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 اخلالصة 
وإبرازا لعلمه   أبو جحيفة السوائي عالم فقيه تقي زاهد، يعد من صغار الصحابة رضي هللا عنهم، ودراسته تعد إبرازا لشخصية صحابي جليل ، 

 من اآلراء الفقهية. وجمعا آلرائه المبعثرة في الكتب، وكان مقلا 
Abstract: 
 Abu Juhayfa al-Suwai was a scholar, jurist , pious and ascetic. He was considered   as one of the 
youngest Sahaabah (may Allah pleased them). Studying his history is showing the personality of a 
great Sahabi,  a proof of his knowledge and a collection of his scattered opinions  in the books. 

      املقدمة
إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ، ونؤمن به، ونتوكل عليه، ونثني عليه الخير كله، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 

واشهد أّن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن سيدنا محمداا عبدُه ورسوله،    يهده هللا فل مضل له، ومن يضلل فل هادي له.
ليه بإن  صفيه وخليله بعثه هللا بشريعة اإلسلم وأمرُه بتبليغها، فبلَّغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وكشف هللا به الغمة، وأتم نعمته عو 

جعل له صحابةا أمناء على رسالته، هم مصابيح الدجى وأئمة الهدى، حملوا هذا الدين وبلّغوه إلى من بعدهم فرضي هللا عنهم ورضوا 
ومن بين هؤالء الصحابة الكرام علٌم من أعلم  المسلمين إّنُه أبو جحيفة السوائي رضي هللا عنه. ارتأيت أن أجمع مسائلُه الفقهية  عنه،

ا  وأبين آراءَه وأبّرُز شخصيتُه وقد سميُت البحث )اآلراء الفقهية ألبي جحيفة السوائي رضي هللا عنه دراسة مقارنة(أما سبب اختياري لهذ
 فيرجع إلى عدة أمور:  البحث 

 إّن أبا جحيفة السوائي رضي هللا عنه شخصية تستحق الدراسة والبحث.   -1
 يجمع متفرق أقواله.   مؤلفتناثر أقواله وأرائه في بطون الكتب من غير وجود   -2
 فقيٍه من فقهاء األمة . صحابي جليل و   الوفاء تجاه البر و  القيام بواجب  -3

 أما منهجي يف البحث. 
 فقمت بدراسة السيرة الذاتية والعلمية ألبي جحيفة السوائي رضي هللا عنه.   -1
 جمع آراءه من المصادر األساسية، وكتابة اآلراء على حسب أبواب الفقه.  -2
 إبراز عنوان لكل مسألة فقهية ترد في البحث.  -3
 إلبراز آراءه الفقهية. تقديم آراء أبي جحيفة دائماا ثم أذكر اآلراء األخرى؛ وذلك  -4
فريق   ذكرت آراء الصحابة والتابعين والفقهاء التي وافقهم أو وافقوه فيها، فضلا عن اآلراء التي  خالفُهم أو خالفوه فيها  مع ذكر أدلة كل  -5

 ومناقشة األقوال مع بيان القول المختار. 
عزو اآليات القرآنية الكريمة إلى سورها مع بيان رقم اآلية، وتخريج األحاديث واآلثار واألقوال الواردة في البحث من الكتب المعتمدة   -6

 فضلا عن بيان غريب األلفاظ، ووضع أقواس التنصيص "  "  للداللة على نقل النصوص من مصادرها.
 في البحث.وضعت خاتمة ألهم النتائج التي توصلت إليها   -7

أما خطتي في البحث، فقد قسمت البحث على مبحثين المبحث األول: نبذة عن حياة أبي جحيفة السوائي رضي هللا عنه. المبحث الثاني: 
 آراؤه الفقهية.

 املبحث األول: نبذة عن حياة أبي جحيفة السوائي رضي اهلل عنه. 
واختلفوا في اسم أبيه، فقال بعضهم: "وهب بن عبد هللا بن مسلم بن جنادة بن جندب بن حبيب  لم يختلفوا في اسمه،  و : اسمه وهب، اسمه  -

 .(1)بن سواءة بن عامر بن صعصعة. وقيل: وهب بن جابر. وقيل وهب بن وهب"
 .(2): اشتهر بكنيته أبي جحيفة  كنيته -
 .(4)اه، لقبه به سيدنا علي رضي هللا عنه وأرض(3): وكان يلقب بوهب الخيرلقبه -
 .( 6)، فنسبته العامري الى بني عامر(5)"وهو من ولد حرثان بن سواءة بن عامر بن صعصعة" :نسبته -
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صلى هللا عليه وسلم   -: لم تذكر المصادر تاريخ والدته، ولكن عن طريق ما نقل من أصحاب التراجم من أنه كان عند وفاة النبي والدته -
 (8)َيْعِني َعْنَفَقَتُه  -َوَهِذِه ِمْنُه َبْيَضاُء  -َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهمَ  -َرَأْيُت َرُسوَل َّللاهِ ، ونقل عن أبي جحيفة، قال:" (7)مراهقا لم يبلغ الحلم –

  -صلى هللا عليه وسلم   -قال محمد بن سعد: "وسمعت من يذكر أن النبي .(9) "َفِقيَل َلُه: ِمْثُل َمْن َأْنَت َيْوَمِئٍذ؟ َقاَل: َأْبِري النهْبَل َوَأِريُشَها
، فارجح والدته بين  (11)( ه11كانت سنة)  -صلى هللا عليه وسلم  -.ومن المعلوم أن وفاة النبي (10) قبض ولم يبلغ أبو جحيفة الحلم"

 علم. أ هجرية وهللا  السابعة الخامسة والسنةالسنة 
، نشأ يتيماا فقيراا وكان يعطى من (12)وسمع منه - صلى هللا عليه وسلم  -: من صغار الصحابة رضي هللا عنهم، وقد رأى النبي نشأته -

دَ   -َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم  -ُبِعَث َرُسوُل َّللاهِ "مال الصدقة.فعن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال:  ًقا , َفَأَخَذ الصه َقَة ِمْن ِفيَنا ُمَصدِ 
َها ِفي ُفَقَراِئَنا َفُكْنُت ُغََلًما َيِتيًما اَل َماَل ِلي , َفَأْعَطاِني َقُلوًصا ) نزل الكوفة وابتنى بها داراا في بنى سواءة في والية (14) "(13)  َأْغِنَياِئَنا َفَرده

 .(16) ((15) بشر بن مروان
وعون بن أبي جحيفة   يدعى عون بن أبي جحيفة ،  ا، وذكرت أن له ابنال أنه نشأ يتيماا إلم تشر المصادر إلى كامل اسرته    :  اسرته  -

 من أهل الكوفة يروي عن أبيه سمع عمرو بن ميمون، والمنذر بن جرير، روى عنه الثوري وشعبة ، مات في والية خالد على العراق

(17). 
  -َأَكْلُت َثِريَدًة ِبَلْحٍم َسِميٍن، َفَأَتْيُت َرُسوَل َّللاهِ  فقد روى ولده عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال:    كان رحمه هللا من أهل الزهد،  :زهده  -

َوَسلهمَ  َعَلْيِه  هللُا  َفَقاَل:      -َصلهى  ُأ،  َأَتَجشه َفِإنه "  َوَأَنا  ُجَحْيَفَة،  َأَبا  ُجَشاَءَك  َعَلْيَك  َيْوَم اْكُفْف  ُجوًعا  َأْطَوُلُهْم  ْنَيا  الدُّ ِفي  ِشَبًعا  النهاِس  َأْكَثَر   
ى، َوِإَذا َتَعشه  "اْلِقَياَمةِ  ْنَيا، َكاَن ِإَذا َتَغدهى اَل َيَتَعشه ىَفَما َأَكَل َأُبو ُجَحْيَفَة ِمْلَء َبْطِنِه َحتهى َفاَرَق الدُّ  .(18) " ى اَل َيَتَغده

َأْرَسَل َمِعي ِبْشُر ْبُن َمْرَواَن ِبَخْمِسِماَئٍة ِإَلى َخْمَسِة  مراء والوالة، فعن عبد الملك بن عمير، قال: " يزهد عن عطايا األوكان رضي هللا عنه 
َفرَ  ْحَمِن،  الره َعْبِد  َوَأِبي  َوُمرهَة،  َمْيُموٍن،  ْبِن  َوَعْمِرو  َرِزيٍن،  َأِبي  َوِإَلى  ُجَحْيَفَة،  َأِبي  ِإَلى  ْبُن ده ُأَناٍس:  َوَعْمُرو  ُجَحْيَفَة،  َوَأُبو  َرِزيٍن،  َأُبو  َها 

 .(19) "َمْيُموٍن َوَقِبَلَها اْْلَخَران
 .(20) : عن علي بن األقمر ، أن أبا جحيفة كان يقول : "جالسوا الكبراء , وخالطوا الحكماء , وسائلوا العلماء" حكمته  -
 .(21)وعن البراء بن عازب وعلي بن أبي طالب رضي هللا عنهم   -صلى هللا عليه وسلم   -روى عن النبي :من روى عنهم  -
:روى عنه ابنه عون بن أبي جحيفة، وأبي إسحاق السبيعي، والحكم بن عتيبة , وسلمة بن كهيل، وإسماعيل بن أبي    من روى عنه  -

المنبهي، الوالبي،  وأبو عمر  له  وعا،  وزياد بن زيد األعسم  خالد، وعلي بن األقمر، وأبو خالد  الشعبي، وغيرهم رحمهم هللا، وروى  مر 
 . (22)الجماعة ، وُرِوَي له عن رسول هللا خمسة وأربعون حديثا

تقلدها - التي  في    :  المناصب  كان  الذي  المتاع  استعمله على خمس  منبره،  يقوم تحت  وكان  أبي طالب،  بن  كان على شرطة علي   "
 .(23) "حربه

 .(24) وشهد مع علي رضي هللا عنه يوم النهروان، وورد المدائن في صحبته :المشاهد التي حضرها -
توفي رحمه هللا تعالى في الكوفة في والية بشر بن مروان سنة أربع وسبعين، وقيل توفي سنة إحدى وسبعين، وقيل: أنه بقي إلى    :  وفاته -

 . (25)سنة نيف وثمانين، واألصح أنه توفي سنة أربع وسبعين وهذا ما رجحه  ابن حبان واالمام الذهبي وغيرهما من العلماء 
 ةاملبحث الثاني : آراؤه الفقهي

 .المسألة األولى: حكم التنفل بعد العصر
 اختلف الفقهاء في حكم صلة الركعتين بعد العصر نافلة على ثلثة أقوال: 

 الترخيص في الركعتين بعد العصر) جواز التنفل بعد العصر(.وهو مذهب أبي جحيفة السوائي رضي هللا عنه.  القول األول:
.نقل ذلك عن عائشة أم المؤمنين، وعلي بن أبي (26) "إن لم تنفعاك فلم تضراك"قال:    عن أبي إسحاق، قال: سألت أبا جحيفة عنهما،

أبي موسى، وعمرو بن   وأبا بردة بن  الجهني،  الزبير، وزيد بن خالد  العوام وابنه عبدهللا بن  األنصاري، والزبير بن  أيوب  طالب، وأبو 
البيلماني و األحنف بن قيس   ميمون، واألسود بن يزيد، ومسروق و شريح و عبد هللا بن أبي الهذيل، وعبد الرحمن بن األسود و ابن 

 .(28) .ومن قال به من الفقهاء: داود بن علي، وابن حزم  رحمهما هللا تعالى(27)رضي هللا عنهم أجمعين
 واحلجة هلم من األثر :
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عنها عن    -1 أنه سأل عائشة رضي هللا  سلمة،  أبو  أخبرني  قال:  أبي حرملة،  ابن  أخبرني محمد وهو  ابن جعفر،  إسماعيل وهو  عن 
َكاَن ُيَصلِ يِهَما َقْبَل اْلَعْصِر، ُثمه ِإنهُه ُشِغَل َعْنُهَما، يصليهما بعد العصر، فقالت: "  -صلى هللا عليه وسلم -جدتين اللتين كان رسول هللا الس

ُهَما َبْعَد اْلَعْصِر، ُثمه َأْثَبَتُهَما، َوَكاَن ِإَذا َصلهى َصََلًة   .(29)"، قال يحيى بن أيوب: قال إسماعيل: تعني داوم عليها َأْثَبَتَهاَأْو َنِسَيُهَما َفَصَله
َ َتَعاَلى  عن عبد الواحد بن أيمن، قال: حدثني أبي أنه، سمع عائشة، قالت:    -2 َ، َوَما َلِقَي َّللاه َوالهِذي َذَهَب ِبِه، َما َتَرَكُهَما َحتهى َلِقَي َّللاه

ََلِة، َوَكا ْكَعَتْيِن َبْعَد الَعْصرِ   -َن ُيَصلِ ي َكِثيًرا ِمْن َصََلِتِه َقاِعًدا  َحتهى َثُقَل َعِن الصه  -َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهمَ   -  َوَكاَن النهِبيُّ   "     -َتْعِني الره
َل َعَلى ُأمهِتِه، َوَكاَن ُيِحبُّ مَ  ُف َعْنُهمْ ُيَصلِ يِهَما، َواَل ُيَصلِ يِهَما ِفي الَمْسِجِد، َمَخاَفَة َأْن ُيَثقِ   .(30) " ا ُيَخفِ 

 عن عبد الرحمن بن األسود عن أبيه عن عائشة قالت:   -3
ْبِح، َوَرْكَعَتاِن َبْعَد الَعْصر -َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهمَ   -َرْكَعَتاِن َلْم َيُكْن َرُسوُل َّللاهِ  "  (31)". َيَدُعُهَما ِسرًّا َواَل َعََلِنَيًة: َرْكَعَتاِن َقْبَل َصََلِة الصُّ
ْجَدَتْيِن َبْعَد الَعْصِر ِعْنِدي َقطُّ  -َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم  - َما َتَرَك النهِبيُّ  عن عائشة ، قالت : "  -4  .(32)"  السه
اَل َأَدُعُهَما َبْعَد َما َرَأْيُت َرُسوَل   عن السائب بن يزيد عن زيد بن خالد الجهني : أنه قال لعمر بن الخطاب في الركعتين بعد العصر: "  -5

 . (33) " ُيَصلِ يِهَما -َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهمَ  - هللاِ 
 عليها.  - صلى هللا عليه وسلم -جواز صلة الركعتين بعد العصر لمواظبة النبي  وجه الداللة من اْلثار: 

بذلك، وقد ثبت نهيه غيره كما سيأتي في أدلة المذهب   -عليه وسلم  صلى هللا  -إنما تدل اآلثار على اختصاص النبي    وأجيب عنها:
، وقد ثبت ذلك من غير معارض   -صلى هللا عليه و سلم  -الثاني، وهذا حجة على من خالف ذلك، فإن النزاع إنما هو في غير النبي  

 . (34) له
.وكره ذلك علي بن أبي طالب، وعبد هللا بن مسعود، وأبو هريرة، وسمرة بن جندب، القول الثاني: كراهة صَلة التطوع بعد العصر مطلقاً 

رضي هللا    -لرحمن بن عقيلة، وعبد هللا بن عمر  وزيد بن ثابت، وسلمة بن عمرو، وكعب بن مرة، وأبو أمامة، وعمرو بن عيينة، وعبد ا
.وبه قال  جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، (35) والحسن البصري وسعيد بن المسيب والعلء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن  -عنهم 

لجنازة وتحية المسجد، وليست المسألة  والحنابلة في المشهور من المذهب، إال انهم اختلفوا في  الفرائض المقضية وكذلك السنن كصلة ا
 واحتجوا من السنة:  .والحجة لهم من السنة واألثر : (36)محل البحث

ْمُس، َوَبْعَد اعن أبي هريرة، قال: "    -1 ى َتْغُرَب  لَعْصِر َحته َنَهى َرُسوُل َّللاهِ َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم َعْن َصََلَتْيِن: َبْعَد الَفْجِر َحتهى َتْطُلَع الشه
ْمُس   .(37)"الشه

ََلَة ُعِرَضْت   ، فقال : "  (38)   َصلهى ِبَنا َرُسوُل هللِا َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم اْلَعْصَر ِباْلُمَخمهصِ عن أبي بصرة الغفاري ، قال :    -2 ِإنه َهِذِه الصه
اِهدَعَلى َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َفَضيهُعوَها، َفَمْن َحاَفَظ  َتْيِن، َواَل َصََلَة َبْعَدَها َحتهى َيْطُلَع الشه اِهُد: النهْجمُ ".  َعَلْيَها َكاَن َلُه َأْجُرُه َمره  .(39)  َوالشه

 واحتجوا باألثر:.(40) وجه الداللة:  فيه كراهة التنفل بعد العصر، وهو خاص في محل النزاع
ْكَعَتْيِن َبْعَد اْلَعْصرَأنهُه َرَأى   عن السائب بن يزيد: "  -1  .(41) "ُعَمَر ْبَن اْلَخطهاِب َيْضِرُب اْلُمْنَكِدَر ْبَن َعْبِد َّللاهِ ِفي الره
رهةِ  عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "  -2 ْكَعَتْيِن َبْعَد اْلَعْصِر ِبالدِ   .(43) "(42)  َأَمَرِني ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب َأْن َأْضِرَب َمْن َكاَن ُيَصلِ ي الره

 وجه الداللة: وجه الداللة من األثرين كراهة الصلة بعد العصر مطلقا.
 .(44) وبه قال الشافعية والحنابلة في روايةالقول الثالث: ال صَلة بعد العصر تطوعا إال اذا كانت قضاًء لفائتة أو كانت ذات سبب. 

 واحلجة هلم من السنة:
ِإَذا َدَخَل َأَحُدُكُم الَمْسِجَد،  : "    -صلى هللا عليه و سلم  -عن أبي قتادة بن ربعي األنصاري رضي هللا عنه، قال: قال النبي    -1

 .(45) " َفََل َيْجِلْس َحتهى ُيَصلِ َي َرْكَعَتْين
 .(46)هذا خاص في هذه الصلة، فيقدم على النهي العام في الصلة كلها؛ وألنها صلة ذات سبب، فأشبهت ما ثبت جوازه  وجه الداللة :

وأجيب عنه: "ولنا، أن النهي للتحريم، واألمر للندب، وترك المحرم أولى من فعل المندوب. وقولهم: إن األمر خاص في الصلة. قلنا:  
 .(47)خاص فيه، فيقدم، وال يصح القياس على القضاء بعد العصر؛ ألن حكم النهي فيه أخف"ولكنه عام في الوقت، والنهي 
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عن كريب، أن ابن عباس، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن أزهر رضي هللا عنهم، أرسلوه إلى عائشة رضي هللا عنها، فقالوا: اقرأ    -2
صلى هللا    -صر، وقل لها: إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي عليها السلم منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلة الع

نهى عنها، وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها، فقال كريب: فدخلت على عائشة رضي هللا       -عليه وسلم 
عنها، فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة، فخرجت إليهم، فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة،  

ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي    -صلى هللا عليه وسلم-ت النبي  فقالت أم سلمة رضي هللا عنها: سمع
وعندي نسوة من بني حرام من األنصار، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول هللا، سمعتك  

َيا   عنه، ففعلت الجارية، فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: "  تنهى عن هاتين، وأراك تصليهما، فإن أشار بيده، فاستأخري 
ْكَعَتْيِن َبْعَد الَعْصِر، َوِإنهُه َأَتاِني َناٌس ِمْن َعْبِد الَقْيِس، َفَشَغلُ  ْكَعَتْيِن اللهَتْيِن َبْعَد الظُّْهِر َفُهمَ ِبْنَت َأِبي ُأَميهَة، َسَأْلِت َعِن الره   ا َهاَتان وِني َعِن الره

" (48). 
كل صلة كان يصليها صاحبها فأغفلها، أو شغل عنها، وكل صلة أكدت وإن لم تكن فرضا كركعتي الفجر والكسوف   وجه الداللة:"

 .(49)فيما سوى هذا ثابتا" -صلى هللا عليه وسلم  -فيكون نهي النبي 
القول المختار ما ذهب اليه أصحاب المذهب الثاني لقوة ما استدلوا به من ادلة وهللا أعلم؛ وألن أصحاب المذهب الثالث   القول المختار:

قد منعوا كذلك التنفل بعد العصر فهم يوافقون أصحاب المذهب الثاني في عدم جواز التنفل،إال انهم اجازوا قضاء الفائتة واداء الصلة  
 ذات السبب . 

 لثانية: في بيان يوم الحج االكبر.المسألة ا -
 اختلف الفقهاء في يوم الحج األكبر على أقوال: 

اْلَحجُّ اأْلَْكَبُر "أبي جحيفة قال:  إسحاق عن وبه قال أبو جحيفة السوائي رضي هللا عنه.عن أبي  .القول األول: الحج األكبر هو يوم النحر
هللا عنهم، ومنهم علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن مسعود، وعبد هللا بن أبي أوفى،  .وبه قال جمهور الصحابة رضي  (50) "َيْوُم النهْحر

.والحجة لهم من  (52) .وهو مذهب اإلمام مالك والشافعي وأحمد، وبه قال جمهور الحنفية(51) والمغيرة بن شعبة، وعبد هللا بن شداد وغيرهم
 الحجة من السنة : و  السنة واألثر:

َهَذا   يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال: "  -صلى هللا عليه وسلم  -عنهما، وقف النبي  عن ابن عمر رضي هللا   -1
 .(54) " وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع اللهُهمه اْشَهد يقول: "  -صلى هللا عليه وسلم -النبي  (53) " فطفقَيْوُم الَحجِ  اأَلْكَبرِ 

 عن يوم النحر أنه يوم الحج األكبر.  -صلى هللا عليه وسلم  -وجه الداللة: تصريح النبي 
في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون    -رضي هللا عنه -عن حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، قال: بعثني أبو بكر -2

بعلي بن أبي طالب   -صلى هللا عليه وسلم  -أردف النبي    بمنى، أن ال يحج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان، قال حميد: ثم "
 يحج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت  فأمره أن يؤذن ببراءة"، قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، "وأن ال

 .واحتجوا  من األثر: (56) قالوا: النداء ببراءة، كان يوم الحج األكبر، وذلك يوم النحر وجه الداللة:.(55)عريان"
 . (57) "يوم الحج األكبر يوم النحر"عن الحارث، عن علي رضي هللا عنه قال:   -1
 . (58) "الحج األكبر يوم النحر"عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:  -2

 القول الثاني: الحج األكبر هو يوم عرفة. 
, عن الحج األكبر , قال: فقال: "يوم عرفة" ,    عن أبي إسحاق , قال: سألت أبا جحيفة وهي رواية ثانية عن أبي جحيفة رضي هللا عنه.

.روي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن عباس، (59)؟ , قال: "كل ذلك"  -صلى هللا عليه وسلم -فقلنا: أمن عندك أم من عند أصحاب محمد 
لهم من السنة واألثر:واحتجوا  .والحجة  (60)وابن الزبير، وطاوس، ومجاهد، وعطاء رضي هللا عنهم . وبه قال أبو حنيفة رحمه هللا تعالى

 من السنة: 
َهَذا َيْوُم الَحجِ   خطب يوم عرفة، فقال: " -صلى هللا عليه وسلم -عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة أن رسول هللا  -1

 واحتجوا من االثر.(61) " اأَلْكَبر
 .(62)عن شهاب بن عباد العصري، عن أبيه قال: قال عمر: »الحج األكبر يوم عرفة« -2
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 .(63)"يوم الحج األكبر، يوم عرفة"عن ابن عباس قال:  -3
 .(64)وبه قال الثوري ومجاهد وابن جريج.القول الثالث: الحج األكبر أيام منى كلها

 (65) عن ابن جريج، عن مجاهد قال: الحج األكبر، أيام منى كلها -1
اليوم قد يطلق ويراد به الحين والزمان، كقولك يوم صفين ويوم الجمل؛ ألن الحروب   أيام الحج تسمى يوم الحج األكبر؛ألن  والحجة لهم:

 .(66) دامت في تلك األيام ويطلق عليها يوم واحد
واجيب عنه :  فإن ذلك وإن كان جائزا في كلم العرب، فليس باألشهر األعرف في كلم العرب من معانيه، بل أغلب على معنى "اليوم" 

 .(67)روب الشمس إلى مثله من الغد. وإنما محمل تأويل كتاب هللا على األشهر األعرف من كلم من نزل الكتاب بلسانهعندهم أنه من غ
ٍة َلْم َأُكْن   ".عن طاوس، أنه قال:    (68) وبه قال مجاهد وطاوسالقول الرابع:  الحج األكبر القرآن واألصغر اإلفراد. َلْو َحَجْجُت َأْلَف َحجه

.والحجة لهما: ألنه قرن بين (69) "  ْم َيْقِرْن َلْيَس ِبَكاِملأِلََدَع اْلِقَراَن، َحتهى ِإْن ُكنها َلَنْدُعوُه اْلَحجه اأْلَْكَبَر، َواْلَحجه اأْلَْصَغَر، َوَنَرى َأنه َحجه َمْن لَ 
 .(70) الحج والعمرة.وأجيب عنه: انه ليس من اآلية في شيء

لقوة ما   المختار:القول   النحر  الحج األكبر هو يوم  القول األول من أن يوم  اليه أصحاب  القول المختار ما ذهب  والذي يبدو لي أن 
الطبري: "وإنما يحج الناس ويقضون مناسكهم يوم النحر؛ ألن في ليلة نهار يوم النحر الوقوف بعرفة غير فائت   قالاحتجوا به من أدلة.

إلى طلوع الفجر، وفي صبيحتها يعمل أعمال الحج. فأما يوم عرفة، فإنه وإن كان الوقوف بعرفة، فغير فائت الوقوف به إلى طلوع الفجر  
 . وهللا أعلم بالصواب. (71)ر" من ليلة النحر، والحج كله يوم النح

 اختلف أهل العلم في حكم شرب الطلء على أقوال: . (72)المسألة الثالثة : في حكم شرب الطَلء 
وهو مذهب أبي جحيفة السوائي. عن طلحة بن جبر، قال: رأيت أبا جحيفة: إباحة شرب الطَلء اذا طبخ على النصف.  القول األول:

النصف" الطلء على  البراء بن عازب، وأنس بن مالك، وجرير بن عبدهللا  رضي هللا عنهم. وبه قال  (73)"يشرب  القول عن  .نقل هذا 
 .(74) شريح، وعبيدة السلماني، وقيس بن أبي حازم، وابن الحنفية، وسعيد بن جبير، والنخعي رحمهم هللا تعالى

 والحجة لهم من األثر: 
 (75)النصف" أنه كان يشرب الطلء على عن البراء بن عازب: "  -1
 (76)أنه كان يشربه على النصف" عن عبيدة، عن خيثمة، عن أنس: " -2
 .(77)كان يشرب على النصف" عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، أن جريرا: " -3

 وجه الداللة من االثار: إباحة شرب العصير المطبوخ على النصف.
 القول الثاني: اباحة شرب الطَلء إذا ذهب ثلثاه بالطبخ وبقي ثلثه ما لم يسكر .  

، الصحابة والفقهاء  ، وأبو موسى األشعري، وأبو    وهو قول جمهور  أبي طالب  الخطاب رضي هللا عنه، وعلي بن  قال عمر بن  وبه 
أمامة، وخالد بن الوليد، وأبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبو طلحة، وأبو الدرداء، وأنس بن مالك وغيرهم رضي هللا عنهم. وهو  

 . (78) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة ري رحمهم هللا تعالى.قول الحسن البصري، وعكرمة، والليث بن سعد، وسفيان الثو 
 والحجة لهم من األثر: 

عن عامر بن عبد هللا قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إلى أبي موسى رضي هللا عنه:" أما بعد , فإنها قدمت علي   -1
عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلء اإلبل وإني سألتهم على كم يطبخونه؟ , فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين , ذهب ثلثاه 

 . (80)وثلث ببغيه، فمر من قبلك أن يشربوه"  (79) هاألخبثان، ثلث بريح
عن محمود بن لبيد األنصاري، أن عمر بن الخطاب، حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء األرض وثقلها. وقالوا: ال يصلحنا إال هذا   -2

لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا الشراب. فقال عمر: اشربوا هذا العسل. قالوا: ال يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل األرض: هل  
ال يسكر؟ قال: نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث. فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده. فتبعها يتمطط فقال:  

وهللا "اللهم إني ال أحل   هذا الطلء  مثل طلء اإلبل فأمرهم عمر أن يشربوه. فقال له عبادة بن الصامت أحللتها. وهللا فقال عمر: كل
 . (81) لهم شيئا حرمته عليهم. وال أحرم عليهم شيئا أحللته لهم"

 فيه اجتهاد سيدنا عمر الى جواز ماال يسكر، فأمرهم بأن يشربوا الطلء إذا ذهب ثلثاه. وجه الداللة :



   

         

 دراسة فقهية مقارنة رضي اهلل عنه اآلراء الفقهية ألبي جحيفة السوائي      

  

  

إباحة المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فَل يمتنع مطلقا ولو غلى وقذف بالزبد بعد الطبخ. فَل بأس بشرب القليل   القول الثالث:
األخير.  القدح  وهو  السكر،  يتعقبه  ما  منه  يحرم  وإنما  طرب،  وال  لهو  بَل  منه  شرب  إذا  خلفاا  منه  يوسف  وأبو  حنيفة  أبو  قال  وبه 

 ثر:احتجوا من السنة: واأل.والحجة لهما من السنة (82) لمحمد
النبي    -1 قال: كنا عند  ابن عمر،  له بعض   -صلى هللا عليه وسلم  -ما روي عن  فقال  ثم رده،  فيه  إلى  فقربه  فيه شراب،  بقدح  فأتي 

وهُ   جلسائه: أحرام هو يا رسول هللا؟ قال: فقال: "  اْنُظُروا َهِذِه اأْلَْشِرَبَة ِإَذا اْغَتَلَمت   " فردوه، ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب، فقال: "  ُردُّ

 .(84) " اءَعَلْيُكْم، َفاْقَطُعوا ُمُتوَنَها ِباْلمَ  عليكم (83)
 . (85) معناه اذا اشتدت واضطربت وجاوزت حدها الذي ال ُيسكر إلى حدها الذي ُيسكر فامزجوها بالماء  وجه الداللة :

أن فيه عبد الملك بن نافع غير مشهور، وال يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر، خلف هذا، ثم أخرج عن ابن عمر  واعترض عليه :
النقل، وعبد الملك ال يقوم مقام واحد منهم،  البيت، والعدالة المشهورون بصحة  حديث تحريم المسكر من غير وجه، قال: وهؤالء أهل 

 . (86)أبو حاتم: هذا حديث منكر، وعبد الملك بن نافع شيخ مجهول وقال البخاري: ال يتابع عليه، وقال
هللا   - رحمه  محمد  برأي  عملا  مطلقاا،  الحرمة  هو  شربه  حكم  في  الحنفية  عند  المختار  فالرأي   ، القول  هذا  الحنفية  جمهور  خالف  قد 

 واحتجوا من األثر .(87) تعالى
 ه في دليل اصحاب القول الثاني.واحتجوا من األثر بما ورد عن سيدنا عمر رضي هللا عن  -2

قالوا "   الداللة :  الشيطان وربح  وجه  المسكر بدليل قوله قد ذهب بالطبخ نصيب  الحلو منه دون  وال يجوز أن يقال: إنما كان يشرب 
 .(88)"جنونه، وهذا؛ ألنه إنما كان يشرب ذلك الستمراء الطعام، وإنما يحصل هذا المقصود بالمشتد منه دون الحلو

 . (89)احة الطلء ما كان على هذه الصفة المذكورة مالم يسكر: بأنه وردت طرق قوية يشد بعضها بعضا تدل على ابواجيب عنه 
: قد تبّين بما ُذكر مْن األدّلة أن ما ذهب إليه الجمهور مْن جواز شرب الطلء الذي ُطبخ َحتَّى ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه،  القول المختار

ر، َوَقْد شربه بعض الصحابة؛ لذلك فالحق أن مدار  بشرط أن ال ُيسكر، هو الحق؛ لقّوة حجتهم، ولكن كذلك أن المنّصف ربما ال يسك
الحلِّ والتحريم هو اإلسكار، فإذا َكاَن المنّصف ال يسكر فهو َحلٌل ويختلف ذلك باختلف أعناب البلد كما نقل عن أبي عبيدة في " 

ف أعناب البلد، فقد قال ابن حزم إنه  األشربة " : "بلغني أن النصف يسكر فإن كان كذلك فهو حرام، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختل
شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد وال يصير مسكرا أصل، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك ومنه ما إذا طبخ إلى الربع  

ينفك السكر عنه، قال :    كذلك، بل قال : إنه شاهد منه ما يصير إربا خاثرا ال يسكر، ومنه ما لو طبخ ال يبقى غير ربعه ال يخثر وال
 . وهللا تعالى أعلم بالصواب.  (90) فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلء على ما ال يسكر بعد الطبخ"

 
 اخلامتة

 بعد البحث كثير من الحقائق المهمة أوجزها بما يأتي: ثبت لديَّ 
 فقيه تقي زاهد.صحابي جليل  أبو جحيفة السوائي  -1
وهو لم يبلغ الحلم، اشتهر بكنيته،  -صلى هللا عليه وسلم -، شاهد النبي السوائي يعد من صغار الصحابة رضي هللا عنهمأبو جحيفة   -2

 .نشأ يتيماا فقيراا، نزل الكوفة وابتنى بها داراا 
 .ونشراا لها تعد دراسة أبو جحيفة السوائي إبرازا لشخصية صحابي جليل، وجمعاا آلرائه المبعثرة في الكتب  -3
؛  الكثير من طلبة العلمكما يتصور  بسيط ليس باألمر ال ، ودراستها دراسة مقارنة وترتيبها حصرهاو  لفقهاء األمةإن دراسة اآلراء الفقهية   -4

، فيكون عمل الباحث التمحيص الدقيق، حتى يتمكن من الوصول إلى  مالتشابه مع غيره مأو كنيته ميقع في اسمهلفقهاء ألن كثيراا من ا
 أدق التفاصيل وأرجح األقوال، وهو في هذا يجتهد الصواب قدر اإلمكان؛ ألن علماء الرواية والفقه اختلفوا في هذا األمر بين منكر ومثبت

 لرأي فلن أو اسمه أو كنيته أو نسبته أو نشأته أو روايته فكيف بغيرهم؟. 
لهم،   واالنصاف التي لم تدرس وتبحث من قبل، فهو من باب الوفاء –  فقهاء األمة وآرائهم الفقهيةأوصي الباحثين بدراسة وبحث حياة   -5

 كما أوصيهم بدراسة مرويات أبي جحيفة السوائي رحمه هللا. 
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راسة حياته ، وشخصيته، وآرائه الفقهية ال سيما في  د جليلوأرجو هللا أن أكون قد وفقت في بيان صورة واضحة عن هذا الصحابي ال
 .والذي يعطي الشخصية مكانتها المستحقة  برازها بالشكل العلمي السليمإو 
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 . 6/47، أسد الغابة  80/ 1م، 1991 -
اْيماز الذهبي  ، تاريخ اإلسلم َوَوفيات المشاهير َواألعلم، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ 4/1619االستيعاب    (7)
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 . 63/ 6م،   1968، 1بيروت، ط –تحقيق: إحسان عباس، دار صادر 
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هـ(،  855البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى:    (35)
 . 2/67م،  2000 -هـ   1420،  1بيروت، لبنان، ط -دار الكتب العلمية 

األوقات صلة   (36) في هذه  أنها ال تجوز  إلى  أبو حنيفة وأصحابه  في هذه األوقات فذهب  التي ال تجوز  الصلة  في  العلماء  اختلف   "
 بإطلق ال فريضة مقضية وال سنة وال نافلة إال عصر يومه، قالوا: فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه. 

المفروضة في هذه األوقات، وذهب الشافعي إلى أن الصلوات التي ال تجوز في هذه األوقات   واتفق مالك والشافعي أنه يقضي الصلوات
وبعد  العصر  بعد  ذلك  في  مالك  ووافقه  األوقات،  هذه  في  تجوز  الجنازة  مثل صلة  السنن  وأن  سبب،  لغير  تفعل  التي  فقط  النوافل  هي 

المسجد، فإن الشافعي يجيز هاتين الركعتين بعد العصر وبعد الصبح،  الصبح: أعني في السنن، وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي  
الجامع لمسائل المدونة، أبو بكر محمد بن ،  2/67البناية    وال يجيز ذلك مالك، واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب".

في رسائل دكتوراه، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث   هـ(، تحقيق: مجموعة باحثين  451عبد هللا بن يونس التميمي الصقلي )المتوفى:  
ط  -اإلسلمي   والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار   ، القرى  أم  نهاية ب  ، 2/624م،    2013  -هـ    1434،  1جامعة  و  المجتهد  داية 

هـ(، مطبعة مصطفى 595لمتوفى :  المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )ا
 . 2/90، المغني  1/103م،  1975 -هـ 1395، 4البابي الحلبي وأوالده، مصر، ط

 . 121/ 1، 588صحيح البخاري ، باب ال تتحرى الصلة قبل غروب الشمس، رقم الحديث  (37)
 .7/31رب، فصل الخاء المعجمة، المخمص: "هو بميم مضمومة وخاء معجمة ثم ميم مفتوحتين وهو موضع معروف". لسان الع  (38)
 . 568/ 1(،830صحيح مسلم ، باب األوقات التي نهى عن الصلة فيها ، رقم الحديث ) (39)
الشرح الكبير )المطبوع مع المقنع واإلنصاف(، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي )المتوفى:    (40)

هـ    1415،  1الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة ، القاهرة ، ط  -هللا بن عبد المحسن التركي  هـ(، تحقيق: الدكتور عبد    682
،4/255 . 
هـ(، تعليق وتحقيق: 179موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى:    (41)

 . 86/ 1، 2علمية، بيروت، طعبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة ال
هـ(، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، 321جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )المتوفى:    ".الدرة : "السوط ُيضرب به  (42)

 . 641/ 2م،1987، 1بيروت، ط –دار العلم للمليين 
إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير األنصاري الزرقي موالهم، أبو إسحاق حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني،    (43)

)المتوفى:    -المدني   إبراهيم  أبا  أيضا:  والتوزيع،  180ويكني  للنشر  الرشد  مكتبة  الّسفياني،  رفيد  بن  رفود  بن  عمر  وتحقيق:  دراسة  هـ(، 
 . 301/ 1م،  1998  -هـ  1418، 1الرياض ، ط

هـ(، دار الفكر، 676ة السبكي والمطيعي((، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  المجموع شرح المهذب ))مع تكمل  (44)
الشافعي  172/ 4د. ط ، د. ت، البقاء  أبو  ِميري  الدَّ الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي  المنهاج، كمال  الوهاج في شرح  النجم   ،

 . 2/89، المغني 2/32م، 2004  -هـ 1425، 1علمية ، ط  هـ(، دار المنهاج )جدة(، تحقيق: لجنة808)المتوفى: 
 ، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى.  1/391(،  1110صحيح البخاري، رقم الحديث ) (45)
 . 2/90المغني  (46)
 المصدر نفسه.  (47)
 ، باب اذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع.1/414(، 1176صحيح البخاري، رقم الحديث)  (48)
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الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي األم،    (49)

 . 175/ 1م، 1990بيروت، د. ط ، –هـ(، دار المعرفة  204)المتوفى: 
 .3/378مصنف ابن أبي شيبة  (50)
عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي ، أبو  ، الجامع ألحكام القران379-378/ 3مصنف ابن ابي شيبة    (51)

  م،   2003هـ(، تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية،  671شمس الدين القرطبي )المتوفى:  
8/69 . 
(، دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس، دار  هـ483محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )المتوفى:    المبسوط ،   (52)

بيروت  ، ط  -الفكر  أبو   ، 61/ 4م،2000هـ  1421،  1لبنان،  ُمشِكلتها،  وَحلِّ  نة  المَدوَّ َشرِح  في  التَّْأِويل  لطائف  ونتائج  التَّحِصيِل  مَناِهُج 
هـ   1428،  1أحمد بن علّي، دار ابن حزم، ط -ي هـ(، اعتنى به : أبو الفضل الّدمَياط633الحسن علي بن سعيد الرجراجي )المتوفى: بعد 

 . 3/268، المغني8/224، المجموع شرح المهذب، 261/ 3م، 2007 -
 . 2/919َطِفَق يفعل َكَذا َوَكَذا، َكَما َقاُلوا: َما َزاَل يفعل َكَذا َوَكَذا". جمهرة اللغة ، باب طفق، " َطِفقَ  (53)
 أيام منى. ، باب الخطبة 177/ 2(،1742صحيح البخاري ) (54)
 (.َوَأذاٌن ِمَن َّللاهِ َوَرُسوِلِه ِإَلى النهاِس َيْوَم اْلَحجِ  اأْلَْكَبرِ )، باب قوله: 6/64(، 4665صحيح البخاري )  (55)
أحمد  هـ(، تحقيق:  310جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:    (56)

 . 97/ 14م،  2000  -هـ  1420، 1محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
 .3/378مصنف ابن ابي شيبة  (57)
 .3/379مصنف ابن أبي شيبة  (58)
الرياض، الطبعة   –هـ( ، مكتبة الرشد  211تفسير القرآن، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:    (59)

 . 2/135ه،   1410األولى،
البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى:      (60) ، عثمان بن علي بن محجن  ْلِبيِّ الدقائق وحاشية الشِّ   743تبيين الحقائق شرح كنز 

)المتوفى:   ْلِبيُّ  الشِّ يونس  بن  إسماعيل  بن  يونس  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شهاب  المط  1021هـ(،الحاشية:  الكبرى هـ(،  بعة 
 . 33/ 2 هـ،1،1313بوالق، القاهرة ، ط -األميرية 

 ، والحديث مرسل ، فان محمد بن قيس بن مخرمة تابعي ، وابن جريج عنه منقطع أيضا14/115جامع البيان  (61)
 .3/378مصنف ابن أبي شيبة  (62)
 . 14/116جامع البيان  (63)
 . 70/ 8الجامع ألحكام القران  (64)
 . 14/127جامع البيان (65)
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلني الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد ينظر:     (66)

، لباب التأويل 1379،8/321بيروت،    -فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، دار المعرفة  
 . 2/336ي معاني التنزيل، ف
 . 14/128جامع البيان  (67)
 . 312القول األظهر في بيان الحج األكبر، نوح بن مصطفى الرومي القونوي الحنفي ص  (68)
 . 1/99 هـ(، 182اآلثار، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري )المتوفى:   (69)
 . 70/ 8الجامع إلحكام القران  (70)
 . 14/128جامع البيان  (71)
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الطلء : الطلء بالكسر والمد:" الشراب المطبوخ من عصير العنب، وهو الرب. وأصله القطران الخاثر الذي تطلي به اإلبل" النهاية   (72)

الشيباني   ابن عبد الكريم  المبارك بن محمد بن محمد بن محمد  السعادات  الدين أبو  الحديث واألثر، مجد  الجزري ابن األثير في غريب 
 .3/137م، 1979 -هـ  1399بيروت،  -محمود محمد الطناحي،المكتبة العلمية  -هـ(، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  606)المتوفى: 

قال ابن حجر: "والطلء بكسر المهملة والمد هو الدبس شبه بطلء اإلبل وهو القطران الذي يدهن به، فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد  
 .  10/64طلء اإلبل وهو في تلك الحالة غالبا ال يسكر ".  فتح الباري أشبه 

 5/94مصنف ابن أبي شيبة  (73)
 . 95-94/ 4المصدر نفسه  (74)
 المصدر نفسه.  (75)
 المصدر نفسه.  (76)
 المصدر نفسه.  (77)
الزرقاني المصري األزهري، تحقيق: طه شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف  ،    24/23المبسوط    (78)

،  37/496، فتح الباري  6/194، األم  4/274م،  2003  -هـ  1424القاهرة، الطبعة: األولى،    –عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية  
حقيق: عصام الدين  هـ(، ت1250، نيل األوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )المتوفى:  440/ 26الشرح الكبير  

 . 8/217، م1993  -هـ 1413، 1الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط
"أي ثلث خبيث بسبب بغيه وثلث خبيث بسبب ريحه يريد أن العصير له ثلث أوصاف أحدها بغيه أي اشتداده واسكاره والثاني أنه إذا    (79)

اوصافه وصار ثلثه للبغي والثاني للريح والثالث للذوق فالثلثان    اشتد يحدث له ريح كريه والثالث مذوق طيب فينبغي أن يقسم أجزاءه على 
منه خبيثان والثلث طيب فإذا أزال النار منه ثلثيه الخبيثين بقي الباقي طيبا فصار حلل". حاشية السندي على سنن النسائي )مطبوع مع  

حلب، الطبعة:   –هـ(، مكتب المطبوعات اإلسلمية  1138:  السنن(، محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي )المتوفى
 . 8/329،  1986  – 1406الثانية، 

 : هذه األسانيد صحيحة. 63/ 10.  وقال الحافظ في " الفتح " 119/ 5السنن الكبرى، ،  (80)
خرج أحاديثه وعلق عليه:  هـ(، صححه ورقمه و 179موطأ اإلمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى:    (81)

 . 2/847م  1985 -هـ  1406لبنان، –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 
ه(، دار الكتاب العربي، بيروت،   587، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علء الدين الكاساني، ) المتوفى:    3/326تحفة الفقهاء،      (82)

وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلل وإن اشتد هذا عندهما، وقال  وذكر صاحب الجوهرة النيرة "  .161/ 5م،    1982
فيما إذا قصد به التقوي أما إذا قصد به التلهي ال يحل إجماعا وقوله: حلل وإن اشتد هذا إذا طبخ كما هو عصير  محمد: حرام والخلف  

 . 2/174أما إذا غلى واشتد وقذف بالزبد من غير طبخ ثم طبخ لم يحل فإن شربه إنسان حد" الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، 
ها" تهذ (83)  . 15/318يب اللغة، محمد بن أحمد بن ،  اغتلمت : "ِإذا جاَزْت حدَّ
 . 5/112السنن الكبرى ،  5/78مصنف ابن أبي شيبة  (84)
 َشْرُح َصِحيح ُمْسِلِم للقاضي ِعَياض الُمَسمَّى ِإكَماُل الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبيينظر:     (85)

 . 8/500السبتي، أبو الفضل  
 . 4/308صب الراية ينظر: ن (86)
 . 87/ 2،  درر الحكام شرح غرر األحكام، (87)
 . 24/5المبسوط  (88)
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير    (89) أبو  العلم،  أبواب  الخطاب رضي هللا عنه وأقواله على  المؤمنين أبي حفص عمر بن  أمير  مسند 

)المتوفى:   الدمشقي  ثم  البصري  عبد  774القرشي  تحقيق:  الوفاء  هـ(،  دار  قلعجي،  األولى،    –المعطي  الطبعة:    -هـ  1411المنصورة، 
 . 513/ 2م،1991

 . 10/64فتح الباري  (90)


