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  عبد اهلل البوشنجي وآراؤه الفقهيةاإلمام أبو 
 )جمع ودراسة مقارنة(

 

 دعكيكصاحل مبارؾ  د.                                                       عيسى مبارؾ سادل عجرة        د.                 
  ةدراسات اإلسبلمي، قسم الشارؾأستاذ م     أستاذ مساعد، قسم الفقو كأصولو  

 حضرموت، جامعة دابكلية اآل              كلية الشريعة، جامعة الرياف      
 

 الملخص:
من أعبلـ األمة، كمصباح من مصابيح الدجى، كىو اإلماـ أبو عبداهلل  تستهدؼ ىذه الدراسة إبراز علمو 

البوشنجي، كٚتع آرائو الفقهية ا١تبعثرة ُب بطوف الكتب الفقهية كاٟتديثية، كمقارنتها بغَتىا من اآلراء كاألقواؿ، 
كترجيح ما يستحق الًتجيح باألدلة كالقواعد كالتعليبلت، كذلك من خبلؿ منهجية االستقراء كاالستدالؿ 

 كالتحليل.
كيشتمل  ،اهلل البوشنجيللتعريف باإلماـ أيب عبداألكؿ:  كجاءت الدراسة ُب مبحثُت، خيصص ا١تبحث

: على مطلبُت: األكؿ: للتعريف ْتياتو الشخصية، كالثاين: للتعريف ْتياتو العلمية. كخيصص ا١تبحث الثاين
 اهلل البوشنجي.لآلراء الفقهية لئلماـ أيب عبد

كنزؿ نيسابور، نشأ اإلماـ البوشنجي ببوشنج  أفٍ الدراسة إذل ٚتلة من النتائج منها:  تكقد خلص
كسكنها، كرحل إذل اآلفاؽ ُب طلب العلم، ٍب عاد إذل نيسابور كاستقر فيها إذل أف توفاه اهلل. كأف حياتو مليئة 
، كغَتىا من الصفات اٟتميدة. كأثٌت عليو أكابر  بالعلم، كا١تعرفة، كالعبادة، كالتقول، كعزة النفس، كالكـر

ك ترٚتوا لو ُب كتبهم. كأنو منسوب ١تذىب اإلماـ الشافعي، كالرد العلماء الذين عاصركه، أك درسوا عليو، أ
نو كاألكائل كاف عندىم ٖترر ُب االجتهاد الفقهي. كٚتعت أعلى من نسبو ١تذىب اإلماـ مالك أك أٛتد، إال 

 الدراسة لئلماـ البوشنجي ٚتلة من اآلراء الفقهية، ُب أبواب متعددة، منها: أف حذؼ السبلـ ُب الصبلة؛ ىو
ًة. كأف أكؿ ساعات الركاح إذل اٞتمعة من طلوع الشمس. كاشًتاط كجود شركط  هي ُب الصَّبلى أال ييطىوّْلىوي، كىديىيدَّ

الستماع دعول النكاح. كأف العقيقة إف دل تذبح ُب السابع ذْتت ُب الرابع عشر  وصحة النكاح كانتفاء موانع
. كأف كل لقَّاط من العىٍقعىقرة كالرد على ذلك. كٖتر م أكل كإال ففي اٟتادم كالعشرين. كإباحة أكل الفيل كا٢ت

ؿه اال الغراب. كأف كل ـه. هنَّاشو  الطيور حىبلى  حىرىا
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 المقدمة:
اهلل فبل مضل  إف اٟتمد هلل، ٨تمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، من يهدً 

 ا عبده كرسولو.لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف ٤تمدن 
 أما بعد: 

فإف األمة اإلسبلمية قد أ٧تبت على مر األزمنة كالعصور علماء بػىرىزكا كبػىٌرزكا ُب ٥تتلف فنوف العلم 
 ة اإلسبلمية ثركة فقهية عظمية تفخر ّٔا على مر الدىور.الشرعي، كمنها الفقو اإلسبلمي، فقدموا لؤلم

اهلل البوشنجي الذم اشتهر بأخذه كركايتو للحديث النبوم، إال أف لو من ىؤالء األئمة، اإلماـ أيب عبدك 
ٚتع ىذه األقواؿ، من أجل معرفة آرائو الفقهية،  افبعض اآلراء الفقهية ا١تتناثرة ُب بطوف الكتب، أراد الباحث

 الشخصية كالعلمية. توي باإلماـ، من خبلؿ التعريف ْتياجانب التعريف التفصيلإذل 
كقد ٚتع الباحث ىذه اآلراء من أغلب الكتب الفقهية ا١تتوافرة، مع صياغة ا١تسائل صياغة فقهية، كبياف 

 يراد أىم األدلةإرأم اإلماـ البوشنجي، كذكر رأم من كافقو كخالفو من أصحاب ا١تذاىب الفقهية، ك 
 كمناقشتها، كبياف القوؿ الراجح على كفق الدليل كالتعليل.

 أىمية البحث وأسباب اختياره:
 تنبع أمهية ىذا البحث كأسباب اختياره من خبلؿ ما يأٌب:

 بُت علماء الشافعية خصوصنا كعلماء عصره  اهلل البوشنجية اليت يتمتع ّٔا اإلماـ أبو عبدا١تكانة العلمي
 عمومنا، فهو أحد األئمة الفقهاء كاٟتفاظ العلماء.

 كآراءه اإلماـ البوشنجي الفقهية أك ْتث جيمع كيتناكؿ أقواؿ عدـ كجود كتاب. 
 .عدـ كجود ترٚتة موسعة لئلماـ البوشنجي تعرؼ بشخصيتو كمكانتو العلمية 
 ركاثٍ ثركا كأى آحياتو كبعد كفاتو، حيث إهنم قد  كمكانتهم العلمية أثناء كثرة تبلميذ اإلماـ البوشنجي 

 ا١تذىب الشافعي ُب الفًتة اليت عاشوا فيها.
  ّْبلع على أقواؿ البوشنجي الفقهية، كمقارنتها بأقواؿ أىل ا١تذاىب الفقهية ا١تختلفة.الرغبة ُب االط 

 مشكلة الدراسة:
 من التساؤالت اليت ٗتص موضوع البحث كمن أمهها: ٖتاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عن العديد

 ما ىي السَتة الشخصية لئلماـ البوشنجي؟ -1
 ما مكانتو العلمية عند العلماء؟ -2
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 ما ىو مذىبو الفقهي ؟ -3
 ما ىي أبرز جهوده ؟ -4
 ما ىي آراء اإلماـ الفقهية، كٔتاذا ديكن أف حيكم عليها؟ -5

 الدراسات السابقة:
شخصية كالعلمية، كال من أيب عبد اهلل البوشنجي، ال من جهة سَتتو ال ال أعلم كجود دراسة حوؿ اإلماـ

 الفقهية. ئوجهة آرا
 حدود الدراسة:

من كتب حياة اإلماـ البوشنجي الشخصية كالعلمية كٚتع آرائو الفقهية ذا البحث ىو ٢تحدكد الدراسة 
 الفقو كشركح اٟتديث ا١تختلفة، كمقارنتها بأقواؿ العلماء.

 خطة البحث:
 مل ىذا البحث على مقدمة، كمبحثُت، كخا٘تة.تيش

مل على أمهية البحث، كأسباب اختياره، كالدراسات السابقة، كمشكلة الدراسة تأما ا١تقدمة، فتش
 كحدكدىا، كخطتو، كا١تنهج ا١تتبع فيو.

 اهلل البوشنجي:األكؿ: التعريف باإلماـ أيب عبد ا١تبحث
 كفيو ثبلثة مطالب:  

 اهلل البوشنجي.اإلماـ أيب عبد ١تطلب األكؿ: عصرا
 ا١تطلب الثاين: حياتو الشخصية.
 ا١تطلب الثالث: حياتو العلمية.
 اهلل البوشنجي: ئلماـ أيب عبدا١تبحث الثاين: اآلراء الفقهية ل

 كفيو تسع مسائل فقهية.
 ا٠تا٘تة: كتشمل على أىم نتائج البحث.

 منهج الدراسة:
ا١تنهج االستقرائي كاالستدالرل كالتحليلي، كسار البحث على  ـ منهج البحث ُب ىذه الدراسة علىيقو 

 ا٠تطوات اآلتية: 
 استقراء كتب تراجم احملدثُت كالفقهاء ١تعرفة السَتة الشخصية كالعلمية لئلماـ البوشنجي. -1
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استقراء آراء اإلماـ البوشنجي الفقهية من خبلؿ مطالعة كتب الفقو كشركح اٟتديث، كٔتا استدؿ بو  -2
 و.على آرائ

عت فيها آراء لئلماـ البوشنجي، كٔتا استدلوا على أقوا٢تم اليت  -3 استقراء أقواؿ العلماء ُب ا١تسائل اليت ٚتي
 ذىبوا إليها.

بياف ما توصل إليو الباحث من نتائج مقارنة األقواؿ الفقهية ا١تختلفة، كذلك ببياف الراجح منها ككجوه  -4
 الًتجيح غالبنا. 

طة بالشكل كبالرسم اإلمبلئي اٟتديث مع بياف مواضعو ُب القرآف إثبات النصوص القرآنية مضبو  -5
 الكر م.

 ٗتريج األحاديث النبوية كفق أسس التخريج اٟتديثي. -6
 عزك األقواؿ كاآلثار إذل مظاهنا ُب الكتب. -7
 تذييل البحث ٓتا٘تة ألىم النتائج.  -8
 ذكر ا١تصادر كا١تراجع اليت اعتمدت ُب ىذا البحث.   -9

 كفيو ثبلثة مطالب:   المبحث األول: التعريف باإلمام أبي عبد اهلل البوشنجي:
 المطلب األول: عصر اإلمام أبي عبد اهلل البوشنجي

ىػ إذل سنة 204كىي ا١تمتدة من سنة  ،إذا نظرنا إذل الفًتة اليت عاش فيها اإلماـ أبو عبداهلل البوشنجي
مليئة باألحداث الفاصلة ُب تاريخ األمة اإلسبلمية، فهي ٦تتدة من ىا كىي السنة اليت توُب فيهػا، ٧تد ،ق290

 خبلفة ا١تأموف، إذل خبلفة ا١تكتفي باهلل أيب ٤تمد علي بن ا١تعتضد.
كَب خبلفة ا١تأموف تأسست الدكلة الطاىرية ُب خراساف على يد طاىر بن اٟتسُت قائد ا١تأموف ا١تشهور، 

اف بالوالء االٝتي للخليفة العباسي، ٍب استقلت عن ا٠تبلفة ٣تموعة من ككانت دكلتا األغالبة، كالطاىرية تدين
 الدكؿ.

شهر الدكؿ اليت عاصرىا اإلماـ البوشنجي ُب ببلده؛ الدكلة الصفَّارية اليت أسسها يعقوب بن الليث أكمن 
 ىػ(.255- 252الصفَّار ُب ببلد فارس كخراساف على أنقاض الدكلة الطاىرية، ُب عهد ا١تعتز باهلل )

ككاف يعقوب كأخوه عمرك بن الليث يعمبلف ُب النحاس، فتزىدا، كجاىدا مع صاحل ا١تطوعي احملارب 
كقد غلب صاحل على سجستاف، ٍب استنقذىا منو طاىر بن عبد اهلل بن طاىر، فىظىهىرى ّٔا درىم بن  للخوارج.

ٍب رأل أصحاب درىم عجزه،  ا عليها، كجعل يعقوب بن الليث قائد عسكره،حسُت ا١تطوعي، فاستوذل أيضن 
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كوا يعقوب ٟتسن سياستو، فأذعن ٢تم درىم، كاشتهرت صولة يعقوب، كغلبو على ىراة كبوشنج، كحارب فملَّ 
 .(1)معو ألوؼ من الرؤكس، فهابتو ا١تلوؾك الًتؾ، كظفر برتبيل، فقتلو، كقتل ثبلثة ملوؾ، كرجع 

كالتخلص من الطاىريُت بإذف من  ،كفاءة ملحوظة ُب ٤تاربة ا٠تارجُت على ا٠تبلفة  يعقوب كبعد أف أظهر
ا٠تليفة العباسي ا١تعتز باهلل، استطاع يعقوب بن الليث أف يضم إذل الدكلة الصفارية كثَتنا من األماكن اليت 

 فة العباسية.للخبل -ُب البداية  -استطاع السيطرة عليها ُب ببلد فارس كخراساف، كأعلن كالء دكلتو 
أخوه ا١توفق على أف يكوف كالء الدكلة الصفارية للخبلفة كالءن  كعندما توذل ا١تعتمد على اهلل ا٠تبلفة، أصرٌ 

ا، إال أف يعقوب بن الليث رفض ذلك، كتدىورت العبلقة بُت الطرفُت، كىدد يعقوب بدخوؿ ا ال صورين تامن 
حدكث صداـ مسلح بُت الدكلة الصفارية، كا٠تبلفة ُب كبسط سلطانو عليها، ٦تا أدل إذل  ،عاصمة ا٠تبلفة

ىزدية يعقوب  منطقة كاسط بالعراؽ، ككاف لظهور ا٠تليفة العباسي ا١تعتمد على رأس جيش ا٠تبلفة أثر كبَت ُب
كرفض التفاىم معها حىت تيوُب ُب جنديسابور سنة  ،ا٠تبلفة مٖتد فقد استمر ُب ،كرغم ىزديتو .بن الليث

 ىػ(. 265)
وذل رئاسة الدكلة الصفارية أخوه عمرك بن الليث، الذل كاف حريصنا على كسب كد ا٠تبلفة، فاعًتؼ ٍب ت

بو ا٠تليفة ا١تعتمد كالينا على خراساف كالسّْند كسجستاف ككرماف كفارس كأصبهاف. كعندما توذل ا١تعتضد ا٠تبلفة 
 بعد كفاة عمو ا١تعتمد؛ أقر عىٍمرنا على ما ُب يده.

 توسيع حدكد دكلتو كتطلع إذل غزك ببلد ما كراء النهر، حيث الدكلة السامانية، كعر كقد نشط عمرك ُب
هنر جيحوف، كلكن السامانيُت تصدكا لو بقيادة زعيمهم إٝتاعيل بن أٛتد الساماين كىزموه، كأخذكه أسَتنا إذل 

 ىػ(. 287ا٠تليفة ا١تعتضد الذل سجنو حىت مات ُب سجنو سنة )
، فقيل: ما فعل اهللي بك؟ قاؿ: أشرفت يومن حىكىى القشَتم: أف ع ا ًمٍن جبل على مرك بن الليث ريًئيى

فنصرتو كأعنتو،  -صلى اهلل عليو كسلم-جيوشي، فأعجبٍت كثرهتم، فتمنيت أنٍت كنت حضرت مع رسوؿ اهلل 
 .(2)فشكر اهلل رل، كغفر رل

مد بن عمرك، كلكن أحواؿ  زعامة الصفاريُت بعد ىزدية عمرك كأسره حفيده طاىر بن ٤تكقد توذلَّ 
الصفاريُت تدىورت بشدة خبلؿ ىذه الفًتة نتيجة ا٢تجمات ا١تتبلحقة اليت شنها عليهم السامانيوف، كسقطت 

 ىػ(.289دكلتهم سنة )
كقد الحظ ا١تؤرخوف على ىذه الدكلة البعد عن مظاىر الًتؼ، فقد ازدىر اقتصاد الدكلة نتيجة البعد عن 

أف يعقوب بن الليث ترؾ ُب خزانة الدكلة عند كفاتو ٙتانُت مليوف  مرك جوىها، حىت إنفاؽ األمواؿ ُب غَت ك 
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كحاكؿ  ،دينار كٜتسُت مليوف درىم، كلكن يؤخذ عليو اعتداده بقوتو كطاعة جنده، فتمرد على ا٠تبلفة
 .(3)ككاف لو آثاره السلبية ُب ٘تاسك الدكلة كاستمرارىا ،االستقبلؿ عنها؛ ٦تا زعزع ثقتها بو

مة األأما اٟتركة العلمية ُب ىذا العصر فقد اتسع ٣تا٢تا اتساعنا كبَتنا، ُب ظاىرة عددية النظَت، دل تشهد ك 
 مثلها.

ثوف بالرحلة لطلب اٟتديث، كلو ٟتديث جيهلونو، أك لسماعو من راكيو التابعي الذم ٝتعو كأكلع احملدّْ 
مباشرة من التابعي، أك لسماعو من راكو ثقة،  مباشرة من الصحايب، أك لسماعو من تابع التابعي الذم ٝتعو

 كإف كاف ٤تفوظنا من طريق آخر، أك من طريق طالت فيو سلسلة الركاة.
ككاكب ىذا االندفاع ا١تنقطع النظَت ٞتمع اٟتديث كحفظو ظاىرة، تصنيف كتب اٟتديث، ككتب تراجم 

ذكات ميزات ٥تتلفات، كالصحاح  الرجاؿ الركاة لو، فظهرت خبلؿ ىذا العصر كما بعده مصنفات كثَتات،
 كا١تسانيد كاٞتوامع.

كمن  ،كمذاىبهم ف آراءىم الفقهيةتبلميذىم من دكَّ  كظهر األئمة آّتهدكف الذين قيض اهلل ٢تم من
لؤلمة  ركواستنباط األحكاـ الشرعية، حىت تللتوصل إذل ا كمناىجهم توسعوا ُب االجتهاد ضمن أصوؿ األئمة

اإلسبلمية ثركة فقهية عظيمة، ُب مدكنات جليبلت مدىشات، منها ا١توسع ا١تفصل ا١تبسوط كا١تقركف باألدلة، 
كمنها ا١تتوسط، كمنها ا١توجز ا١تختصر، كمنها الشركح كالتعليقات كالتقريرات كاٟتواشي، كمنها اٞتامع آلراء 

 .(4)قهية ا١تختلفةا١تذاىب كمناقشاهتم كجدلياهتم كأدلتهم ُب آرائهم الف
الذين عملوا على تنشيط العلم كإعطاء  ،كرافق ىذه اٟتركة العلمية تشجيع ا٠تلفاء العباسيُت ككزرائهم

ُت، إذ نرل اـ الواليات، كَب مقدمتهم أسرة الصفاريالركاتب اٞتزيلة للمحدثُت كالفقهاء، شاركهم ُب ذلك حكَّ 
ور يذكر أنو أخذ من تلك األسرة سبعمائة ألف درىم، ك١تا شيخ أىل اٟتديث بنيساب يٌ أبا عبداهلل البوشنج

 ا.ا ٣تزين دالت دكلتهم ٖتٌوؿ عنهم إذل السامانيُت ببخارل، ففرضوا لو راتبن 
، فلما انقضت أيامهم، (5)اهلل البوشنجي بنيسابور على الليثيةٟتسن بن يعقوب: كاف مقاـ أيب عبدقاؿ ا

أف يكتب أرزاقو  -بعد أف أقاـ عنده برىة  -، فالتمس منو خرج إذل ٓتارل، إذل حضرة األمَت إٝتاعيل
 بنيسابور.

اٟتاكم: ٝتعت اٟتسُت بن اٟتسن الطوسي، ٝتعت أبا عبداهلل البوشنجي يقوؿ: كصلٍت من الليثية قاؿ 
 .(6)سبع مائة ألف درىم
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 المطلب الثاني: حياتو الشخصية: 
 : ًعيد بن عىٍبد الرٍَّٛتىًن بن ميوسىى، كييقاؿ: اٍبن ميوسىى ٍبن ٤تيىمَّد ٍبن إًبٍػرىاًىيمى  :اسمو ونسبوأوًلا ٍبن سى

 .(7)دمٌ بٍ عىٍبدالرٍَّٛتىًن العى 
 كنيتو: ثانياا:  

، فقد كناه بأيب اٟتنابلةكل من ترجم لئلماـ البوشنجي كناه بأيب عبد اهلل، عدا صاحب طبقات 
 عبدالرٛتن.

 : كلد ُب سنة أربع كمائتُت.مولدهثالثاا: 
 : ذكرت ٚتيع الًتاجم لو نسبتُت: نسبتورابعاا: 

 

: بفتح العُت كسكوف الباء ا١تنقوطة بواحدة كُب آخرىا الداؿ ا١تهملة، ىذه النسبة إذل عبد دمٌ بٍ األكذل: العى 
القيس ُب ربيعة بن نزار، كىو عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، كا١تنتسب 

  .(8)«عبقسي»أك « عبدم»ُت أف يقوؿ إليو ٥تَت ب
جي: بضم الباء ا١توحدة كفتح الشُت ا١تعجمة كسكوف النوف كُب آخرىا اٞتيم، ىذه النسبة نٍ وشى كالثانية: البي 

ذل بوشنج، كىي بلدة على سبعة فراسخ من ىراة، يقاؿ ٢تا بوشنك. كقد تعرب فيقاؿ فوشنج، خرج منها إ
 .(9)ٚتاعة كثَتة ُب كل من العلـو

 

 نشأتو ورحالتو:خامساا: 
 

نشأ ببوشنج كنزؿ نيسابور، كسكنها، كرحل إذل اآلفاؽ ُب طلب العلم، ٍب عاد إذل نيسابور كاستقر فيها 
 إذل أف توفاه اهلل.

 ،كاف فقيو البدف  ،أبو عبد اهلل العبدم ،٤تمد بن إبراىيم البوشنجي قاؿ: أٛتد بن ٤تمد بن يونس:
كتب عن أىل الشاـ، كعن أىل مصر كالكوفة كالبصرة، ككاف حيدث عن حيِت بن بكَت، كمن    ،فصيح اللساف

 كاف ُب عصره. ككتب ٔتصر اٟتديث مع أيب زرعة الرازم، كبالشاـ مع أٛتد بن سيار. 
أبو عبداهلل  ،كقاؿ أبو عبد اهلل اٟتاكم: ٤تمد بن إبراىيم بن سعيد بن عبد الرٛتن بن موسى العبدم

ديب البوشنجي، شيخ أىل اٟتديث ُب عصره، ٝتع ٔتصر كاٟتجاز كبالكوفة كبالبصرة كببغداد الفقيو األ
 .(10)كبالشاـ، كذكر بعض شيوخو
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 كرمو: سادساا:  
ٍبن ّتيد يػىقيوؿ: كىافى اجوادنا سخينا، قىاؿ اٟتاكم: ٝتعت أىبىا عىٍمرك  -رٛتو اهلل  -البوشنجي اإلماـ كاف 

فبات ليلة، ٍبيَّ  ،البوشنجي من الكـر ْتيث ال يوصف، ككاف يقدـ لسنانَته من كل طعاـ يأكلوأىبيو عىٍبد اللًَّو 
: ال. فقاـ بالليل حىىتَّ طبخ من ذلك  ذكر السنانَت، فػىقىاؿى ٠تادمو: أطعمتم اليـو سنانَتنا من طعامنا؟ فػىقىاؿى

 .(11)كأطعم السنانَت ،الطعاـ
 عزتو وثقتو بنفسو:سابعاا: 

 ،اهلل البيوشىنجٌي، فسمع منو أبو زكريٌا الكثَتزكريٌا قد تكٌفل بأسباب أيب عبد م: كاف كالد أيبقىاؿى اٟتاك
: قد قلت البنك أحسنت، كلو قلت ىذا أليب عبيد لفرح  كقاؿ: قىاؿى رل مرٌة: أحسنت. ٌٍب التفت إذل أيب فػىقىاؿى

 .(12)بو
 ،اللًَّو البوشنجي ٔترك كقد كصف لو حارلحضرت أىبىا عىبد الضرير الفقيو: كىقىاؿ أىبىو عىٍمرك ٤تيىمَّد ٍبن أىٍٛتىد

: أسألك عىٍن مسألة ، فػىقىاؿى : صدقت ،كما أتقلب فيو من العلـو أنا  ،فقلت: مثل الشيخ ال يسأؿ مثلي. فػىقىاؿى
ّٔا بُت ركباس الناس من الشاش ًإذلى مصر. ٍبيَّ قاؿ رل: أتدرم مىا الركباس؟ قلت: ال. قاؿ: ًىيى اآللة اليت دييز 

 .(13)جيد الفضة كخبيثها
ًعيد ٍبن ًإٍٝتىاًعيل يػىقيوؿكىقىاؿ أىبيو عىٍمرك ٍبن ّتيد أيضن  : تقدمت يومنا ألصافح أىبىا ا: ٝتعت أىبىا عيٍثمىاف سى

ا ًبًو فقبض عٍت يده، ٍبيَّ قاؿ: يىا أىبىا عيٍثمىاف، لست ىناؾعىبد  .(14)اللًَّو البوشنجي تركن
أىلىوي أىبيو علي الثقفي عىن مىٍسأىلىة فىأجىاب، فػىقىا ،كىقىاؿى أىبيو اٍلوىلًيد النيسابورم حىضىرنىا ٣ٍتًلس البوشنجي ؿى كىسى

أىنَّك تىقوؿ ًفيهىا بقوؿ أىيب  اهلللىوي أىبيو علي يىا أىبىا عبد ا دل يبلغ بًنىا كى  التػَّوىاضيع أىف نقيوؿ بقوؿ أىيب عبيد؟ فػىقىاؿى يىا ىىذى
 .(15)بيدع

إمنا ىو اٟتزامي، فقاؿ:  :ث يومنا ْتديث عن ا١تغَتة بن عبد الرٛتن ا١تخزكمي، فقاؿ أبو بكر بن عليكحدَّ 
 .(16)اسكت يا صيب، كأين ال أميز بينهما كبُت قبائلهما

ككاف البوشنجي، كصاحل جىزىرىة إذا اجتمعا ُب ا١تذاكرة، كٌلما ركل البوشنجي عن حيِت بن بكَت، قاؿ: 
ألنٌو دل يدركو، فكاف إذا ركل عنو أحياننا، كدل يقل:  ؛حيِت بن بكَت، كاٟتمد هلل؛ يغيظ بذلك صاٟتنا حدثنا

 .(17)التحميد كاٟتمد هلل، قاؿ صاحل: أيها الشيخ، نسيتى 
يػىقيوؿ: من أراد العلم كالفقو بغَت أدب فقد  كىقىاؿ أىبيو النضر الطرسوسي: ٝتعت أىبىا عىبد اللًَّو البوشنجي

 .(18)اقتحم أف يكذب على اهلل كرسولو
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 عبادتو: : اثامنا 
عت أىبىا عبد اهلل  :قاؿ اٟتاكم نصر، بن األخـر يػىقيوؿ: مىا رىأىٍيتي أحسن عبىادىة من أيب عبد اهلل ٤تمد بن ٝتًى
أىنَّوي رمحاهلل البوشنجي، كىكىافى ٤تيىمَّد بن نٍبَّ بعده أىبيو عبد  .(19)صر اٍلمركزًم يضع ذقنو على صىدره كىيقف كى

 وفاتو: تاسعاا: 
ختلف ُب تاريخ كفاتو؛ فقاؿ أىبيو ًإٍسحىاؽ أىٍٛتىد ٍبن ٤تيىمَّد ٍبن يونس البزاز: توُب بنيسابور ُب احملـر سنة ا

 .(20)إحدل كتسعُت كمئتُت
من احملـر سنة تسعُت كمئتُت، كصلى عليو ابن  كىقىاؿ اٍبن حباف: مات بنيسابور يػىٍوـ ا٠تميس أكؿ يػىٍوـ

 .(21)خزدية
اهلل البوشنجي يػىٍوـ ا٠تميس ا١تزكي يقوالف: توُب أىبيو عىٍبدكىقىاؿ اٟتاكم: ٝتعت أىبىا زكريا العنرم، كأىبىا بىٍكر 

 .(22)غرة احملـر سنة إحدل كتسعُت كمئتُت، كدفن من الغد يػىٍوـ اٞتمعة ُب مقرة اٟتَتة
يػىٍوـ ا٠تميس سلخ ذم اٟتجة سنة تسعُت كمئتُت، كدفن من الغد مستهل احملـر سنة إحدل كقيل: مات 

 .(23)كتسعُت
 

 المطلب الثالث: حياتو العلمية:
 :  شيوخو:أوًلا
 ٝتع اإلماـ البوشنجي العلـو الشرعية من شيوخ كثَتين، منهم:  

 

ٍنبىل، كأىٍٛتىد ٍبن عىبد كأٛتدإًبٍػرىاًىيم ٍبن ٛتزة الزبَتم، كإبراىيم ٍبن ا١تنذر اٟتزامي،  اللًَّو بن يونس، ٍبن حى
سىًعيد ٍبن كإٝتاعيل بن أىيب أيكىٍيس، كأمية ٍبن بسطاـ، كاٟتارث ٍبن سريج النقاؿ، كركح ٍبن صبلح ا١تًٍصرًم، ك 

ًن الدمشقي، ٍبد الرٍَّٛتى سيلىٍيماف ٍبن داكد الزىراين، كسيلىٍيماف ٍبن سلمة ا٠تبائرم، كسيلىٍيماف ابن عى مىٍنصيور، ك 
مىٍشًقٌي ا١تقرئ، كعبد العزيز ٍبن ًو ٍبن ٤تيىمَّد النفيلي، كعىبداللَّ ٍبن ٤تيىمَّد ٍبن أٝتاء، كعىبد اللَّوً كعىٍبد اللًَّو ٍبن يىزًيد الدّْ

يدة التمار، اللَّو ٍبن ٤تيىمَّد العيشي، كعيبىيد بن عيبى  ٍبن مقبلص، كعبد ا١تلك ٍبن عىٍبداٍلعىزًيز التمار، كعيبىيدًعٍمراف 
كعلي ٍبن اٞتٍىٍعد، ك٤تبوب ٍبن ميوسىى األنطاكي، ك٤تيىمَّد ٍبن أىيب بىٍكر ا١تقدمي، كأىًبو كريب ٤تيىمَّد ٍبن اٍلعىبلء، 

اللَّو ٍبن بكَت، كمسدد ٍبن مسرىد، كحيِت ٍبن عىبدك٤تيىمَّد ٍبن مصفى اٟتمصي، ك٤تيىمَّد ٍبن ا١تنهاؿ الضرير، 
 .(24)، كيوسف ٍبن عدمكيعقوب ٍبن كىٍعب اٟتليب
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 تالميذه: ثانياا: 
البوشنجي ُب زمانو، فتوارد عليو طلبة العلم كشيوخو، كحٌدث ُب الببلد اليت رحل  اإلماـ لقد ذاع صيت

 إليها كُب بلدتو، كٝتع منو ا٠تلق الكثَت كاٞتم الغفَت، منهم:
ٍٛتىد ٍبن اٍلعىبَّاس أىٍٛتىد ٍبن ٤تيىمَّد ٍبن ٚتعة، كأىبيو حامد أى أىبيو بىٍكر أىٍٛتىد ٍبن ًإٍسحىاؽ ٍبن أىيُّوب الصبغي، كأىبيو 

ٍبن الشرقي، كأىبيو عىٍمرك أىٍٛتىد ٍبن ميوسىى اٟترشي، كأسد ٍبن ٛتدكيو النسفي، كأىبيو عىٍمرك ًإٍٝتىاًعيل ٍبن ٧تيد  ٤تيىمَّد
لىًمٌي، كدعلج ٍبن أىٍٛتىد السجستاين اللًَّو كأىبيو عىٍمرك عيٍثمىاف ٍبن عىبدٍبن أىٍٛتىد ٍبن سىٍعد،  اللَّوً ، كأىبيو ٤تيىمَّد عىبدالسُّ

بن ٤تيىمَّد ٍبن سحتويو، كعلي سىى ٍبن عبدكيو، كأبو اٟتسن علي ، كعلي ٍبن ٛتشاد العدؿ، كعلي ٍبن ًعيبىٍصرًمٌ ال
٤تيىمَّد ٍبن إبراىيم بن عبدكيو اللًَّو ٍبن ا١تؤمل ا١تاسرجسي، كأىبيو عىٍبد ٍبن ٤تيىمَّد ٍبن نىٍصر، كأىبيو اٍلقىاًسم علي

كى٤تيىٌمد بن ًإٍٝتىاًعيل  ،العبدكم، كأىبيو عىٍمرك ٤تيىمَّد ٍبن أىٍٛتىد الضرير الفقيو، كأىبيو بىٍكر ٤تمد بن إسحاؽ الصاغاين
ٍعفىر ا١تزكي، كأىبيو اٟتٍى وىما أكبر ِمْنو  البخارم  ٍبن مىٍنصيور، كأىبيو عىٍبد ن سىن ٤تيىمَّد ٍبن اٟتٍىسى ، كأىبيو بىٍكر ٤تيىمَّد ٍبن جى

السليطي، كأبو اٍلعىبَّاس ٤تيىمَّد ٍبن  ن إًبٍػرىاًىيماللًَّو ٤تمد بن رٛتويو الطواكيسي، كأىبيو اٟتٍىسىن ٤تيىمَّد ٍبن عىبد اللًَّو بٍ 
ظ، كأىبيو زكريا حيىٍِتى ٍبن ٤تيىمَّد اللًَّو ٤تيىمَّد ٍبن يػىٍعقيوب ٍبن ييوسيف ابن األخـر اٟتٍىافً الرٍَّٛتىًن الدغورل، كأبو عىٍبدعىٍبد 

اٍلعىٍنرىًمٌ 
(25). 
 

 مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو:ثالثاا: 
كثَت من أكابر العلماء الذين عاصركه كدرسوا عليو أك ترٚتوا لو ُب كتبهم،   البوشنجي اإلماـ أثٌت على

ا، كمن ذلك قوؿ أيب ًإٍسحىاؽ أىٍٛتىد ٍبن ٤تيىمَّد ٍبن يونس: كىافى فقيو البدف، صحيح  ككانت األئمة تعظمو جدن
 اللساف، كتب عىٍن أىل الشاـ، مصر، كالكوفة، كالبصرة.

ثىًٍت   بعض الفقهاء من أصحاب دىاكيد أهنم حضركا ٣تلس دىاكيد ٍبن علي كعن دعلج السجزم قاؿ: حىدَّ
جلس آخر الناس، ٍبيَّ إنو كلم دىاكيد ٍبن علي ُب بعض مىا كىافى يتكلم ًبًو،  ،فدخل عىلىٍيًو آّلس رجل ،ا ببغداديومن 

: لعلك أىبيو عىٍبدفتعجب دىاكيد من حىسىن ك كأخذ  ،فقاـ دىاكيد بنفسو إليواللًَّو البوشنجي؟ قاؿ: نعم، بلمو، فػىقىاؿى
 .(26)كال يستفيد ،بيده حىىتَّ أجلسو ًإذلى جنبو، كىقىاؿ ألصحابو: قد حضركم من يفيد

سنة تسع كٙتانُت كمئتُت، كقيدـ أىبيو عىبد  ،كىقىاؿ أىبىو زكريا اٍلعىٍنرىًٌم: شهدت جنازة اٟتٍيسىٍُت ٍبن ٤تيىمَّد القباين
عىلىٍيًو فلما أراد أف ينصرؼ، قيدمت دابتو كأخذ أىبيو عىٍمرك ا٠تفاؼ بلجامو، كأىبيو بىٍكر  اللًَّو للصبلة عىلىٍيًو، فصلى

٤تيىمَّد ٍبن ًإٍسحىاؽ بركابو، كأىبيو بىٍكر اٞتاركدم، كإبراىيم ٍبن أىيب طىاًلب يسوياف عىلىٍيًو ثيابو فمضى كدل يكلم 
 .(27)ا منهمكاحدن 

اللًَّو البوشنجي من البخل ُب العلم مىا كىافى، خزدية: لو دل يكن ُب أىيب عىبد كعن ٤تيىمَّد ٍبن ًإٍسحىاؽ بن
 .(28)ككاف يعلمٍت مىا خرجت ًإذلى مصر

كىقىاؿ أىبيو اٟتٍيسىٍُت ابن العارل البوشنجي: دخلت على أىيب اٟتٍيسىٍُت ٍبن ا١تظفر اٟتٍىاًفظ ببغداد، فقاؿ رل: من 
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: ٤تيىمَّد ٍبن  أين أنت؟ قلت: من بوشنج. قاؿ: ًىيى  اليت منها ٤تيىمَّد ٍبن إًبٍػرىاًىيم البوشنجي؟ فقلت: نعم. فػىقىاؿى
 .(29)فاره كيس ،إًبٍػرىاًىيم صاحب حديث

اللًَّو البوشنجي بنيسابور، اليـو الذم توُب فيو أىبيو عىٍبدكسئل ٤تيىمَّد ٍبن ًإٍسحىاؽ ٍبن خزدية عىٍن مسألة، ُب 
: ال أ  .(30)فيت حىىتَّ نواريو ٟتدهككاف شيع جنازتو، فػىقىاؿى

ككاف من أفصح الناس،  ،كقاؿ أىبىو أىٍٛتىد ٍبن أىيب أيسىامىة: دخلت يومنا على ٤تيىمَّد ٍبن ًإبٍػرىاًىيم البوشنجي
: يىا بٍت إف السماع خلس فلت، كلو أمكنٍت أف أزقك زؽ الدراج  .(32)، لفعلت(31)كأغرؾ غر اٟتماـ ،فػىقىاؿى

 .(33)اا متقنن كتاب "الثقات"، كىقىاؿ: كىافى فقيهن ذكره ابني ًحبَّاف ُب  ك 
 .(34)كقاؿ ابن عساكر فيو: أحد األئمة الفقهاء كاٟتفاظ العلماء

ـي، العىبلَّمىةي، اٟتىاًفظي، ذيك الفنػيٍوفى، شى ك  ، أىبيو عىٍبدً قاؿ الذىيب ُب ترٚتتو: اإًلمىا اهلًل، ... شىٍيخ أىٍىل ٍيخي اإًلٍسبلىـً
، اٍرٖتىىلى شىرقن اٟتىًدٍيث ُب عصره بً  ابػيٍورى ، كىسىارى ذكريه، كىبػىعيدى ًصيتيواا كىغربن نػىٍيسى ، كىٚتىىعى، كىصىنَّفى ، كىلقي الًكبىارى

(35). 
اهلل، شيخ أىل اٟتديث ٓتراساف، رحل كطوؼ، كركل عن أٛتد بن كقاؿ أيضا: اإلماـ اٟتر أبو عبد

 .(36)يونس، كمسدد كالكبار، ككاف من أكعية العلم
شيخ أىل  ،الفقيو األديب ،اهلل ٤تمد بن إبراىيم العبدم البوشنجياإلسنوم بقولو: أىبو عبدكذكره 

ا  .(37)اٟتديث ُب زمانو، كاف إمامنا جليبلن جوادنا سخينا، كانت األئمة تعظمو جدن
نزيل نيسابور. ككاف ذا جبللة  ،شيخ أىل اٟتديث ُب عصره ،ابن حجر: الفقيو األديباٟتافظ كقاؿ عنو 

 .(38)عظيمة بنيسابور، ككاف فيو بأك مفرط، ىو من كبار الشافعية

 مصنفاتو: رابعاا: 
دل يذكر ٚتيع من ترجم لئلماـ البوشنجي شيئنا من مصنفاتو، كلكن بعد التنقيب كالنظر فيما نيقل عن 

 البوشنجي من أقواؿ كآراء اتضح أف لو:
بعض أقوالو، بقولو:  كنقل ،كتاب ا١تطاعم: ذكره أبو عاصم العبادم ُب طبقاتو عند ترٚتتو للبوشنجي -1

 . (39)حراـ...اخل العىٍقعىقف إ :كقاؿ ُب كتاب ا١تطاعم
رسالة ُب مسألة التسليم ألمر اهلل كالنهي عن الدخوؿ ُب كيفيتو: كىي عبارة عن جواب لسؤاؿ، فقد  -2

واجب على ٚتيع أىل العلم كاإلسبلـ أف يلزموا القصد لئلتباع، كأف جيعلوا سئل عن اإلدياف، فقاؿ: ال
كال  غايات للعقوؿ، -صلى اهلل عليو كسلم -األصوؿ اليت نزؿ ّٔا القرآف كأتت ّٔا السنُت من الرسوؿ

 .(40)... اخلجيعلوا العقوؿ غايات لؤلصوؿ
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، كيسمى قاؿ السيوطي بعد سوقو للجواب بطولو: ىذا الفصل أمبله  البوشنجي فدكف تأليفنا مستقبلن
 .(41)مسألة التسليم ألمر اهلل كالنهي عن الدخوؿ ُب كيفيتو

كتاب ُب مناقب الشافعي: ذكر صاحب كشف الظنوف أف البوشنجي من أكائل من كتب ُب مناقب  -3
     الشافعي، فقاؿ: فأكؿ من علمتو ٚتع ذلك إماـ أىل الظاىر: داكد بن علي األصبهاين، كتبله 

 .(42)أبو عبد اهلل: ٤تمد بن إبراىيم البوشنجي
 

  مذىبو الفقهي:خامساا: 
نيسب البوشنجي إذل مذىب اإلماـ مالك رٛتو اهلل، ك٦تن نسبو لذلك اٟتافظ الذىيب عند ترٚتتو لو، 

 .(43)كقاؿ: ذكر السليماين اٟتافظ أبا عبداهلل البوشنجي، فقاؿ: أحد أئمة أصحاب مالك
قاؿ صاحب طبقات اٟتنابلة: ذكره أىبيو بىٍكرو ا٠تبلؿ ًُب  ،أصحاب اإلماـ أٛتد رٛتو اهللكعده البعض من 

 .(45)أم أصحاب اإلماـ أٛتد. كىكذا ذكره العليمي كعدَّه ُب اٟتنابلة ،(44)ٚتلة األصحاب
كالصحيح أنو منسوب ١تذىب اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل، إال إف األكائل كاف عندىم ٖترر ُب االجتهاد 

 ك٦تا يدؿ على نسبتو ١تذىب الشافعي ما يأٌب: ،الفقهي
اهلل البوشنجي ُب صور بن ٛتاد قاؿ: أنشدت أليب عبدأنشدين أبو من :ما قالو عثماف الصابوين -1

 الشافعي: 
اًفعو         كىفػىٍرضه أىًكيده حيبُّػػػػوي الى تىطىػػوُّعي  دٍيىاًف حيبُّ اٍبنً كىًمٍن شيعىًب اإلً           شى
ػػػػػيىػػػكىًإينٍّْ حى           (46)فػىتػىٍوًصيىيًت بػىٍعًدم بًأىٍف يػىتىشىفَّعيوا        ػتٍ ػػػػًإٍف أىميػػػػػػيّّ فى ػػعً ػػػافً ػػػػاٌب شى

من الطبقة الثانية من طبقات فقهاء  :منزلتو بُت فقهاء الشافعية: حيث عده أصحاب الطبقات -2
ي الشافعي، كعلى تبلمذة الشافعي، أم الذين أىخذكا عىمَّن لق ةكالطبقة الثانية طبقة تبلمذ الشافعية،

     اهلل ٤تمد بن نصر ا١تركزم، بن خزدية صاحب الصحيح، كأبو عبد بن إسحاؽرأسهم: أبو بكر 
كأبو عاصم فضيل بن ٤تمد الفضيلي الكبَت، فقيو ىراة كمفتيها، كأبو اٟتسن الصابوين، كأبو سعيد 

 .(47)رئيس نيسابور، كغَتىم الدارمي، كأبو عمرك ا٠تفاؼ
اهلل البوشنجي من الفقهية، بقو٢تهم: "كعن أيب عبد سائلا١تكر فقهاء الشافعية لو عند مناقشة بعض ذً  -3

اهلل البيوشنجيَّ من أصحابنا" ك " أف ٤تمد بن أبو عاصم العبَّادمُّ أف أبا عبدأصحابنا" ك "كحىكىى 
ابًنىا   .(48)اهلل البوشنجي من أصحابنا"أىٍكجىبىوي" ك "كاختار أبو عبد -اهللرٛتهم -إبٍػرىاًىيمى العىبدم من أىٍصحى

 نص بعض العلماء على أنو شافعي، كمن ذلك:  -4
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كزعم الذىيب أنو كاف مالكينا، كيدؿ على أنو شافعي ما  ،قوؿ اٟتافظ ابن حجر: ىو من كبار الشافعية
 ...ٍب ذكر األبيات ا١تذكورة أعبله. (49)قاؿ عثماف الصابوين أنشدين

 .(50)كقوؿ اٟتافظ السيوطي: كالبوشنجي ىذا من أئمة الشافعية
  إمامتو في العربية:سادساا: 

كاف البوشنجي ًإمىامنا ُب اللغة ككبلـ العرب، ككاف صحيح اللساف، كمن أفصح الناس، سألو أعرايب فقاؿ 
؟ قاؿ: كانت امرأة ُب اٞتاىلية يقاؿ ٢تا أـ أباف ككاف ٢تا قرطب، كالقرطب ىو السدر، أم شيء القرطباف :لو

 ،إذل قرطب أـ أبافتيسها بدرمهُت، ككاف الناس يقولوف نذىب  مس ُب ذلك القرطب، ككانت تنز ككاف ٢تا تي
 .(51)قرطباف :فقالت العامة ،فكثر ذلك ،تيسها على معزانا مننز 

فالتمس فقيهنا  ،ؤمل قاؿ: كاف عمرك بن الليث بنيسابور كبشركا بو قاضيو ّٔاكعن أيب بكر ٤تمد بن ا١ت
اللًَّو البوشنجي ليس ٓتراساف أفقو منو، فدعاه كدفع تصدؽ ّٔا، فقيل لو: أىبيو عىبد يكتب لو قبالة لصدقة كىافى 

ًإذلى بشركيو اٍلقىاًضي بأف  فأملى أىبيو عىٍبد اللًَّو تلك القباالت، ٍب إف عمرك بن الليث تقدـ ،إليو تلك النسخ
لفصاحة البوشنجي، كاأللفاظ  ؛فجمعهم كأخذ بشركيو يقرأ القبالة بنفسو، فلم يهتد لقراءهتا ،جيمع الشهود

ا  ا بألفاظ الشركطيُت. فقاؿ أبو عبد اهلل: يابشركيو تعلمنا ىىذى : أيها األمَت، ليس ىىذى العربية اليت أمبلىا، فػىقىاؿى
 .(52)كذا، كتكلم بلفظوالعلم كأنت تلتقط ال

عت أىبىا بكر بن قىاؿى أىبيو عبد عت أىبىا عبداهلل اٟتٍىاًكم ٝتًى ٍعفىر يػىقيوؿ ٝتًى اهلل البوشنجي يػىقيوؿ للمستملي الـز جى
 .(53)لفظي كخبلؾ ذـٌ 

 

 فقهو لغريب الحديث واألثر:سابعاا: 
اطبلعو على كبلـ العرب، ك٦تا أيثر كأما فقهو لغريب اٟتديث كاألثر فهو فرع عن إمامتو ُب العربية كسعة 

 عنو ُب بياف بعض معاين كغريب اٟتديث :
اذىة ًمنى اإًلدٍيىاف( -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -عىٍن أىيب أيمىامىةى أىفَّ رىسيٍوؿى اهلًل  - : )البىذى  .(54)قىاؿى

اذىة"قىاؿى البػيٍوشىٍنًجٌي:  اء ًخبلىؼي البىذى اء: طوؿ اللّْسىاف برمي الفىواحش كىالبػيٍهتىاف. البذى ، ًإمنَّىا البذى
ىٍفرىش، تواضعن 

اذىة: رثىاثىة الثػّْيىاب ُب اٍلملبس كىا١ت يٍفتػىرىش، كىًىيى كىالبىذى
ُت ا١تبلىبس كىا١ت ا عىٍن رىفيع الثػّْيىاب كٙتًى

 .(55)"مبلىبس أىٍىل الزٍُّىد، يػيقىاؿ: فيبلىف بذُّ ا٢تيئىة: رٌث ا١تلبىس
قاؿ اٟتاكم: ٝتعت اٟتسن بن أٛتد بن موسى، ٝتعت أبا عبداهلل البوشنجي يقوؿ ُب معٌت قوؿ النيب  -

أىفَّ مىٍن ٛتىىلى ". قاؿ: معناه: (56): )لىٍو كىافى القيٍرآفي ُب ًإىىابو مىا مىسٍَّتوي النَّاري(-صلى اهلل عليو كسلم-
 .(57)"القيٍرآف كىقرأىه، دلٍى ٘تىىسَّوي النَّار

صلى اهلل عليو  -كقاؿ: ٝتعت أبا زكريا العنرم يقوؿ: ٝتعت أبا عبداهلل البوشنجي يقوؿ ُب قولو النيب  -
ابىاةً  (.تػىهىاديكا ٖتابُّوا): -كسلم   .(58)بالتشديد من اٍلمىحىبًَّة، كإذا قاؿ بالتخفيف فإنو من اٍلميحى
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انىٍت تيٍسمىعي ًعٍندى أىنَّو كى " :ا٠ٍتىطَّاًب رىًضيى اهللي عىٍنوي  عىٍن عيمىرى ٍبنً ك  - ًة كىًإفَّ ًقرىاءىتىوي كى افى جيىٍهىري بًاٍلًقرىاءىًة ُب الصَّبلى
ًط" ٍهمو بًاٍلبىبلى طي:  .دىاًر أىيب جى ًدينىًة قىرًيبه ًمنى السُّوؽً "قاؿ أبو عبداهلل البوشنجي، اٍلبىبلى  .(59)"مىٍوًضعه بًاٍلمى

هي زىٍيده ًمٍن شرحبيل أبو سعد: دىخىلى عىلىيَّ زىٍيدي بٍ كقاؿ  - ني ثىاًبتو كىأىنىا بًاأٍلىٍسوىاًؼ كىقىًد اٍصطىٍدتي نػىهىسنا فىأىخىذى
لىوي. قىاؿى أىبيو عىٍبًداهلًل اٍلبيوشىٍنًجيُّ:  ري الصًَّغَتي "يىًدم فىأىٍرسى ًبيوه بًاٍلقيٍنبػىرىةً  ،فػىٍوؽى اٍلعيٍصفيورً  ،النػُّهىسىاءي الطَّيػٍ  .(60)"شى

-  : ا يػىٍوـى "كأسند اٟتاكم عىٍن ميٍوسىى بًن طىٍلحىةى، قىاؿى ، لىقىٍد رأىيٍػتػيهى مىا رىأىٍيتي أىٍخطىبى ًمن عىاًئشىةى كىالى أىٍعرىبى
ثًينىا عىٍن عيٍثمىافى كىقػىٍتًلو، فىاٍستجلىسىًت  ٍؤًمًنٍُتى! حىدّْ

ي
هىا النَّاس، فػىقىاليوا: يىا أيَـّ ا١ت س، ٍبيَّ النَّااٞتىمىل، كىثىارى إًلىيػٍ

دت اهلل، كىأىثنٍت عىلىٍيًو، ٍبيَّ قىالىٍت:  ٛتًى
، كىضىٍربىة السَّوط، كىمىٍوقع الغمىامىة  ثىبلىثن أىمَّا بػىٍعد ... فىًإنَّكيم نػىقىٍمتم عىلىى عيٍثمىافى ًخصىاالن  ا: ًإمرىة الفىىتى
ٍحمىاة، فػىلىمَّا أىٍعتىبػىنىا ًمنػٍهينَّ، ميصىتُّميوهي مىٍوصى الثَّوب بً 

ي
ٍهًر ا١ت كًب ًبًو الفيقىر الثَّبلىث: حيٍرمىة الشَّ الصَّابػيٍوفى، عىدى

، كىأىٍكصىلىكيم للرَّ  ًحًم، اٟتىرىاـ، كىحيٍرمىةى البػىلىًد اٟتىرىاـ، كىحيرًمىة ا٠ًتبلىفىة، كىاهلًل لىعيٍثمىاف كىافى أىتٍػقىاكيم للرَّبّْ
ا كىأىٍستػىٍغًفري كىأىٍحصىنىكيم فػىٍرجن   ."اهللى رل كىلكيم ا. أىقػيٍوؿي قػىٍورل ىىذى

أما قػىٍو٢تىا: إمرة اٍلفىىت، فىًإف عيٍثمىاف كذل اٍلكيوفىة اٍلوىلًيد بن " :قاؿ البوشنجي ُب عقب ىذا اٟتديث
 معيط ًلقىرىابىًتًو ًمٍنوي كعزؿ سعد بن أىىب كىقاص. عقبىة بن أىيب

ا يػيؤىدب كىأما قػىٍو٢تىا: ضىٍربىة السٍَّوط، فىًإف عيٍثمىاف تنىاكؿ عمار بن  يىاسر كىأىبا ذىر بًبػىٍعض التػٍَّقًو م كىمى
 اإًلمىاـ رىعيتو.

د اٍلعىرىب إلبل الصَّدىقىة، كىقد كىافى  كىأما قػىٍو٢تىا: موقع الغمامة احملماة، فىًإف عيٍثمىاف ٛتى أٛتاء ُب ًببلى
ًلك فىلم يينكر النَّاس ذىًلك على عمر.  عمر ٛتى أٛتاء أىٍيضنا كىذى

ًذًه الثَّبلى  ا أعتبهم كىرجع ًإذلى ميرىادىم، كىىيوى قػىٍو٢تىا: فػىهى هى ث الَّيًت قالتها عىاًئشىة فػىلىمَّا استعتبوه ًمنػٍ
 .(61) "مصتموه موص الثػٍَّوب بالصابوف، كا١توص ىيوى اٍلغٍسل، كالفقر الفرص

 

 من شعره:ثامناا: 
 اهلل البوشنجي ُب الشافعي: صور بن ٛتاد قاؿ: أنشدت أليب عبدما قالو عثماف الصابوين أنشدين أبو من -

اًفعو          كىفػىٍرضه أىًكيده حيبُّػػػػوي الى تىطىػػػوُّعي  كىًمٍن شيعىًب اإًلدٍيىاًف حيبُّ اٍبنً        شى
ػػػػػافًػػػكىًإينٍّْ حى        واػػػًإٍف أىميػػػٍت          فػىتػىٍوًصيىيًت بػىٍعًدم بًأىٍف يػىتىشىفَّعي ػعًػػيّّ فىػػػػيىػػػػاٌب شى

نىا أىبيو عىٍبًد اللًَّو ا  - : أىٍنشىدى هىًقيُّ، عىًن اٟتٍىاًكًم، عىٍن حيىٍِتى ٍبًن ٤تيىمَّدو اٍلعىٍنرىًمّْ قىاؿى ٍلبيوشىٍنًجيُّ ُب أىٍٛتىدى كىرىكىل اٍلبػىيػٍ
ٍنبىلو رىًٛتىوي اللَّوي:  ٍبًن حى

أىٍلتى إىمىامينىا                كى       ٍنبىل ًإٍف سى ػػكيػػواًإفَّ اٍبنى حى ػػةي ُب اأٍلىنىػػاـً ٘تىىػسَّ  بًػػًو اأٍلىئًمَّ
هي كىاٍستػىٍهلىكيوا      ًئفى بػىٍعدى انيوا ا٠ٍتىبلى ا بػىٍعػػػدى اأٍليلػىى              كى ػػدن لىػفى النَّػيبَّ ٤تيىػػمَّ  خى
 (62)ػاؿى ًمثىاليػوي اٍلميتىًمسّْػكي حىٍذكى الشّْرىاًؾ عىلىى الشّْرىاًؾ كىًإمنَّىا               حيىٍػػذيك اٍلًمثى     
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 المبحث الثاني: اآلراء الفقهية لإلمام أبي عبد اهلل البوشنجي:
 :: حذف السالم في الصالةاألولى مسألةال

رضي  -، ٤تتجُت ْتديث أيب ىريرة كسينػّْيَّتو ذكر أىل العلم مسألة استحباب حذؼ السبلـ ُب الصبلة
ـً سينَّةه )مرفوعنا كموقوفنا:  -اهلل عنو  ، لكن كقع بينهم خبلؼ ُب ا١تراد ْتذؼ السبلـ، (63)(حىٍذؼي السَّبلى

 فتعددت أقوا٢تم ُب ذلك:
ًة، أم اإلسراع بو، األول هي ُب الصَّبلى      ّٔذا قاؿ ابن ا١تبارؾ ك : أف حذؼ السبلـ ىو أال ييطىوّْلىوي، كىديىيدَّ

 .(64)كاٞتمهور كىو الصحيح ا١تركم عن أٛتد، كما جـز بو صاحب ا١تغٍت كغَته اهلل البوشنجيكأبو عبد
ـى ن حذؼ السبلـ فقاؿ: "سئل عأنو اهلل البوشنجي، كقد أسند اٟتاكم عن أيب عبد إًنَّوي الى ديىيدُّ السَّبلى

كىحيىًٍذفيوي"
ا". (65) قاؿ الًتمذم: كىو الذم . ككذا أسند الًتمذم ُب جامعو عن ابن ا١تبارؾ أنو قاؿ: "ال ديده مدن

 . (66)استحسنو أىل العلم
 .(67)ا للعلماءكال أعلم فيو خبلفن  ،كقاؿ النوكم: يستحب أف يدرج لفظة السبلـ كال ديدىا

ا ال أعلم ُب ذلك خبلفنا  ،كقاؿ ابن سيد الناس: قاؿ العلماء: يستحب أف يدرج لفظ السبلـ كال ديده مدِّ
 .(68)فرفع الصوت غَت ا١تد ،بُت العلماء، كليس ذلك رفع الصوت بو

ـً ىيوى اٞتٍىٍهري بالتسليمة األك  : أف حىٍذؼالثاني الرّْكىايػىتػىٍُتً عن أٛتد ذل، كإخفاء الثانية، كىو أىٍظهىري السَّبلى
(69). 

ا عن اإلماـ األكزاعي. ففي ًصحىاح اٍبن :  أنو سرعة القياـ بعد السبلـ ُب الصبلة، كنقل ىذالثالث
إذا سلم اإلماـ دل يصل السبلـ ّتلوس حىىتَّ "السكن إثر اٟتديث؛ أف األكزاعي سئل عنو فقاؿ: )معناه( : 

لَّم من الصَّبلة حىتَّ يقـو". أك قاؿ: "يقـو أىك يٍنصىرؼ  .(70)"تىأكيًليو عندنا: أف ال يػىٍلبىث إذا سى
بسرعة القياـ بعد السبلـ ُب الصبلة،  -أم حذؼ السبلـ  –قاؿ ُب فيض القدير: رأيت الديلمي فسره 

 .(71)فقاؿ عقيب قولو: "سنة" يعٍت إذا سلم يقـو عجبلن 
 : ىو أالَّ يكوف فيو "كرٛتة اهلل"، فحيًذفىت منو "كرٛتة اهلل"، كىو منقوؿ عن بعض ا١تالكية.الرابع

ا ًبًو ُب األحاديث من زًيىادىة: كيردُّ ىذا القوؿ مىا جى   .(72)«كىرىٍٛتىةي اهلل»اءى مصرَّحن
 .(73):  أنو إسراع اإلماـ بو لئبل يسبقو ا١تأمـوالخامس
كذلك بًتؾ إطالتو كترؾ مده، ْتيث ىو أالَّ يكوف فيو "كبركاتو"، بأف حيًذفىت منو "كبركاتو"، : السادس

ديد السبلـ فيقوؿ: السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو، يطولو، كإمنا  يأخذ كقتنا أكثر ٦تا لو أتى بو بغَت مد، فبل
 .(74)يقوؿ: السبلـ عليكم كرٛتة اهلل، السبلـ عليكم كرٛتة اهلل
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كقيل: التحتم، ٔتعٌت عدـ فقيل: أاٌل يكوف أحد يسلّْم قبلو. كىناؾ أقواؿ أخرل ُب معٌت حذؼ السبلـ: 
 .(75)كقيل معناه أف ال يتعمد فيهما اإلعراب ا١تبشع إجزاء غَته.

القوؿ األكؿ كىو أف حذؼ السبلـ ىو أال يطولو، كديده ُب الصبلة، أم أف  –كاهلل أعلم  –كالراجح 
يسرع بو، كذلك ألف ىذا ىو تفسَت الراكم للحديث، كالرجوع إذل تفسَت الراكم أكذل كما تقرر ُب علم 

فسره بو أىل اٟتديث كالفقو، حىت قاؿ بعضهم: ال أعلم ُب ذلك خبلفنا األصوؿ، كألف ىذا ىو الذم 
 بُت العلماء.

 : المراد بساعات الرواح إلى الجمعة:الثانية مسألةال
مىًن اٍغتىسىلى يػىٍوـى اٞتيميعىًة، ٍبيَّ رىاحى ُب السَّاعىًة )اختلف العلماء ُب ا١تراد بالساعات ا١تذكورة ُب اٟتديث 

 ، نىةن، كىمىٍن رىاحى ُب السَّاعىًة الثَّانًيىًة، فىكىأى األيكذلى ا قػىرَّبى بىدى أىمنَّ ا قػىرَّبى بػىقىرىةن...فىكى : ىل ىي من أكؿ النهار، أك بعد  (منَّ
 ىي ثبلثة أكجو عند الشافعية: ،زكاؿ الشمس؟ على ثبلثة أقواؿ

لركاح ال يكوف إالَّ بعد الزكاؿ، كأف : أف ا١تراد ّٔا آخر الساعة اليت بعد زكاؿ الشمس، كأف االقول األول
 الساعات ا١تذكورة ُب اٟتديث عندىم ٟتظات لطيفة. كبو قاؿ اإلماـ مالك كالقاضي حسُت، كإماـ اٟترمُت،

 .(76)كغَتمها من ا٠تراسانيُت، كرجحو من ا١تتأخرين ابن الفركاح، كابنو برىاف الدين
قاؿ: )مىن اغتسل  -صلَّى اهلل عليو كسلَّم  -رسوؿ اهلل أف  -رضي اهلل عنو  -استدلُّوا ْتديث أيب ىريرة 

نىة، كمن راح ُب الساعة الثانية فكأمنا قػىرَّب بقرة، كمن راح ُب  ا قرَّب بدى يـو اٞتمعة غيسل اٞتنابة، ٍب راح، فكأمنَّ
ا أقرف، كمن راح ُب الساعة الرابعة فكأمنا قرَّب دجاجة، كمن  راح ُب الساعة الساعة الثَّالثة فكأمنا قرب كبشن

 .(77)ا٠تامسة فكأمنا قرَّب بيضة، فإذا خرج اإلماـ حضىرىت ا١تبلئكة يستمعوف الذّْكر(
قالوا: بأفَّ الساعة تيطلىق على جزء من الزماف غَت ٤تدكد، تقوؿ: جئتي ساعة كذا، كمن جهة أخرل  

   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ چ :فحقيقة الرَّكاح إمنا تكوف بعد الزَّكاؿ، كالغدك يكوف قبلو، كما قاؿ تعاذل

 [.12]سبأ: چ ہ
قد أنكر على مىن زعم أف الرَّكاحى ال يكوف إال بعد الزَّكاؿ، كنيقل أفَّ العرب  كأجاب اٞتمهور بأف األزىرمَّ  

٨ٍتوىه.  تقوؿ: "راح" ُب ٚتيع األكقات ٔتعٌت ذىىىب، قاؿ: كىي ليغة أىل اٟتجاز، كنقل أبو عيبىيد ُب الغىريبػىٍُت 
كقيل: أنو ١تَّا كاف آًخري الساعات بعد الزَّكاؿ، كىو رىكاح حقيقي، ٝتيّْيت كلُّها ركاحنا، كما ييسمَّى ا٠تارج للحجّْ 

 . (78)كاٞتهاد حاجِّا كغازينا قبل تلىبًُّسو باٟتجّْ كالغزك؛ ألفَّ أمره ينتهي إذل ذلك
: )إذا  -صلَّى اهلل عليو كسلَّم  -قاؿ: قاؿ النَّيب  -رىضي اهلل عنو  -كاستدلوا أيضنا ْتديث أيب ىريرة  



 

17 

 (4) م. الرقن التسلسلي2020يونيو  ،(1الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د.صاحل مبارؾ دعكيك، د.عيسى مبارؾ عجرة ... اإلماـ أبوعبد اهلل البوشنجي كآراؤه الفقهية
 

يهىجّْر كمىثل الذم يهدم  ،كاف يـو اٞتمعة كقفىًت ا١تبلئكة على باب ا١تسجد
يىكتبوف األكَّؿى فاألكَّؿ، كمىثل ا١ت

بيضة، فإذا خرىج اإلماـ طىوىٍكا صحيفىهم، كيستمعوف  بدنة، ٍب كالذم ييهدم بقرة، ٍب كبشنا، ٍب دجاجة، ٍب
 . (79)الذّْكر(

 ،كذلك كقت النهوض إذل اٞتمعة ،ا، كىذه اللفظة إمنا ىي مأخوذة من ا٢تاجرة كا٢تجرفجعل األكؿ مهجرن 
 .(80)كليس ذلك عند طلوع الشمس؛ ألف ذلك الوقت ليس ّٔاجرة كال ىجَت

التبكَت، كما نيقل عن ا٠تليل، فالتهجَت ىنا من ا٢تاًجرىة، كىو السََّت كقت كرد بأف ا١تراد بالتَّهجَت ىنا  
، كىو صاًلحه ١تا قبل الزكاؿ كبعده  .(81)اٟتىرّْ

 كقالوا إف التبكَت يستلـز ٗتطي الرقاب ُب الرجوع ١تن عرضت لو حاجة، فخرج ٢تا ٍب رجع. 
و، كإمنا اٟترج على من تأخر عن آّيء ٍب كرد بأنو ال حرج عليو ُب ىذه اٟتالة؛ ألنو قاصد للوصوؿ ٟتق

 .(82)جاء فتخطى
، كبو يتعلق جواز الغسل للجمعة، كبو قاؿ اف أك٢تا من طلوع الفجر؛ ألنو أكؿ اليـو شرعن أ: القول الثاني

ظىاىر مذىب الشَّاًفًعي كأٛتد كىصىححوي الركياين، ككذلك صاحب ا١تهذب قبلو، ٍب الرافعي ىو اٞتمهور ك 
 .(83)كالنوكم

نىة،  ا قرَّب بدى كاستدلوا ْتديثي أيب ىريرة السابقُت )مىن اغتسل يـو اٞتمعة غيسل اٞتنابة، ٍب راح، فكأمنَّ
ك )إذا كاف يـو اٞتمعة كقفىًت ا١تبلئكة على باب ا١تسجد .( عة الثانية فكأمنا قػىرَّب بقرة..كمن راح ُب السا

 يىكتبوف األكَّؿى فاألكَّؿ...(.
النيب صلى اهلل عليو كسلم أخر أف ا١تبلئكة يكتبوف من جاء ُب الساعة األكذل كالثانية كجو الداللة أف 

ا، كمعلـو أف النيب صلى اهلل عليو كال يكتبوف بعد ذلك أحدن  ،كالثالثة ... اخل، فإذا خرج اإلماـ طوكا الصحف
كذلك بعد انقضاء الساعة  ،ارككذلك ٚتيع األئمة ُب ٚتيع األمص ، بالزكاؿكسلم كاف خيرج إذل اٞتمعة متصبلن 

؛ ألنو جاء كال يكتب لو شيء أصبلن  ،السادسة، فدؿ على أنو ال شيء من ا٢تدم كالفضيلة ١تن جاء بعد الزكاؿ
 .(84)بعد طي الصحف، كألف النداء يكوف حينئذ كحيـر التأخَت عنو

اٞتٍيميعىًة ثًٍنتىا عىٍشرىةى يـو )كاستدلوا أيضنا ْتديث جابر قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل علية كسلم: 
 .(85)(سىاعىةن 

عشر ساعةن مع طوؿ النهار كقصره، كالساعات  يتث على تقسيم هنار اٞتمعة إذل اثنقالوا: دؿ اٟتدي
ا١تعهودة ىي الساعات اليت ىي ثنتا عشرة ساعة، كىي نوعاف: ساعات تعديلية كساعات زمانية، قالوا: كيدؿ 
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اهلل عليو كسلم إمنا بلغ بالساعات إذل ست، كدل يزد عليها، كلو كانت الساعة على ىذا القوؿ أف النيب صلى 
أجزاء صغارنا من الساعة اليت تفعل فيها اٞتمعة دل تنحصر ُب ستة أجزاء، ٓتبلؼ ما إذا كاف ا١تراد ّٔا 

دل ك  ،كطويت الصحف ،خرج اإلماـ ،كدخلت السابعة ،الساعات ا١تعهودة، فإف الساعة السادسة مىت خرجت
 . (86)يكتب ألحد قرباف بعد ذلك

، كيعدكف السَّاعات، أ: القول الثالث ف أك٢تا من طلوع الشمس؛ ألف أىل اٟتساب حيسبوف اليـو
أيب كالساعات: أك٢تا من طلوع الشمس عند أىل اٟتساب؛ فلذلك استحبوا التبكَت منو، كىو اختيار اإلماـ 

حو ا٠تطايب كعبد ا١تلك بن حبيبو ا١تالكي، كصححو ، كرجَّ كي عن الثورم كأيب حنيفةالبوشنجي، كحي عبداهلل 
 .(87)الثاينالقوؿ  لتنبيو مع أنو صحح ُب ا١تهذبا١تاكردم، كجـز بو صاحب ا

إال إف أكلئك ٛتلوا األحاديث على  ،كاستدؿ أصحاب ىذا القوؿ ٔتا استدؿ بو أصحاب القوؿ الثاين
 اٟتساب كالتبكَت من طلوع الفجر، كىؤالء من طلوع الشمس.

لشمس إذل ىو القوؿ الثالث؛ ألف األحاديث الصرحية تيقسم الزمن من طلوع ا -كاهلل أعلم –كالراجح 
تبتدئ من طلوع ، فالساعات ما بُت طلوع الشمس ك٣تيء اإلماـ للصبلة، ك أك ستة أقساـ ٣تيء اإلماـ ٜتسة

الشمس؛ ليكوف ما قبل ذلك من طلوع الفجر زماف غسل كتأىب، كألف ما قبل طلوع الشمس كقت لصبلة 
 الفجر.

 : ىل يشترط لسماع دعوى النكاح توافر شروط النكاح وانتفاء موانعو؟الثالثة مسألةال
؛ فقد اختلف أىل العلم ُب ذلك على ثبلثة لتوافر شروط النكاح لسماع دعوى النكاحأما بالنسبة 

 أقواؿ كىي ثبلثة أكجو عند الشافعية: 
أف الشركط ا١تعتر كجودىا ُب صحة النكاح، شرط ُب صحة دعواه، سواء توجهت  القول األول:

دَّعىى ابتداء نكاح، أك دىكىامىوي؛ كىو ظاىر مذىب الشافعي، 
ي
الدعول إذل العقد أك إذل الزكجية، أم سواء كاف ا١ت

حو الرافعي ة، كرجَّ ، كىو مذىب اٟتنابل(88)كعليو قوؿ األكثرين من أصحابو، كاختاره أبو عبد اهلل البوشنجي
 كاحتجوا بأمور منها: . (89)كالنوكم

، كلوال (90)(ال نكاح إال بورل كشاىدين)أف النيب صلى اهلل عليو كسلم خصو من سائر العقود بأف قاؿ:  -
 ىذا التخصيص لكاف كغَته. 

فلم جيز استباحتها بدعول ٤تتملةن، حىت ينفي عنها االحتماؿ  ،أف الفركج موضوعة على اٟتظر كالتغليظ -
 بو لصفة.
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كمأٙتنا ال يرتفع باإلباحة، فأشبو دعول القتل، كخالف ما سواه  ،أف ُب استباحة الزكج إتبلفنا ال يستدرؾ -
 من عقود األمبلؾ.

كفرقوا بُت شركط  أف اإلطبلؽ ُب عقود النكاح أكثر، كما يطلق على اسم النكاح من فاسد العقود أقل، -
الوجود، كشركط العدـ، كأف الشركط ا١تعدكمة أصل ُب العدـ، فحملت على ظاىر العدـ، كليس 

 لشركط الوجود أصل ُب الوجود، فلم حيمل على ظاىر الوجود.
ا خالفت دعواه الدعاكل قياسن  ؛أف النكاح ١تا اختص بشركط زائدة على البيع من الصداؽ كغَته -

 بو. للدعول على ا١تدعى 
 . (91)ا فيحتاط فيوفكاف خطرن  ،أف ا١تقصود من ٚتيع العقود يدخلو البدؿ كاإلباحة ٓتبلفو -

 ،أف الدعول ُب النكاح تسمع، كإف دل يقل تزكجتها بورل، كبرضاىا سواء ادعى العقد والقول الثاني:
ىذه زكجيت، كتصح الدعول، كإف دل يصف العقد، كىذا  :فقاؿ ،فقاؿ: تزكجت ّٔذه ا١ترأة، أك ادعى النكاح

 .(92)كبو قاؿ أبو حنيفة كمالك ،قوؿ أيب العباس بن سريج
 كاحتجوا بأمور منها: 

 ؛أنو ١تا دل يلـز ُب دعول البيع صفة العقد، كإف اعترت فيو شركط اختلف فيها دل يلـز صفة النكاح -
 ألجل شركطو، كاختبلؼ الناس فيها.

يعتر ُب صحة النكاح كجود شرائط كالورل، كالشاىدين، كرضا ا١تنكوحة، كعدـ شركط كعدـ أنو قد  -
 العدة، كالردة، كاإلحراـ، فلما دل يعتر ُب دعول النكاح، الشركط ا١تعدكمة دل تعتر الشركط ا١توجودة.

 .(93)أف ظاىر عقود ا١تسلمُت الصحة -
اءى النّْكىاًح، فقاؿ تزكجت ىذه إف كانت الدعول، ُب عقد النكاح، أ والقول الثالث: م إف ادَّعى ابًٍتدى

أم  ا١ترأة، كانت شركط العقد معترة ُب صحة الدعول، كإف اقتصرت الدعول على النكاح األكؿ، دكف العقد،
مُّ، كىو كإف ادَّعىى دىكىامىوي، فقاؿ ىذه زكجيت، دل يعتر شركطنا للعقد ُب صحة الدعول، كبو قاؿ أبو علي الطَّرىً 

 كاحتجوا بأمور منها:.(94) أحد الوجهُت ُب مذىب أٛتد
 أف االستدامة أخف حكمنا من االبتداء.  -
أف الشهادة على عقد البيع كالنكاح با٠تر الشائع ال تصح، حىت يشاىد ا١تتعاقدين، كيسمع لفظهما  -

كٗتففت بالعقد كالشهادة على األمبلؾ، كالزكجية با٠تر الشائع تصح، فلذلك تغلظت دعول العقد 
 .(95)دعول الزكجية
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؛ فقد كقع فيو نزاع عند الشافعية كال ًلشتراط انتفاء موانع النكاح لسماع دعوى النكاحأما بالنسبة 
 يعرؼ عند غَتىم، فيظهر ُب ا١تسألة قوالف: 

: عدـ اشًتاط انتفاء موانع النكاح الستماع دعول النكاح، كإذل ىذا ذىب ٚتاىَت أىل القول األول
 كىو الصحيح عند الشافعية.العلم، 

 .  (96)قاؿ الغزارل: كال خبلؼ أنو ال يشًتط انتفاء ا١توانع ا١تفسدات من الردة كالعدة كالرضاع
 .(97)كقاؿ ابن قدامة: كعدـ العدة كالردة، دل خيتلف الناس فيو، كاألصل عدمها كال ٗتتلف بو األغراض

االستفسار عن عرك العقد ٦تا يفسده، فبل جيب أف يذكر ُب كقاؿ ابن فرحوف: كقد اتفق على أنو ال يلـز 
 .(98)دعول النكاح أنو دل يقع ُب عدة كال ُب إحراـ كال غَت ذلك ٦تا يفسد العقد

 كحجتهم ُب قو٢تم ىذا: 
 أف األصل عدمها. -
 .(99)أف فيها كثرة؛ فيشق ذكرىا. قاؿ: األستاذ أبو طاىر: كقد يبلغ ذلك نيفنا كمائة -

 : اشًتاط انتفاء موانع النكاح الستماع دعول النكاح، كقد تفرد بو اإلماـ البوشنجي.القول الثاني
: إف القاضي ال يستمع الدعول ُب النكاح حىت يدعي فيذكر  -أم البوشنجي -قاؿ العبادم: كقاؿ

 . (100)شرائط العقد كيذكر موانعو، مثل العدة كالرضاع كاإلحراـ كسائر ا١توانع
نزىاعه؛ ألف الشيخ كأىبىا عاصم ركيا عن األستاذ أف -نو ال جيب التػَّعىرُّضي للموانع، ففيو كقاؿ الرافعي: كأما أ

 .(101)أىٍكجىبىوي  -رٛتهم اهلل-٤تمد بن إبٍػرىاًىيمى العىبدم من أىٍصحىابًنىا 
ُب مسألة توافر شركط النكاح كانتفاء موانعو من عدمها لسماع دعول النكاح،  -كاهلل أعلم –كالراجح 

بىاحىةي أنو جي ب توافر شركط النكاح؛ ألىفَّ النّْكىاحى خطر، كالوطء ال يستدرؾ، كٚتيع العقود يىٍدخيليوي اٍلبىدىؿي كىاإٍلً
 ٓتبلؼ النكاح فكاف خىطىرنا فيحتاط فيو. 

كأما انتفاء ا١توانع فبل يشًتط ١تا كقع من اتفاؽ أىل العلم باستثناء البوشنجي على عدـ اعتبارىا، كألف 
 فيعسر عدىا. ،يها العدـ، كفيها كثرةاألصل ف

 :: وقت ذبح العقيقةالرابعة مسألةال
ال خبلؼ بُت أىل العلم القائلُت ٔتشركعية العقيقة ُب استحباب ذْتها ُب اليـو السابع، كاألصل فيو 

ـ رىينةه بعقيقتو، تذبح ) أنو قاؿ: -صلى اهلل عليو كسلم  -حديث ٝترة بن جندب، عن النيب  عىنوي كل غيبلى
لقي رىأسيوي  . لكن اختلفوا فيما إذا ذبح قبل ذلك أك بعده، ىل جيزئ ذلك أـ (102)(يػىٍوـ سابعو، كىييسىمَّى ًفيًو، كحيي
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 يكوف الوقت قد فأت، على أقواؿ:
أهنا مؤقتة باليـو السابع فبل تقع ا١توقع ال قبلو كال بعده بل تفوت، كىذا ىو ا١تشهور من  القول األول:

 مالك.مذىب اإلماـ 
فَتيد أف يعق عن كلده، فقاؿ: ما علمت  ،قاؿ ابن ا١تنذر قاؿ مالك ُب الغائب يولد لو فيأٌب بعد السابع

 كال يعجبٍت. ،أف ىذا من أمر الناس
اٍلغىٍيبىًة.  كىذا يقتضي الفوات بعد السابع كلو تعذر كى

أقرب إذل الٌسابع ٦تٌا بعدىهي، ٌٍب مع  ككجوي بعض ا١تالكية ىذه الرّْكاية عن مالك: أنٌو ١تا كاف اليـو الثٌامن
.  ذلك ال يذبح فيو، فىًبأىف ال يذبح فيما بعدي أىٍكذلى

كاستدلوا ْتديث ٝترة السابق كغَته من األحاديث حيث كقع فيها ٖتديد كقت ذبح العقيقة باليـو 
 .(103)السابع

أمكن، كّٔذا قاؿ ابن حـز  أهنا ال ٕتزئ قبل السابع كال تفوت بفواتو فتذبح بعده مىت القول الثاني:
 الظاىرم.

كاستدؿ على عدـ جوازىا قبل السابع بأنو خبلؼ نص اٟتديث )تيذبح عنو يـو سابعو( ففيو ٖتديد 
يـو السابع، كلـز  -عنده  –لوقتها فبل تشرع قبلو. كبعدـ فواهتا بفوات اليـو السابع؛ ألنو قد كجب الذبح 

اؤىا فيو، فهو دين كاجب إخراجو، كذلك أنو يراىا فػىٍرضنا فبل بد من إخراج تلك الصفة من ا١تاؿ، فبل حيل إبق
 .(104)فعلها كلو قضاء

كال تفوت بتأخَتىا عن السبعة،  أهنا لو ذْتت قبل فراغ السبعة أك بعد السابع أجزأت، القول الثالث:
 . (105)كّٔذا قاؿ اٞتمهور من الشافعية كاٟتنابلة كغَتىم

 منتهى االختيار كاإلجزاء بعد اليـو السابع:لكن كقع خبلؼ بينهم ُب ٖتديد 
كىو  ،كلو أف يذْتها ُب أم كقت شاء، كبو قاؿ الليث ،السبعة وتي بًتىٍأًخَتًىىا عىنً كىالى تػىفي فقالت طائفة: 

 عندىم أالَّ تؤخر إذل البػيليوًغ. كلكٍن االختيار ،قوؿ عند الشافعية
 ؛٣تزينا عن سنتو، كخيتار أال يتجاكز ّٔا مدة النفاسقاؿ ا١تاكردم: كإف أخرىا بعد السبعة كانت قضاء 

لبقاء أحكاـ  ؛فيختار بعدىا أف ال يتجاكز ّٔا مدة الرضاع ،لبقاء أحكاـ الوالدة، فإف أخرىا عن مدة النفاس
لبقاء أحكاـ ا١تصغر، فإف أخرىا حىت  ؛الطفولة، فإف أخرىا عن مدة الرضاع فيجب أال يتجاكز ّٔا مدة البلوغ

 .(106)ا ُب العقيقة عن نفسوط حكمها ُب حق غَته، ككاف الولد ٣تزئن يبلغ سق
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ُب أيها شاء منها، فإف دل تتهيأ ٢تم العقيقة ُب سابعو  ،يعق عن ا١تولود ُب أياـ سابعو كلها :كقاؿ الليث
 .(107)فبل بأس أف يعق عنو بعد ذلك، كليس بواجب أف يعق عنو بعد سبعة أياـ

السابع ذْتت ُب الرابع عشر كإال ففي اٟتادم كالعشرين، فإف فات إف دل تذبح ُب وقالت طائفة: 
 كىو ركاية عن مالك كاختارىا ابن كىب.. السابع الثالث، فات كقت العقيقة

فإنو يعق عنو ُب  ،ركل ابن حبيب عن ابن كىب عن مالك من ترؾ أف يعق عن ابنو ُب يـو سابعو
  فقد فات كقت العقيقة. ،فإف ترؾ ذلك ففي الثالث، فإف جاكز ذلك ،السابع الثاين

فلم يكن كقت ذْتو أقل من ثبلثة أياـ   ،أف ىذا نسك :ككجو بعض ا١تالكية ركاية ابن كىب
 .(108)كاألضحية

إف دل تذبح ُب السابع ذْتت ُب الرابع عشر كإال ففي اٟتادم كالعشرين ٍب ىكذا ُب وقالت طائفة: 
 اهلل البوشنجي كىو كجو عند الشافعية. ا قوؿ عائشة كعطاء كأٛتد كإسحاؽ كأيب عبداألسابيع، كىذ

 ،فإف دل يفعل ،فإف دل يفعل ففي أربع عشرة ،قاؿ صاحل بن أٛتد قاؿ أيب ُب العقيقة تذبح يـو السابع
سبعة أىيَّاـ كأربعة ة فتقوؿ ففي إحدل كعشرين. كقاؿ ا١تيموين قلت: أليب عبد اهلل مىت يعق عنو؟ قاؿ: أما عائش

 .(109)كألحد كعشرين  عشر
يستحبوف أف يذبح عن الغبلـ  ،كالعمل على ىذا عند أىل العلم كقاؿ الًتمذم بعد سوقو حديث ٝترة:

 .(110)عق عنو يـو حاد كعشرين ،العقيقة يـو السابع، فإف دل يتهيأ يـو السابع فيـو الرابع عشر، فإف دل يتهيأ
، كىأًلىٍربىعى عىٍشرىةى،  -صلى اهلل عليو كسلم  -النيب كاستدلوا ْتديث بريدة أف  قاؿ: )اٍلعىًقيقىةي تيٍذبىحي ًلسىٍبعو

ٍحدىل كىًعٍشرًينى( كىإلًً
(111). 

ن أيب بكر: إف كلدت امرأة كحديث أيب كرز، عن أـ كرز، قالت: قالت امرأة من أىل عبد الرٛتن ب
اًفئىتىاًف، ": رضي اهلل عنها ةا ٨ترنا عنو جىزىكرنا، فقالت عائشالرٛتن غبلمن عىٍبدً  اتىاًف ميكى ـً شى ، بىًل السُّنَّةي عىًن اٍلغيبلى الى

يػىٍفعىلي ذىًلكى ُب اٍليػىٍوـً السَّاًبًع،  ،فػىيىٍأكيلي كىييٍطًعمي كىيػىتىصىدَّؽي  ،كىعىًن اٞتٍىارًيىًة شىاةه، ييٍطبىخي جىٍدكىالن كىالى ييٍكسىري ٢تىىا عىٍظمه 
 .(112) "ًفي أىٍربىعى عىٍشرىةى، فىًإٍف دلٍى يػىٍفعىٍل فىًفي ًإٍحدىل كىًعٍشرًينى فىًإٍف دلٍى يػىٍفعىٍل فى 

كعشرين، كىذا تقدير، الظاىر أهنا ال تقولو  لحدإائشة قالت: ُب أربع عشرة، ٍب ُب ككجو الداللة كوف ع
 إال توقيفنا.

، كأىف ما جاء من  أف األمر كاسع، فيجوز الذبح ١تن فاتو السابع ُب أم –كاهلل أعلم  –كالراجح  يـو
 التػٍَّقًييد بوقت معُت فهو على جهة االستحباب، كاالعتبار بالذبح ال بيـو األكل كالطٍَّبخ.
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 :: حكم أكل الفيلالخامسة مسألةال
 اختلف العلماء ُب حكم أكل ٟتم الفيل على ثبلثة أقواؿ:

اٟتنفية كالشافعية كاٟتنابلة كركاية عن : ٖتر م أكل ٟتم الفيل: كبو قاؿ ٚتهور العلماء، من القول األول
  كاستدلوا: .(113)مالك، صححها من ا١تالكية: ابن عبد الر كابن العريب كالقرطيب

: )نػىهىى عىٍن أىكًل كيلّْ ًذم نىابو ًمنى -صٌلى اهلل عليو كسلم  -ْتديث أيب ثعلبة ا٠تيشىًٍتّْ أٌف رسوؿى اهلل  -
 .(114)السّْبىاًع(
 .(115)النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: )كل ذم ناب من السباع فأكلو حراـ( حديث أيب ىريرة عن -

عن أكل كل ذم ناب من السباع  -صلى اهلل عليو كسلم  -كجو الداللة من اٟتديثُت: أف هنيو  
 ظاىره الٌتحر م لكل ذم ناب، كالفيل كىو ًمٍن أىٍعظىًمهىا نىابنا.

   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ چ :احملرمة كىي قولو تعاذلأف الفيل مستخبث، فيدخل ُب عمـو اآلية  -

 .[ ٧٥١: ]األعراؼچ ژ    ڈ
 قاؿ أٛتد: ليس ىو من أطعمة ا١تسلمُت. كقاؿ اٟتسن: ىو مسخ.

كما رسم فيو من حديث أيب ىريرة  ،ىذا الباب -رٛتو اهلل  -قاؿ ابن عبد الر: ما ترجم بو مالك 
أنو هني ٖتر م ال  ،كحديث أيب ثعلبة يدؿ على أف مذىبو ُب النهي عن أكل كل ذم ناب من السباع

هني ندب كإرشاد، كما زعم أكثر أصحابنا، كيشد ذلك، قولو: كعلى ذلك األمر عندنا. ركل ىذا حيِت 
 .(116)عن مالك، كىو آخر من ٝتع عليو ا١توطأ

ٟتديث أيب ىريرة، كىو نصّّ ُب الٌتحر م  ؛العريب: كركايةي مىٍن رىكىل عن مالك الٌتحر م أظهركقاؿ ابن 
كخاصّّ ُب السّْباع، كقد قاؿ القاضي أبو إسحاؽ ُب مبسوطو: أحسب أٌف مالكنا ٛتل الٌنهي ُب كلّْ ذم 

 .(117)نابو من السّْباًع على الٌنهي عن أكلها خاصَّة
ذم ناب من السباع كىو صريح ا١تذىب كبو ترجم مالك، رضي اهلل كقاؿ ُب القبس: كٖتر م كل 

ًذم نىابو ًمنى السّْبىاًع(، ٍب ذكر اٟتديث كعقبو بعد ذلك بأف  عنو، ُب ا١توطأ حُت قاؿ: )ٖتىٍر مي أٍكًل كيلّْ 
نىا(، فأخر أف العمل اطرد مع األىثر  .(118)قاؿ: )كىىيوى األىٍمري ًعٍندى

 . (119)ٟتم الفيل: كبو قاؿ ٚتاعة كركاية عن مالك: كراىة أكل القول الثاني
كاستدلوا ْتديث أيب ىريرة كأيب ثعلبة ا٠تشٍت السابقُت، كٛتلوا مدلوؿ النهي الوارد ُب اٟتديثُت 

 على الكراىة.
 ككره اٟتسن أكل الفيل؛ ألنو ذك ناب.
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ن كل ذم ناب من أم أحاديث النهي ع –قاؿ ابن العريب: فرىكىل العراقيوف عن مالك أهٌنا كٌلها 
 .(120)عنده ٤تمولة على الكراىية من غَت تفصيل، كىو ظاىري ا١تدٌكنة -السباع 

كقاؿ العدكم ُب اٟتاشية: ا١تشهور عند ا١تالكية الكراىة. كقاؿ ا٠ترشي: ا١تشهور أنو مكركه 
األكل؛ ألنو ذك ناب، كمثل الفيل الدب. كقاؿ عبد الوىاب: النهي عندنا عن أكل كل ذم ناب 

 .(121)موؿ على الكراىة٤ت
إباحة أكل ٟتم الفيل، كبو قاؿ اإلماـ مالك ُب ركاية ثالثة، كىو كجو عند  القول الثالث:

 .(122)الشافعية قاؿ بو أبو عبد اهلل البوشنجي، كقاؿ بو أيضنا ابن حـز الظاىرم
من أصحابنا اختار مذىبى مالكو ُب  قاؿ الرافعي: كحىكىى أبو عاصم العبَّادمُّ أف أبا عبد اهلل البيوشنجيَّ 

 ًحلّْ الفيل، كقاؿ: ال يعدك من الفيلة إال الفحلي ا١تغتلم؛ كاإًلبل.
ٍعيًبُّ، كركم عن عائشة كابن عباس كابن عمر كُب بعضها  ،كأجاز أكلو ابن ا١تاجشوف كىرىخَّصى ُب أىٍكًلًو الشَّ

   ۀ     ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ چضعف، كركم عنهم خبلفو. كاحتجوا بقولو تعاذل: 

 .[145األنعاـ:] چ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ      ۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ
ي إال ما ذكر ُب ىذه اآلية  .(123)كقالو: إف اآلية ٤تكمة كال حيىٍريـي ًإالَّ ما فيها، أم ال حراـ بُتّْ

 األنعاـ مكية، كقد نزؿ بعدىا قرآف كثَت فيو هني عن أشياء ٤ترمة.كقو٢تم مردكد: بأف سورة 
كأف العلماء أٚتعوا أف هني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن أكل كل ذم ناب من السباع إمنا كاف 

 ككلهم دل يصحبوه إال با١تدينة. ،أبو ىريرة كابن عباس كأبو ثعلبة ؛با١تدينة، ركاه عنو متأخرك أصحابو منهم
   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ     ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ چ ما قولو تعاذلكأ

كقيت ىذا غَت ذلك. كقيل: ال  فقيل معناه: ال أجد فيما أنزؿ إرلَّ  چ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ      ۓ   ے   ے   ھ
٤ترمنا ٦تا كنتم تأكلونو، يريد العرب. كقيل: إهنا خرجت على جواب سائل عن أشياء من  أجد فيما أكحي إرلَّ 

 . (124)ا إال كذاا ٤ترمن ا١تأكل، كأنو قاؿ: ال أجد فيما سألتم عنو شيئن 
من حديث النيب صلى اهلل عليو  توكصراح قوؿ اٞتمهور؛ لصحة ما استدلوا بو –كاهلل أعلم  –كالراجح 

ناب من السباع، كالفيل من أعظمها نابنا، كما أنو مستخبث ٟتمو، كالشريعة تراعي كسلم احملـر لكل ذم 
ة قددينا كحديثنا، كىذا يَّ اٟتيوانات ٦تا تعافها النفس السو ة كما تعافو، كىذه يَّ لذكؽ العاـ كما تقبلو النفس السو ا

 يقتضي عدـ القوؿ بإباحة أكلو.
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 :األىلية: حكم أكل لحم الهرة السادسة مسألةال
اختلف العلماء ُب حكم أكل ٟتم ا٢ترة األىلية على ثبلثة أقواؿ، كىذا ا٠تبلؼ ُب أصلو كأدلتو قريب من 

ختصار ٕتنبنا ا٠تبلؼ ُب مسألة حكم أكل ٟتم الفيل السابقة الذكر، ك٢تذا سيكوف الكبلـ ىنا بشيء من اال
 : افيو إضافة دل يسبق ذكرى اللتكرار، مع ذكر م
ٖتر م أكل ٟتم ا٢ترة األىلية: كبو قاؿ اٞتمهور، من اٟتنفية كالصحيح عند الشافعية  :القول األول

 .(125)كاٟتنابلة، كركاية عن مالك
 )نػىهىى عىٍن أىكًل كيلّْ ًذم نىابو ًمنى السّْبىاًع(. بة ا٠تشٍت  كأيب ىريرةكاستدلوا: ْتديث أيب ثعل

قاؿ الًتمذم: ىذا حديث  (.أكل ا٢تر كٙتنوهنى النيب صلى اهلل عليو كسلم عن )كحديث جابر قاؿ: 
 .(126)غريب

 .(127)(ًإفَّ السّْنػٍَّورى سىبيعه )قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: قاؿ: كحديث أيب ىريرة، 
 أىٍٛتىدي: أىلىٍيسى ييٍشًبوي السّْبىاعى. اإلماـ قىاؿى 

ي كجو الداللة من ىذه األحاديث: عن أكًل   -صٌلى اهلل عليو كسلم  - أف ا٢تر سبع كيدخل ُب عمـو هنى
 كلّْ ًذم نىابو من السّْباًع، ىو يصطاد بنابو.

كأف ا٢ترة تأكل حشرات األرض، كىاٍلفىٍأًر، كغَته، فكانت من ا٠تبائث، ، فتدخل ُب عمـو قولو تعاذل  -
 .[٧٥١]األعراؼ:  چژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ چ

كالقرطيب ُب صحة كصراحة كثبوت ىذه الركاية عن اإلماـ كسبق نقل كبلـ ابن عبد الر كابن العريب 
 مالك.

 . (128): كراىة أكل ٟتم ا٢ترة األىلية: كبو قاؿ ٚتاعة كركاية عن مالكالقول الثاني
 كاستدلوا باألحاديث اليت استدؿ ّٔا أصحاب القوؿ األكؿ، كٛتلوا مدلوؿ النهي الوارد فيها على الكراىة.

 كرىا ٙتن السنور، كبيعو، كأكل ٟتمو، كأف ينتفع ّتلده.كعن طاككس ك٣تاىد أهنما  
كيقوؿ إف قتلها ٤تـر كداىا، كإمنا كرىها  ،ا يكره أكل ا٢تر كالثعلب كالضبعقاؿ ُب ا١تدكنة: ٝتعت مالكن 
 ؛قاؿ: كدل أره جعل ىذه األشياء ُب الكراىية ٔتنزلة البغل كاٟتمار كالرذكف .على كجو الكراىية من غَت ٖتر م

 .(129)قاؿ: تودل إذا قتلها احملـر ألنو
كقاؿ ابن العريب: كأٌما ا١تغاربة من ا١تالكيُت، ففي ا١توازية: السَّبيع كالنًَّمري كالفىٍهدي ٤ترَّمة بالسُّنَّة، كالذّْئب 
كالٌثعلب كا٢تٌر مكركىة، كقد يوجد من قوؿ ابًن القاسم كركايتو عن مالك أٌف ذلك كٌلو على الكراىية، كركاية 

اآلية، فليست  چڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ چو تعاذل: العراقيُّْت. كاستدلَّوا ُب ذلك بقول
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 .(130)ٟتـو السّْباع ٦تٌا تضٌمنتو اآلية، فوجب أالَّ تكوف ٤تٌرمة
يًن ابن تيمية  ـً اإٍلًمىاـً أىٍٛتىدى -رىًٛتىوي اللَّوي  -قىاؿى الشٍَّيخي تىًقيُّ الدّْ إالَّ  -تػىعىاذلى رىًٛتىوي اللَّوي  -: لىٍيسى ُب كىبلى

 .(131)اٍلكىرىاىىةي 
إباحة أكل ٟتم ا٢ترة األىلية، كىو ركاية عن اإلماـ مالك كأٛتد، ككجو عند الشافعية قاؿ  القول الثالث:

 . (132)بو أبو عبد اهلل البوشنجي
 قاؿ الرافعي: كاختار أبو عبد اهلل البوشنجي لنفسو مذىبى مالكو كىو حلُّها. أم ا٢ترة األىلية.

 الليث بن سعد: ال بأس بأكل ا٢تر.كقاؿ 
فإذا دل يؤكل اإلنسي منو أكل الوحشي   اا ككحشين ركاية اإلباحة: بأف ما كاف إنسين ككجو بعض اٟتنابلة 

كغَت ا١تباح ال يفدل، فيدؿ على أنو  ،كاٟتمَت. كقيل: كجو القوؿ بإباحة السنور بأنو يفدل ُب اإلحراـ
 .(133)مباح

ألف الفداء يبٌت على اإلباحة، كاإلباحة تبٌت على الفداء، كليس ألحدمها كرد بأنو يلـز عليو الدكر؛ 
  يعتمد عليو.مستند يكوف بو أصبلن 

   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ     ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ چكقد احتجوا بقولو تعاذل: 

 .[145األنعاـ : ] چ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ      ۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ
 كسبق بياف كجو حجتهم مع الرد عليهم ُب مسألة حكم أكل ٟتم الفيل.

 القوؿ األكؿ القائل ْترمة أكل ٟتم ا٢ترة األىلية؛ كذلك لقوة األدلة ُب التحر م –كاهلل أعلم  -كالراجح
كما  ،تراعي الذكؽ العاـ، مع كوف ا٢ترة تأكل اٞتيف كاٟتشرات كغَتىا من ا٠تبائث، كما أف شريعتنا تهاكصراح

رمة القوؿ ْتة قددينا كحديثنا، كىذا يقتضي يَّ ٦تا تعافها النفس السو  رةة كما تعافو، كىذه ا٢تلسويَّ تقبلو النفس ا
  أكلها.

 :الَعْقَعق: حكم أكل السابعة مسألةال
كجناحاه أكر من جناحي اٟتمامة، كىو  ،: كىو طائر على قدر اٟتمامة، كىو على شكل الغرابالعىٍقعىق

، ألنو يعق فراخو فيًتكهم ببل طعاـ ؛العىٍقعىقا، ٝتي بذك لونُت أبيض كأسود طويل الذنب، كيقاؿ لو القعقع أيضن 
 .(134)ألف ٚتيعها يفعل ذلك ؛كّٔذا يظهر أنو نوع من الغرباف

 كالغيراب أنواعه:
 منها: األبقع، كىو فاسق ٤ترَّـ ببل خبلؼ. 

كمنها: األسود الكبَت، كفيو كجهاف عند الشافعية: أصحُّهما: أنو حراـ؛ ألنو يأكل ا١تيتة، كىو من 
اؼي الكبَتي، كأيضن  . اا١تستخبثات، كقد يػيقىاؿ ٢تذا الغراب الغيدى  الغيرابي اٞتىبىًليُّ؛ ألنو يسكن اٞتباؿى

كمنها: غيراب الزرٍع، كىو أٍسود صغَته، كيػيقىاؿ لو: الزاغ، كقد يكوفي ٤تيٍمىرَّ ا١تنقار كالرجلىٍُت، كفيو أيضنا 
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 كجهاف: أصحهما: اًٟتلُّ، كبو قاؿ أبو حنيفةى؛ ألنو مستطاب يأكل الزرع.
و كجهاف كالوجهُت كمنها: غرابه آخر صغَته أسودي أك رمادمُّ اللوف، كقد ييقاؿ لو: الغداؼ الصغَتي، كفي

 .(135)ُب النوع الذم قبلو
 كمنها: العىٍقعىق، كىو ٤تل البحث ىنا.  

 فقد اختلف العلماء ُب حكم أكل ٟتمو على ثبلثة أقواؿ:
، كىو الوجو األصح عند الشافعية، كالصحيح عند اٟتنابلة، كاختاره الَعْقَعقالقول األول: تحريم أكل 

 .(136)١تاكردم كالركياينكجـز بو ا ،أبو عبد اهلل البوشنجي
 كاستدلوا بعمـو األدلة على ٖتر م الغرباف، كمنها: 

حديث عائشة رضي اهلل عنها أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: )ٜتس فواسق تقتلن ُب اٟتل 
: اٟتية، كالغراب األبقع، كالفأرة، كالكلب العقور، كاٟتديا. كُب لفظ: قاؿ: )ٜتس من الدكاب كلهن  كاٟتـر

: الغراب، كاٟتدأة، كالعقرب، كالفأرة، كالكلب العقور(  .(137)فاسق، يقتلن ُب اٟتـر
كحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: )ٜتس من الدكاب ليس  

 .(138)على احملـر ُب قتلهن جناح: الغراب، كاٟتدأة، كالفأرة، كالعقرب، كالكلب العقور(
ا، كاهلل مىا ىو اؿ: "من يأكل الغراب؟ كقد ٝتاه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: فاسقن كعن ابن عمر، ق

 .(139)من الطيبات"
كجو الداللة: أف الغراب األبقع الذم ذكر ُب اٟتديث أبيح قتلو، ككذا سائر الغرباف اليت يدؿ عليها 

 عمـو لفظ "الغراب" ُب األحاديث األخرل.
كما أبيح قتلو فبل ذكاة لو؛ ألف كلمة القتل مىت أطلقت تنصرؼ إذل إزىاؽ الركح بأية كسيلة استطاعها 
اإلنساف، فلو حل بالذكاة لكاف إزىاؽ ركحو بغَتىا إضاعة للماؿ، كقد هنى عليو الصبلة كالسبلـ عن إضاعة 

 .(140)ا١تاؿ

؛ ألهنا مستخبثة ألكلها العىٍقعىقاألبقع ك قالوا حيـر ما يأكل اٞتيف، كالنسر كالرخم، كغراب البُت، ك  -
 [.  ٧٥١: ]األعراؼچ ژ    ڈ   ڈچا٠تبائث، كاهلل تعاذل يقوؿ: 

فيكوف ٤ترمنا بنص اآلية، كأف اٞتيف ٧تسة فتتعدل  ،ككجو االستدالؿ باآلية: أف ما يأكل اٞتيف خبيث
 .(141)كالنجس ٤تـر ،افيكوف ٧تسن  ،٧تاستها إذل ما 

، فقاؿ: إف دل يكن يأكل اٞتيف، فبل بأس بو. قاؿ بعض أصحابو: ىو العىٍقعىقأٛتد، عن اإلماـ كسئل 
 .(142)يأكل اٞتيف، فيكوف على ىذا ٤ترمنا

 كا١تشهور عند ا١تالكية، ككجو عند الشافعية. اٟتنفية،ىو األصح عند ك ، الَعْقَعقحل أكل  القول الثاني:
 كحجتهم ُب ذلك: 

   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ     ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ چقولو تعاذل:  -



 

28 

 (4) م. الرقن التسلسلي2020يونيو  ،(1الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د.صاحل مبارؾ دعكيك، د.عيسى مبارؾ عجرة ... اإلماـ أبوعبد اهلل البوشنجي كآراؤه الفقهية
 

 .[145األنعاـ : ] چ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ      ۓ   ے   ے   ھ
 خصوصنا ليس لو ذكر ُب اآلية، فيكوف مباح األكل. العىٍقعىقكجو الداللة: أف الغراب عمومنا ك 

       خيلط، فيأكل اٞتيف كاٟتب، فبل يكوف مستخبثنا. ركل أبو يوسف أنو قاؿ: سألت  العىٍقعىقأف  -
 فقاؿ: إنو خيلط. ،فقاؿ: ال بأس بو، فقلت: إنو يأكل  العىٍقعىقُب أكل  -رٛتو اهلل  -أبا حنيفة 

رٛتو  -دجاج، كقاؿ أبو يوسف فحصل من قوؿ أيب حنيفة أف ما خيلط من الطيور ال يكره أكلو كال
 .(143): يكره؛ ألف غالب أكلو اٞتيف-اهلل

كقاؿ مالك: ال بأس بأكل سباع الطَت كلها، الرخم كالنسور كالعقباف كغَتىا، ما أكل اٞتيف منها كما دل 
 .(144)يأكل. كقاؿ األكزاعي: الطَت كلو حبلؿ إالَّ أهنم يكرىوف الرخم

 قاؿ أبو يوسف كركاية عن أٛتد.كبو ، الَعْقَعقكل ألالكراىة تحريماا وتنزيهاا  القول الثالث:
 .(145)فعند أيب يوسف مكركه ٖتردينا؛ ألف غالب أكلو اٞتيف

: -رٛتو اهلل -فيو الشيخ تقي الدين: يكره. كجعل -أم عن أٛتد –قل عبد اهلل كغَته قاؿ ا١ترداكم: كن -
إذا كاف ما يأكلها ليس فيها ٖتر م. كقاؿ:  -رٛتو اهلل  -ركاييت اٞتبللة. كقاؿ: عامة أجوبة اإلماـ أٛتد 

 .(146)فمن الطَت أكذل ؛كا٠تر ُب الصحيحُت ؛أك دل حيرموه ،من الدكاب السباع: فيو نزاع
٦تا يأكل اٞتيف،  العىٍقعىق؛ كذلك لقوة أدلتو، ككوف العىٍقعىقالقوؿ األكؿ كىو ٖتر م  –كاهلل أعلم  –الراجح 

 فرٔتا تعدت ٧تاستها إذل من يأكلها فيتضرر، كألهنا مستخبثة عند العرب. ،كىي ٧تسة
 :: حكم أكل اللَّقَّاطالثامنة مسألةال

اللَّقَّاطي: بالتشديد طائر معركؼ، ٝتي بذلك؛ ألنو يلقط اٟتب، كذا قاؿ الدمَتم. كالذم يظهر من 
طائر يلتقط اٟتب، فجعلوه كالضابط  بو كل فقصدك يصنيع الشافعية عدـ اقتصاره على طائر بعينو، كإمنا 

 .(147)لقاطكل الفقهي، كعللوا بو ٖتلل بعض الطيور، كنصوا أف من قواعدىم ا٠تاصة: ٖتليل كل ذات طوؽ ك 
طلق، كمنهم من استثٌت، كاختلف ُب ألقاط ٦تا حيل ٟتمو، لكن منهم من كقد اتفق العلماء على عد ال

 نوع ا١تستثٌت.
، كأحل أبو عبداهلل  فنقل الرافعي عن أيب عاصم ُب الطيور، قولو: كاللقاط حبلؿه إال ما استثناه النصُّ

البيوًشٍنًجيُّ اللقاط ببل استثناء
(148). 

. كتعقبو الدمَتم كاألقفهسي بقو٢تما:  كفيما قالو (149)قاؿ النوكم ُب شرح ا١تهذب: يعٍت بو ذا ا١تخلب
ٟتب، كذك ا١تخلب، دل يدخل ُب اسم اللقاط حىت يصح استثناؤه منو، لكن نظر؛ ألف ا١تراد بو ما يلقط ا

ألف الرافعي قد نقل بعد ذلك،  ؛نقطع ال تصح إرادتو ىناحيتمل أنو أراد با١تستثٌت الغراب الزرعي، كاالستثناء ا١ت
 عن البوشنجي، أف اللقاط حبلؿ، بغَت استثناء.

زرع، كالغداؼ الصغَت، فإهنم يلقطاف اٟتب، كيأكبلف كلعل أبا عاصم أراد با١تستثٌت بالنص غراب ال
 الزرع، كفيهما كجهاف: أصحهما ُب الركضة ٖتر م الغداؼ، كحل الزرعي. 



 

29 

 (4) م. الرقن التسلسلي2020يونيو  ،(1الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د.صاحل مبارؾ دعكيك، د.عيسى مبارؾ عجرة ... اإلماـ أبوعبد اهلل البوشنجي كآراؤه الفقهية
 

فمن قاؿ بتحرديهما: استثنامها من اللقاط، كدل حيمل األمر الوارد بقتل الغراب على األبقع كحده، بل 
 عليو كعلى غَته.

ثن شيئنا، كٛتل األمر بقتل الغراب على األبقع؛ ألنو قد كرد التقييد، كمن قاؿ: حيل اللقاط مطلقنا دل يست
 . (150)ُب بعض الركايات بالغراب األبقع

كقوؿ البوشنجي بعدـ االستثناء من حل اللقاط، نقلو الرافعي عن أيب عاصم العبادم عنو، كتناقلو عن 
 جي إيرادنا.الرافعي فقهاء الشافعية، كبنوا عليو أحكامنا، كأكردكا على البوشن

 -وشىٍنًجيٌ أم اٍلبي  -لكن قد جاء عن أيب عاصم العبادم ُب الطبقات ُب ترٚتة البوشنجي قولو: كقاؿ:
ؿه   .(151)ال الغرابإككل لقَّاط حىبلى

فهذا صريح ُب االستثناء من حل اللقاط، كىو الغراب، كرٔتا أراد عمـو الغراب، ألنو قد مر علينا أف 
 ، كىو نوع من الغراب، ُب حلو خبلؼ.العىٍقعىقالبوشنجي يقوؿ بتحر م 

تثناء فبل يراد على البوشنجي بالغراب األبقع، كإف كاف يلقط اٟتب؛ ألنو قد ثبت عنو ُب الطبقات اس
 كألف غالب أكلو ا٠تبائث، ٓتبلؼ الزرعي كالغداؼ الصغَت.  ؛عمـو الغراب، كاألبقع منها

 : حكم أكل النهاش:التاسعة مسألةال
 النٌهاش: كىو الذم ينهش، كما ينهش السبع، كالبعض يقوؿ: "النهاس" با١تهملة.

كىالنػَّهَّاسي بسُت مهملة طائر صغَت ينهس اللحم بطرؼ منقاره، كأصل النػٍَّهًس أكل اللحم بطرؼ 
 األسناف، كىالنػٍَّهشي با١تعجمة أكلو ّتميعها.

افَت، كٝتي بذلك؛ ألنو ينهس اللحم، كالطَت النهس: طائر يشبو الصرد، يد م ٖتريك ذنبو، كيصيد العص
 .(152)إذا أكل اللحم إمنا يأكلو بطرؼ منقاره، فلذلك ٝتي هنسنا

قاؿ صاحب ا١تصباح ا١تنَت: كىاٍختيًلفى ُب ٚتيع الباب، فقيل: بالسُت ا١تهملة كاقتصر عليو ابن السكيت، 
اٟتٍىيَّةي، كىنػىهىسىوي نػىٍهسنا. كقيل: ٚتيع الباب بالسُت كالشُت، قاؿ: ٝتعت الكبليب يقوؿ: انٍػتػىهىسىوي اٍلكىٍلبي كىالذٍّْئبي كى 

كنقلو ابن فارس عن األصمعي. كقاؿ األزىرم: قاؿ الليث النػٍَّهشي بالشُت ا١تعجمة تناكؿ من بعيد، كنهش 
هملة اٟتية، كىو دكف النهس. كىالنػٍَّهسي با١تهملة القبض على اللحم كىنػىثٍػريهي، كعكس ثعلب فقاؿ: النهس با١ت

يكوف بأطراؼ األسناف كالنهش با١تعجمة باألسناف كباألضراس. كقاؿ ابن اٍلقيوًطيًَّة: كما قاؿ الليث نػىهىشىٍتوي 
 .(153)اٟتٍىيَّةي بالشُت ا١تعجمة، كىنػىهىسىوي الكلب كالذئب كالسبع با١تهملة

 اٟتكم الشرعي، كالفقهاء يطلقوف النهاس كالنهاش كالنهس على نوع معُت من الطَت، لكنهم من جهة 
     ا و على كل طائر فيو أكصافو، كما عللوا ٖتر م بعض أنواع الطَت بكونو هناسن نال يقتصركنو عليو بل يعممو 

 أك هناشنا.
قاؿ الدمَتم كاألقفهسي: من قواعدىم ا٠تاصة: ٖتر م كل ذم ناب من السباع، ك٥تلب من الطَت، ككل 

 .(154)حراـما يقتات من النجاسات، ككل هناش أك هناس 
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ـه، كفرؽ بينو كبُت  -أم البوشنجي -كقاؿ أبو عاصم العبادم ُب الطبقات: كقاؿ ككل النػَّهَّاش حىرىا
 .(155)الناىش

ـه، كالسباع اليت تنهس . (156)كنقل الرافعي كالنوكم ُب الركضة عن العبادم ُب الطيور: أف النػىهَّاس حرا
 .(157)كالسباع اليت تنهش  كنقل النوكم عنو ُب آّموع قولو: النػَّهَّاشي حراـ

 .(158)كحرموا بعض أنواع الطَت كاٟتيمَّرة، كالشٍّْقراف؛ ألهنا هناس
 .(159)كجعلوا العلة ُب ٖتر م ىذا النوع من الطيور كوهنا كالسباع اليت تنهش أك تنهس الستخباثها

 
 : الخاتمة
 الدراسة ىذه ُب الباحث إليها توصل اليت النتائج أىم تلخيص أف ديكن؛ ك البحث ىذا نتائج أىمٖتتوم 

 :اآلتية النقاط ُب

 باألحداث مليئة فًتة كىي ق،290 سنة كتوُب ق،ػ204 سنة البوشنجي اهلل عبد أبو اإلماـ كلد -1
 ٤تمد أيب باهلل ا١تكتفي خبلفة إذل ا١تأموف، خبلفة من ٦تتدة فهي اإلسبلمية، األمة تاريخ ُب الفاصلة

 .ا١تعتضد بن علي
 عن ككتب العلم، طلب ُب اآلفاؽ إذل كرحل كسكنها، نيسابور، كنزؿ ببوشنج البوشنجي اإلماـ نشأ -2

 .اهلل توفاه أف إذل فيها كاستقر نيسابور إذل عاد ٍب كالبصرة، كالكوفة مصر أىل كعن الشاـ، أىل
، النفس، كعزة كالتقول، كالعبادة، كا١تعرفة، بالعلم، مليئة البوشنجي اإلماـ حياة أف البحث أظهر -3  كالكـر

 . اٟتميدة الصفات من كغَتىا كالتواضع، كالشجاعة، كالفصاحة،
 كما كغَته، حنبل بن أٛتد منهم اإلماـ كثَتين شيوخ من الشرعية العلـو كأخذ ٝتع البوشنجي اإلماـ -4

 الكثَت ا٠تلق منو كٝتع بلدتو، كُب إليها رحل اليت الببلد ُب كحٌدث كشيوخو، العلم طلبة عليو توارد
 .كغَتمها ًمٍنوي، أكر كمها البخارم إٝتاعيل بن ك٤تمد الصاغاين، إسحاؽ بن ٤تمد: منهم الغفَت، كاٞتم

 عليو، أك درسوا عاصركه، الذين العلماء أكابر من البوشنجي اإلماـ على العلمي الثناء البحث من ثبت -5
ا تعظمو األئمة ككانت كتبهم، ُب لو ترٚتوا أك  .جدن

 ١تذىب نسبو من على كرد اهلل، رٛتو الشافعي اإلماـ ١تذىب منسوب البوشنجي اإلماـ أف البحث أثبت -6
 .الفقهي االجتهاد ُب ٖترر عندىم كاف كاألكائل إنو إال اهلل، رٛتهما أٛتد أك مالك اإلماـ

 :كاآلٌب كىي متعددة أبواب ُب الفقهية، اآلراء من ٚتلة البوشنجي اهلل عبد أيب لئلماـ البحث ٚتع -7
هي  ييطىوّْلىوي، أال ىو الصبلة؛ ُب السبلـ حذؼ أف - ًة، ُب  كىديىيدَّ  ٚتهور ذلك ُب موافقنا بو، اإلسراع أم الصَّبلى

 .السلف
 صاحب بو كجـز ا١تاكردم، كصححو الشمس، طلوع من أك٢تا أف: اٞتمعة إذل الركاح بساعات ا١تراد أف -

 .التنبيو
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 مذىب ظاىر كىو النكاح، دعول صحة ُب شرط النكاح، صحة ُب كجودىا ا١تعتر الشركط أفٌ  -
 .أٛتد الشافعي

 .البوشنجي اإلماـ بو تفرد قوؿ كىو النكاح، دعول الستماع النكاح موانع انتفاء اشًتاط -
 من ٚتاعة قاؿ كبو كالعشرين، اٟتادم ففي كإال عشر الرابع ُب ذْتت السابع ُب تذبح دل إف العقيقة أف -

 .الشافعية عند كجو كىو السلف،
 النقلية بالدالئل مردكد مرجوح قوؿ كىذا مالك، اإلماـ كىو ركاية مرجوحة عن الفيل، ٟتم أكل إباحة -

 .كالعقلية
األدلة  لقوة مردكد كىذا كأٛتد، مالك اإلماـ عن مرجوحة ركاية كىو األىلية، ا٢ترة ٟتم أكل إباحة -

 شريعتنا أف كما ا٠تبائث، من كغَتىا كاٟتشرات اٞتيف تأكل ا٢ترة كوف مع التحر م، ُب كصراحتها
 قددينا السويَّة النفس تعافها ٦تا ا٢ترة كىذه تعافو، كما السويَّة النفس تقبلو كما العاـ، الذكؽ تراعي

 .كحديثنا
 .اٟتنابلة عند كالصحيح الشافعية، عند األصح الوجو كىو ،العىٍقعىق أكل ٖتر م -
ؿه  الطيور من لقَّاط كل أف -  .أصح كاألكؿ االستثناء، عدـ عنو كنقل الغراب، اال حىبلى
ـه  النػَّهَّاش كل أف -  .حىرىا
نوصي الباحثُت كطلبة العلم بالبحث كالتنقيب كاٞتمع لًتاث اإلماـ أيب عبداهلل البوشنجي كخاصة ما  -

 يتعلق باٟتديث ركاية كدراية.
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 الهوامش:
-12/513( كسَت أعبلـ النببلء )32، 24، 2/19( كالعر ُب خر من غر )185، 7/184ينظر: الكامل البن األثَت ) (1)

514.) 
 (.12/517سَت أعبلـ النببلء ) (2)
 (.14/276، 3/109( كا١توسوعة ا١توجزة ُب التاريخ اإلسبلمي )20/17ينظر: تاريخ اإلسبلـ للذىيب ) (3)
 (.505، 468، 465ينظر: اٟتضارة اإلسبلمية أسسها ككسائلها كصور من تطبيقات ا١تسلمُت ٢تا )ص (4)
ا، كىبىلغت ّٔما تنقبلت اأٍلىٍحوىاؿ ًإذلى قاؿ السبكي: الليثية يػىٍعقيوب بن اللٍَّيث الصفار كىأىخيوهي عىٍمرك كذككمه (5) هى ا ملكوا فىارس متغلبُت عىلىيػٍ

عىة ُب الصفر، كىجىرت ٢تىيم أيميور يطوؿ شرحها. طبقات السبكي ) ة السلطنة بعد الصَّنػٍ  (.2/192أىف بلغا دىرىجى
 (.2/192( كطبقات السبكي )6/1003( كتاريخ اإلسبلـ )13/587سَت أعبلـ النببلء ) (6)
( كسَت أعبلـ النببلء 24/408( كهتذيب الكماؿ )51/203( كتاريخ دمشق )187/ 7ينظر: اٞترح كالتعديل البن أيب حاًب ) (7)
( كطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 9/8( كهتذيب التهذيب )2/189( كطبقات السبكي )657/ 2( كتذكرة اٟتفاظ )13/581)
 (.264/ 1( كطبقات اٟتنابلة )1/81)
 (.9/190اب للسمعاين )االنس (8)
 (.1/497( كإكماؿ اإلكماؿ )تكملة لكتاب اإلكماؿ البن ماكوال( )2/360ينظر: االنساب للسمعاين ) (9)
 (.9/8( كهتذيب التهذيب )24/310( كهتذيب الكماؿ )51/205تاريخ دمشق ) (10)
 (.24/313(  كهتذيب الكماؿ )51/208تاريخ دمشق ) (11)
 (.13/583( كسَت أعبلـ النببلء )24/313كهتذيب الكماؿ ) ( 51/208تاريخ دمشق ) (12)
 (.9/9( كهتذيب التهذيب )24/312(  كهتذيب الكماؿ )51/207تاريخ دمشق ) (13)
 (.13/583( كسَت أعبلـ النببلء )24/313(  كهتذيب الكماؿ )51/208تاريخ دمشق ) (14)
 (.9/10( كهتذيب التهذيب )1/81)( كطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 2/191طبقات السبكي ) (15)
 (.9/10هتذيب التهذيب ) (16)
 (.6/953تاريخ اإلسبلـ للذىيب ) (17)
 (.13/586( كسَت أعبلـ النببلء )24/313( كهتذيب الكماؿ )51/208تاريخ دمشق ) (18)
 (.1/291( كطبقات الفقهاء الشافعية، البن الصبلح )56/114تاريخ دمشق ) (19)
 (.24/313هتذيب الكماؿ ) (20)
 (.9/152ثقات ابن حباف ) (21)
 (.51/209تاريخ دمشق ) (22)
 (.2/192( كطبقات السبكي )13/589( كسَت أعبلـ النببلء )24/314هتذيب الكماؿ ) (23)
 (.13/582( كسَت أعبلـ النببلء )309 – 24/308(  كهتذيب الكماؿ )51/203ينظر: تاريخ دمشق ) (24)
( طبقات السبكي 13/582( كسَت أعبلـ النببلء )24/309(  كهتذيب الكماؿ )51/203خ دمشق )ينظر: تاري (25)
(2/189.) 
 (.9/8( هتذيب التهذيب )13/582( كسَت أعبلـ النببلء )24/310( كهتذيب الكماؿ )206 -51/205تاريخ دمشق ) (26)
 (.9/8( هتذيب التهذيب )13/583لنببلء )( كسَت أعبلـ ا311 -24/310(  كهتذيب الكماؿ )51/206تاريخ دمشق ) (27)
 (.9/9( كهتذيب التهذيب )13/586( كسَت أعبلـ النببلء )24/311(  كهتذيب الكماؿ )51/206تاريخ دمشق ) (28)
 (.9/9( كهتذيب التهذيب )24/311(  كهتذيب الكماؿ )51/206تاريخ دمشق ) (29)
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 (.9/9( كهتذيب التهذيب )24/311( كهتذيب الكماؿ )51/206تاريخ دمشق ) (30)
ٚتع خلسة بالضم كىي النهزة، يقاؿ: الفرصة خلسة، كالفلت ٚتع فلتة، يقاؿ: كاف ىذا األمر فلتة، أم فجأة: إذا دل يكن عن  (31)

 (.24/311ذا زقو. ينظر: ىامش هتذيب الكماؿ )تدبر كال تردد. كالزؽ: االطعاـ. كالدراج: طائر. كأغرؾ: أطعمك، من غر الطائر إ
 (.24/312(  كهتذيب الكماؿ )51/207تاريخ دمشق ) (32)
 (.9/152الثقات البن حباف ) (33)
 (.51/203تاريخ دمشق ) (34)
 (.13/581سَت أعبلـ النببلء ) (35)
 (.1/421العر ُب خر من غر ) (36)
 (.1/164ا١تهمات ُب شرح الركضة كالرافعي ) (37)
 (.10، 9/8هتذيب التهذيب ) (38)
 /ب(.18طبقات الشافعية للعبادم )ؽ (39)
 (.356-4/347ذـ الكبلـ كأىلو، أليب إٝتاعيل ا٢تركم ) (40)
 (.115صوف ا١تنطق كالكبلـ عن فٍت ا١تنطق كالكبلـ )ص (41)
 (.2/1840كشف الظنوف )  (42)
 (.13/586سَت أعبلـ النببلء ) (43)
 (.1/264طبقات اٟتنابلة ) (44)
 (.237/ 1ينظر: ا١تنهج األٛتد ) (45)
 (.2/362مناقب الشافعي للبيهقي ) (46)
 (.1/81( كطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )2/189/ب( طبقات السبكي )18ينظر: طبقات الشافعية للعبادم )ؽ (47)
( ككفاية النبيو 3/271( كركضة الطالبُت )164، 128، 12/117ينظر: العزيز شرح الوجيز ا١تعركؼ بالشرح الكبَت ) (48)
(8/127 ،228( ،)18/419.) 
 (.9/10هتذيب التهذيب ) (49)
 (.115صوف ا١تنطق كالكبلـ عن فٍت ا١تنطق كالكبلـ )ص (50)
 (.196-2/195طبقات السبكي ) (51)
 (.24/312(  كهتذيب الكماؿ )51/207تاريخ دمشق ) (52)
 ا١تراجع السابقة. (53)
 (.4118( كابن ماجو )4161أخرجو أبو داكد ) (54)
 (.8/245( كشعب اإلدياف )79معرفة علـو اٟتديث للحاكم )ص (55)
 (.430/ 2( كالدارمي )4/155أخرجو أٛتد ) (56)
 (.13/584( كسَت أعبلـ النببلء )2/14سنن البيهقي الكرل ) (57)
 (.6/280( كالسنن الكرل للبيهقي )80معرفة علـو اٟتديث للحاكم )ص (58)
 (.2/278السنن الكرل للبيهقي ) (59)
 (.5/325السنن الكرل للبيهقي ) (60)
 (.2/199( كطبقات السبكي )13/585( كسَت أعبلـ النببلء )39/489تاريخ دمشق ) (61)
 (5/323تاريخ دمشق ) (62)
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( كاٟتاكم 297، رقم 2/94( كالًتمذم )1004، رقم 1/263( كأبو داكد )10898، رقم 2/532أخرجو أٛتد ) (63)
 ( كضعفو ٚتاعة، كقاؿ الدارقطٍت ُب العلل: الصواب موقوؼ.2/180( كقاؿ: صحيح على شرط مسلم. كالبيهقي )1/355)
  (.2/219تصحيح الفركع للمرداكم )( ك 2/84( كاإلنصاؼ للمرداكم )1/399ينظر: ا١تغٍت البن قدامة ) (64)
 (.2/256السنن الكرل للبيهقي ) (65)
 (.2/93سنن الًتمذم ) (66)
 (.3/483آّموع شرح ا١تهذب للنوكم ) (67)
 (.4/549النفح الشذم شرح جامع الًتمذم البن سيد الناس ) (68)
 (.2/219فركع للمرداكم )( كتصحيح ال2/84( كاإلنصاؼ للمرداكم )1/399ينظر: ا١تغٍت البن قدامة ) (69)
 (.3/518( كالبدر ا١تنَت البن ا١تلقن )1/415آّموع ا١تغيث ُب غرييب القرآف كاٟتديث ) (70)
 ( .3/378فيض القدير شرح اٞتامع الصغَت ) (71)
( كالبدر ا١تنَت 4/549( كالنفح الشذم شرح جامع الًتمذم البن سيد الناس )2/397ينظر: ا١تساًلك ُب شرح ميوىطَّأ مالك ) (72)

 (.1/380( كاالجوبة ا١ترضية للسخاكم )263( كا١تقاصد اٟتسنة )ص3/518البن ا١تلقن )
 سنة، كاالجوبة ا١ترضية للسخاكم، ا١تراجع السابقة.ينظر: النفح الشذم شرح جامع الًتمذم البن سيد الناس، كا١تقاصد اٟت (73)
 ينظر: شرح سنن أيب داكد للشيخ عبد احملسن العباد. (74)
( كٗتريج أحاديث إحياء علـو الدين للحداد 264( كا١تقاصد اٟتسنة )ص2/397ينظر: ا١تساًلك ُب شرح ميوىطَّأ مالك )(75)
(1/355.) 
( كاإلعبلـ بفوائد عمدة 4/540( كآّموع شرح ا١تهذب )2/565( كهناية ا١تطلب )6/ 2ينظر: االستذكار البن عبد الر ) (76)

( كفتح 8/95( كفتح البارم البن رجب )3/9( كرياض األفهاـ ُب شرح عمدة األحكاـ للفاكهاين )4/154األحكاـ البن ا١تلقن )
 (.170/ 6( كعمدة القارم للعيٍت )2/366البارم البن حجر )

 (.850( كمسلم )881)( أخرجو البخارم 77)
 (.2/369( كفتح البارم البن حجر )8/96( كفتح البارم البن رجب )1/391( ينظر: زاد ا١تعاد )78)
 (.850( كمسلم )929أخرجو البخارم ) (79)
 (.22/24ينظر: التمهيد البن عبد الر ) (80)
 (.2/369( كفتح البارم البن حجر )8/96( كفتح البارم البن رجب )1/391ينظر: زاد ا١تعاد ) (81)
 (.2/370ينظر: فتح البارم البن حجر ) (82)
( كفتح البارم البن رجب 2/221( كا١تغٍت البن قدامة )4/540( كآّموع شرح ا١تهذب )2/313ينظر: العزيز شرح الوجيز ) (83)
 (. 6/170( كعمدة القارم للعيٍت )2/366بن حجر )( كفتح البارم ال8/95)
 (.8/96( كفتح البارم البن رجب )4/545ينظر: آّموع شرح ا١تهذب ) (84)
 ( بإسناد على شرط مسلم.1389( كالنسائي )1048ركاه أبو داكد ) (85)
 (.8/96( كفتح البارم البن رجب )388 – 1/387ينظر: زاد ا١تعاد ) (86)
( ككفاية النبيو 2/313( كالعزيز شرح الوجيز )2/452( كاٟتاكم الكبَت )1/328يث، للخطايب )ينظر: غريب اٟتد (87)
( كحاشية الطحطاكم على مراقي الفبلح 8/96( كفتح البارم البن رجب )4/156(. كاإلعبلـ بفوائد عمدة األحكاـ )4/373)

 (.517)ص
: إف القاضي ال  -أم البوشنجي -ليو. قاؿ العبادم ُب طبقاتو: كقاؿباإلضافة الشًتاطو انتفاء ا١توانع، الذم سيأٌب الكبلـ ع (88)

 يستمع الدعول ُب النكاح حىت يدعي فيذكر شرائط العقد كيذكر موانعو.
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( كا١تغٍت 13/155( كالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي )14/413( كْتر ا١تذىب )17/311ينظر: اٟتاكم الكبَت للماكردم ) (89)
 (.13/163كالعزيز شرح الوجيز ) (10/243البن قدامة )

 (.6923أخرجو الطراين ُب األكسط ) (90)
( كالعزيز شرح الوجيز 14/413( كْتر ا١تذىب )17/311ينظر: ٟتجج أصحاب ىذا القوؿ: اٟتاكم الكبَت للماكردم ) (91)
 (.4/73( كالفركؽ للقراُب )13/163)
( كالعزيز 13/155( كالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي )14/412( كْتر ا١تذىب )17/311ينظر: اٟتاكم الكبَت للماكردم ) (92)

 (.1/145( كتبصرة اٟتكاـ ابن فرحوف )13/163شرح الوجيز )
الوجيز  ( كالعزيز شرح14/412( كْتر ا١تذىب )17/311ينظر ٟتجج أصحاب ىذا القوؿ: اٟتاكم الكبَت للماكردم ) (93)
 (.4/73( كالفركؽ للقراُب )13/163)
( كالعزيز شرح الوجيز 10/243( كا١تغٍت البن قدامة )14/413( كْتر ا١تذىب )17/311ينظر: اٟتاكم الكبَت للماكردم ) (94)

 (.12/14( كركضة الطالبُت )13/163ا١تعركؼ بالشرح الكبَت )
( كالبياف ُب مذىب 14/413( كْتر ا١تذىب )312 -17/311ينظر: ٟتجج أصحاب ىذا القوؿ: اٟتاكم الكبَت للماكردم ) (95)

 (.13/163( كالعزيز شرح الوجيز )13/155اإلماـ الشافعي )
 (.7/407الوسيط ُب ا١تذىب ) (96)
 (.10/243ا١تغٍت البن قدامة ) (97)
 (.1/146تبصرة اٟتكاـ ابن فرحوف ) (98)
 /أ(20ينظر: طبقات العبادم )ؽ (99)
 ا١ترجع السابق. (100)
 (.13/164العزيز شرح الوجيز ) (101)
 (.4220( كالنسائي )1522( كالًتمذم )2838( كأبو داكد )20083، برقم 271/ 33أٛتد ُب ا١تسند، ) (102)
( كطرح التثريب 333-5/332( كا١تسالك البن العريب )5/317( كاالستذكار )102-3/101ينظر: ا١تنتقى للباجي ) (103)
 (.141( كا١تفصل من أحكاـ العقيقة )ص5/210)
 (. 5/210( كطرح التثريب )239، 6/234ينظر: احمللى باآلثار ) (104)
( 8/127( ككفاية النبيو )3/229( كركضة الطالبُت )8/431ب ( كآّموع شرح ا١تهذ12/117ينظر: العزيز شرح الوجيز ) (105)

 (.9/461كا١تغٍت البن قدامة )
 (.15/129اٟتاكم ) (106)
 االستذكار ا١ترجع السابق.  (107)
 (.333-5/332( كا١تسالك ابن العريب )5/317( كاالستذكار )102-3/101ينظر: ا١تنتقى للباجي ) (108)
 (. 62ينظر: ٖتفة ا١تولود )ص (109)
 (.3/153سنن الًتمذم ) (110)
 (.9/510( كالبيهقي ُب السنن الكرل )5/136الطراين ُب األكسط ) (111)
 ( كقاؿ: صحيح اإلسناد.4/266( كمستدرؾ اٟتاكم )3/692مسند إسحاؽ بن راىويو ) (112)
( كآّموع شرح ا١تهذب 3/271( كركضة الطالبُت )12/128( كالعزيز شرح الوجيز )1/154ينظر: التمهيد البن عبد الر ) (113)
( كالبناية 2/317( كحياة اٟتيواف للدمَتم )5/39( كبدائع الصنائع )9/409، 1/54( كا١تغٍت )8/235( ككفاية النبيو )9/17)

 (.11/583شرح ا٢تداية )
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 (.1932( كمسلم )5530البخارم ) (114)
 (.1933مسلم ) (115)
 (.288 -5/287االستذكار ) (116)
 (.5/294ا١تسالك ُب شرح موطأ مالك ) (117)
 (.623القبس ُب شرح موطأ مالك بن أنس ) (118)
 (.10/356ينظر: اإلنصاؼ للمرداكم ) (119)
 (.5/289ا١تسالك شرح موطأ مالك ) (120)
 (.2/60« )شرح إرشاد السالك ُب مذىب إماـ األئمة مالك»ينظر: أسهل ا١تدارؾ  (121)
( 8/235( ككفاية النبيو )3/271( كركضة الطالبُت )9/15( كآّموع شرح ا١تهذب )12/128ينظر: العزيز شرح الوجيز ) (122)

 (.6/72كاحمللى )
 ( .7/116( كتفسَت القرطيب )1/145ينظر: التمهيد ) (123)
 ( . 118 -7/116( كتفسَت القرطيب )148 -1/145( كالتمهيد )5/290: االستذكار )ينظر (124)
( كالعزيز شرح الوجيز 3/30( كا١تسائل الفقهية من كتاب الركايتُت كالوجهُت )15/140ينظر: اٟتاكم للماكردم ) (125)
( كحياة اٟتيواف 5/39الصنائع ) ( كبدائع9/409( كا١تغٍت )8/235( كفاية النبيو )9/4( كآّموع شرح ا١تهذب )12/223)

 (.11/583( كالبناية شرح ا٢تداية )9/380( كٖتفة احملتاج مع اٟتاشيتُت )2/50،523للدمَتم )
 (.1280الًتمذم ) (126)
 كضعفو ٚتاعة. 1/249، كالبيهقي 1/183( اٟتاكم 8342رقم  14/84أخرجو أٛتد ) (127)
 (.10/356( ينظر: االنصاؼ للمرداكم )128)
 (3/148ا١تدكنة )( 129)
 (.5/290( ا١تسالك شرح موطأ مالك )130)
 (.10/355( اإلنصاؼ للمرداكم )131)
( 8/224( ككفاية النبيو )3/271( كركضة الطالبُت  )9/4( كآّموع شرح ا١تهذب  )12/133( ينظر: العزيز شرح الوجيز )132)

 (.9/380( كٖتفة احملتاج مع اٟتاشيتُت )2/523كحياة اٟتيواف )
« فقو القضاء كالشهادات»( كا١تطلع على دقائق زاد ا١تستقنع 3/30ينظر: ا١تسائل الفقهية من كتاب الركايتُت كالوجهُت )( 133)
(3/55.) 
 (.2/202( ينظر: حياة اٟتيواف )134)
 (.4/38( كفتح البارم البن حجر )3/272( كركضة الطالبُت )12/136( ينظر: العزيز شرح الوجيز )135)
( كركضة 12/136( كالعزيز شرح الوجيز )4/237( كْتر ا١تذىب )15/145/ب( كاٟتاكم )18لعبادم )ؽ( ينظر: طبقات ا136)

 (.10/356( كاإلنصاؼ )9/410( كا١تغٍت )3/273الطالبُت )
 (. 1198( كصحيح مسلم )3314( صحيح البخارم )137)
 (.1199( كصحيح مسلم )3315( صحيح البخارم )138)
 (.3248( سن ابن ماجو )139)
( كا١توسوعة الكويتية 3/32( كا١تطلع على دقائق زاد ا١تستقنع )4/38( كفتح البارم البن حجر )9/410غٍت البن قدامة )( ا١ت140)
(5/136.) 
 (.3/32( ا١تطلع على دقائق زاد ا١تستقنع )1/558( ينظر: الكاُب البن قدامة )141)
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 (.  9/410( ا١تغٍت البن قدامة )142)
 (.586 – 11/585كالبناية شرح ا٢تداية )( 5/40( ينظر: بدائع الصنائع )143)
 (.177 – 15/176( التمهيد البن عبد الر )144)
 (.11/586( ينظر: البناية شرح ا٢تداية )145)
 (.10/356( اإلنصاؼ )146)
( كحياة 11/86( كالشرح الكبَت للمقنع )9/413( كا١تغٍت )8/241( ككفاية النبيو )12/139( ينظر: العزيز شرح الوجيز )147)

( كفتح 1/566( كأسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب )185( كالتبياف ُب ما حيل كحيـر من اٟتيواف )ص2/524اف الكرل )اٟتيو 
 (.308ا١تعُت بشرح قرة العُت ٔتهمات الدين )ص

 (. 12/140( العزيز شرح الوجيز )148)
 (.9/22( آّموع شرح ا١تهذب )149)
 (.35- 34ف ١تا حيل كحيـر من اٟتيواف )ص( كالتبيا433- 2/432( ينظر: حياة اٟتيواف )150)
 /ب(. 18( طبقات الشافعية للعبادم )ؽ151)
 (.178( كالتبياف ١تا حيل كحيـر من اٟتيواف )ص2/504( ينظر: حياة اٟتيواف الكرل )152)
 (.2/628( ا١تصباح ا١تنَت )153)
 (.185)ص( كالتبياف ١تا حيل كحيـر من اٟتيواف 2/542( ينظر: حياة اٟتيواف الكرل )154)
 /ب(. 18( طبقات الشافعية للعبادم )ؽ155)
 (.3/274( كالركضة )12/139( العزيز شرح الوجيز )156)
 .(9/22( آّموع شرح ا١تهذب )157)
 (.12/139( ينظر: العزيز شرح الوجيز )158)
 (.1/565( كأسٌت ا١تطالب )6/151( ينظر: مغٍت احملتاج )159)

 

 المصادر والمراجع:
 القرآف الكر م.  -
احملقق: ، ىػ(٤902تمد بن عبد الرٛتن السخاكم )ت:  ،األجوبة ا١ترضية فيما سئل السخاكم عنو من األحاديث النبوية .1

 ػ.ق1418، النشر: 1/ط، دار الراية للنشر كالتوزيع ،٤تمد إسحاؽ ٤تمد
ق: سادل ٤تمد عطا، ٖتقي، ىػ(463أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الر النمرم القرطيب )ت: ، االستذكار .2

 ـ.2000 – 1421، 1/ط، بَتكت –دار الكتب العلمية 
ط: ، دار الكتاب اإلسبلمي ،ىػ(926)ت:  زكريا بن ٤تمد بن زكريا األنصارم ،أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب .3

 .بدكف طبعة
عبدالعزيز بن أٛتد  احملقق:، ىػ(804عمر بن علي بن أٛتد الشافعي ا١تصرم )ت:، اإلعبلـ بفوائد عمدة األحكاـ .4

  .ـ1997 -ىػ 1417، /ط، دار العاصمة للنشر كالتوزيع، السعودية ،ا١تشيقح
ىػ(، احملقق: عبدالرٛتن بن حيِت ا١تعلمي اليماين 562)ت:  األنساب، عبد الكر م بن ٤تمد بن منصور التميمي السمعاين .5

 ـ.1962 -ىػ 1382، 1كغَته، ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية، حيدر آباد، ط/
ط: ، عادل الكتب ،ىػ(684أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ا١تالكي الشهَت بالقراُب )ت:  ،أنوار الركؽ ُب أنواء الفركؽ .6

 .بدكف طبعة
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 ،احملقق: طارؽ فتحي السيد، ىػ( 502 :أبو احملاسن عبد الواحد بن إٝتاعيل )ت،ْتر ا١تذىب )ُب فركع ا١تذىب الشافعي( .7
 .ـ2009، /ط، دار الكتب العلمية

، دار الكتب العلمية ،ىػ(587أبو بكر بن مسعود بن أٛتد الكاساين اٟتنفي )ت:  ،بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع .8
 .ـ1986 -ىػ 1406، 2/ط

ابن ا١تلقن عمر بن علي بن أٛتد الشافعي ا١تصرم )ت: ، البدر ا١تنَت ُب ٗتريج األحاديث كاألثار الواقعة ُب الشرح الكبَت .9
 .ـ2004-ىػ1425، 1/ط، الرياض -دار ا٢تجرة للنشر كالتوزيع  غَته،احملقق: مصطفى أبو الغيط ك ، ىػ(804

دار الكتب العلمية ، ىػ(855)ت:  بدر الدين العيٍت ،٤تمود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد بن حسُت، البناية شرح ا٢تداية .10
 .ـ2000 -ىػ 1420، 1، ط/بَتكت، لبناف -

احملقق: قاسم ٤تمد ، ىػ(558حيِت بن أيب ا٠تَت بن سادل العمراين اليمٍت الشافعي )ت: ، فعيالبياف ُب مذىب اإلماـ الشا .11
 .ـ2000 -ىػ 1421، 1/ط، جدة –دار ا١تنهاج  ،النورم

الذىيب )ت:  تاريخ اإلسبلـ كىكىفيات ا١تشاىَت كىاألعبلـ، مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىادٍياز .12
 .ـ2003، 1ىػ(، احملقق: الدكتور بشار عٌواد، دار الغرب اإلسبلمي، ط/748

ىػ(، احملقق: عمرك بن غرامة 571تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة اهلل ا١تعركؼ بابن عساكر )ت:  .13
 .ـ1995 -ىػ  1415العمركم، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، عاـ النشر: 

إبراىيم بن علي بن ٤تمد، ابن فرحوف، برىاف الدين اليعمرم )ت: ، رة اٟتكاـ ُب أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـتبص .14
 .ـ1986 -ىػ 1406، 1/ط، مكتبة الكليات األزىرية، ىػ(799

بَتكت،  –ق(، دار الكتب العلمية 808التبياف ١تا حيل كحيـر من اٟتيواف،  أٛتد بن عماد بن يوسف األقفهسي )ت: .15
 ق.1416، 1ط/

 -ىػ  1357  /ط ،ا١تكتبة التجارية الكرل ٔتصر، أٛتد بن ٤تمد بن علي بن حجر ا٢تيتمي، ٖتفة احملتاج ُب شرح ا١تنهاج .16
 .ـ1983

احملقق: عبد ، ىػ(٤751تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية )ت: ، ٖتفة ا١تودكد بأحكاـ ا١تولود .17
 ـ.1971 – 1391، 1/ط:، دمشق –مكتبة دار البياف  ،القادر األرناؤكط

ىػ(، دار الكتب العلمية 748تذكرة اٟتفاظ، مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىادٍياز الذىيب )ت:  .18
 .ـ1998 -ىػ1419، 1لبناف، ط/ -بَتكت

، ىػ(463بن ٤تمد بن عبد الر القرطيب )ت:  أبو عمر يوسف بن عبد اهلل، التمهيد ١تا ُب ا١توطأ من ا١تعاين كاألسانيد .19
 ػ.ق1387عاـ النشر: ، ا١تغرب –كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية  ،ٖتقيق: مصطفى بن أٛتد

ىػ(، مطبعة دائرة ا١تعارؼ 852هتذيب التهذيب، أبو الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقبلين )ت:  .20
 .ىػ1326، 1النظامية، ا٢تند، ط/

ىػ(، 742هتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ، يوسف بن عبد الرٛتن بن يوسف، أبو اٟتجاج، ٚتاؿ الدين ا١تزم )ت:  .21
 ـ.1980 – 1400، 1بَتكت، ط/ –احملقق: د. بشار عواد معركؼ، مؤسسة الرسالة 

عة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ ىػ(، طب327اٞترح كالتعديل، أبو ٤تمد عبد الرٛتن بن ٤تمد بن إدريس الرازم ابن أيب حاًب )ت:  .22
 .ـ1952ىػ  1271، 1بَتكت، ط/ –دار إحياء الًتاث العريب  ،ْتيدر آباد الدكن -العثمانية 

ق( 1231 :حاشية الطحطاكم على مراقي الفبلح شرح نور اإليضاح، أٛتد بن ٤تمد بن إٝتاعيل الطحطاكم اٟتنفي )ت .23
 .ـ1997 -ىػ 1418 ،1احملقق: ٤تمد ا٠تالدم، دار الكتب العلمية بَتكت، ط/

ىػ(، ١450تاكردم )ت: ااٟتاكم الكبَت ُب فقو مذىب اإلماـ الشافعي، أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن ٤تمد بن حبيب،  .24
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  .ىػ1419، 1احملقق: علي معوض، عادؿ عبد ا١توجود، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط/
كحملات من تأثَتىا ُب سائر األمم، عبدالرٛتن بن  اٟتضارة اإلسبلمية أسسها ككسائلها كصور من تطبيقات ا١تسلمُت ٢تا .25

ة ا١تيداين الدمشقي ) بػىنَّكى  .ىػ1418 ،1/دمشق، ط -ىػ(، دار القلم1425: تحسن حى
دار  ،ىػ(٤808تمد بن موسى بن عيسى بن علي الدمَتم، أبو البقاء، كماؿ الدين الشافعي )ت:  ،حياة اٟتيواف الكرل .26

 .ىػ1424، 2/ط، الكتب العلمية، بَتكت
 .ق( مكتبة الغرباء األثرية، ط/ بدكف481ذـ الكبلـ كأىلو، أبو إٝتاعيل ا٢تركم عبداهلل بن ٤تمد األنصارم )ت:  .27
ىػ(، ٖتقيق: زىَت الشاكيش، ا١تكتب 676ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت، أبو زكريا ٤تيي الدين حيِت بن شرؼ النوكم )ت:  .28

 ـ.1991-ىػ 1412، 3اإلسبلمي، بَتكت، ط/
عمر بن علي بن سادل بن صدقة اللخمي اإلسكندرم ا١تالكي، تاج الدين ، رياض األفهاـ ُب شرح عمدة األحكاـ .29

 .ـ2010 -ىػ 1431، /ط، دار النوادر، سوريا ،ٖتقيق: نور الدين طالب،ىػ(734الفاكهاين )ت: 
مؤسسة  ،ىػ(751قيم اٞتوزية )ت:  ٤تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن ،زاد ا١تعاد ُب ىدم خَت العباد .30

 .ـ1994ىػ /1415، 27/ط، مكتبة ا١تنار اإلسبلمية، الكويت -الرسالة، بَتكت 
ىػ(، ٖتقيق: ٤تمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب 273سنن ابن ماجو، أبو عبد اهلل ٤تمد بن يزيد القزكيٍت )ت:  .31

 العربية. 
ىػ(، احملقق: شعىيب األرنؤكط، دار 275بن إسحاؽ السًّْجٍستاين )ت: سنن أيب داكد، أبو داكد سليماف بن األشعث .32

 .ـ2009 -ىػ  1430، 1الرسالة العا١تية، ط/
ىػ(، احملقق: بشار عواد معركؼ، دار الغرب 279سنن الًتمذم، ٤تمد بن عيسى بن سىٍورة بن الًتمذم، أبو عيسى )ت:  .33

 ـ.1998بَتكت، سنة النشر:  –اإلسبلمي 
ىػ(، احملقق: ٤تمد عبد القادر عطا، دار 458أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى، أبو بكر البيهقي )ت:  السنن الكرل، .34

 ـ.2003 -ىػ  1424، 3الكتب العلمية، بَتكت، ط/
: الشيخ ىػ(، احملقق748دٍياز الذىيب )ت: سَت أعبلـ النببلء، مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىا .35

 .ـ1985ىػ /  1405، 3اؤكط، مؤسسة الرسالة، ط/شعيب األرن
عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي اٞتماعيلي اٟتنبلي، أبو الفرج، مشس الدين  ،الشرح الكبَت على منت ا١تقنع .36

 .دار الكتاب العريب للنشر كالتوزيع ،ىػ(682)ت: 
ىػ(، حققو عبد العلي عبداٟتميد حامد، 458بيهقي )ت: شعب اإلدياف، أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى، أبو بكر ال .37

 .ـ2003 -ىػ 1423، 1مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع بالرياض، ط/
، دار طوؽ النجاة،احملقق: ٤تمد زىَت بن ناصر الناصر، ٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبداهلل البخارم اٞتعفي ،صحيح البخارم .38

 .ىػ1422، 1/ط
دار  ،احملقق: ٤تمد فؤاد عبد الباقي، ىػ(261اٟتسن القشَتم النيسابورم )ت: مسلم بن اٟتجاج أبو مسلم، صحيح  .39

 .بَتكت –إحياء الًتاث العريب 
صوف ا١تنطق كالكبلـ عن فٍت ا١تنطق كالكبلـ، جبلؿ الدين السيوطي، احملقق: : الدكتور علي سامي النشار، السيدة سعاد  .40

 علي عبد الرازؽ، ٣تمع البحوث اإلسبلمية. 
 –ىػ(، احملقق: ٤تمد حامد الفقي، دار ا١تعرفة 526ٟتنابلة، أبو اٟتسُت ابن أيب يعلى، ٤تمد بن ٤تمد )ت: طبقات ا .41

 بَتكت.
ىػ(، احملقق: د. ٤تمود ٤تمد 771طبقات الشافعية الكرل، تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )ت:  .42
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 .ق1413، 2كالتوزيع، ط/ د. عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو، ىجر للطباعة كالنشر ،الطناحي
طبقات الشافعية، أبو بكر بن أٛتد بن ٤تمد بن عمر األسدم الشهيب الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة )ت:  .43

 ىػ.1407، 1/بَتكت، ط –ىػ( ٤تقق: د. اٟتافظ عبد العليم خاف، دار النشر: عادل الكتب 851
ىػ(، احملقق: 643ك، تقي الدين ا١تعركؼ بابن الصبلح )ت:طبقات الفقهاء الشافعية، عثماف بن عبد الرٛتن، أبو عمر  .44

 ـ. 1992، 1بَتكت، ط/ –٤تيي الدين علي ٧تيب، دار البشائر اإلسبلمية 
 ، صورة ٥تطوط.لعبادما ، أبو عاصمطبقات فقهاء الشافعية .45
 زرعة أبو: ابنو أكملو ،ىػ(806أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن اٟتسُت العراقي )ت: ، طرح التثريب ُب شرح التقريب .46

 العريب. الًتاث إحياء القددية، دار ا١تصرية الطبعة (ىػ826: ت) الدين كرل
ىػ(، احملقق: ٤تمد 748العر ُب خر من غر، مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىادٍياز الذىيب )ت:  .47

 بَتكت. –السعيد بن بسيوين زغلوؿ، دار الكتب العلمية 
العزيز شرح الوجيز ا١تعركؼ بالشرح الكبَت، عبد الكر م بن ٤تمد بن عبد الكر م، أبو القاسم الرافعي القزكيٍت )ت:  .48

ىػ  1417، 1لبناف، ط/ –علمية، بَتكت ا١توجود، دار الكتب ال عادؿ أٛتد عبد -ىػ(، احملقق: علي ٤تمد عوض 623
 ـ.  1997 -

دار إحياء الًتاث  ،ىػ(855)ت:  بدر الدين العيٍت، مود بن أٛتد بن موسى٤تمد ٤ت ،عمدة القارم شرح صحيح البخارم .49
 .بَتكت –العريب 

ىػ( احملقق: عبد الكر م إبراىيم  388غريب اٟتديث، أبو سليماف ٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم البسيت ا١تعركؼ با٠تطايب )ت:  .50
  .ـ1982 -ىػ  1402دمشق، عاـ النشر:  -الغرباكم، دار الفكر 

بَتكت،  -دار ا١تعرفة  ،أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعي ،بارم شرح صحيح البخارمفتح ال .51
 ق.1379

زين الدين عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب، البغدادم، ٍب الدمشقي، اٟتنبلي )ت: ، فتح البارم شرح صحيح البخارم .52
 ا١تدينة النبوية.  -الغرباء األثرية  مكتبة كغَته، ٤تمود بن شعباف بن عبد ا١تقصود ٖتقيق:، ىػ(795

ين الدين أٛتد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أٛتد ا١تعرم ا١تليبارم ز  ،فتح ا١تعُت بشرح قرة العُت ٔتهمات الدين .53
 .1/ط، دار بن حـز ،ىػ(987ا٢تندم )ت: 

ن علي بن زين العابدين اٟتدادم ٍب ا١تناكم فيض القدير شرح اٞتامع الصغَت، زين الدين عبد الرؤكؼ بن تاج العارفُت ب .54
 ق.1356، 1مصر، ط/ –ىػ(، ا١تكتبة التجارية الكرل 1031القاىرم )ت:

، ىػ(٤543تمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب ا١تعافرم االشبيلي ا١تالكي )ت:  ،القبس ُب شرح موطأ مالك بن أنس .55
 .ـ1992، 1/ط، دار الغرب اإلسبلمي ،احملقق: الدكتور ٤تمد عبد اهلل كلد كر م

الكامل ُب التاريخ، أبو اٟتسن علي بن أيب الكـر ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الكر م اٞتزرم، عز الدين ابن األثَت )ت:  .56
 .ىػ1417، 1لبناف، ط/ –ىػ(، ٖتقيق: عمر عبد السبلـ تدمرم، دار الكتاب العريب، بَتكت 630

بن ٤تمد بن علي األنصارم، أبو العباس، ٧تم الدين، ا١تعركؼ بابن الرفعة )ت: كفاية النبيو ُب شرح التنبيو، أٛتد  .57
، دار الكتب العلمية، ط/710  ـ.2009، 1ىػ(، احملقق: ٣تدم ٤تمد سركر باسلـو

 .الناشر: دار الفكر، ىػ(٤676تيي الدين حيِت النوكم )ت: ، آّموع شرح ا١تهذب ))مع تكملة السبكي كا١تطيعي(( .58
 .ط: بدكف طبعة، بَتكت –دار الفكر  ،ىػ(456أبو ٤تمد علي بن أٛتد بن سعيد بن حـز الظاىرم )ت:  ،ثاراحمللى باآل .59
دىار الغىرب ، ىػ(543ا١تساًلك ُب شرح ميوىطَّأ مالك، ٤تمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب ا١تعافرم االشبيلي ا١تالكي )ت:  .60

 ـ 2007 -ىػ  1428، 1/ط اإلسبلمي،
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، ىػ(458)ت:  القاضي أبو يعلى، ٤تمد بن اٟتسُت بن ٤تمد بن خلف، الفقهية من كتاب الركايتُت كالوجهُتا١تسائل  .61
 .ـ(1985 -ىػ 1405) ،1/ط، مكتبة ا١تعارؼ، الرياض، احملقق: د. عبد الكر م البلحم

األرنؤكط كآخركف، ىػ(، احملقق: شعيب 241مسند اإلماـ أٛتد، أبو عبد اهلل أٛتد بن ٤تمد بن حنبل الشيباين )ت: .62
 ـ.2001 -ىػ  1421، 1مؤسسة الرسالة، ط/

 –ا١تكتبة العلمية ، ىػ(770)ت: ٨تو  أٛتد بن ٤تمد بن علي الفيومي ٍب اٟتموم، ا١تصباح ا١تنَت ُب غريب الشرح الكبَت .63
 .بَتكت

دار كنوز إشبيليا للنشر كالتوزيع،  ،عبد الكر م بن ٤تمد البلحم، «فقو القضاء كالشهادات»ا١تطلع على دقائق زاد ا١تستقنع  .64
 .ـ2012 -ىػ 1433، 1/ط، الرياض

ىػ(، احملقق: السيد 405معرفة علـو اٟتديث، أبو عبد اهلل اٟتاكم ٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد بن ٛتدكيو النيسابورم )ت:  .65
 ـ. 1977 -ىػ 1397، 2بَتكت، ط/ –معظم حسُت، دار الكتب العلمية 

، دار الكتب العلمية ،ىػ(٤977تمد بن أٛتد ا٠تطيب الشربيٍت الشافعي )ت: ، معاين ألفاظ ا١تنهاج مغٍت احملتاج إذل معرفة .66
 .ـ1994 -ىػ 1415، 1/ط

 -ىػ 1424، 1/ط، فلسطُت -طبع القدس  ،حساـ الدين بن موسى ٤تمد بن عفانة ،ا١تفصل ُب أحكاـ العقيقة .67
 .ـ2003

٤تمد بن عبد الرٛتن بن ٤تمد السخاكم )ت: ، هرة على األلسنةا١تقاصد اٟتسنة ُب بياف كثَت من األحاديث ا١تشت .68
 .ـ1985 -ىػ  1405، 1/ط، بَتكت –دار الكتاب العريب ، احملقق: ٤تمد عثماف ا٠تشت، ىػ(902

ىػ(، احملقق: السيد أٛتد صقر، مكتبة دار الًتاث  458مناقب الشافعي للبيهقي، أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت البيهقي )ت:  .69
 ـ.1970 -ىػ  1390، 1، ط/القاىرة –

 -مطبعة السعادة ، ىػ(474سليماف بن خلف بن سعد بن أيوب بن كارث الباجي األندلسي )ت:  أ،ا١تنتقى شرح ا١توط .70
 .ىػ1332، 1/ط، ّتوار ٤تافظة مصر

اطي، ىػ(، اعتٌت بو: أبو الفضل الدمي 772ا١تهمات ُب شرح الركضة كالرافعي، ٚتاؿ الدين عبد الرحيم اإلسنوم )ت:  .71
 ـ.2009 -ىػ 1430، 1الدار البيضاء، ط/ -مركز الًتاث الثقاُب ا١تغريب 

 .ىػ(1427 - 1404ط: )من ، الكويت –صادر عن: كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية ، ا١توسوعة الفقهية الكويتية .72
مبلحق(، نقلها  7ك  عصور، 9ا١توسوعة ا١توجزة ُب التاريخ اإلسبلمي، نقبل عن: موسوعة سفَت للتاريخ اإلسبلمي ) .73

 كأعدىا للشاملة/ أبو سعيد ا١تصرم.
 ٤734تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن أٛتد، ابن سيد الناس، اليعمرم الربعي، )ت: ، النفح الشذم ُب شرح جامع الًتمذم .74

 .ىػ1409 ،1/ط، دار العاصمة، الرياض ،دراسة كٖتقيق كتعليق: الدكتور أٛتد معبد عبد الكر م، ىػ(
 :حققو، ىػ(478عبد ا١تلك بن عبد اهلل بن يوسف بن ٤تمد اٞتويٍت، أبو ا١تعارل، )ت:، ُب دراية ا١تذىب هناية ا١تطلب .75

 .ـ2007-ىػ1428، /ط، دار ا١تنهاج ،عبد العظيم ٤تمود الٌديب
 ،احملقق: أٛتد ٤تمود إبراىيم ، ٤تمد تامر، ىػ(505أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد الغزارل الطوسي )ت: ، الوسيط ُب ا١تذىب .76

 ق.1417، 1/ط، القاىرة –دار السبلـ 
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Imam Abu Abdullah Al-Boushanji and his Jurisprudence Views 

(Collection and Comparative study) 

 

Dr.. Issa Mubarak Salem Ajrah                                 Dr. Saleh Mubarak Daek 

 

Abstract: 

This study aims to highlight the knowledge of the nation’s scholar, that is Imam Abu 

Abdullah Al-Boushanji, and collect his juristic views dispersed in the different modern and 

jurisprudent books, and compare them with other opinions and sayings, and to weigh what 

deserves to be weighted by evidence, rules and explanations, through the method of 

induction and reasoning and analysis. 

The study came in two topics, the first topic was devoted to: Introducing Imam Abi 

Abdullah Al-Boushanji, and it includes two sections. The first: to define his personal life, 

and the second: to define his scientific life.  

The second topic was devoted to the jurisprudential views of Imam Abu Abdullah Al-

Boushanji. The study concluded a number of results, including: Imam al-Bouchenji grew 

up in Busuch and disembarked Nishapur, inhabited it, and departed to the horizons in 

seeking knowledge, then returned to Nishapur and settled there until his death . And that 

his life is full of science, knowledge, worship, piety, pride of the soul, generosity, and 

other good qualities. And he was praised by the greatest scholars who lived with him, 

studied it, or translated it in their books. And that it is attributed to the doctrine of Imam 

Al-Shafi’i, and the response to those who attributed it to the doctrine of Imam Malik or 

Ahmad, except that, like the first, they had freedom in jurisprudence. 

And the study gathered for Imam Al-Boushangi a number of jurisprudence opinions, in 

several chapters, including: To delete peace in prayer; It is not to prolong it, and to extend 

it in prayer. And that the first hours of the souls to Friday from sunrise. And the 

requirement of the conditions for validity of the marriage and the absence of its 

contraindications to hear the marriage lawsuit. And that the 'Aqeeqah ‘ if not slaughtered 

on the seventh, is slaughtered on the fourteenth, or else on the twenty-first. He responded 

to the idea that it is permissible to eat elephant and kitten and the prohibition of eating 

magpies.  

 


