد َأِبي َعْن .1

 .7«ُأمِِّه َذَكاُة اْلَجِننِي َذَكاُة»

 .[3: املائدة] َتُةاْلَمْي َعَلْيُكُم ُحرَِّمْتقوله تعاىل :  .7

 وجه التعارض :

 ميتا أمه بطن من خرج إذا اجلنني أن على دليل اخلدري إن حديث أيب سعيد

أمه، وتعارضه اآلية اليت تدل على عموم حرمة  بذكاة مذكى حالل فهو ذكاهتا بعد

 امليتة.

 دفع التعارض :

  اخلدري عيدـ؛ حيث إن حديث أيب س3لنيـبني الدلي نعاينـمجع اإلمام الص

                                                             
 .575-572، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
 ؛2142والترمذي، رقم  ؛7575وأبو داود، رقم  ؛3155 رقم ماجه، وابن ؛11343، رقم أخرجه أمحد 7

 .2115، 2155، 2155واحلاكم ، رقم  ؛5555وابن حبان، رقم 
 .575-572، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 3
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خيصص عموم امليتة، فيكون مسلكه يف هذه املسألة هو اجلمع بالتخصيص، وبيانه أن 

ث اآلية دليل على عموم حترمي امليتة، فيحمل عموم اآلية على اخلاص املستفاد من حدي

 ، فال يتعارض الدليالن، فيعمل كال الدليلني. واهلل أعلم.أيب سعيد اخلدري

 املبحث الرابع : حكم األضحية

 يف مسألة حكم األضحية : 1أورد الصنعاين

 َفَلمْ  َسَعةً  َوَجَد َمْن»: َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل ،ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن .1

 .7«ُمَصلَّاَنا َيْقَرَبنَّ َفَلا ُيَضحِّ،

 َوَأَرادَ  اْلَعْشُر، َدَخَلتِ  ِإَذا: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ ،َسَلَمَة ُأمِّ َعْن .7

 .3«َشْيًئا َوَبَشِرِه َشَعِرِه ِمْن َيَمسَّ َفَلا ُيَضحَِّي، َأْن َأَحُدُكْم

 وجه التعارض :

 ملا ألنه سعة له كان من على التضحية وجوب دليل على حديث أيب هريرة

 مع الصالة يف فائدة : ال يقول كأنه واجبا، ترك أنه على دل املصلى قربان عن هنى

                                                             
 .537-531، ص 7جـ انظر : املصدر السابق، 1
 .2522، 2525واحلاكم، رقم  ؛3173 رقم ماجه، وابن ؛5732، رقم أخرجه أمحد 7
 .1522 رقم ،مسلم أخرجه 3
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 على «أحدكم فأراد»؛ حيث يدل لفظ الواجب، ويعارضه حديث أم سلمة هذا ترك

 الوجوب. عدم

 دفع التعارض :

 األول ، ولذلك قال : واحلديثوقف حديث أيب هريرة رجح اإلمام الصنعاين

والشيخ  كاحلاكم من صحح حديث أيب هريرة ، ومن العلماء1فيه حجة فال موقوف

، حبمل حديث أيب هريرة ، فيجمع بني حديث أيب هريرة وحديث أم سلمة7األلباين

على االستحباب. فبهذا كان املسلك يف اجلمع بني الدليلني هو محل لفظ حديث أيب 

 ريرة على االستحباب، فال تعارض بني الدليلني، فيعمل كالمها. ه

 َأنَّ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ،َعْمٍرو ْبِن اللَّهِ  َعْبِد ما رواه َعْن ويؤيد سنية األضحية

: َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َلُه اَلَفَق َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َأَتى َرُجًلا

 َمِنيَحةً  ِإلَّا َأِجْد َلْم َفِإْن: الرَُّجُل َقاَل «اْلُأمَِّة ِلَهِذِه اللَُّه َجَعَلُه ِعيًدا اْلَأْضَحى ِبَيْوِم ُأِمْرُت»

                                                             
 .537، ص 7جـ املرام، بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
 .2455وزياداته، رقم  الصغري اجلامع صحيح 7
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 َشاِرَبَك، َوُقصَّ َأْظَفاَرَك، َقلِّْم َوَلِكْن َلا،: »َقاَل َأْذَبُحَها َمِنيَحَتُهْم َأْو َأْهِلي َشاَة َأْو ُأْنَثى

 .واهلل أعلم.1«َوَجلَّ َعيَّ اللَِّه ِعْنَد ُأْضِحيَِّتَك َتَماُم َفَذاَك َعاَنَتَك َواْحِلْق

 املبحث اخلامس : حكم العقيقة

 يف مسألة حكم العقيقة : 7أورد الصنعاين

 اهللُ  َصلَّى اللَِّه َرُسوُل ُسِئَل: َقاَل َجدِِّه، َعْن ُأَراُه َأِبيِه، َعنْ  ،ُشَعْيٍب ْبنِ  ْمِروَع َعْن .1

: َوَقاَل َماِلاْس َكِرَه َكَأنَُّه.«اْلُعُقوَق اللَُّه ُيِحبُّ َلا: »َفَقاَل الَعِقيَقِة؟ َعِن َوَسلََّم َعَلْيِه

 َوَعِن ُمَكاِفَئَتاِن، َشاَتاِن اْلُغَلاِم َعِن َفْلَيْنُسْك َعْنُه َيْنُسَك َأْن َفَأَحبَّ َوَلٌد َلُه ُوِلَد َمْن»

 .3«َشاٌة اْلَجاِرَيِة

 َشاَتانِ  الُغَلاِم َعِن َأَمَرُهْم َمَوَسلَّ َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َأنَّ» ،َعْن َعاِئَشَة .7

 َصِحيٌح. َحَسٌن . وقال : َحِديٌث4«َشاٌة اجَلاِرَيِة َوَعِن ُمَكاِفَئَتاِن،

                                                             
)قال الذهيب : حديث  ؛2575، رقم واحلاكم ؛5514وابن حبان، رقم  ؛4435 رقم ،أخرجه النسائي 1

 .صحيح(
 .545، ص 7املرام، جـ بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 7
 .7547وأبو داود، رقم  ؛73244، 73243وأمحد، رقم  ؛1535، رقم أخرجه مالك 3
 .1513، رقم أخرجه الترمذي 4
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 وجه التعارض :

، وهذا دليل اإلجياب؛ ألن األمر املطلق «أمرهم»لفظ  ورد يف حديث عائشة

، وهذا «عنه ينسك أن فأحب»ورد لفظ  وحديث عمرو بن شعيب يقتضي اإلجياب،

يل االستحباب ال يدل على اإلجياب؛ ألن احلديث يفيد اختيار العبد، كأنه قال : إن دل

 أحببت فليسنك، وإال فال حرج. 

 دفع التعارض :

ىل أن العقيقة إالذين ذهبوا  العلماء مجهورإليه ذهب ذكر اإلمام الصنعاين ما 

 يف حديث عائشةاإلجياب  مع بني الدليلني؛ حيث يصرف حديَثواستدلوا باجلسنة، 

، فيكون هبذا كان مسلكهم يف اجلمع هو اجلمع 1«عنه ينسك أن فأحب»: ه قوُل

 حبمل اللفظ على االستحباب. 

قة أمر يفيد أن العقي« أمرهم»وبيان ذلك، أن حديث عائشة الذي ورد بلفظ 

الزم لكل أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم؛ ألن األصل يف األمر يفيد اإلجياب، فيصرف 

فهو دليل « فأحب»عن اإلجياب ما يدله حديث عمرو بن شعيب الذي ورد بلفظ 

 واهلل أعلم.على عدم وجوب العقيقة، ولو كان واجبا ملا يأيت بذلك اللفظ. 

                                                             
 .545، ص 7املرام، جـ بلوغ إىل املوصلة السالم انظر : سبل 1
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 الفصل السابع : 

 ميان والنذر وكتاب القضاء وكتاب العتقتطبيقاته يف كتاب األ

 املبحث األول : حكم النذر

 يف مسألة حكم النذر : 1أورد الصنعاين

 َلا ُهِإنَّ: »َوَقاَل النَّْذِر، َعِن َنَهى َأنَُّه َوَسلََّم َعَلْيِه اهللُ  َصلَّى النَِّبيِّ َعِن ،ُعَمَر اْبِن َعِن .1

 .7«اْلَبِخيِل ِمَن ِبِه ُيْسَتْخَرُج َوِإنََّما ِبَخْيٍر، َيْأِتي

 .[2: اإلنسان] ِبالنَّْذرِ  ُيوُفوَنقوله تعاىل :  .7

 وجه التعارض :

دليل على أن النذر منهي عنه، فهذا يعارض ما تدل عليه  حديث ابن عمر

 لو كان النذر حراما ملا أثنت عليه اآلية.اآلية، حيث تثىن على من يوفون بالنذر، و

                                                             
 .552، ص 7جـ ،انظر : املصدر السابق 1
 .1245، 1235 رقم ؛ ومسلم،2255 رقم البخاري أخرجه 7
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 دفع التعارض :

 وجه يكون أن عندي بني الدليلني حيث قال : وحيتمل مجع اإلمام الصنعاين

 ينشط فال الزب، ضربة عليه صارت ملا هلا مستثقال بالقربة يأيت الناذر أن احلديث

 ألجله نذر الذي عن كالعوض القربة يصري الناذر ألن أو االختيار، مطلق نشاط للفعل

، فبهذا كان يسلك مسلك 1«خبري يأيت ال إنه» قوله عليه ويدل خالصة تكون فال

 اجلمع ببيان اختالف احلال.

رمحه اهلل يف اجلمع بني اآلية واحلديث؛  والباحث مييل إىل ما يراه ابن حجر

 ذلك عليه خياف من حق يف التحرمي على هو عليه احلديث حيث إن النهي الذي يدل

. 7ذلك يعتقد مل من حق يف والكراهة حمرما ذلك على إقدامه فيكون الفاسد االعتقاد

فبهذا كان يسلك مسلك اجلمع ببيان اختالف احلال. وعلى هذا ييول التعارض بني 

 الدليلني.

 َأِبيهِ  َعْن ،ُبَرْيَدَة ْبُن اهلِل نذر هو ما رواه َعْبُدومن األدلة اليت تصرف عن حترمي ال

 َسْوَداُء، َجاِرَيٌة َفَجاَءْت َمَغاِزيِه، َبْعِض ِمْن َوَسلَّمَ  َعَلْيِه اهللُ  َصلَّى اهلِل َرُسوُل َرَجَع: َقاَل

 َرْأِسَك َعَلى َأْضِرَب َأْن َساِلًما اهلُل َردََّك ِإْن َنَذْرُت ُكْنُت ِإنِّي ،اهلِل َرُسوَل َيا:  َفَقاَلْت
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: َقاَل َنَذْرُت، ُكْنُت ِإنِّي: َقاَلْت ،«َفَلا َوِإلَّا َفاْفَعِلي َنَذْرِت ُكْنِت ِإْن» َفَقاَل : ِبالدُّفِّ،

 .1ِبالدُّفِّ  َفَضَرَبْت َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسولُ  َفَقَعَد

 املبحث الثاين : الشهادة

 يف مسألة الشهادة : 7أورد الصنعاين

 ِبَخْيرِ  ُأْخِبُرُكمْ  َأَلا: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى ِبيَّالنَّ  َأنَّ اْلُجَهِنيِّ، َخاِلٍد ْبِن َزْيِد َعْن .1

 .3«ُيْسَأَلَها َأْن َقْبَل ِبَشَهاَدِتِه َيْأِتي الَِّذي الشَُّهَداِء

 َخْيُرُكمْ »: َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى نَِّبيِّال َعِن َعْنُهَما، اللَُّه َرِضَي ُحَصْيٍن ْبَن ِعْمَراَن .7

 النَِّبيُّ َقاَل: َأْدِري َفَما: ِعْمَراُن َقاَل - «َيُلوَنُهمْ  الَِّذيَن ُثمَّ َيُلوَنُهْم، الَِّذينَ  ُثمَّ َقْرِني،

 َيْشَهُدونَ  َقْوٌم َبْعَدُهْم َيُكوُن ُثمَّ» - َثاَلًثا َأوْ  َمرََّتْيِن َقْوِلهِ  َدَبعْ  َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى

 ِفيِهمُ  َوَيْظَهُر َيُفوَن، َواَل َوَيْنُذُروَن ُيْؤَتَمُنوَن، َواَل َوَيُخوُنوَن ُيْسَتْشَهُدوَن، َواَل

 .4«السَِّمُن
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 وجه التعارض :

اجلهين دليل على أن خري الشهداء هو الذي يأيت  بن خالد حديث زيد

الذي يذكر فيه ذم  بن حصني بشهادته قبل أن يسأهلا، ويعارضه حديث عمران

الشهادء الذين ال يستشهدون، يعين أن حديث زيد يف سياق مدح الشهداء قبل أن 

 ذم الشهداء قبل أن يسأهلا.يسأهلا وحديث عمران يف سياق 

 دفع التعارض :

 ،وابن حجر ،بينهما، ذكر النووي اجلمع يف العلماء اختلف تعارضا ملا

 ، وهي : 1ثالثة أوجه اجلمع بينهما والصنعاين

 إليه فيأيت صاحبها هبا يعلم ال حبق إلنسان شهادة عنده من زيد حبديث املراد أن .1

 من إىل أو إليهم الشاهد فيأيت ورثة وخيلف هبا العامل صاحبها ميوت أو هبا فيخربه

                                                             
 سبل ؛725ص  5جـ ،البخاري صحيح شرح الباري فتح ؛75ص  17جـ بشرح النووي، مسلم صحيح 1
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 7وابن حجر 1بذلك، وهذا اجلمع اختاره النووي فيعلمهم عنهم يتحدث

 .3والصنعاين

 حمضا هبم املختصة آلدمينيا حبقوق يتعلق ال ما وهي احلسبة شهادة به املراد أن .7

 والوصية والوقف العتاق منه شائبة فيه أو اهلل حبق يتعلق مما احلسبة يف ويدخل

 مسعود بنا حبديث املراد أن وحاصله ،ذلك وحنو واحلدود والطالق والعدة العامة

  اهلل. حقوق يف الشهادة خالد بن زيد حبديث واملراد ،اآلدميني حقوق يف الشهادة

 كالذي هلا استعداده لشدة فيكون األداء إىل اإلجابة يف املبالغة على حممول أنه .3

 يعطي أي الطلب قبل ليعطي إنه اجلواد وصف يف يقال كما ،يسأهلا أن قبل أداها

 توقف. غري من السؤال عقب سريعا

 يكون ال أن كماحلا عند الشهادة أداء يف األصل أن على مبنية األجوبة وهذه

 ممن ذكر مبن يستشهد أن قبل يشهد من ذم فيخص احلق، صاحب من الطلب بعد إال

 احلسبة. شهادة أو هبا صاحبها يعلم ال عنده بشهادة خيرب

                                                             
 .75ص  17جـ  بشرح النووي، مسلم صحيح 1
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وعلى هذا النحو، كانوا يسلكون مسلك اجلمع حبمل اللفظ على اجملاز، وبيان 

 ،عمران حلديث احلقيقي املعىن مع يتعارض حقيقي ىنمع له زيد حديث ذلك : أن

 فيصرف عمران، حديث يف احلقيقي املعىن ال خيالف مع جمازي معىن زيد له وحديث

 شهادة حبق الشهادة يف حديث زيد هو معىن زيد، فيكون حديث عمران معىن حديث

 فيأيت ورثة، فيخلف احبهاص ميوت أو هبا فيخربه إليه فيأيت احلق صاحب هبا يعلم ال

 فيعمل التعارض، وييول احلديثان يتفق شهادة، وهبذا هلم عنده بأنه فيخربهم إليهم

 احلديثني. بكال

 عموم ظاهر على السؤال قبل الشهادة أداء جواز إىل بعض العلماء وذهب

  بتأويالت : عمران حديث وتأولوا خالد بن زيد حديث

 حتملها. هلم يسبق مل شهادة يؤدون أي اليور شهادة على حممول أنه .1

 مسعود بنا حديث آخر يف إبراهيم قول عليه يدل احللف يف الشهادة هبا املراد .7

 الشهادة. على يضربوننا كانوا

 وعلى النار يف أهنم قوم على فيشهد الناس أمر من املغيب على الشهادة هبا املراد .3

 األهواء أهل ذلك يصنع كما دليل بغري اجلنة يف أهنم قوم

  الشهادة أهل من وليس شاهدا ينتصب من به املراد .4
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 .1يسأله أن قبل من عامل هبا وصاحبها الشهادة إىل التسارع به املراد .5

الوجه األول، فبهذا كان يسلك  اينعوعلى هذا النحو، اختار اإلمام الصن

 حقيقي معىن له عمران حديث مسلك اجلمع حبمل اللفظ على اجملاز، وبيان ذلك : أن

ال  جمازي معىن عمران له وحديث ،بن خالد زيد حلديث احلقيقي املعىن مع يتعارض

عمران،  حديث زيد معىن حديث فيصرف زيد، حديث يف احلقيقي املعىن خيالف مع

 وييول احلديثان يتفق شهادة اليور، وهبذا الشهادة يف حديث عمران هو معىن فيكون

 احلديثني. واهلل أعلم. بكال فيعمل التعارض،

 املبحث الثالث : عتق الشريك عبده

 يف مسألة عتق الشريك عبده  : 7أورد الصنعاين

 ِفي َلهُ  ِشْرًكا َأْعَتَق َمْن: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهللِ  َرُسوُل َقاَل: َقاَل ،ُعَمَر اْبِن َعِن .1

 ُشَرَكاَءُه َفَأْعَطى اْلَعْدِل، ِقيَمَة َعَلْيِه ُقوَِّم اْلَعْبِد، َثَمَن َيْبُلُغ َماٌل َلهُ  َفَكاَن َعْبٍد،

 .3«َعَتَق َما ِمْنُه َعَتَق َفَقْد َوِإلَّا اْلَعْبُد، َعَلْيِه َوَعَتَق َصَصُهْم،ِح
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 َنِصيًبا َأْعَتَق َمْن: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ: َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن .7

 ُقوِّمَ  َوِإلَّا َماٌل، َلُه َكاَن ِإْن َماِلِه، ِفي َعَلْيهِ  َفَخاَلُصُه َمْمُلوٍك، ِفي -َشِقيًصا ْوَأ -

 .1«َعَلْيِه َمْشُقوٍق َغْيَر ِبِه َفاْسُتْسِعَي َعَلْيِه،

 َفُذِكَر ُغَلاٍم، ِمْن َلهُ  ِشْقًصا َأْعَتَق َرُجًلا َأنَّ َأِبيِه، َعْن :اْلَوِليِد َأُبو َقاَل ،اْلَمِليِح َأِبي َعْن .3

 .7«َشِريٌك ِللَِّه َلْيَس: »َفَقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى ِللنَِّبيِّ َذِلَك

 التعارض : وجه

 وكان فيه، حصته أعتق إذا عبد يف حصة له من أن على دليل حديث ابن عمر

 العبد عليه وعتق مثله، تقومي الشريك حصة تقومي بعد شريكه حصة تسليم ليمه موسرا

مجيعه، وإذا كان املعتق معسرا فإن العبد قد عتق منه ما عتق، ويعارضه حديث أيب 

 الذي يدل على أن املعِتق إذا كان معسرا فإن العبد يصبح حرا باالستسعاء. هريرة

فهو دليل على أن العبد يصبح حرا بعد عتق بعض   املليحأما حديث أيب

 .وحديث أيب هريرة الشركاء، فيعارض حديث ابن عمر
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 دفع التعارض :

 ال»بلفظ  بني تلك األحاديث بأن حديث أيب املليح مجع اإلمام الصنعاين

 كله العبد فيعتق املالكني حكم يف فهو غنيا الشقص مالك كان إذا فيما« هلل شريك

 عليها قادرا العبد كان إذا ما على السعاية حديث لشركائه، وحيمل هو ما قيمة ويسلم

 عتق فقد وإال» وحديث ،«عليه مشقوق غري»: وسلم  عليه اهلل صلى قوله يرشد كما

 .1السعاية على له قدرة ال والعبد فقريا املعتق كان إذا ما على «عتق ام منه

 يب املليحأسلك مسلك اجلمع بني حديث  وعلى هذا، كان اإلمام الصنعاين

يب املليح يدل على بالتخصيص، وبيان ذلك أن حديث أ وأيب هريرة وحديث ابن عمر

أن العبد يكون حرا إذا عتقه بعض الشركاء، أيا كان حالة املعتق والعبد، وخيصصه 

الذي يدل على أن املعتق إذا كان معسرا فإن العبد يصبح حرا  حديث أيب هريرة

لى أن الذي يدل ع باالستسعاء، وخيصص حديث أيب املليح أيضا حديث ابن عمر

 املعتق إذا كان معسرا فالعبد ال يقوى على السعاية فإن العبد عتق ما عتق.
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فهو اجلمع باختالف احلال؛  وحديث أيب هريرة أما اجلمع بني حديث ابن عمر

حيث يصبح العبد حرا إذا كان قادرا على السعاية، وعتق ما عتق إذا كان ال يقدر 

 السعاية. وهبذا ييول التعارض وتعمل األحاديث مجيعا. واهلل أعلم.على 

 املبحث الرابع : عتق ذي رحم

 يف مسألة عتق ذي رحم : 1أورد الصنعاين

 َواِلًدا، َوَلٌد َيْجِيي َلا: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل ،ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن .1

 .7«َفُيْعِتَقُه َفَيْشَتِرَيُه َمْمُلوًكا َيِجَدُه َأْن ِإلَّا

 َمَلكَ  َمنْ : »َوَسلََّم ِهَعَلْي اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسولُ  َقاَل: َقاَل ِفيَما ُجْنُدٍب ْبِن َسُمَرَة َعْن .7

 .3«ُحرٌّ َفُهَو َمْحَرٍم َرِحٍم َذا
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 وجه التعارض :

 من بد ال وأنه الشراء مبجرد عليه يعتق ال أنه على دليل حديث أيب هريرة

الذي يدل على أن ذي رحم حمرم أصبح حرا  بعده، ويعارضه حديث مسرة اإلعتاق

 لكية، واألب من ضمن ذوي األرحام، فيتعارض احلديثان.مبجرد امل

 دفع التعارض :

يرون أن األب يعتق بنفس الشراء،  العلماء أن مجهور ذكر اإلمام الصنعاين

 شراؤه كان على اجملاز، يعين ملا« فيعتقه»ويسلك اجلمهور مسلك اجلمع حبمل لفظ 

 عن صرفه أنه إال احلقيقة األصل أن خيفى وال جمازا، العتق إليه نسب العتق عنه سببت

 . 1مسرة حديث احلقيقة

: أن حديث أيب هريرة له معىن حقيقي الذي هو أن الوالد ال وبيان ذلك 

يكون حرا مباشرة، فال من إطالق كلمة اإلعتاق من الولد، ويصرفه عن ذلك املعىن 

قي حديُث مسرة الذي يدل على أن ذا رحم أصبح حرا مباشرة من غري إطالق احلقي

 وهبذا ييول التعارض ويعمل كال احلديثني. واهلل أعلم.كلمة اإلعتاق من الولد، 
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 املبحث اخلامس : احتجاب السيدة من املكاتب

 املكاتب : من السيدة يف مسألة احتجاب 1أورد الصنعاين

: َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ  َعِن َجدِِّه، َعنْ  َأِبيِه، َعْن ،ُشَعْيٍب ْبِن ْمِروَع َعْن .1

 .7«ِدْرَهٌم ُمَكاَتَبِتِه ِمْن َعَلْيِه َبِقَي َما َعْبٌد اْلُمَكاَتُب»

 ُمَكاَتبِ  ِعْنَد َكاَن ِإَذا: »َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَلْت َسَلَمَة ُأمِّ َعْن .7

 .َصِحيٌح َحَسٌن َحِديٌث َهَذا : . وقال الترمذي3«ِمْنُه َفْلَتْحَتِجْب ُيَؤدِّي َما ِإْحَداُكنَّ

 وجه التعارض :

 فهو عليه كوتب مبا يف مل إذا املكاتب أن على دليل بن شعيب حديث عمرو

الذي فيه أمر باحتجاب السيدة  املماليك، ويعارضه حديث أم سلمة أحكام له عبد،

من عبدها املكاتب، فيدل على هذا أن املكاتب ال يأخذ كل أحكام املمالك؛ إذ لو 

 صلى اهلل عليه وسلم باالحتجاب منه. مالك ملا أمر النيبأخذ كل أحكام امل

                                                             
 .252-252ص  7جـ املصدر السابق، انظر : 1
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 دفع التعارض :

خاص  مجع بني احلديثني بأن حديث أم سلمة أن الشافعي ذكر اإلمام الصنعاين

 إذا قن أنهبه  املراد أنبالصنعاين مجع بينهما صلى اهلل عليه وسلم، واإلمام  بأزواج النيب

 مال جلميع واحد مكاتب يف سلمة أم وحديث ،درمها كان ولو عليه بقي ما جيد مل

 من الشافعي أورده ما ألن إليه؛ الباحث مييل ما وهذا ،1سلمه قد يكن مل ولكنه الكتابة

 على يدل الذي الدليل إىل حيتاج وسلم عليه اهلل صلى النيب بأزواج تصاصاالخ

 ذلك. على يدل ما الباحث جيد ومل االختصاص،

 عمرو حديث أن وبيانه احلال، باختالف اجلمع مبسلك بينهما اجلمع كان وهبذا

 درمها، كان ولو عليه بقي ما جيد مل املكاتب كان إذا املمالك أحكام  كل له شعيب بنا

 يؤديه ما املكاتب عند كان إذا املكاتب بدهاع من حتتجب السيدة فإن حديث وأما

 ما عنده وكان» : وسلم عليه اهلل صلى النيب قول من مأخوذ وهذا يسلمه، مل ولكنه

 ويعمل كال احلديثني. واهلل أعلم. التعارض ييول وهبذا ،«يؤدى
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 اجلامعيف كتاب  ه: تطبيقاتالثامن الفصل 

  صلة الرحمزيادة العمر يف: األولاملبحث 

 يف مسألة زيادة العمر يف صلة الرحم : 1أورد الصنعاين

 ُيْبَسطَ  َأْن َأَحبَّ َمْن: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َأنَّ ،َماِلٍك ْبِن عن َأَنِس .1

 اهللُ  َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ: َعاِئَشَة َعنْ و .7«َرِحَمُه َفْلَيِصْل َأَثِرِه، ِفي َلهُ  ُيْنَسَأَو ِرْزِقِه، ِفي َلُه

 َخْيرِ  ِمْن َحظَّهُ  ُأْعِطَي َفَقْد الرِّْفِق، ِمَن َحظَّهُ  ُأْعِطَي َمْن ِإنَُّه»: َلَها َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه

 الدَِّياَر، َيْعُمَراِن اْلِجَواِر َوُحْسُن اْلُخُلِق َوُحْسُن الرَِّحِم َوِصَلُة َواْلآِخَرِة، ْنَياالدُّ

 .3«اْلَأْعَماِر ِفي َوَيِييَداِن

: النحل] َيْسَتْقِدُمونَ  َوال َساَعًة َيْسَتْأِخُروَن ال َأَجُلُهْم َجاَء َفِإَذاقوله تعاىل :  .7

21]. 
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 وجه التعارض :

يدالن على أن صلة الرحم يييد يف  وحديث عائشة بن مالك أنسحديث 

 العمر، وهذا يعارض اآلية اليت تدل على أن األجل ال يقدم وال يؤخر.

 دفع التعارض :

ديث  أحابني تلك األدلة حبمل لفظ الييادة يف العمر يف مجع اإلمام الصنعاين

 إىل التوفيق بسبب العمر يف الربكة عن كناية الييادةحيث إن صلة الرحم على اجملاز؛ 

  .1ذلك غري يف تضييعه عن وصيانته اآلخرة يف ينفعه مبا وقته وعمارة الطاعة

أنس هلما معىن حقيقي الذي هو زيادة العمر وبيان ذلك : أن حديث عائشة و

اآلية اليت تدل على أن ذلك املعىن احلقيقي ، ويصرفه عن زيادة حقيقية بصلة الرحم

 العمر يف الربكةاألجل ال يقدم وال يؤخر، فيكون املعىن يف حديث عائشة وأنس هو 

وهبذا  ،تضييعه عن وصيانته اآلخرة يف ينفعه مبا وقته وعمارة الطاعة إىل التوفيق بسبب

 ييول التعارض ويعمل كال احلديثني. واهلل أعلم.

 َرُسولَ  ِإنَّ: َيُقوُل اْلِعْلِم َأْهلِ  ِمْن ِبِه َيِثُق َمْن َسِمَع َأنَُّه ؛َماِلٌك اهرو ما هذا ومثل

 َتَقاَصَر َفَكَأنَُّه. ذِلَك ِمْن اهللُ  َشاَء َما َأْو. َقْبَلُه النَّاسِ  َأْعَماَر ُأِرَي وسلم عليه اهلل صلى اهلِل
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 اهللُ  َفَأْعَطاُه اْلُعْمِر، ُطوِل ِفي َغْيُرُهْم َبَلَغ الَِّذي ِمْثلَ  اْلَعَمِل، ِمنَ  َيْبُلُغوا اَل َأْن ُأمَِّتِه َأْعَماَر

صلى اهلل عليه  يبني أن أعمار أمة النيب وهذا احلديث .1َشْهرٍ  َأْلِف ِمنْ  َخْيٌر اْلَقْدِر، َلْيَلَة

طيع أن تعادل من كانت أعماره طويلة؛ ملا يف أمة حممد وسلم قاصرة ولكنها تست

 صلى اهلل عليه وسلم ليلة القدر اليت هي خري من ألف شهر. واهلل أعلم.

 فيبقى املعصية عن والصيانة للطاعة للتوفيق سببا تكون الرحم صلة أن وحاصله

 ينتفع الذي العلم التوفيق من له حيصل ما مجلة ومن، ميت مل فكأنه اجلميل الذكر بعده

 .7الصاحل واخللف عليه، اجلارية والصدقة وحنوه بتأليف بعده من به

وتعمل األدلة حبمل اللفظ على اجملاز،  التعارض وييول احلديثان يتفق وهبذا

 واهلل أعلم.

 احلسد: الثايناملبحث 

 يف مسألة احلسد : 3أورد الصنعاين

  اْلَحَسَد َفِإنَّ َواْلَحَسَد، ِإيَّاُكْم»: َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ ،ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن .1
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  .1«اْلَحَطَب النَّاُر َتْأُكُل َكَما اْلَحَسَناِت َيْأُكُل

: اْثَنَتْيِن ِفي ِإلَّا َحَسَد َلا»: َقاَل َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َعِن َأِبيِه، َعْن ،َساِلٍم َعْن .7

 َماًلا، اهلُل آَتاُه َوَرُجٌل النََّهاِر، َوآَناَء اللَّْيِل، آَناَء ِبِه َيُقوُم َفُهَو اْلُقْرآَن اهلُل آَتاُه َرُجٌل

 .7«َهاِرالنَّ َوآَناَء اللَّْيِل، آَناَء ُيْنِفُقُه َفُهَو

 وجه التعارض :

يدل  دليل على حترمي احلسد بكل أنواعها، وحديث سامل حديث أيب هريرة

 .على جواز احلسد يف اثنتني،كما هو مذكور يف احلديث

 دفع التعارض :

 على إال يكون ال احلسدإن معىن احلسد حيث قال :  ذكر اإلمام الصنعاين

 النعمة تلك تكره أن إحدامها حالتان، فيها فلك نعمة أخيك على اهلل أنعم فإذا نعمة،

 وجودها تكره وال زواهلا حتب ال أن: الثانية حسدا، تسمى احلالة وهذه زواهلا وحتب

. والقسم الثاين هو ما يدل 3غبطة يسمى فهذا مثلها لنفسك تريد ولكنك له ودوامها
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، فال تعارض بينهما. وهبذا كان حديث سامل خيصص عموم النهي عليه حديث سامل

 .عن احلسد

حديث أيب إذن مسلك اجلمع يف هذه املسألة هو اجلمع بالتخصيص، وبيانه أن 

هريرة عام لكل أنواع احلسد، وهو خمصوص حبديث سامل  الذي يدل على جواز 

 ورجل النهار، وآناء الليل آناء يتلوه فهو القرآن اهلل آتاه رجل: ومها  ،نيتاحلسد يف اثن

 اهلل أعلم.. والنهار وآناء الليل آناء ينفقه فهو ماال اهلل آتاه

 سب املسلم: الثالث املبحث 

 يف مسألة سب املسلم : 1أورد الصنعاين

 ِسَبابُ : »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل ،َمْسُعوٍد ْبِن اهلِل َعْبِد َعْن .1

 .7«ُكْفٌر َوِقَتاُلُه ُفُسوٌق اْلُمْسِلِم

 َفَعَلى َقاَلا َما اْلُمْسَتبَّاِن» :َقاَل َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوَل َأنَّ ،ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن .7

 .3«اْلَمْظُلوُم َيْعَتِد َلْم َما اْلَباِدِئ،

                                                             
 .224-223، ص 7جـ انظر : املصدر السابق، 1
 .24 رقم ومسلم، ؛2522، 2544، 45 رقم البخاري أخرجه 7
 .7552 رقم ،مسلم أخرجه 3



157 
 

 وجه التعارض :

وذكر النووي بأن سب  ،دليل على حرمة سب املسلم حديث ابن مسعود

 هريرة الفسق، وحديث أيبب ، ووصفه الرسول1األمة املسلم بغري احلق حرام بإمجاع

 على اإلمث على البادئ فقط ما مل يعتد املظلوم.دليل 

 دفع التعارض :

إن حديث أيب  فريى الباحثوجه اجلمع بينهما،  مل يذكر اإلمام الصنعاين

خصيص، وبيانه أن هني اجلمع بالتيسلك مسلك ، فخيصص حديث ابن مسعود هريرة

 هيعم كل املتسبني وهلم إمث بسبهم املسلَم، وخيصص السب يف حديث ابن مسعود

 أن الذم واإلمث يكون للبادئ فقط ما مل يتعد املظلوم.يف املتسابني  حديث أيب هريرة

 واهلل أعلم.
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 «لو»إطالق كلمة : الرابعاملبحث 

 « :لو»يف مسألة إطالق كلمة  1صنعاينأورد ال

 َشْيٌء، َأَصاَبَك َوِإْن: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل ،ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن .1

 َلوْ  َفِإنَّ َفَعَل، َشاَء َوَما اهلِل َقَدُر ُقْل َوَلِكْن َذا،َوَك َكَذا َكاَن َفَعْلُت َأنِّي َلْو:  َتُقْل َفَلا

 .7«الشَّْيَطاِن َعَمَل َتْفَتُح

 َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َأنَّ: َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َزْوِج َعْنُهْم، اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشَة َعْن .7

 َقَواِعِد َعْن اْقَتَصُروا الَكْعَبَة َبَنْوا َلمَّا َقْوَمِك َأنَّ  َتَريْ  َأَلْم: »َلَها َقاَل َوَسلَّمَ  َعَلْيِه اهلُل

 َلْوالَ : »َقاَل ؟َمِإْبَراِهي َقَواِعِد َعَلى َتُردَُّها َأاَل ،اللَِّه َرُسوَل َيا: َفُقْلُت ،«؟ِإْبَراِهيَم

 .3«َلَفَعْلُت ِبالُكْفِر َقْوِمِك ِحْدَثاُن

 وجه التعارض :

صلى اهلل عليه وسلم إطالق كلمة  دليل على هني النيب حديث أيب هريرة

كلمة  ؛ ألنه فتح عمل الشيطان، ويعارضه إطالق النيب صلى اهلل عليه وسلم«لو»

 .يف حديث عائشة« لو»
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 دفع التعارض :

 معتقدا قال ملنبني احلديثني؛ حيث محل حديث النهي  مجع اإلمام الصنعاين

 ال وأنه اهلل، مشيئة إىل ذلك رد من فأما قطعا يصبه مل ذلك فعل لو وأنه حتما، ذلك

، وهبذا كان 1ذلك فليس من الشيء املنهي عنه ، وأما من مل يعتقداهلل شاء ما إال يصيبه

 مسلكه يف اجلمع هو اجلمع حبمل اللفظ على اجملاز.

وهو أن كل من أطلق  حقيقي معىن لهيف  أيب هريرة حديث نوبيان ذلك : أ

 الذي عائشة حلديث احلقيقي املعىن مع يتعارضيفتح عمل الشيطان، و« لو»كلمة 

، وهو دليل على جوازه، وال «لو»صلى اهلل عليه وسلم أطلق كلمة  ذكر أن الرسول

 جمازي معىن له أيب هريرة وحديث ميكن أن يفعل الرسول عمال يفتح عمل الشيطان.

عائشة  حديُث ويصرف. رضي اهلل عنها عائشة حديث يف احلقيقي املعىن مع يتفق

 ذلك فعل لومعتقدا أنه « لو»إطالق كلمة  هو املعىن فيكونأيب هريرة،  حديث معىن

 .التعارض وييول احلديثان يتفق وهبذا. اهلل مشيئة إىل ذلك ردوال ي ،قطعا يصبه مل
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وميكن أن يقال : إن اجلمع هنا اجلمع ببيان اختالف احلال؛ حيث يكون املراد 

، قطعا يصبه مل ذلك فعل لوهو يف حالة اعتقاده أنه « ول»من النهي من إطالق كلمة 

 وأما من مل يعتقد ذلك فليس من الشيء املنهي عنه.

 رفع اليدين يف الدعاء: اخلامس املبحث 

 يف مسألة رفع اليدين يف الدعاء : 1أورد الصنعاين

 َوَتَعاَلى َتَباَرَك َربَُّكْم ِإنَّ: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى لَِّهال َرُسوُل َقاَل: َقاَل ،َسْلَماَن َعْن .1

 .7«ِصْفًرا َيُردَُّهَما َأْن ِإَلْيِه، َيَدْيِه َرَفَع ِإَذا َعْبِدِه ِمْن َيْسَتْحِيي َكِرمٌي، َحِييٌّ

 َشْيءٍ  ِفي َيَدْيِه َيْرَفُع اَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ َكاَن: »َقاَل ،َماِلٍك ْبِن َأَنِس َعْن .7

 .3«ِإْبَطْيِه َبَياُض ُيَرى َحتَّى َيْرَفُع َوِإنَُّه اِلاْسِتْسَقاِء، ِفي ِإلَّا ُدَعاِئِه ِمْن

 وجه التعارض :

يف  دليل على مشروعية رفع اليدين يف الدعاء، وحديث أنس حديث سلمان

 ظاهره دليل على أنه ال يشرع رفع اليدين يف الدعاء إال يف االستسقاء.
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 دفع التعارض :

؛ حيث إن املنفي يف وحديث سلمان مجع بني حديث أنس إن ابن حجر

حديث أنس هو صفة خاصة ال أصل الرفع، وحاصله أن الرفع يف االستسقاء خيالف 

حيث محل معىن رفع اليدين يف الدعاء يف  ؛3والصنعاين 7. وكذا ما ذكره النووي1غريه

أن حديث رفع اليدين يف صحيحني يف غري  االستسقاء على املبالغة، وعد النووي

 ء بلغ ثالثني حديثا.االستسقا

وهبذا كان اجلمع بني تلك األحاديث هو محل لفظ رفع اليدين يف االستسقاء 

عدم مشروعية رفع اليدين إال يف االستسقاء له معىن  حديث نعلى اجملاز. وبيانه : أ

لألحاديث الدالة على  احلقيقي املعىن مع يتعارضحقيقي وهو كل أنواع رفع اليدين، و

يدين يف غري االستسقاء، فتصرف أحاديث مشروعية رفع اليدين يف مشروعية رفع ال

إىل املعىن الذي ال خيالف أحاديث رفع  غري االستسقاء املعىن احلقيقي يف حديث أنس

 احلديثان يتفق وهبذااليدين، فيحمل إىل املعىن اجملازي وهو رفع اليدين مع املبالغة، 

 .التعارض وييول
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