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 -جمعاً ودراسة - مسائل أبي زرعة الدمشقي الفقهية لإلمام أحمد

 بد هللا بن سعيد آل منصورحمدي بن ع 

 ، المملكة العربية السعودية . جامعة نجران، كلية الشريعة وأصول الدين 

haalmansour@nu.edu: البريد اإللكتروني  

 : ملخص البحث

ها عنه  - -رحمه هللا  -–يتناول هذا البحث المسائل الفقهية لإلمام أحمد بن حنبل  التي روا

ية  سة فقه ستها درا شهور، ودرا حدث الم مام الم شقي اإل عة الدم بو زر صاحبه أ يذه و تلم
حث،  مقارنة بما استقر عليه المذهب عند السادة الحنابلة، وقد جاء في مقدمة فيها أهمية الب
بي  يه ترجمة لإلمام أ يد ف حث، وتمه سابقة، وخطة الب ومنهجه، وإجراءاته، والدراسات ال

 رعة الدمشقي، ولم أترجم لإلمام أحمد اكتفاًء بشهرته. ز

في  شاق  ضة واالستن كم المضم لب األول: ح ية: المط سائل الفقه ها الم لب في ية مطا وثمان
من  ية  سملة آ هل الب ثاني:  ما؟، والمطلب ال الوضوء والغسل، وهل تعاد الصالة عند تركه

ّصالة  ترك ال من  كم صالة  لث: ح حة؟، والمطلب الثا بي الفات لى الن لب  -  -ع ، والمط
من غير إذن  نذر  مرأة لل خامس: حكم صيام ال صائم،و المطلب ال مة لل الرابع: حكم الحجا
سلم  من أ ثامن: ختان  فعة؟، المطلب ال شُّ حق ال جار  زوجها، والمطلب السابع: هل يثبت لل

 وهو كبير. 

بو  مام أ ها: أن اإل تائج، ومن هم الن لى أ شتملت ع قد ا مة: ف ما الخات من وأ شقي  عة الدم زر
قه  حديث، والف ئد، وال في العقا يدة  سائل عد مد م مام أح عن اإل قل  قد ن فاظ، و ماء الح العل

عن اإلمام أحمد  بو زرعة  ها أ  -رحمه هللا  -وغيرها، وأن عدد المسائل الفقهية التي روا
مذهب،  في ال مدة  هي المعت صارت  ها  سائل من ست م سائل،  مان م يه ث فت عل سبما وق ح

 ها استقر المذهب على خالفهما. واثنتان من

تزج  -رحمه هللا  -ومن التوصيات: االهتمام بمسائل اإلمام أحمد جم غزير ويم ها علم  ففي
 فيها الحديث بالفقه.

بي زرعة الدمشقي ،  المسائل الفقهية الكلمات المفتاحية: ،  الوضوء ،  اإلمام أحمد ،  أ
 .   ختانال ،  الشفعة ،  الصيام ،  الحجامة ،  البسملة
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Issues of Abu Zar'ah al- Dimashqi jurisprudence by Imam 
Ahmad - collection and study - 

Hamdi bin Abdullah bin Saeed Al Mansour 

College of Sharia and Fundamentals of Religion, Najran 
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Abstract: 

This research deals with the jurisprudential issues of Imam 
Ahmad bin Hanbal - - may God have mercy on him - - that his 
student and companion Abu Zar'ah al-Dimashqi narrated 
about him, the well-known modern Imam, and studied them 
as a jurisprudential study compared to what the doctrine has 
settled upon according to the Hanbalis. And previous studies, 
research plan, and a preface in it with a translation of Imam 
Abu Zar'ah al-Dimashqi, and I did not translate Imam Ahmad, 
however, his fame was satisfied. 

And eight demands on matters of jurisprudence: The first 
requirement: the rule of rinsing the mouth and nose in 
ablution and washing, and will prayer be repeated when 
leaving them ?, The second requirement: Is basmalah a verse 
from al-Fatiha ?, and the third requirement: the rule of prayer 
for the one who neglects prayer on the Prophet -r- And the 
fourth requirement: the rule of cupping for the fasting person, 
and the fifth: the rule of a woman’s fasting for a vow without 
her husband’s permission, and the seventh requirement: 
Does the right of intercession prove to the neighbor ?, The 
eighth requirement: circumcision of a Muslim who is older 

As for the conclusion: it included the most important results, 
including: Imam Abu Zar'ah al-Dimashqi is one of the scholars 
of preservation, and Imam Ahmad quoted many issues 
regarding beliefs, hadith, jurisprudence and so on, and that 
the number of jurisprudential issues that Abu Zar'ah narrated 
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on the authority of Imam Ahmad - may God have mercy on 
him - According to what eight issues were concerned with, six 
of them became the ones adopted in the doctrine, and two of 
them were settled by the doctrine in contrast to them. 

Among the recommendations: Paying attention to the issues 
of Imam Ahmad - may God have mercy on him - in which 
there is great knowledge and mixing hadith with 
jurisprudence. 

Key words: Jurisprudence issues , Abu Zar'ah al- Dimashqi , 
Imam Ahmad , ablution , basmalah , cupping , fasting , 
intercession , circumcision. 
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 مقدمة

من ضل  يدعون  لم  هل الع من أ يا  من الرسل، بقا ترة  الحمد هلل الذي جعل في كل زمان ف
نور هللا  موتى، ويبصرون ب تاب هللا ال منهم على األذى، يحيون بك إلى الهدى، ويصبرون 
ثر ما أحسن أ هم أهل العمى، فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه، وكم من ضاٍل تائه قد هدوه، ف

علىىى النىىاس، وأقىىبا أثىىر النىىاس علىىيهم ينفىىون عىىن كتىىاب هللا تحريىى  الغىىالين، وانتحىىال 
فون  هم مختل نة ف قوا عقال الفت بدع، وأطل ية ال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألو
في هللا،  لون على هللا، و تاب، يقو قة الك في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفار

شبهون وفي كتاب هللا  بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكالم، ويخدعون جهال الناس بما ي
 .(1)عليهم، فنعوذ باهلل من فتن الضالين

جدد بهىم  هم الملىة و يى ب هم الىدين وأح لذين نصىر هللا ب عالم ا ئك األئمىة األ من أول وإن 
شيباني بل ال بن حن بن محمد  عة أحمد  قد  - رحمه هللا -اإلسالم إمام أهل السنة والجما ، و

لك  في ذ كاثرة، وصنفت  ثرة  له وهم ك حرص العلماء على تدوين فقهه ومسائل أصحابه 
لم  هذا، والزال رواد الع مصنفات كثيرة ابتداًء من الخالل في كتابه الجامع وحتى عصرنا 

 ينهلون من معينه ويستقون من علمه عذباً زالالً.

سة وإن من المسائل التي وجدت أنها لم تجمع في مصن  أ تدرس درا و بحث مستقل، ولم 
فقهية: المسائل الفقهية التي رواها عنه تلميذه وصاحبه أبو زرعة الدمشقي اإلمام المحدث 
ستقر  ما ا نة ب المشهور، فأحببت أن أشارك بجمع تلك المسائل ودراستها دراسة فقهية مقار

من عليه المذهب عند السادة الحنابلة، وقد استفدت من كتاب نفيس عظيم الن يراً  فع جمع كث
لد  قام على تصنيفه د.خا لذي  مسائل اإلمام أحمد وهو كتاب )الجامع لعلوم اإلمام أحمد( ا

 . -فجزاهم هللا خير الجزاء  -الرباط وفريق علمي معه 

كل  نه على  وهللا أسأل أن يجعلنا ممن يسلك طريق أهل العلم وأن يجنبنا الزيغ والضالل إ
 شيء قدير.

 :الدراسات السابقة

تب  من الك يه  ستطعت الوصول إل ما ا بع  نات وتت مات والبيا عد المعلو في قوا حث  عد الب ب
مد  ية لإلمام أح شقي الفقه عة الدم بي زر سائل أ فرد م من أ جد  لم أ عة،  حاث المطبو واألب

 ببحث مستقل.

ها  توافرة، من يرة م أما المسائل الفقهية لإلمام أحمد المروية عن طريق غير أبي زرعة فكث
 ل المثال: على سبي

 

 (.55م أحمد في كتابه )الرد على الجهمية والزنادقة ص من مقدمة اإلما( 1)
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باري  تألي  د. عبد ال من  مسائل اإلمام أحمد الفقهية رواية حرب الكرماني، رسالة علمية 
 هى.1430محمد الثبيتي، بالجامعة اإلسالمية، طبعت عام 

 وكذلك المسائل الفقهية الموجودة في:

 1مسىائل اإلمىام أحمىد بروايىىة ابنىه صىالا، تحقيىىق : طىارق عىوو هللا، دار الىىوطن، ط
 ى.ه1420

ني،  نا، دار المغ مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه عبد هللا، تحقيق ودراسة: علي سليمان المه

 هى.1436 2ط

بن  بة ا عوو هللا، مكت طارق  يق  ستاني، تحق بي داود السج ية أ مد بروا مام أح سائل اإل م
 هى.1420 1تيمية، ط

يزي، مسائل اإلمام أحمد برواية إسماعيل الشالنجي، استخراج وتوثيق: عبد  لرحمن الجم ا
 هى.1436، 1دار العاصمة، ط

مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، 
 هى.1400 1ط

مروزي الكوسج،  بن منصور ال سحاق  ية إ يه بروا بن راهو سحاق  مسائل اإلمام أحمد وإ
 هى.1431، 2عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، ط

وكتىاب الجىىامع لعلىىوم اإلمىىام أحمىىد، جمىىع: د.خالىىد الربىىاط، سىىيد عىىزت عيىىد، بمشىىاركة 
البىىاحثين بىىدار الفىىال ، دار الفىىال  للبحىىث العلمىىي وتحقيىىق التىىراث، الطبعىىة األولىىى، 

 هى.1430

 منهج البحث:

عن  لة  اعتمدت في هذا البحث على المنهج االستقرائي في استقراء الروايات الفقهية المنقو
نة اإلما في المقار قارن  منهج الم م أحمد بواسطة أبي زرعة الدمشقي، كما اعتمدت على ال

 بينها وبين غيرها من الرويات عن اإلمام وكذلك بينها وبين المعتمد في المذهب.

 إجراءات البحث:

ستعيناً  -1 ية م سائل الفقه في الم جمعت روايات أبي زرعة الدمشقي عن اإلمام أحمد 
 إلمام أحمد(.بكتاب )الجامع لعلوم ا

 أذكر نص الرواية وأوثقها من مصادرها األصيلة. -2

لى  –إن وجدت–أورد الروايات عن اإلمام أحمد في المسألة  -3 بلفظها، مع عزوها إ
 مصادرها.

مرداوي  -4 تاب اإلنصا  لل مداً على ك سألة معت في الم مذهب  يه ال أبين ما استقر عل
وع لبقيىىة كتىىب والمنتهىىى وشىىرحه واإلقنىىاع وشىىرحه، وال يمنىىع ذلىىك الرجىى

 المذهب.
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 أورد حجة المذهب وأدلته. -5

 أورد حجة رواية أبي زرعة إن خالفت المذهب. -6

مذهب  -7 يه ال ستقر عل ما ا بين  أقارن بين الرواية الواردة عن أبي زرعة الدمشقي و
 في المسألة.

 أعزو اآليات الكريمة ذاكراً اسم السورة ورقم اآلية. -8

ها -9 سنة  أخرج األحاديث واآلثار الواردة بعزو تب ال من ك لى مصادرها األصيلة  إ

في  ما يك عزو إليه يث الصحيحين إذ ال في غير أحاد لك  مبيناً الحكم عليها، وذ
 في بيان صحة الحديث.

 الواردة أسماؤهم في المسائل. -غير المشهورين –أترجم لألعالم -10

هرس  -11 في ف ها  شية، وذكرت في الحا صادر  صيلية للم نات التف كر البيا تركت ذ
 لك حتى ال تتضخم الحواشي ويحصل التكرار.المصادر؛ وذ

   خطة البحث:
اقتضىىت طبيعىىة هىىذا البحىىث أن يىىأتي فىىي مقدمىىة، وتمهيىىد، وثمانيىىة مطالىىب، وخاتمىىة، 

 وفهارس. 

مة: ما المقد سابقة،  أ سات ال ته، والدرا جه، وإجراءا حث، ومنه ية الب ها أهم نت في قد بي ف
 وخطة البحث. 

فاًء أوردت فيه ترجمة لإلمام   التمهيد: ترجم لإلمام أحمد اكت لم أ بي زرعة الدمشقي، و أ
 بشهرته. 

 وثمانية مطالب: أوردت فيها المسائل الفقهية ودراستها كاآلتي: 

عاد الصالة عند  المطلب األول: حكم المضمضة واالستنشاق في الوضوء والغسل، وهل ت
 تركهما؟

 هل البسملة آية من الفاتحة؟ المطلب الثاني:

 . -  -حكم صالة من ترك الّصالة على النبي  المطلب الثالث:

 حكم الحجامة للصائم.  المطلب الرابع:

 حكم صيام المرأة للنذر من غير إذن زوجها. المطلب الخامس:

 هل يجوز للمحرم أن يراجع زوجته؟ المطلب السادس:

 هل يثبت للجار حق الشُّفعة؟ المطلب السابع:

 ير. ختان من أسلم وهو كب المطلب الثامن:

 : وفيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة

 : وفيها فهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات. الفهارس
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 متهيد

 (1) ترمجة أبي زرعة الدمشقي
 :اسمه، ونسبه، وكنيته، ومولده، ونشأته

ْصِري  بن عمرو النَّ نون-هو عبد الرحمن بن عمرو بن عبد هللا بن صفوان  لى  –ب سبًة إ ن
 معاوية بن بكر بن هوازن ، الدمشقي نسبًة إلى بلده دمشق.نصر بن 

 أبو ُزْرَعة. كنيته:

عن  ية  باب الجاب قاق األسديين عند  في ز ولد: قبل المائتين، ونشأ في دمشق وكانت داره 
لده كان لوا قد  ية ف ئة علم في بي شأ  قد ن لداخل، و مين ا كان  -رحمه هللا  -ي قد  يه، و ثر عل أ

 .(2)ليسمع الحديث ويرحل به إلى بعو مدن الشام لذلكيصحبه إلى مجالس العلم 

 مكانته وثناء العلماء عليه:

كر  بو ب يذه أ كره تلم ته، ذ في وق شام  شيخ ال حافظ،  قة، ال صادق، الث شيخ، اإلمام، ال هو ال
حديث  من  الخالل فقال: )إمام في زمانه رفيع القدر حافظ عالم بالحديث والرجال وصن  

سماعاً الشام مالم يصنفه أحد،  ما  عين وسمع منه بن م وكان عالماً بأحمد بن حنبل ويحيى 
تب  لي اك قال  نه و سمعتها م مة،  شبعة محك سائل م كثيرا وسمع من أبي عبد هللا خاصة م
غداد  لي بب اسمك على الجزء فكتبت اسمي بخطي على ظهر جزء المسائل واسم أبي ومن 

 .(3)وخرجت إلى مصر(

با زرعة الدمشقي،  قال عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن حواري أ أبيه: ذكر أحمد بن أبي ال
كان صدوقا  نا عنه، و فقال: هو شيخ الشباب، وقال أيضاً: كان رفيق أبي وكتب عنه وكتب
قدم على  يز، وت كر الحفاظ، وتم قال: صدوق، وجمع وصن ، وذا بي عنه، ف سئل أ ثقة، 

لى دمشق، أع لري إ هل ا قدم أ ما  سنده، ول بي زرعة، أقرانه، لمعرفته وعلو  لم أ جبهم ع
 .(4)فكّنوا صاحبهم الحافظ عبيد هللا بن عبد الكريم الرازي بكنيته

 

بي حىاتم )1) بن أ جر  والتعىديل ال في: ال ته مسىتوفاة  ظر ترجم قات الحنابلىة )267 /5(  تن  /1(، وطب
، وسىير أعىىالم 384/  8(، وثقىات ابىن حبىىان: 301 /17(، وتهىذيب الكمىال فىىي أسىماء الرجىىال )205

نبالء ط الرسالة ) سان311 /13ال يزان ) (، ول سامي رجال 464 /7الم شر  أ في  غاني األخيار  (، و م
ثار ) عاني اآل ساكر )201 /2م بن ع شق ال تاريخ دم سيوطي )ص: 141 /35(، و فاظ لل قات الح (، وطب

(، 347، وتقريىىب التهىىذيب )ص:  177/  2(، وشىىذرات الىىذهب: 772 /6(، وتىىاريخ اإلسىىالم )270
(، وبحىىث )أبىىو زرعىىة 1/10قيىىق شىىكر هللا قوجىىاني )ومقدمىىة تحقيىىق كتىىاب )التىىاريخ( ألبىىي زرعىىة تح

 .10ص  58الدمشقي الفقيه المؤرخ( للدكتور عبد الستار الحديثي مجلة كلية اآلداب جامعة بغداد ع
شكر 141 /35(  تاريخ دمشق البن عساكر )2) يق  تاريخ( ألبي زرعة تحق تاب )ال يق ك (، ومقدمة تحق

 (.1/20هللا قوجاني )
 (.301 /17ي أسماء الرجال )( تهذيب الكمال ف3)
 (.311 /13(، وسير أعالم النبالء )267 /5(  الجر  والتعديل البن أبي حاتم )4)
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 .(1)وقال عنه الحافظ ابن حجر: )ثقة حافظ(

 مؤلفاته:

عن  حث  صى الب نه استق جاني أ شكر هللا القو عة د.  بي زر تاريخ أل تاب ال قق ك كر مح ذ
 رزها ما يلي: ومن أب (2)مؤلفات أبي زرعة فوجدها خمسة وعشرين مؤلفاً 

، وكتىىاب )سىىيرة الرسىىول والخلفىىاء الراشىىدين(، وكتىىاب )الطبقىىات(، (3)كتىىاب )التىىاريخ( 
 .(4)وكتاب )التابعين من أهل الشام(، وكتاب )الفوائد المعللة(

 رحالته:

رحىىل أبىىو زرعىىة الدمشىىقي إلىىى بىىالد كثيىىرة لتحمىىل األحاديىىث كمىىا هىىو حىىال كثيىىر مىىن 
بردي ع غري  بن ت قال ا حدثين،  شيخ الم صار  ير حتى  تب الكث لبالد وك لى ا نه: )رحل إ
 .(5)الشام وإمام وقته، وكتب عنه خالئق(

في (6)ومن البالد التي رحل إليها: الشام والعراق والحجاز ومصر قي اإلمام أحمد  قد ل ، و
قاؤه باإلمام  غداد ول لى ب ته إ كون رحل قد ت بغداد عندما رحل إليها وأخذ عنه علماً كثيراً، و

بن 216سنة أحمد في  سليمان  عن  خذ  نه أ تاريخ أ به ال في كتا كر  ها، ألنه ذ ه أو قريباً من
 (.7)ه216داود الهاشمي في بغداد سنة 

 مشايخه:

ئة  غون ما هم يبل عة أن بي زر تاريخ أل تاب ال قق ك كر مح جداً ذ ير  عة كث بي زر شايخ أ م
 من أبرزهم:  (8)وخمسين شيخاً 

ساني، و بن عبد أبو مسهر عبد األعلى بن مسهر الغ براهيم  بل، وإ بن حن بن محمد  أحمد 
بن  يونس، وآدم ا بن  بن عبد هللا  لوهبي، وأحمد  لد ا بن خا هللا بن العالء بن زبر، وأحمد 
سى  بن مو سحاق  سي، وإ يد الفرادي بن يز براهيم  بن إ سحاق  ضر إ بي الن ياس، وأ بي إ أ

مان األنصاري، والحارث بن مسكين المصري، والحسن بن بشر البجلي الكوفي، و أبي الي
بن  حرب، وسليمان  بن  الحكم بن نافع البهراني الحمصي، وسعيد بن منصور، وسليمان 
كوان  بن ذ شير  بن ب داود الهاشمي، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي،وعبد هللا بن أحمد 
المقرئ، وعبد هللا بن جعفر الرقي، وعبد هللا بن الزبير الحميدي المكي، وأبي صالا عبد 

بن صا ياث، هللا  بن غ بن حفص  حيم، وعمر  براهيم د بن إ لرحمن  لا المصري، وعبد ا
 

 (.347(  تقريب التهذيب )ص: 1)
 (.1/51(  مقدمة كتاب التاريخ ألبي زرعة الدمشقي، بتحقيق: شكر هللا بن نعمة هللا القوجاني )2)
غة3) في مجمع الل مة هللا  (  قد طبع هذا التاريخ  بن نع شكر هللا  يق:  في مجلدين، بتحق ية بدمشق،  العرب

 م.1972القوجاني، وأصله رسالة ماجستير بكلية اآلداب ببغداد عام 
 ه 1423الكويت عام  –(  وهو مطبوع بتحقيق رجب بن عبد المقصود في مكتبة اإلمام الذهبي4)
 (.3/87(  النجوم الزاهرة )5)
 (.1/32ي زرعة الدمشقي، بتحقيق: شكر هللا بن نعمة هللا القوجاني )(  مقدمة كتاب التاريخ ألب6)
 (.1/38( المرجع السابق )7)
 (.1/31(  المرجع السابق )8)
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وأبي نعيم الفضل بن دكين، ونعيم بن حماد المروزي، وهشام بن عمار الدمشقي، وهوذة 
بن  لي، ويحيى  بن النضر الرم يد  بة الدمشقي، والول بن عت يد  كراوي، والول فة الب بن خلي

 .(1)وغيرهم كثيرصالا الوحاظي، ويزيد بن عبد ربه الجرجسي، 

 طالبه:

لى  بن المع مد  سوي، وأح قوب الف سنن، ويع صاحب ال ستاني  بو داود السج نه: أ حدث ع
بن  بو الحسن  لدرداء الصرفندي، وأ بي ا بن أ سحاق  بي داود، وإ بن أ القاضي، وأبو بكر 
قوب  بو يع حذلم، وأ بن  سن  بو الح باس األصم، وأ بو الع صاعد، وأ بن  يى  جوصا، ويح

ب لي  لق األذرعي، وع ني، وخ سم الطبرا بو القا حاوي، وأ فر الط بو جع قب، وأ بي الع ن أ
 .(2)كثير

 وفاته:

شقي  عة الدم بو زر عالى  -مات أ مه هللا ت هو  -رح هذا  مائتين،  مانين و حدى وث سنة إ  :
 .(3)القول الصحيا في وفاته كما قال الذهبي: )وغلط من قال سنة ثمانين(

 

 

 (.311 /13(، وسير أعالم النبالء )301 /17(  تهذيب الكمال في أسماء الرجال )1)
 (  المرجعين السابقين.2)
 (.311 /13(  سير أعالم النبالء )3)
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 المطلب األول

 في الوضوء والغسل، وهل تعاد الصالة عند تركهما؟حكم المضمضة واالستنشاق 
 نص الرواية عن أبي زرعة الدمشقي:

ضوء  في الو شاق  ضة واالستن عن المضم بد هللاَّ  با ع سألت أ شقي:  عة الدم بو زر قال أ
، ُنعيىد لهمىا  ما فىي الوضىوء والجنابىة واحىد  بة واحىد  نعيىد لهمىا الصىالة؟ فقىال: ه والجنا

 .(1)؟ قال: نعم -  -ما عن النبي الصالة. قلت: لما ذكر فيه
 

 الروايات في المسألة:

 ورد عن اإلمام أحمد عدة روايات في هذه المسألة:

أن المضمضىىة واالستنشىىاق واجبىىان فىىي الوضىىوء والغسىىل وتعىىاد الصىىالة إذا  األولىى :
 تركهما، وهذا ما تفيده رواية أبي زرعة.

ترك بي عمن  سألت أ سياً حتى  وجاء في رواية ابنه عبد هللا: ) شاق نا المضمضة واالستن
يد  شق ويع قال: يتمضمو ويستن صالة  في ال هو  كر و صلى أو ذ ما  عد  كر ب ثم ذ صلى 

 (.2)الصالة، وإن كان في صالة انصر  فتوضأ وتمضمو واستنشق(

ضة  يد المضم شاق يع ضة واالستن ترك المضم قال إذا  صالا: )و نه  ية اب في روا جاء  و
 (.3)واالستنشاق ويعيد الصالة(

 أن المضمضة واالستنشاق ليست بفرو. الثانية:

قال:  شاق فريضة؟  جاء في رواية أبي داود : ) سمعت أحمد سئل عن المضمضة واالستن
 (4)ال أقول فريضة إال ما في الكتاب(

 التفريق بين المضمضة واالستنشاق، فاالستنشاق واجب والمضمضة غير واجبة. الثالثة:

في قال في رواية الكوسج: )قلت: إ ذا نسي المضمضة واالستنشاق يعيد؟ قال: اإلمام أحمد 

يد  لك يع عد ذ هون، وإذا ب شاق والصالة، والمضمضة أ يد االستن االستنشاق يعجبني أن يع
الوضىوء والصىىالة، قىىال: والمضمضىىة واالستنشىىاق فىىي الوضىىوء والجنابىىة واحىىد، قىىال: 

 (.5)واالستنشاق أوكد إذا صلى ولم يستنشق يعيد الصالة(

 

 (.209 /5الفقه ) -(، والجامع لعلوم اإلمام أحمد 206 /1ات الحنابلة )( طبق1)
 .87 /1( مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه عبد هللا، 2)
 .338( مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه صالا، ص 3)
ستاني، ص 4) بي داود السج ية أ مد بروا مام أح سائل اإل قم  12(  م لوجهين 39،  38ر لروايتين وا . وا
(1/70.) 
مروزي الكوسج،  5) بن منصور ال سحاق  ية إ يه بروا بن راهو سحاق  ، 2/275( مسائل اإلمام أحمد وإ

 (.209 /5(، والجامع لعلوم اإلمام أحمد )59 /1والكافي في فقه اإلمام أحمد )
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 ذهب في هذه المسألة:الم

 أّن المضمضة واالستنشاق واجبان في الوضوء والغسل وتعاد الصالة إذا تركهما

قىىال المىىىرداوي فىىىي اإلنصىىا : )وهمىىىا واجبىىىان فىىي الطهىىىارتين يعنىىىي: المضمضىىىة 
 .(1)واالستنشاق، وهذا المذهب مطلقاً، وعليه األصحاب(

 

 حجة المذهب: 

عالى:  -1 و﴿قول هللا ت ئىَِدة: اآلية:  ﴾َهُكمۡ فَٱۡغِسُلواْ وُجُُ في 6)الَما خالن  ما دا (، وه

 .(2)حد الوجه.. فيدخالن في عموم اآلية
 

المضمضىىة »قىال:   - -: أن رسىىول هللا  -رضىىي هللا عنهىا  -مىا روت عائشىة  -2
 .(3)«واالستنشاق من الوضوء الذي ال بد منه

نا رسول هللا  -رضي هللا عنه  -وعن أبي هريرة  -3 مضمضة بال -  -قال: " أمر
 .)4(واالستنشاق"

 . )5(«إذا توضأت فمضمو» -رضي هللا عنه  -حديث لقيط بن صبرة  -4

 . (6)«من توضأ فليستنثر: » - -قول النبي  -5

 

مرداوي )1) خال  لل من ال لراجا  فة ا في معر صا   هى اإلرادات 152 /1(  اإلن شر  منت ظر:  (، وين
 (.96 /1كشا  القناع عن متن اإلقناع )(، و 55 /1)
مد )2) مام أح قه اإل في ف كافي  مة )59 /1( ال بن قدا ني ال متن 88 /1(، والمغ لى  ير ع شر  الكب (، وال

 (127 /1المقنع )
سننه )239( رقم 87 /1(  رواه البيهقي في السنن الكبرى )3) في  ،  275( رقم 144 /1، و الدارقطني 

 وصّوبا إرساله
 (144 /1وزي: )في هذا الحديث مقال( انظر: التحقيق في مسائل الخال  )قال ابن الج

بي هريرة  ما  -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن حديث عائشة وحديث أ كره :   -رضي هللا عنه اآلتي ذ
ظاهر  ضده  خرى أو ع هة أ من ج سل  سل إذا أر سلين، والمر سندين ومر حديثين م هذين ال قد روي  )و

صار  سنة  قرآن أو ال ية ال بن تيم مدة ال شر  الع ظر:  كذلك( ان هو  قا و هارة )ص:  -حجة وفا تاب الط ك
179) 

 (.20 /1وقوى الحافظ ابن حجر إرساله ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية )
( رقىىم 208 /1، و الىىدارقطني فىىي سىىننه ) 238( رقىىم 86 /1(  رواه البيهقىىي فىىي السىىنن الكبىىرى )4)

ية 100 /1ة األحكام )، وضعفه النووي في خالص415 ظر: الدرا بن حجر إرساله، ين حافظ ا قّوى ال ( و
 (.19 /1في تخريج أحاديث الهداية )

، وصىىححه 144( رقىىم 101 /1(  رواه أبىىو داود فىىي سىىننه، كتىىاب الطهىىارة، بىىاب فىىي االسىىتنثار، )5)
 األلباني في تعليقه على السنن. 

باب اإل6) تاب الطهارة،  في صحيحه، ك في االستنثار واالستجمار، )(  رواه مسلم  تار  ( رقم 212 /1ي
22 - (237.) 
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اسىىتنثروا مىىرتين بىىالغتين أو »مرفوعىىا  -رضىىي هللا عنىىه  -وعىىن ابىىن عبىىاس -6
 .(1)«ثالثاً 

سول هللا  -7 ضوء ر ص  و من و كل  نه تمضىمو  -  -وألن  كر أ صياً، ذ مستق
كون  صلا أن ي له ي ما؛ ألن فع تدل على وجوبه ما  ته عليه شق، ومداوم واستن

 .(2)بيانا وتفصيال للوضوء المأمور به في كتاب هللا

 مقارنة الرواية عن أبي زرعة بالمذهب:

مذهب  يه ال ستقر عل ما ا مع  فق  سابق ذكرها يتوا ما جاء في رواية أبي زرعة الدمشقي ال
 في هذه المسألة.

 

 

 

جه 141( رقم 98 /1(  رواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في االستنثار، )1) بن ما ، ورواه ا
، 408( رقىىم 263 /1فىي سىننه ، أبىواب الطهىارة وسىننها، بىاب المبالغىة فىي االستنشىاق واالسىتنثار، )

 ، وقوى إسناده األلباني في تعليقه على السنن.2011( رقم 460 /3مسنده )ورواه اإلمام أحمد في 
 (.127 /1(، والشر  الكبير على متن المقنع )88 /1( المغني البن قدامة )2)
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 نيالمطلب الثا

 هل البسملة آية من الفاتحة؟
 نص رواية أبي زرعة الدمشقي:

ما روى  (1)نقل أبو زرعة الدمشقي وأحمد بن إبراهيم الكوفي ها؛ ل حدى آيات عنه: البسملة إ
قال:  -  -عن النبي  -رضي هللا عنه  -أبو هريرة ّنه  ها » أ حدى آيات يات، إ سبع آ الحمد 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحي  (3).(2) « مِ ِمۡسِب ٱَّلله
 الروايات في هذه المسألة:

 روايتان في هذه المسألة: -رحمه هللا  -جاء عن اإلمام 

 .(4): أن البسملة آية من الفاتحة، وهذا ما تفيده رواية أبي زرعة السابقةاألول 

 .(5)أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهذه رواية أكثر أصحاب اإلمام أحمد عنه الثانية:

 

قل 1) في المقصد األرشد: )نا لا  بن مف قال ا شياء ،  عن اإلمام أحمد أ قل  كوفي: ن (  أحمد بن إبراهيم ال
في صالته  الرواية الغريبة عن أحمد له عا  بل: إن د بن حن قال أحمد  قال:  شاء  ما  أن يدعو في صالته ب

ئه  من دعا كون  بحوائجه أرجو، وهذا محمول على ما إذا دعا بمصالا دينه يوضحه ما نقله حنبل أن ال ي
 رغبة في الدنيا(، ولم أجد في ترجمته إال هذا.

سهيل 72 /1(، المقصد األرشد )121(، مناقب اإلمام أحمد )ص: 22 /1ينظر: طبقات الحنابلة )  ( ، ت
 (.145 /1السابلة لمريد معرفة الحنابلة )

 ( لم أجده بهذا اللفظ. 2)
مان ) شعب اإلي في  قي  ما رواه البيه له  بي هريرة  2120( رقم 16 /4وأقرب ما وجدته  عن أ سنده   -ب

ََّمدلل﴿: " قال: قال رسول هللا   -رضي هللا عنه  لٱلَََٰ ُ لللَِّد للَب ٱ هن ﴾ينَلٱلَحمد يات أول نلل﴿سبع آ لٱلَِّد للٱلدِمَٰمََ ِل بلسد
ِلل ي سننه ) ﴾ ٱلدِمَٰل في   312 /1وهي السبع المثاني، وهي فاتحة الكتاب وهي أم القرآن"، ورواه الدارقطني 

ير )36حديث  خيص الحب في التل قات 573 /1( بنحوه ، قال الحافظ ابن حجر  له ث هذا اإلسناد رجا (: )و
من وصحا غير واحد من األئمة  جوزي  وقفه على رفعه، وأعله ابن القطان بهذا التردد، وتكلم فيه ابن ال

في  نه  فه لك نو  وق كان  يه، وإن  ما تقو له م نو   عة  كن متاب أجل عبد الحميد بن جعفر فإن فيه مقاال، ول
 حكم المرفوع إذ ال مدخل لالجتهاد في عد آي القرآن(.

 (.118 /6الفقه ) -م اإلمام أحمد ، والجامع لعلو118 /1( الروايتين والوجهين" 3)
( وذهىب إليىىه أبىىو عبىىد هللا ابىىن بطىىة، وأبىىو حفىص ، ينظىىر:  المسىىائل الفقهيىىة مىىن كتىىاب الىىروايتين 4)

ية 347 /1(، والمغني البن قدامة )118 /1والوجهين ) صفة الصالة )ص:  -(، وشر  العمدة البن تيم
124.) 
لوجهين" 5) ني ال117 /1( الروايتين وا مة )، و المغ فروع )347 /1بن قدا فروع وتصحيا ال  /2(، وال

171.) 
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في سورة( جاء  كل  في  لرحيم  لرحمن ا سم هللا ا قرأ بب مد: ي قال أح سج : ) ية الكو ، (1)روا
 (2)وبمثلها رواية ابنه صالا

قول الرجل:  قول: ي بي ي سمعت أ ِ ٱلُرهِنَٰمۡح ٱلُرهِحيمِ ﴿وفي رواية عبد هللا: ) في  ﴾ِمۡسِب ٱَّلله

سورة أول كل سورة قيل ألبي: الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وهو في الصالة فإذا  تتا  فرغ اف

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ﴿أخرى يقرأ   .(3)؟ قال: نعم وال يجهر بها( ﴾ِمۡسِب ٱَّلله

 المذهب في هذه المسألة:

حة وهو  من الفات ست  لرحيم ولي لرحمن ا قال المرداوي في اإلنصا  ) ثم يقول: بسم هللا ا
 .(4)المذهب، وعليه جماهير األصحاب(

شر  الع في  ية  بن تيم قال ا مة األصحاب، و هي الصحيحة عند عا ية  مدة: ) وهذه الروا
 .(5)وهي الغالب على كالم أحمد(

 حجة المذهب: 

يرة  بو هر نه  -ما رواه أ سول هللا   -رضي هللا ع سمعت ر قول:  -  -قال:  قال هللا »ي
بد  قال: الع فإذا  سأل،  ما  بدي  صفين، ولع بدي ن بين ع ني و صالة بي سمت ال جل: ق عز و

﴿ ِ ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ ٱۡلَۡمُد َّلِله قال هللا:  ﴾ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ﴿قال هللا: حمدني عبدي، وإذا قال:  ﴾ َرب 

ِينِ  ﴿أثنى علي عبدي، وإذا قال:  وقال مرة فّوو -قال هللا: مجدني عبدي ل﴾َمَٰلِِك يَۡوِم ٱل 

ما قال: هذا  ﴾إِيهاَك نَۡعُبُد ِإَويهاَك نَۡستَِعيُ ﴿فإذا قال:  -إلّي عبدي بيني وبين عبدي، فلعبدي 

قال  تَِ يَم ﴿سأل، وإذا  ََٰل ٱۡلُمسُُۡ ََ ِ ۡ ِ  ٦ٱهُُِۡداَا ٱلُُِّ 
ۡيِرۡم غَُُ ََ َهلَُُ ۡنَعمُُۡ

َ
ِيَُُن ع ِه ََٰل ٱ ََ صُُِ

ٓال ِيَ   .)6(«قال: هؤالء لعبدي، ولعبدي ما سأل﴾ٱۡلَمۡغُضوِب َهلَۡيِرۡم َوََل ٱلضه

 

 (.535 /2( مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويه )1)
 (.479 /1( مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالا )2)
 (.76( مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبد هللا )ص: 3)
مرداوي )4) صا  لل ناع )48 /2( اإلن شا  الق ية 335 /1( ، وك شر  غا في  هى  لي الن لب أو (، مطا

 (.427 /1المنتهى )
 (.125صفة الصالة )ص:  -( شر  العمدة البن تيمية 5)
عة ..، )6) كل رك في  حة  قراءة الفات باب وجوب  (، 296 /1(  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة، 

 (.395) - 38رقم 
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 :(1)ووجه الداللة فيه من أوجه

هي   -رضي هللا عنه  -أن أبا هريرة  أحدها: تاب  هم أن أم الك قد ف حديث، و هو راوي ال
ما  ضع   هذا ي باآلخر، و حديثين  حد ال سر أ هذا ف ها ول لى آخر عالمين، إ مد هلل رب ال الح

 روي عنه بخالفه.

مراد  الثاني: كر غيرها؛ ألن ال ما ذ سمة، ك أنها لو كانت منها أو هي واجبة لذكرها في الق
 ة في الصالة.بالصالة: القراءة الواجب

لو  الثالث: ها، ف شير إلي ية، وجعل ي كل آ أن القسمة باعتبار اآليات؛ ألنه وق  على رأس 
 كانت البسملة فيها لكان الذي هلل أربع آيات ونصفا، والذي للعبد اثنتين ونصفا.

سورة  -1 يات ال بين آ فرق  فإن ال ها،  وألنها لو كانت من الفاتحة لكانت السنة الجهر ب
 س، بخال  ما ليس من السورة وإنما نزل ألجلها.بعيد عن القيا

من  -2 سورة  ها  سور؛ ألن سائر ال من أول  نت  حة لكا من أول الفات نت  لو كا ها  وألن
 السور.

بع  -3 نت أر ها لكا نت من لو كا يات، و ثالث آ كوثر  لى أن ال عون ع ناس مجم وألن ال
 آيات.

ور، وألن الصىىحابة والتىىابعين وسىىائر األمىىة يسىىمون حىىرو  الهجىىاء فىىواتا السىى -4
سور  من ال ية  سملة أول آ نت الب لو كا سور، و ئل ال والحرو  المقطعة في أوا

 لما صّا.

وألن الصىحابة رضىىوان هللا علىيهم كتبوهىىا فىي المصىىح  سىطرا مفصىىوال عىىن  -5
 .(2)السورة ولو كانت منها لخلطوها في سائر آياتها كغيرها 

 حجة رواية أبي زرعة:

في الصالة   - -ول هللا أن رس  -رضي هللا عنه  -حديث أم سلمة  -1 ِ  ﴿قرأ  ِمۡسِب ٱَّلله
ِ ٱۡلَعَٰلَِميَ ﴿ فعدها آية، و ﴾ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ِ َرب   (.3)آيتين ﴾ٱۡلَۡمُد َّلِله

 

 

 (.129ن تيمية في شر  العمدة )ص: ( ذكرها اب1)
 (.124صفة الصالة )ص:  -(، وشر  العمدة البن تيمية 347 /1نظر: المغني البن قدامة )(  ا2)
(، و 232 /1، والحىىاكم فىىي المسىىتدرك )493( رقىىم 248 /1( رواه  ابىىن خزيمىىة فىىي صىىحيحه ) 3)

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم ﴿البيهقي في الكبرى، كتاب الصالة، باب: الدليل على أن  حة  آية  ﴾ِمۡسِب ٱَّلله من الفات تامة 

ير )44 /2) به 496 /1(، قال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكب شذ  كر  هذا خبر من لت:  (: ) ق
في إرواء  باني  تروك( وصححه األل يره: م سائي وغ قال الن كذاب، و عين وغيره:  بن م قال ا قد  عمر، و

 (.59 /2الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )
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ِ ﴿ : »- -قال: قال رسول هللا   -رضي هللا عنه  -حديث أبي هريرة  -2 ِ َرب  ٱۡلَمُُۡد َّلِله
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب﴿سبع آيات أولهن  ﴾ٱۡلَعَٰلَِميَ  حة  ﴾ ٱَّلله وهي السبع المثاني، وهي فات

 (.1)«الكتاب وهي أم القرآن

بن قدامة:)وحديث  -رضي هللا عنه  -بأنه موقو  على أبي هريرة  وأجيب عنه: قال ا  ،
عن  فر،  بن جع يد  أبي هريرة موقو  عليه، فإنه من رواية أبي بكر الحنفي عن عبد الحم

عه  نو  بن أبي يدل على أن رف فه، وهذا  حاً فوق يه نو كر: راجعت ف بو ب بالل، قال: قال أ
 (.2)كان وهما من عبد الحميد(

 (.3)وسبق كالم الحافظ ابن حجر عن ذلك 

 (.4)وألن الصحابة أثبتوها في المصاح  فيما جمعوا من القرآن، فدل على أنها منها -3

في أ في المصاح   ها  بات الصحابة ل ية وأجيب بأن إث ها آ ليالً على أن ليس د حة  ول الفات
 منها، إذ هذا الشأن في جميع السور ما عدا سورة براءة. 

سطرا  قال ابن قدامة: )وأما إثباتها بين السور في المصح ، فللفصل بينها، ولذلك أفردت 
 (.5)على حدتها(

 مقارنة الرواية عن أبي زرعة بالمذهب:

س بي زرعة الدمشقي ال في ما جاء في رواية أ مذهب  يه ال ستقر عل ما ا فارق  ابق ذكرها ي
 هذه المسألة، والراجا وهللا أعلم هو المذهب لقوة أدلته.

 

  .15( سبق تخريجه ص 1)
 (.348 /1( المغني البن قدامة )2)
 .15( ص 3)
 (.245 /1( الكافي في فقه اإلمام أحمد )4)
 (.348 /1( المغني البن قدامة )5)
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 المطلب الثالث

  -  -حكم صالة من ترك الّصالة على النبي 
 نص الرواية عن أبي زرعة الدمشقي:

بي  سي أن يصلي على الن قال أحمد: إذا ن ل  - -قال أبو زرعة الدمشقي:  عاد ف يس إن أ
 في نفسه منه شيء.

براهيم الحنظلي بن إ سحاق  عن إ بي  (1)قلت: بلغني  لم يصّل على الن من  قال:  نه   - -أ
 فصالته باطلة.

بي لى الن فإذا الصالة ع نت  ثم تبّي لك،  ّيب ذ نت أته قد ك قال:  في  - -ف ها  من ترك مر  ف أ
 .(2)الصالة أعاد الصالة

 الروايات في هذه المسألة:

 روايتان في هذه المسألة: -رحمه هللا  - جاء عن اإلمام أحمد

مروذي  --أن الصالة على النبي  األول : ها عنه ال في الصالة ليست واجبة. وهي ما نقل
بي ترك الصالة على الن : إن ابن راهويه يقول: لو أن رجاًل   - -قال: ) قيل ألبي عبد هللاَّ

قا هذا، و قول  ترئ أن أ ما أج قال:  صالته،  لت  شهد، بط هذا في الت خر:  في موضع آ ل 
 .(3)شذوذ(

عاد الصالة. وهذا  -  -أن الصالة على النبي  الثانية: ها أ من ترك في الصالة واجبة، ف
قولين ألحمد  خر ال هذا آ  -ما تفيده رواية أبي زرعة السابقة، ويتضا من نص الرواية أن 

 .(4)وأنه رجع عن القول األول الذي كان يقول به  -رحمه هللا 

 

يه ، 1) بابن راهو مروزي المعرو   قوب الحنظلي ال بو يع براهيم، أ (  إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إ
لورع،  كان أحد أئمة المسلمين، وعلما من أعالم الدين، اجتمع له الحديث، والفقه، والحفظ، والصدق، وا

سحاق،  من إ ئي أحفظ  ما ُر بو زرعة:  قال أ يرا ، و بالعراق نظ قال عنه اإلمام أحمد: ال أعلم إلسحاق 
غداد )238توفي سنة  تاريخ ب ظر:  لذهبي )3381( رقم 343 /6هى. ان تذكرة الحفاظ ل ( رقم 17 /2، و 

 (.191، طبقات الحفاظ للسيوطي )ص: 440
 /6، والجىىامع لعلىىوم اإلمىىام أحمىىد )129 /1، والىىروايتين والىىوجهين 891(  تهىىذيب األجوبىىة ص 2)

مة )587 /1(، وشر  الزركشي على مختصر الخرقي )175 ني البن قدا كافي 389 /1(، والمغ (، وال
 (.257 /1في فقه اإلمام أحمد )

جامع 389 /1لمغني البن قدامة )،وا129 /1(  نقلها عنه المروذي ، انظر: الروايتين والوجهين 3) ( وال
 (.175 /6الفقه ) -لعلوم اإلمام أحمد 

، و شىىر  129 /1، والىىروايتين والىىوجهين 891(  ينظىىر الىىروايتين فىىي : تهىىذيب األجوبىىة ص 4)
مة )587 /1الزركشي على مختصر الخرقي ) ني البن قدا قه اإلمام 389 /1(، و المغ في ف كافي  (، وال

 (.175 /6الفقه ) -(، والجامع لعلوم اإلمام أحمد 579 /1شر  الكبير )(، و ال257 /1أحمد )
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 ي هذه المسألة:المذهب ف

 .(1)في الصالة، فإن تركه أعاد الصالة -  -وجوب اإلتيان بالصالة على النبي 

 .(2)قال ابن قدامة: )وهي واجبة في صحيا المذهب(

 حجة المذهب:

عالى: -1 ِيَن ءَاَمُنواْ صَُ ﴿ قوله ت ِه يَُّرا ٱ
َ
أ ِّۚ َيَٰٓ  ٱنلهِب ِ

َ َوَمَلَٰٓئَِكتَُهۥ يَُِّلُّوَن لََعَ لُّواْ إِنه ٱَّلله
(، واألمر للوجوب وال موضع 65)األحزاب: اآلية:  ﴾َهلَۡيِه وََسل ُِمواْ تَۡسلِيًما

 .(3)أولى من الصالة -  -تجب فيه الصالة على النبي 

بن عجرة  -2 ني كعب  قال: لقي لى،  بي لي بن أ رضي هللا  -ما ورد عن عبد الرحمن 
لينىا، فقلنىا: يىىا خىىرج ع -  -، فقىال: أال أهىدي لىىك هديىة؟ إن النبىي  -عنىه 

لوا:  قال: " فقو يك؟  يك، فكي  نصلي عل سلم عل نا كي  ن قد علم رسول هللا، 
نك  براهيم، إ ما صليت على آل إ مد، ك هم صل على محمد، وعلى آل مح الل
ما باركت على آل  بارك على محمد، وعلى آل محمد، ك هم  حميد مجيد، الل

 .(4)إبراهيم، إنك حميد مجيد"

 بالمذهب:  مقارنة رواية أبي زرعة

مذهب  يه ال ستقر عل ما ا مع  فق  سابق ذكرها يتوا ما جاء في رواية أبي زرعة الدمشقي ال
 في هذه المسألة.

 

 (.388 /1(، و كشا  القناع )237 /1(  ينظر: منتهى اإلرادات )1)
 (.388 /1(  المغني البن قدامة )2)
 (.388 /1(  كشا  القناع )3)
بي 4) ، 6357( رقم 8/ 77،  )--( رواه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب الصالة على الن

بي  لى الن باب الصالة ع صالة،  تاب ال في صحيحه، ك سلم  شهد، ) - -وم عد الت قم 305 /1ب  - 66( ر
(406 .) 
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 المطلب الرابع

 حكم الحجامة للصائم
 نص الرواية عن أبي زرعة الدمشقي:

أفطر »(1)وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد هللاَّ قلت: تذهب إلى حديث ثوبان 
 ؟ قال: إليه أذهب.(2)«لمحجومالحاجم وا

 قلت: هو صحيا عندك؟

 .(4)أيًضا مثله (3)قال: هو صحيا، وحديث شداد بن أوس

 قلت: فإن احتجم رجل في شهر رمضان نهاًرا، تأمره باإلعادة؟

بي  ضي؟! والن لم ال يق نه، و بد م يوم ال لك ال بدل ذ ًما  ضي يو عم، يق قول:  - -قال: ن ي
 .(5)«أفطر الحاجم والمحجوم»

 الروايات في المسالة:

عّد  اتفقت الروايات عن اإلمام أحمد في هذه المسألة مع رواية أبي زرعة في أّن الحجامة ُت
 .(6)من مفسدات الصيام، وأن الصائم إذا احتجم أثناء صوم الفريضة فإنه يقضي ذلك اليوم

 

قال: -  -(  هو الصحابي الجليل ثوبان بن بجدد، أبو عبد هللا، مولى رسول هللاَّ 1) ، صحابّي مشهور، ي
ثم حمص، فخد -  -إنه من العرب ، اشتراه ثم أعتقه رسول هللاَّ  لة  لى الرم مه إلى أن مات، ثم تحول إ

 ومات بها سنة أربع وخمسين هجرية.
فة األصحاب ) في معر ستيعاب  ظر: اال صحابة )218 /1ين يز ال في تمي سد 527 /1(، واإلصابة  (، وأ

 (.296 /1الغابة )
سنده )2) في م مد  مام أح قم 54 /37(  رواه اإل صوم،22371( ر تاب ال سننه، ك في  بو داود  باب  ، وأ

مة 2367( رقم 46 /4الصائم يحتجم، ) في الحجا جاء  ما  باب  بواب الصيام،  سننه، أ في  جه  بن ما ، وا
لى 1680( رقم 584 /2للصائم، ) قه ع في تعلي باني  خاري، وصححه األل ، وصححه اإلمام أحمد، والب
 السنن.

ب3) بن ثا خي حسان  بن أ نذر ا بن الم بت  بن ثا بن أوس  شداد  ت األنصاري،أبو (  هو الصحابي الجليل 
سطين  شام بناحية فل نزل ال لم والحلم،  تي الع من أو بن أوس م شداد  كان  بن الصامت:  يعلى، َقاَل عبادة 

 ومات بها سنة ثمان وخمسين.
 (.258 /3(، واإلصابة )355 /2(، وأسد الغابة )694 /2ينظر: االستيعاب )

سنده )4) في م بو 17112( رقم 335 /28( رواه اإلمام أحمد  باب ، وأ تاب الصوم،  سننه، ك في  داود 
ني -: وسألت محمًدا 362 /1(، قال الترمذي في "العلل الكبير" 2369( رقم )48 /4الصائم يحتجم، ) يع

ًضا:  -البخاري قال أي بن أوس، و شداد  حديث  عن هذا الحديث، فقال: ليس في هذا الباب شيء أصا من 
قه وهكذا ذكروا عن علي بن المديني أنه قال: حديث شدا في تعلي باني  بان صحيحان، وصححه األل د وثو

 على السنن.
 (.437 /7الفقه ) -، والجامع لعلوم اإلمام أحمد 76 – 75 /2(  طبقات الحنابلة" 5)
نه عبد هللا، )6) ية اب فروع )2/622(  مسائل اإلمام أحمد بروا فروع وتصحيا ال شر  7 /5(، وال (، و 

 (.437 /7الفقه ) -الجامع لعلوم اإلمام أحمد (، و570 /2الزركشي على مختصر الخرقي )
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ضان ، ف في رم حتجم  صائم ي عن ال بي  سألت أ قال: ) بدهللا  نه ع ية اب في روا قال: جاء 
 (.1)يفطر(، وقال أيضاً: )سمعت أبي يقول: الصائم ال يحتجم، فإن احتجم أعاد يوما مكانه(

ما  ضي يو قال: يق ضان؟  في رم حتجم  من ا مد ع سألت أح بي داود: ) ية أ في روا جاء  و
 (.2)مكانه(

في رمضان  ما  قال: أ حتجم؟  صائم ي لت : ال با عبد هللا ق سألت أ حرب: ) ية  وجاء في روا
لت: فأحب إلي أال كن فريضة، ق لم ي حتجم إذا  شاء ا فإن  في غير رمضان  ما   يحتجم، وأ

 (.3)فإن احتجم في رمضان يكفّر أو يقضي يوما؟ قال: يقضي يوما مكانه وال يكفّر(

 المذهب في المسألة:

طر  مة يف مة: )الحجا بن قدا المذهب عند الحنابلة هو أن الصائم إذا احتجم فإنه يفطر، قال ا
 .(4)حجوم(بها الحاجم والم

يه  ما، وعل مذهب فيه هذا ال سد صومه.  حتجم(، ف وقال في اإلنصا : )قوله )أو حجم أو ا
 .(5)جماهير األصحاب، ونص عليه، وهو من المفردات(

 حجة المذهب:

تى على رجل  - -أن رسول هللا » :  -رضي هللا عنه  -حديث شداد بن أوس  -1 أ
قال:  وهو بالبقيع، وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي، لثمان من رمضان ف عشرة خلت 

 .(6)«أفطر الحاجم والمحجوم»

 .(7)بمثله  -رضي هللا عنه  -حديث ثوبان  -2

عن اإلمام أحمد   -3 ياس  هذا الق قيء عمداً ، وجاء  في  -رحمه هللا  -القياس على ال : ف
ما  عاد يو حتجم أ فإن ا حتجم،  صائم ال ي قول: ال بي ي سمعت أ قال:  رواية ابنه عبد هللا 

فإن أ نه  مة مكا فأمر الحجا يد.  قال: يع فإن  يأ؟  قول إن تق ما ت له:  قال  سان ي كره إن ن
 .(8)والمتقيء عامدا في معنى واحد: لم يأكال شيئاً وإنما أخرجا

من العلماء من جعل الفطر بالحجامة تعبدي غير معقول المعنى، فُيْقصر الحكم على   -4
طر بالحج ية: أن الف بن تيم شيخ اإلسالم ا تار  لنص، واخ نى، مورد ا قول المع مة مع ا

من  شيء  سبق  جاز أن ي ووجه ذلك: أن الحاجم إذا امتص المحجم بعد شرط العضو؛ 

 

 (.2/622( مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه عبد هللا، ) 1)
 (.130( مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود )ص:  2)
 (.1/393( مسائل اإلمام أحمد برواية حرب الكرماني ) 3)
 (.120 /3( المغني )4)
(، و كشىىا  482 /1(، و شىىر  منتهىى اإلرادات )24 /3( وانظىىر: المبىدع )302 /3(  اإلنصىا  )5)

 (.319 /2القناع )
 . 21( سبق تخريجه: ص 6)
 .21( سبق تخريجه: ص 7)
 (.434 /7الفقه ) -(، والجامع لعلوم اإلمام أحمد 2/622(  مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه عبد هللا، )8)
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ها؛  ظاهرة مقام مت المظنة ال الدم إلى حلقه وال يشعر به، والحكمة إذا كانت خفية؛ أقي
 (1)كالنوم مع الحدث 

ء ونحوه وأما المحجوم؛ فللضع  الحاصل له بخروج الدم باالحتجام، كالجماع واالستقا
(2) 

 مقارنة الرواية عن أبي زرعة بالمذهب:

 ما جاء في رواية أبي زرعة الدمشقي السابق ذكرها يتوافق مع المذهب في هذه المسألة.

 

 

 

 

 (.455 /1كتاب الصيام ) -( شر  العمدة البن تيمية  1)
 (.554 /1( ينظر: الدالئل واإلشارات على أخصر المختصرات ) 2)
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 المطلب الخامس

 حكم صيام المرأة للنذر من غير إذن زوجها
 نص الرواية عن أبي زرعة الدمشقي:

 .(1)المرأة تصوم النذر بال إذن زوجها نقل أبو زرعة الدمشقي عن اإلمام أحمد : أن

 الروايات في المسألة:

 لم أجد روايات عن اإلمام أحمد في هذه المسألة غير رواية أبي زرعة.

 المذهب في المسألة:

كان  ظاهر المذهب أن صوم المرأة للنذر ال يشترط فيه إذن الزوج، قال في المغني: )وإن 
ليس صوماً منذوراً معلقاً بوقت معين، فقا نه  نص على أ قة؛ ألن أحمد  ل القاضي: لها النف

 .(2)له منعها(

في  وقال في الفروع عند الحديث عن مسألة اعتكا  المرأة والعبد بال إذن الزوج والسيد )
منتهىىى الغايىىة: ال يمنعىىان مىىن اعتكىىا  منىىذور، كروايىىة فىىي المىىرأة فىىي صىىوم وحىىج 

 .(3)منذورين(

عاً وزوجها وهو المفهوم من كالم األصحاب في اش تراط إذن الزوج في صيام المرأة تطو
 .(4)حاضر

 حجة المذهب:

بي هريرة  -1 بي  -رضي هللا عنه  -حديث أ يه وسلم-عن الن قال: -صلى هللا عل ال » :  
  (5)«تصوم المرأة وبعلها شاهد إال بإذنه غير رمضان

 

الفقه  -( والجامع لعلوم اإلمام أحمد 381 /9(، واإلنصا  )159 /7(، والمبدع )301 /9(  الفروع )1)
(7/ 463.) 

قة  عن نف حديث  قات عند ال تاب النف في ك مالحظة: كل من أورد هذه الرواية عن أبي زرعة إنما أوردها 
 إذا صامت أو حجت نذراً هل تجب نفقتها على الزوج أم تسقط نفقتها. المرأة
 (. 381 /9(، واإلنصا  )159 /7(، وانظر المبدع )231 /8(  المغني البن قدامة )2)
 (.134 /5(  الفروع وتصحيا الفروع )3)
 (.381 /9(، واإلنصا  )159 /7(، وينظر المبدع )231 /8(  المغني البن قدامة )4)
ير إذن زوجها )(  ه5) مرأة تصوم بغ باب ال تاب الصوم ،  سننه ك رقم  118 /4ذه رواية أبي داود في 

خاري 2458 نه" رواه الب شاهد إال بإذ ها  مرأة وبعل فظ " ال تصوم ال في الصحيحين بل حديث  ( ، وجاء ال
بإذن زوجها تطوعا ) مرأة  باب صوم ال كا ،  تاب الن في 5192رقم  30 /7في صحيحه، ك سلم  ( ، وم

 ( 1026رقم  711 /2حيحه، كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مواله ، )ص
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 وجه الداللة:

بإذن زوجها، أما صيام  أن الحديث دل على أنه ال يجوز للمرأة صوم التطوع إال 
 (1)رمضان فال يشترط إذنه، ويلحق به الصوم الواجب كالنذر المعين 

قال ابن بطال في شرحه لصحيا البخاري: ) قال المهلب: هذا الصوم المنهي عنه المرأة 
إال بإذن زوجها هو صوم التطوع عند العلماء، كما ترجم به البخاري؛ إلجماعهم على أن 

 (2)يمنعها من أداء الفرائو الالزمة لها(  الزوج ليس له أن

، فال يترك  وقال القاضي عياو: ) هذا في التطوع؛ ألن حق زوجها عليها واجب 
 (3)الواجب للنفل(

 (4)وقال: )وهذا أصل في الباب، ومحمول على ما لم يتعين عليها فرو صومه(  

 (5)التطوع بالخير(وقال ابن الملقن : ) وفيه: أن حقوق الزوج آكد على المرأة من 

صلى هللا عليه  -قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -وعليه يحمل حديث أبي سعيد 
 (6)«ال تصوم امرأة إال بإذن زوجها» -وسلم 

 مقارنة الرواية عن أبي زرعة بالمذهب:

 ما جاء في رواية أبي زرعة الدمشقي السابق ذكرها يتوافق مع المذهب في هذه المسألة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.224 /10( المنهل العذب المورود شر  سنن أبي داود )1)
 (.315 /7( شر  صحيا البخاري البن بطال )2)
 (.553 /3( إكمال المعلم بفوائد مسلم )3)
 (.103 /4( إكمال المعلم بفوائد مسلم )4)
 (.12 /25شر  الجامع الصحيا )( التوضيا ل5)
( 2459رقم  119 /4( رواه أبو داود في سننه كتاب الصوم ، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها ) 6)

رقم  645 /2ورواه ابن ماجة في سننه، أبواب الصيام، باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها )
 (، ، بلفظ " نهى النساء أن يصمن إال بإذن أزواجهن" 1762

(، 153 /5( ، وصححه الحافظ ابن حجر في اإلصابة )1/436الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي )و
 (65 /7واأللباني في إرواء الغليل )
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 المطلب السادس

 هل يجوز للمحرم أن يراجع زوجته؟
 

 نص الرواية عن أبي زرعة الدمشقي:

 وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد هللاَّ عن المحرم ُيراجع زوجته؟

 .(1)قال: ال. قُْلُت: فإنه يخا  أن تنقضي العدة، قبل أن يحل؟ قال: فما الحيلة ؟!

 الروايات في المسألة:

 روايتان في هذه المسألة:  -رحمه هللا  -ام أحمد جاء عن اإلم

 .(2)أن المحرم ال يجوز له أن يراجع زوجته، وهذه رواية أبي زرعة وغيره األول :

 (.3)جاء في رواية الكوسج : )قلت: المحرم يراجع امرأته؟ قال: ال، هذا عندي تزويج(

 .(4)الثانية: ال بأس للمحرم أن يراجع امرأته

ية  في روا لك جاء  ها طالقا يم ته إذا طلق جع المحرم امرأ بأس أن يرا عبدهللا عنه: ) وال 
 (.5)الرجعة راجعها(

 المذهب في المسألة:

هذه  ير : ) و شر  الكب في ال قال  مه،  حال إحرا ته  جع امرأ له أن يرا جوز  حرم ي أن الم
لرواي(6)الرواية هي الصحيحة إن شاء هللا تعالى( تين ، وقال المرداوي: في معرو ذكره ل

 .(7)في المسألة: )إحداهما: تبا ، وتصا، وهو المذهب(

 

 (.238 /8، الجامع لعلوم اإلمام أحمد ) 75 /2(  طبقات الحنابلة" 1)
مة )(، و المغني ال281 /1( ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )2) (، 313 /3بن قدا

 (.494 /3(، واإلنصا  )311 /3و الشر  الكبير )
 (.1683 /4( مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويه )3)
 /3(، و المغنىىي البىىن قدامىىة )281 /1(  ينظىىر: المسىىائل الفقهيىىة مىىن كتىىاب الىىروايتين والىىوجهين )4)

 (.147 /3بدع )(، و الم494 /3(، واإلنصا  )311 /3(، والشر  الكبير )313
 (.2/789( مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبد هللا )5)
 (.314 /3( الشر  الكبير )6)
 (.147 /3(، والمبدع )313 /3( ، وانظر: المغني البن قدامة )494 /3(  اإلنصا  )7)
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  حجة المذهب:
هر  - لي وال م لى و قر إ ما، وأن الرجعة ال تفت ألن الرجعية زوجة بدليل ثبوت اإلرث بينه

 وال رضا فارتجاعها ليس ابتداء ملك، وإنما هو إمساك كما قال تعالى: 
ۡو َس ُِحوُهنه بَِمۡعُروف   ِإَوَذا َطلهۡ ُتُم ٱلن َِسآءَ َفبَلَۡغنَ  ﴿

َ
ۡمِسُكوُهنه بَِمۡعُروٍف ع

َ
َجلَُرنه َفأ

َ
 ﴾ ع

 (. 231)سورة البقرة: اآلية: 

نت محظورة  - فرج، وإن كا ستحالال ل وألن الرجعة كانت مباحة، فارتجاعها ليس ا
 فمجرد إزالة الحظر ليس ممنوعا منه كتكفير المظاهر.

ما - نع، وإن عدم الحظر والم ست  وألن األصل  عة لي كا ، والرج سنة الن حظرت ال
 .(1)نكاحا وال في معناه فتبقى على األصل

 حجة رواية أبي زرعة:

لى  مة ع صارت محر قد ف صود بع فرج مق ستباحة  ما ا كال منه كا  ألن  لى الن ياس ع الق
 (.2)المحرم كالنكا 

فال  وأجيب عن ذلك: في األصل  حة لزوجها  ية مبا كون الرجع قوو ب ياس من هذا الق أن 
 (.3)ستباحة هناا

 مقارنة الرواية عن أبي زرعة بالمذهب:

في  مذهب  يه ال ستقر عل ما ا فارق  سابق ذكرها ي بي زرعة الدمشقي ال ما جاء في رواية أ
 هذه المسألة، والراجا وهللا أعلم هو المذهب لقوة أدلته، وضع  دليل الرواية الثانية.

 

 

 

 

 

 

حج ) -( شر  العمدة البن تيمية 1) ير )213 /2كتاب ال شر  الكب ظر: ال بدع )314 /3(، وان  /3(، والم
147.) 
 (.314 /3( الشر  الكبير على متن المقنع )2)
 (.154 /3(، وشر  الزركشي على مختصر الخرقي )314 /3( المغني البن قدامة )3)
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 المطلب السابع

 هل يثبت للجار حق الشُّفعة؟
 ص الرواية عن أبي زرعة الدمشقي:ن

حديث  في  عن الزهري  مر  ية مع بل: روا بن حن لي أحمد  قال  بو زرعة الدمشقي:  قال أ
 .(1)الشفعة: حسنة

جابر عن  سلمة  بي  رضي هللا  -ومقصوده بهذه الرواية: ما رواه معمر عن الزهري عن أ
ما جعل رسول هللا  -عنه  ع --قال إن فإذا وق سم  لم يق ما  شفعة في حدود وصرفت ال ت ال

 .(2)الطرق فال شفعة

في  حق  جار  ليس لل فتفيد هذه الرواية أن اإلمام أحمد يجعل الشفعة حقاً للشريك المخالط و
 الشفعة.

لك  في ذ ومما يوضا المقصود بهذه الرواية، ما جاء في رواية ابن هانئ عن اإلمام أحمد 
 ال شفعة إال للخليط. حيث قال: سألت أبا عبد هللا عن الشفعة؟ فقال: أنا أقول،

قرأت على أبي عبد هللا: هشيم، قال: أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد هللا 
: "الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها،  --، قال: قال رسول هللا   -رضي هللا عنه  -

 (3)وإن كان غائًبا، إذا كان طريقهما واحًدا" 

مل ليس الع بد هللا:  بو ع لي أ قال  جابر  ف حديث  قال  ليط. و شفعة إال للخ هذا، ال  لى   -ع
نه  سول هللا  -رضي هللا ع عل ر ما ج عت  --: "إن فإذا وق سم،  لم يق ما  كل  في  شفعة  ال

 .(4)الحدود، وصرفت الطرق فال شفعة". قال أبو عبد هللا: وبه آخذ

 

 (.572 /9الفقه ) -(، والجامع لعلوم اإلمام أحمد 44 /7(  التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )1)
 . 2213( رقم 79 /3البيوع، باب بيع الشريك من شريكه، ) (  رواه البخاري في صحيحه، كتاب2)

سنده )(  3) قم  155 /22رواه أحمد في م شفعة، )14253ر في ال باب  يوع،  تاب الب سننه، ك في  بو داود   /5(، وأ
ئب )3518رقم  377 شفعة للغا في ال جاء  ما  قم  44 /3(، والترمذي في سننه، أبواب األحكام، باب  (، 1369ر

(، وقال الترمذي : )حديث حسن 2494رقم  544 /3سننه، أبواب الشفعة، باب الشفعة بالجوار، )وابن ماجة في 
  (.596 /1غريب(، وصححه األلباني في صحيا الجامع الصغير وزيادته )

 .2/26( مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ، 4)
 : واختل  العلماء في ثبوت الشفعة في المنقول:  فائدة

والشافعية، والمذهب عند الحنابلة: إلى عدم ثبوتها في  -في الصحيا -فقهاء من الحنفية، والمالكية فذهب جمهور ال
 المنقول، واستدلوا بآخر حديث جابر حيث ذكرت فيه الحدود والطرق وهذا في الثابت ال في المنقول. 

في ال بت  شفعة تث لك واإلمام أحمد: أن ال قار، والقول الثاني وهو رواية عن اإلمام ما في الع بت  ما تث قوالت ك من
ما  قوالت ك شمل المن هذا ي سم..( و لم يق ما  كل  في  شفعة  واستدلوا بأول حديث جابر أيضاً حيث قال : )قضى بال

 يشمل العقار.
شرائع )93 /14تنظر المسألة في : المبسوط للسرخسي ) يب ال في ترت صنائع  بدائع ال صرة 28 /5(، و  (، و التب

هدات )(، و الم3309 /7للخمي ) ير )65 /3قدمات المم حاوي الكب شر  303 /7(، وال في  تاج  فة المح (، و تح
 (.140 /4(، و كشا  القناع )62 /5(، و المبدع في شر  المقنع )54 /6المنهاج )
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قةالروايات في المسألة: سألة متف هذه الم ية  الروايات الواردة عن اإلمام أحمد في  مع روا
 أبي زرعة في أن الشفعة حق للشريك المخالط وال تثبت للجار. 

شريك  هو لل نة  جاء في رواية ابنه عبد هللا: )سمعت أبي يقول: الشفعة يعني قول أهل المدي
سمعت  قال: ) شفعة (، و فال  ال يكون لغيره لحديث أبي سلمة عن جابر: إذا وقعت الحدود 

شريك واجبة؟ شفعة لل سئل: ال بي  شفعة  أ قال: ال عدة؟  شركاء  كانوا  فإن  يل:  عم، ق قال: ن
 (.1)بينهم، قال والجار ليست له شفعة(

كانوا  فإن  لت  عم، ق قال ن وجاء في رواية ابنه صالا: ) وسألته عن الشفعة للشريك واجبة 
 .(3)، ورواية ابن هانئ السابق ذكرها(2)شركاء عدة قال الشفعة بينهم(

في المذهب المذهب في المسألة:  قال  جار ،  شفعة لل شريك وال  شفعة لل عند الحنابلة أن ال
يه جماهير  مذهب. وعل يه. وهذا ال جاره ف شفعة ل فال  اإلنصا : ) فأما المقسوم المحدود: 

 .(4)األصحاب(

 حجة المذهب:

طرق، : »--قول النبي   -1 حدود، وصرفت ال عت ال فإذا وق سم،  لم يق ما  الشفعة في
 .(5)«فال شفعة

ت، فال شفعة فيها»: --قول النبي  -2  .(6)«إذا قسمت األرو، وُحدَّ

 مقارنة الرواية عن أبي زرعة بالمذهب:

في  مذهب  يه ال ستقر عل ما جاء في رواية أبي زرعة الدمشقي السابق ذكرها متفق مع ما ا
 هذه المسألة.

 

 (.3/954( مسائل اإلمام أحمد براوية ابنه عبد هللا ، ) 1)
 .(444 /1( مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالا ) 2)
 .2/26( مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ،  3)
 (.147 /3(، والمبدع )230 /5( ، وانظر: المغني البن قدامة )255 /6(  اإلنصا  )4)
 .2257( رقم 87 /3(  رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم، )5)
 ، وصححه األلباني.3515( رقم 375 /5شفعة ، )(  رواه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب ال6)
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 المطلب الثامن

 ختان من أسلم وهو كبير
 نص الرواية عن أبي زرعة الدمشقي:

 قال أبو زرعة الدمشقي: وسمعت أبا عبد هللا، وُسئل عن الكافر ُيسلم ويخا  الختان؟

هل البصرة  من أ ناس   سلم  بأس أن ال يختتن، أ فال  من الختان  يه  خا  عل قال: إن كان ُي

 .(1)فُختنوا فمات بعضهم

 الروايات في المسألة:

 ايات:في هذه المسألة ثالث رو  -رحمه هللا  -جاء عن اإلمام أحمد 

بأس أال  األول : فال  سه  خا  على نف فإذا  سه  أنه يجب عليه أن يختتن مالم يخ  على نف
 يختتن، وهو مفهوم رواية أبي زرعة. 

عم  قال: ن ير أيختتن؟  سلم وهو كب عن الرجل ي وجاء في رواية حرب: )سئل اإلمام أحمد 
 (.2)إال أن يخا  على نفسه الموت أو نحو ذلك(

 يه االختتان مطلقاً.أنه يجب عل الثانية:

قال ال  وهذا مفهوم رواية عبد هللا عنه قال ) سألت أبي عن الرجل إذا أسلم فقيل له اختتن 
 (.3)أفعل، فقال: ال صالة وال حجّ 

 أن االختتان سنة وال يجب.  الثالثة:

يه، فحسن،  قوي عل قال: إذا  سه؟  ختن نف عن الرجل ي هانئ: )وسئل  بن  ية ا في روا جاء 
 (.4)ة(وهي سنة حسن

 المذهب في المسألة:

 .(5)المذهب أنه يجب الختان ما لم يخ  على نفسه

 

 (.395 /13الفقه ) -، والجامع لعلوم اإلمام أحمد  75 /2(  طبقات الحنابلة 1)
 .1/113( مسائل اإلمام أحمد الفقهية رواية حرب الكرماني  2)
 .151 /1( مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه عبد هللا  3)
ب 4) ية ا بل روا بن حن مد  سائل أح هانئ )ص: ( م مد 417ن  مام أح لوم اإل جامع لع قه ) -(، وال  /13الف

391.) 
 /1(، والفىىروع وتصىىحيا الفىىروع )64 /1( ، وينظىىر: المغنىىي البىىن قدامىىة )124 /1(  اإلنصىىا  )5)

 (.82 /1(، والمبدع )156
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 حجة المذهب:

تت »قال:  --لما روى أبو هريرة أن النبي  -1 عدما أ اختتن إبراهيم خليل الرحمن ب
 .(1)«عليه ثمانون سنة

 .(2)«ألق عنك شعر الكفر، واختتن: »--قول النبي  -2

لوال أن ال -3 جب، ف عورة وا ستر ال تون أن  مة المخ تك حر جز ه لم ي جب  تان وا خ
 بالنظر إلى عورته من أجله.

 ألنه من شعار المسلمين، فكان واجباً، كسائر شعارهم. -4

سل  -5 نه؛ ألن الغ سقط ع تان  من الخ سه  لى نف خا  ع ير ف جل كب سلم ر ما إن أ وأ
 .(3)والوضوء وغيرهما يسقط إذا خا  على نفسه منه، فهذا أولى

 عة بالمذهب:مقارنة الرواية عن أبي زر

مذهب  يه ال ستقر عل ما ا مع  فق  سابق ذكرها يتوا ما جاء في رواية أبي زرعة الدمشقي ال
 في هذه المسألة.

 

خاري فىي صىحيحه، كتىاب أحاديىث األنبيىاء، بىاب قىول هللا تعىالى : ) واتخىذ هللا إبىر1) اهيم (  رواه الب
ليال(، ) قم 140 /4خ براهيم 3356( ر ضائل إ من ف باب  ضائل،  تاب الف صحيحه، ك في  سلم  ، ورواه م

 (2370) - 151( رقم 1839 /4الخليل عليه السالم، )
يؤمر بالغسل، )2) سلم ف باب الرجل ي تاب الطهارة،  ، 356( رقم 266 /1(  رواه أبو داود في سننه، ك

(: )فيىىه انقطىاع( ، وحسىىنه األلبىاني فىىي سلسىىلة 153 /4حبيىر )قىال الحىىافظ ابىن حجىىر فىي التلخىىيص ال
 (.1180 /6األحاديث الصحيحة )

 (.147 /3(، والمبدع )64 /1(  المغني البن قدامة )3)
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 الخاتمة

 في ختام هذا البحث أخلص إل  عدة نتائج:

سائل  -1 مد م مام أح عن اإل قل  قد ن فاظ و ماء الح من العل شقي  عة الدم بو زر كان أ
 ها.عديدة في العقائد والحديث والفقه وغير

يه  -عدد المسائل الفقهية التي رواها أبو زرعة عن اإلمام أحمد  -2 فت عل حسبما وق
 ثمان مسائل. -

مذهب  -3 ستقر ال ها ا تان من مذهب واثن في ال مدة  هي المعت ها صارت  ست مسائل من
 على خالفهما.

 أما التوصيات:

سائل اإلمام أحمد  جم   -رحمه هللا  -فأوصي طلبة العلم والباحثين باالهتمام بم ها علم  ففي
 غزير ويمتزج فيها الحديث بالفقه، مع طريقة فريدة في االستنباط واإلجابة عن السؤال.

 هذا وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم .1

ستار  .2 لة أبو زرعة الدمشقي الفقيه المؤرخ، للدكتور عبد ال في مج حث  حديثي، ب ال
 م .2002، عام 58كلية اآلداب جامعة بغداد عدد 

إرواء الغليىىل فىىي تخىىريج أحاديىىث منىىار السىىبيل، لمحمىىد ناصىىر الىىدين األلبىىاني،  .3
 ه.1405بيروت، الطبعة األولى عام  -المكتب اإلسالمي 

بن عبد  .4 بن محمد  بن عبد هللا  االستيعاب في معرفة األصحاب، أبو عمر يوس  
 هى.1412عام  1بيروت، ط  –النمري القرطبي، دار الجيل  البر

بن  .5 لدين ا أسد الغابة في معرفة الصحابة، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد عز ا
 هى1409بيروت،  –األثير الشيباني، دار الفكر 

ضل العسىقالني  .6 بو الف جر أ بن ح لي  مد بىن ع صحابة، أح يز ال في تمي صابة  اإل
 ه.1412الشافعي، دار الجيل، 

بن  .7 بن عياو  بن موسى  إكمال المعلم بفوائد صحيا مسلم، ألبي الفضل عياو 
 ه.1419عمرون اليحصبي السبتي، دار الوفاء، الطبعة األولى 

اإلنصا  في معرفة الراجا من الخال ، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان  .8
 ه.1415،  1بن أحمد المرداوي، دار هجر ، ط

يب .9 في ترت صنائع  مد  بدائع ال بن أح سعود  بن م كر  بو ب لدين، أ عالء ا شرائع، ل ال
 هى.1406: 2الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية، ط

التىىاريخ ، ألبىىي زرعىىة الدمشىىقي، بتحقيىىق: شىىكر هللا بىىن نعمىىة هللا القوجىىاني،  .10
ية بدمشق،  غة العرب عة مجمع الل غداد، طب وأصله رسالة ماجستير بكلية اآلداب بب

 ة وال تاريخ.في مجلدين، بدون طبع

ماز  .11 بن َقاْي مان  بن عث بن أحمد  بو عبد هللا محمد  تاريخ اإلسالم ، شمس الدين أ
 م.2003الذهبي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى، 

يب  .12 هدي الخط بن م مد  بن أح بت  بن ثا لي  بن ع مد  كر أح بو ب غداد، أ تاريخ ب
 ه.1422البغدادي،دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى، 

بابن عساكر،  تاريخ .13 بة هللا المعرو   بن ه بن الحسن  سم علي  بو القا دمشق، أ
 ه.1415دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

يق: د.  .14 باللخمي، تحق بو الحسن، المعرو   عي، أ مد الرب بن مح لي  التبصرة، لع
أحمىىد عبىىد الكىىريم، طبعىىة وزارة األوقىىا  والشىىؤون اإلسىىالمية بقطىىر، الطبعىىة 

 .ه1432األولى عام 

مي،   .15 بن حجر الهيت بن علي  بن محمد  هاج، ألحمد  تحفة المحتاج في شر  المن
 ه.1357حققه: لجنة من العلماء، المكتبة التجارية الكبرى، بدون طبعة عام 
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ماز  .16 بن َقاْي مان  بن عث مد  بن أح مد  بد هللا مح بو ع لدين أ شمس ا فاظ،  تذكرة الح
 هى.1419األولى، لبنان، الطبعة  -الذهبي، دار الكتب العلمية بيروت

لي  .17 مين الحنب تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة، صالا عبد العزيز علي آل عثي
 هى.1421، 1النجدي، مؤسسة الرسالة، ط

تقريىىب التهىىذيب ، أبىىو الفضىىل أحمىىد بىىن علىىي بىىن محمىىد بىىن أحمىىد بىىن حجىىر  .18
 هى.1406سوريا، الطبعة األولى،  –العسقالني، دار الرشيد 

ي تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، أبو الفضل أحمد بن علي التلخيص الحبير ف .19
بىىن محمىىد بىىن أحمىىد بىىن حجىىر العسىىقالني، دار الكتىىب العلميىىة، الطبعىىة األولىىى 

 هى.1419

بن  .20 بن عبد هللا  بو عمر يوس   التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، أ
مري القرطبي، وزارة عموم األ شؤون محمد بن عبد البر بن عاصم الن قا  وال و

 هى.1387المغرب،  –اإلسالمية 

غدادي  .21 مروان الب بن  لي  بن ع مد  بن حا بد هللا الحسن  بو ع بة، أ هذيب األجو ت
 ه.1408الحنبلي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، الطبعة األولى 

بو  .22 س ، أ بن يو لرحمن  بد ا بن ع س   جال، يو سماء الر في أ مال  هذيب الك ت
بن لدين ا مال ا جاج، ج سة  الح مزي، مؤس بي ال ضاعي الكل مد الق بي مح كي أ الز

 ه.1400بيروت، الطبعة األولى  –الرسالة 

بن  .23 التوضيا لشر  الجامع الصحيا، البن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر 
عة  نوادر، الطب عة دار ال علي بن أحمد الشافعي المصري، تحقيق دار الفال ، طبا

 ه1429األولى عام 

كر الثقات، أبو حاتم مح .24 ستي، دار الف مي الب يروت،  -مد بن حبان بن أحمد التي ب
 م.1973،  1مصوراً من الطبعة الهندية، ط

باحثين  .25 عزت عيد ، بمشاركة ال سيد  لد الرباط،  الجامع لعلوم اإلمام أحمد، خا
بىىدار الفىىال ، دار الفىىال  للبحىىث العلمىىي وتحقيىىق التىىراث، الطبعىىة األولىىى، 

 هى.1430

بن  الجر  والتعديل، ألبي .26 لرازي ا بن إدريس ا بن محمد  لرحمن  محمد عبد ا
 م.1952بيروت، الطبعة: األولى،  –أبي حاتم، دار إحياء التراث العربي 

بن  .27 بن محمد  شافعي، ألبي الحسن علي  الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام ال
محمىد بىىن حبيىب البصىىري البغىدادي، الشىىهير بالمىاوردي، تحقيىىق: علىي محمىىد 

 هى. 1419: 1بيروت، ط –مد، دار الكتب العلمية معوو وعادل أح

نووي، مؤسسة  .28 شر  ال بن  لدين يحيى  يا محيي ا خالصة األحكام، ألبي زكر
 ه.1417الرسالة، الطبعة األولى عام 
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بن  .29 مد  بن مح لي  بن ع مد  ضل أح بو الف ية، أ يث الهدا خريج أحاد في ت ية  الدرا
 .1بيروت ، ط  –أحمد بن حجر العسقالني، دار المعرفة 

باني  .30 لدين البل بدر ا بن  مد  صرات، لمح لى أخصر المخت لدالئل واإلشارات ع ا
تامى،  عادل الي بن  نس  يدان، د. أ عدنان الع بن  الحنبلي، تحقيق : د. عبد العزيز 

عة  –الكويت، دار أطلس الخضراء  -دار الركائز للنشر والتوزيع  الرياو، الطب
 ه.1439األولى عام 

بن  الرد على الجهمية والزنادقة، .31 هالل  أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن 
 .1أسد الشيباني، دار الثبات للنشر والتوزيع، ط

بن خل   .32 بن محمد  الروايتين والوجهين، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين 
 ه.1405المعرو  بى ابن الفراء، مكتبة المعار ، الرياو، الطبعة األولى 

لرحمن محمد سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من  .33 بو عبد ا فقهها وفوائدها، أ
 ه.1415ناصر الدين األلباني،  مكتبة المعار  للنشر والتوزيع، الرياو، 

ية،  .34 سالة العالم ني، دار الر يد القزوي بن يز مد  بو عبد هللا مح جة، أ بن ما سنن ا
 هى.1430، 1ط

ْستاني .35 ِج سحاق األزدي السِّ بن إ بن األشعث  سليمان  بو داود  بي داود، أ ، سنن أ
 بيروت. –المكتبة العصرية، صيدا 

بن الضحاك، الترمذي،  .36 بن موسى  َسْورة  بن  سنن الترمذي، محمد بن عيسى 
، 2مصىىر، ط –أبىىو عيسىىى، شىىركة مكتبىىة ومطبعىىة مصىىطفى البىىابي الحلبىىي 

 هى.1395

سىنن الىىدارقطني، أبىىو الحسىىن علىىي بىىن عمىىر بىىن أحمىىد بىىن مهىىدي البغىىدادي  .37
 ه1424لبنان، الطبعة األولى  – الدارقطني، مؤسسة الرسالة، بيروت

َرْوِجردي  .38 السىىنن الكبىىرى، أحمىىد بىىن الحسىىين بىىن علىىي بىىن موسىىى الُخسىىْ
 ه.1424، 3الخراساني، أبو بكر البيهقي ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط

سائي،   .39 ساني، الن بن علي الخرا شعيب  سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن 
 ه.1406، الطبعة الثانية حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمية 

بن  .40 مد  بن أح مد  بد هللا مح بو ع لدين أ شمس ا سالة،  نبالء ط الر عالم ال سير أ
 ه.1405عثمان بن َقاْيماز الذهبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 

ماد  .41 بن الع بن محمد ا بن أحمد  حي  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد ال
 ه. 1406، 1ط بيروت، –الحنبلي، دار ابن كثير، دمشق 

شىىر  الزركشىىي علىىى مختصىىر الخرقىىي، شىىمس الىىدين محمىىد بىىن عبىىد هللا  .42
 ه.1413الزركشي المصري الحنبلي، دار العبيكان، الطبعة األولى 
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لك،  .43 بن عبد الم بن خل   بو الحسن علي  طال أ خاري البن ب شر  صحيا الب
 ه1423مكتبة الرشد، الطبعة الثانية 

ن قدامة،  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد شر  العمدة لإلمام موفق الدين اب .44
تاب صفة الصالة(  لي الدمشقي، )ك الحليم بن عبد السالم ابن تيمية الحراني الحنب

، 1الريىىاو، ط –، تحقيىق: عبىد العزيىىز بىن أحمىىد بىن المشىىيقا، دار العاصىمة 
 هى.1429

د بن عبد شر  العمدة لإلمام موفق الدين ابن قدامة،  تقي الدين أبو العباس أحم .45
يق:  حج(، تحق الحليم بن عبد السالم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، )كتاب ال

 هى.1409،  1الرياو، ط –د. صالا بن محمد الحسن، مكتبة الحرمين 

مة  .46 بن قدا مد  بن أح مد  بن مح لرحمن  بد ا نع، ع متن المق لى  ير ع شر  الكب ال
لدي شمس ا شر المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج،  تاب العربي للن ن، دار الك

 والتوزيع. 

سن بىن  .47 لدين ابىن ح بن صىال  ا بن يىونس  هى اإلرادات، منصىور  شر  منت
 ه.1414إدريس البهوتي الحنبلي، عالم الكتب، الطبعة األولى 

شعب اإليمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني،  .48
عة أبو بكر البيهقي، مكتبة الرشد بالت ند، الطب باي باله سلفية ببوم لدار ال مع ا عاون 

 ه.1423األولى 

مور رسول هللا  .49 من أ  صحيا البخاري = الجامع المسند الصحيا المختصر 
جاة )مصورة  طوق الن خاري، دار  براهيم الب بن إ سماعيل  بن إ مه ،محمد  وسننه وأيا

 هى 1422، 1عن السلطانية(، ط

لى رسول صحيا مسلم = المسند الصحيا المختصر  .50 عدل إ عن ال عدل  قل ال بن
تراث العربي هللا  سابوري، دار إحياء ال ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري الني
 .1بيروت، ط –

سيوطي،  .51 لدين ال جالل ا كر،  بي ب بن أ لرحمن  سيوطي، عبد ا قات الحفاظ لل طب
 ه.1403بيروت، الطبعة األولى  –دار الكتب العلمية 

بو الحس .52 فة طبقات الحنابلة، أ بن محمد، دار المعر لى، محمد  بي يع بن أ  –ين ا
 .1بيروت، ط

بو  .53 العلل الكبير، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أ
 هى.1409بيروت، الطبعة األولى،  –عيسى، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية 

بو عبد  .54 فرج، أ بن م بن محمد  لا  بن مف فروع، محمد  هللا، الفروع وتصحيا ال
عة  سالة، الطب لي، مؤسسة الر صالحي الحنب ثم ال ني  سي الرامي لدين المقد شمس ا

 ه.1424األولى 
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بن محمد  .55 بن أحمد  لدين عبد هللا  الكافي في فقه اإلمام أحمد، أبو محمد موفق ا
مة المقدسي،  بابن قدا شهير  لي، ال بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنب

 ه1414طبعة األولى دار الكتب العلمية، ال

بن حسن  .56 لدين ا بن صال  ا يونس  بن  كشا  القناع عن متن اإلقناع، منصور 
 .1بن إدريس البهوتي الحنبلي، دار الكتب العلمية، ط

لسىىان الميىىزان ، أبىىو الفضىىل أحمىىد بىىن علىىي بىىن محمىىد بىىن أحمىىد بىىن حجىىر  .57
 م.2002، 1العسقالني، دار البشائر اإلسالمية، ط

نع، إ .58 شر  المق بدع  لا، دار الم بن مف بن محمد ا بد هللا  بن ع مد  بن مح براهيم 
 ه.1418، 1الكتب العلمية، ط

فة  .59 ِسي، دار المعر َرْخ مة السَّ شمس األئ سهل  المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي 
 هى.1414بيروت، بدون طبعة، تاريخ النشر:  –

تي، عما .60 باري الثبي حرب الكرماني، عبد ال دة مسائل اإلمام أحمد الفقهية رواية 
 هى.1430 1البحث العلمي الجامعة اإلسالمية، ط

لوطن،  .61 مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه صالا، تحقيق : طارق عوو هللا، دار ا
 هى.1420 1ط

نا،  .62 سليمان المه سة: علي  يق ودرا نه عبد هللا، تحق مسائل اإلمام أحمد برواية اب
 هى.1436 2دار المغني، ط

بي داود .63 ية أ مد بروا مام أح سائل اإل عوو هللا،  م طارق  يق  ستاني، تحق السج
 .1420 1مكتبة ابن تيمية، ط

لرحمن  .64 مسائل اإلمام أحمد برواية إسماعيل الشالنجي، استخراج وتوثيق: عبد ا
 هى.1436، 1الجميزي، دار العاصمة، ط

تب  .65 شاويش، المك مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ، تحقيق: زهير ال
 هى.1400 1اإلسالمي، ط

مروزي مس .66 بن منصور ال سحاق  ية إ يه بروا بن راهو ائل اإلمام أحمد وإسحاق 
 هى.1431، 2الكوسج، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، ط

سد  .67 بن أ هالل  بن  بل  بن حن مد  بن مح مد  بد هللا أح بو ع مد، أ مام أح سند اإل م
 هى.1421، 1الشيباني، مؤسسة الرسالة، ط

لمنتهىىى، مصىىطفى بىىن سىىعد بىىن عبىىده مطالىىب أولىىي النهىىى فىىي شىىر  غايىىة ا .68
 هى. 1415، 2السيوطي الرحيباني الحنبلي، المكتب اإلسالمي، ط

بن  .69 مود  مد مح بو مح ثار، أ عاني اآل جال م سامي ر شر  أ في  يار  غاني األخ م
يروت  ية، ب تب العلم في، دار الك ني الحن لدين العي بدر ا نان،  –أحمد بن موسى  لب

 ه.1427، 1ط
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صر الخرقي .70 شر  مخت ني  بن المغ بن أحمد  بد هللا  لدين ع فق ا مد مو بو مح ، أ
 ه.1405، 1محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، دار إحياء التراث العربي، ط

جّد(،  .71 بي )ال شد القرط بن ر مد  بن أح مد  يد مح بي الول دات، أل هِّ قدمات المم الم
 هى. 1408: 1بيروت، ط -تحقيق: الدكتور محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي

رشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد، إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن المقصد األ .72
 هى.1410، 1محمد ابن مفلا، مكتبة الرشد، ط

مد  .73 بن مح لي  بن ع لرحمن  بد ا فرج ع بو ال لدين أ مال ا مد، ج مام أح قب اإل منا
 ه.1409، 2الجوزي، دار هجر، ط

لدين م .74 قي ا يادات ، ت قيا وز مع التن نع  مع المق في ج هى اإلرادات  بن منت مد  ح
 ه.1419، 1أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، دار الرسالة، ط

سبكي،  .75 بي داود، لمحمود محمد خطاب ال سنن أ شر   مورود  عذب ال المنهل ال
 ه.1351تحقيق: أمين محمود، طباعة دار االستقامة ، الطبعة األولى عام 

بن  .76 ّمد  بد هللا مح بي ع ير، أل سنن الكب في اختصار ال هذب  مان الم بن ُعث أحمد 
 ه.1422الّذَهبّي، دار الوطن للنشر، الطبعة األولى عام 

بن عبد هللا  .77 بردي  غري  بن ت النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوس  
الظىىاهري الحنفىىي، أبىىو المحاسىىن، جمىىال الىىدين، طبعىىة وزارة الثقافىىة واإلرشىىاد 

 القومي، دار الكتب، مصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




