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 احباث املؤمتر انعهًي اندويل انرابع املشرتك انثاَي 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوَي" 

)اجملهد االول (  2020كاَىٌ االول  16-17  

يا أَفرد به اإلياو انسبكي عٍ مجهىر انشافعية يف يسائم 
 هـ657يف كتابه انفتاوي املتىفً )( وانىصية )انعبادات

 د. أروى نهاد إسماعيل الحديثي
 السقجمة : 

الحسج هلل رب العالسين ، والرالة والدالم عمى أشخف السخسمين، وعمى آلو وصحبو أجسعين ، وعمى من 
 تبعيم بإحدان إلى يهم الجين . 

 أما بعج : 

فإن العمهم وإن كانت تتعاظم شخفا وتدطع في الدساء كذسذ الزحى ، فال مخية في أن الفقو واسطة عقجىا 
ورابطة حمميا ، بو يعخف الحالل والحخام ويجين الخاص والعام وتبين مرابيح اليجى من ظالم الزالل ، 

الحين لهالىم لفدجت بديادة  قطب الذخيعة وأساسيا وقمب الحقيقة الحي إذا صمح صمحت ، وأىمو سخاة األرض
جياليا وضمت أناسيا ، ولهاله التخح الشاس رؤساء جيااًل فأفتها بغيخ عمم فزمها وأضمها وخبطها خبط عذهاء 
حيثسا قامها وحمها وشكت األرض مشيم ، ووقع أقجام قهم استدليم الذيطان فدلها هللف در الفقياء ىم نجهم 

سهروا اإلسالم كدهار السعرم ، حفعها وكتبها ودرسها واستشبطها ، حتى الدساء تذيخ إلييم باألكف األصابع 
اثخوا جهانب العمم الذخعي ، وتخكها لألجيال القادمة ميخاثًا عمسيًا كبيخًا ، ومن ىؤالء االكابخ، العالم قاضي 

 . ومدائمو الفقييةالقزاة أبه الحدن عمي بن عبج الكافي السعخوف ) بالُدبكي( 
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 احباث املؤمتر انعهًي اندويل انرابع املشرتك انثاَي 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوَي" 

)اجملهد االول (  2020كاَىٌ االول  16-17  

)العبادات ية دقيقة في فتاوى الدبكي وججت أن اإلمام الدبكي قج أنفخد عن الذافعية في مدائلوبعج جهلة فقي
 فكان البحث مذتسل عمى محهرين : والهصية(

السحهر األول : التعخيف باإلمام الدبكي: اسسو ولقبو ووالدتو ووفاتو وشيهخو وتالميحه ولسحة عن كتابو  
 الفتاوى .

مدائل وىي  أربعةفي  ذافعية: فقج أنفخد االمام الدبكي عن الوالهصية العبادات  السحهر الثاني : مدائل في
، السدألة الثانية : زكاة مال : السدألة األولى : الرالة خمف اإلمام السحجث ىل تكهن فخداى أم جساعة 

، سهت السهصى لو ، السدألة الخابعة : بطالن الهصية ب اجتساع األوصياء وانفخادىمالثالثة : الربي، السدألة 
 ثم الخاتسة ، والسرادر .

 

ووالدته ووفاته وشٌوخه وتالمٌذه التعرٌف بكتابه الفتاوى ومنهجه وكنٌته اسمه ولقبه المحور األول : 

 : فٌه

هو علً بن عبد الكافً بن علً بن تمام بن ٌوسؾ بن موسى بن حامد بن عمر اسمه ولقبه وكنٌته : -أوالً 

بن عثمان بن علً بن مسوار بن سلٌم األنصاري الخزري لاضً المضاة األشعري السبكً الشافعً ، ٌلمب 

 . 1بتمً الدٌن ، ٌكنى بأبً الحسن 

صفر، واالرجح هو أول ٌوم من  ولد فً أول ٌوم من صفر ، ولٌل ثالث ٌوم منوالدته ووفاته :  -ثانٌاً 

م( بمصر، وهو ٌنتسب إلى سبن وهً من أعمال المنوفٌة بمصر ، وسبن هً 4881 -هـ 386صفر سنة )

 . 2اسم لمرٌتٌن فً المدٌنة المنوفٌة 

 73و( فجظش سٔؿ ثنشٛخ صقٙ ثنذٍٚ ػٍ ػًش 1355 -ْـ 756نٛهز ثالعٍُٛ ثنغجنظ يٍ ؽًجد ثالخشر عُز )صٕفٙ 

عُز دًصش دؾضٚشر ثنفٛم ػهٗ شجغب ثنُٛم ، ٔدفٍ صذٛقز رنك ثنٕٛو دجنًقذشر ثنصٕفٛز دذجح ثنُصش 
3
. 

                                                           
 1
 . 21/166، ٔثنٕثفٙ دجنٕفٛجس. نصفذ٘  :1/116ُٚظش : يؼؾى ثنزْذٙ. نزْذٙ :  .

2
  . 4/74ُٚظش : ثنذسس ثنكجيُز. نهؼغقالَٙ :  . 
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)اجملهد االول (  2020كاَىٌ االول  16-17  

 ثالثاً : شيىخو وتالميذه.

 شيىخــــو منهم 

 ش ثنؼشثقٙ ..  فٙ ثنضفغٛش :  ػهى ثنذٍٚ ثدٍ د1ُ

 . فٙ ثنقذٚظ : ثنقجفع ششف ثنذٍٚ ثنذيٛجغٙ .2

 .  فٙ ثنًُطق ٔثنخالف : عٛف ثنذٍٚ ثنذغذثد٘. 3

 . فٙ ثنضصٕف : صجػ ثنذٍٚ دٍ ػطجء هللا ثإلعكُذسثَٙ .4

 . فٙ ثألصٕل : ػالء ثنذٍٚ ثنذجؽٙ .5

 . فٙ ثنقشثءثس : صقٙ ثنذٍٚ ثدٍ ثنصجٚغ.6

 . فٙ ثنفقّ : َؾى ثنذٍٚ ثدٍ ثنشفؼز . 7 

.فٙ ثنُقٕ : أعٛش ثنذٍٚ أدٙ فٛج8ٌ 
4
  

 منهم :تالميــــذه  -

 خهٛم دٍ أٚذك دٍ ػذذ هللا صالؿ ثنذٍٚ ثنصفذ٘ -أوالً :

 .ػذذ ثنْٕجح دٍ ػذذ ثنٕنٙ دٍ ػذذ ثنغالو ثنذيشقٙ . 2 

أفًذ نؤنؤ شٓجح ثنذٍٚ أدٕ ثنؼذجط ، ثنًصش٘ ثنشجفؼٙ .3
.
  

 دمحم ػذذ ثنهطٛف دٍ ٚقٛٗ دٍ ػهٙ دٍ صًجو ، ثألَصجس٘ ثنُغذكٙ . .4

 ػذذ ثنْٕجح دٍ ػهٙ دٍ ػذذ ثنكجفٙ دٍ صًجو  ثنُغذكٙ . .5

 . ثنشجفؼٙ ثإلعُٕ٘ ػهٙ دٍ ثنقغٍ دٍ ثنشفٛى ػذذ ثنذٍٚ ؽًجل .6

 . دجنذهقُٛٙ ثنًؼشٔف ثنشجفؼٙ ثنكُجَٙ سعالٌ دٍ ػًش ثنذٍٚ عشثػ .7

 .ثنفٛشٔصآدجد٘ ثنشٛشثص٘ ثنذٍٚ ػًشيؾذ دٍ إدشثْٛى دٍ دمحم دٍ ٚؼقٕح دٍ دمحم .8

ثنؼشثقٙ دجنقجفع ثنًؼشٔف ثنشفًٍ، ػذذ دٍ ثنقغٍٛ دٍ ثنشفٛى ػذذ .9
5
 . 

 

التعزيف بكتابو الفتاوي ومنهجو فيورابعاً :   

 فضجٖٔ ثنُغذكٙ : نإليجو صقٙ ثنذٍٚ ػهٙ دٍ ػذذ ثنكجفٙ ثنُغذكٙ . -ثعًّ :

                                                                                                                                                                                           
 . 656، وذٌل تذكرة الحفاظ. للسٌوطً :  7/813. ٌنظر : البداٌة والنهاٌة . البن كثٌر:  3

4
 . 6/33، ٔغذقجس ثنشجفؼٛز ثنكذشٖ. نهغذكٙ : 2/462ُٚظش : فٕثس ثنٕفٛجس.نهكضذٙ : .  
5
 . 248/  1.غذقجس ثنقفجظ . نهغٕٛغٙ :  
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)اجملهد االول (  2020كاَىٌ االول  16-17  

، أيج ثنؾضء ثألٔل فجَّ ٚقضٕٖ ػهٗ َذزِ ػٍ فٛجر ثإلياجو ثنُغاذكٙ ، ٔثنًغاجةم ثنفقٓٛاز  ٚضأنف ثنكضجح يٍ ؽضةٍٛ

 فٙ ثنطٓجسر ، ٔثنصالر ، ٔثنضكجر ، ٔثنقؼ ، ...

 ٔإٌ ثنكالو ثنز٘ فٙ ثنكضجح يُقٕل يٍ خػ ٚذِ ، ٔنى ُٚقم ػُّ شٙء دجنًؼُٗ ، دم كجٌ ثنُقم دجنؼذجسر .

يخصٕصز دجنضصُٛف ، الٌ يققق ثنكضجح نى ٚازكش ثٜٚاجس ٔثنفضإٖ ،  ٔأٌ ثٜٚجس ٔثنفضٕٖ ثنًٕؽٕدر فّٛ غٛش

إال يج ٔؽذِ فٙ يؾجيٛؼّ ، أٔ دخػ ٚاذِ ػهاٗ شاكم ؽازثرثس يضفشقاز ، أٔ ػهاٗ شاكم فضاجٖٔ يٕؽإدر فاٙ أٚاذ٘ 

ثنُجط ، دؼعّ ػهٗ دفز ثنكضخ ، كًج قاجل ثنًققاق فاٙ كضاجح ثنفضاجٖٔ ، ْٔازث ثنقاذس ْإ ثناز٘ خشاُٛج ػهٛاّ ياٍ 

 فأسدَج أٌ َؾًغ شًهّ فٙ يؾًٕع يشصخ ػهٗ ثألدٕثح ، فكجٌ رنك ْٕ كضجح ثنفضجٖٔ .ثنعٛجع ، 

 ٔنى ٚزكش فٙ ثنكضجح شٛتجً يًج خصّ دجنضصُٛف إال قهٛالً نذؼط ثنًغجةم ثنًًٓجس 

ٔصٕؽااذ دؼااط ثنفضااجٖٔ يُغاإدز إنااٗ ثدُااّ صااجػ ثنااذٍٚ ػذااذ ثنْٕااجح دااٍ ػهااٙ ثنغااذكٙ ، فٛاازكش ثنًققااق رنااك فااٙ 

 جل ثدٍ ثنغذكٙ ، أٔ قجل صجػ ثنذٍٚ دٍ ػهٙ ثنغذكٙ.يٕظؼّ ٔٚقٕل : ق

 ٔإيج ثنؾضء ثنغجَٙ فكجٌ يكًالً نذقٛز ثنًغجةم ثنفقٓٛز نّ .

  -منهجو في الكتاب :

  داذأ ثنكضاجح دضفغاٛش دؼاط ثٜٚاجس ثنقشآَٛاز ، ٔدٛااجٌ ثناذالالس ثنهغٕٚاز ٔثنُقٕٚاز يُٓاج ، فقاذ داذأ دغاإسر

، ٔقااذ دااٍٛ قعااجٚج كغٛااشر يااٍ ظاآًُج ؽًهااز يااٍ ثنفااشٔ  فااٙ ثنفجصقااز ، فكااجٌ شااجسفجً ٔيؼهااالً ٔيقضؾااجً 

ثنقشٔف ، ٔثألفؼجل ، ٔثنًصجدس ، ٔثنضشثكٛخ ، فقذ ؽًغ ثنغذكٙ أكغش ثنقعجٚج ثنهغٕٚاز فاٙ ثنصافقجس 

 ثنًجةز ثألٔنٗ يٍ ثنؾضء ثألٔل يٍ ثنكضجح ، ٔدجقٙ ثنؾضةٍٛ ركش فّٛ ثنًغجةم ثنفقٓٛز. 

 شجفؼٙ فٙ ثنًغأنز ٚقٕل : قاجل يققاق كضاجح ثنفضاجٖٔ : قاجل ثنشاٛخ كجٌ ثإليجو ثنغذكٙ إرث ٔثفق ثإليجو ثن

 ثإليجو سظٙ هللا ػُّ قٕل ثنشجفؼٙ فٙ كضجح ثألو ، عى ٚزكش دؼذ رنك ثنًغأنز .

  ٗكجٌ ػشظّ نهًغجةم أيج ثٌ ٚقٕل قجل ثإليجو سفًّ هللا صؼاجنٗ ٔٚازكش ثنًغاأنز ، أٔ صكإٌ ثنًغاأنز ػها

ثح دشكم يفصم ، دقٛظ ٚغضطٛغ ثنقجسا أٌ ٚفٓاى ثنًغاأنز نقإر شكم عؤثل ٔٚزكش ثإليجو ثنغذكٙ ثنؾٕ

ثنؼشض ، فجٌ كجٌ نّ سأٚج خجص ركشِ يغ ركش أٔؽّ ثنخالف ػُذ ثألةًز ، ٔأٌ نى ٕٚؽذ خاالف فازكش 

 رنك ، ٔٚزكش فقػ ثنًخجنفٍٛ .

 عاى سأ٘ كجٌ إرث عتم ػٍ يغأنز ٚؾٛخ ػُٓج دزكش سأّٚ أٔالً ، عى أسثء ثألةًز ثألسدؼز ، أٔ ٚزكش ؽٕثدا ّ

أصقجدّ يغم ثنقجظٙ فغاٍٛ ، ٔثنذغإ٘ ، ٔثنشثفؼاٙ ، ٔفاٙ دؼاط ثألفٛاجٌ ٚازكش يغاأنز أخضهاف فٛٓاج 

ثنؼهًجء فٛذذأ دغشد قٕل كم يزْخ ، عى دؼذ رنك ٚشؽـ قٕنٍٛ أٔ قٕالً ٔثفذثً ، دؼذ ثنُظاش فاٙ ثألقإثل ، 

دّ يغم ثناشثؽـ ػُاذ٘، أٔ أٔ كجٌ ٚغأل ػٍ يغأنز فٛؾٛخ دئفذٖ أنفجظ ثنضشؽٛـ ثنضٙ أعضخذيٓج فٙ كضج

 أيٛم إنٗ ، ٔثنصقٛـ ػُذ٘، ٔثنًخضجس ػُذ٘ ، ...ثنخ يٍ أنفجظ ثنضشؽٛـ .

  ٔقااذ أػضًااذ ثإليااجو ثنُغااذكٙ فااٙ كضجدااّ ػهااٗ ثنشاإثْذ ثنقشآَٛااز ، ٔقهاام ثالػضًااجد ػهااٗ ثنشاإثْذ ثنقذٚغٛااز

 ٔثنشؼشٚز .
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 . ٔكجٌ ٚزكش ثنًغجةم دؼعٓج يطٕل ، ٔدؼعٓج قصٛش 

 كٙ فٙ ثنفضجٖٔ ثنفقٓٛز ػٍ ثنؼصذٛز ثنًزْذٛاز ياغ ثنضإقٛش ثنكجيام ، ٔثإلؽاالل ثنؼظاٛى ٚذضؼذ ثإليجو ثنُغذ

، فٓإ ٚضذاغ ثنقؾاز ثنضاٙ ٚذصاشْج ، ٔٚغاٛش ياغ  -سظاٙ هللا ػآُى -نهفقٓجء ثنغجدقٍٛ ثألةًز ثنًضذإػٍٛ 

 ثنذنٛم فٛظ عجس ، ٔٚغضفٛذ يٍ عجةش ثنًزثْخ ثنًؼضذشر .

 : والوصٌةمسائل فً العبادات المحور الثانً : 

 الصالة خلف اإلمام المحدث هل تكون فرداى أم جماعة . -المسألة االولى :

اتفك الفمهاء على أن اإلمام إذا كان محدثاً بطلت صالته سواء كان عالماً بالحدث ، أو كان ناسٌاً تذكر      

، أما المأموم فمد اختلؾ ذلن فً أثناء تأدٌته للصالة ، أم بعد ما انتهى منها ، فان صالها فعلٌه اإلعادة 

 الفمهاء فٌما إذا صلى خلؾ اإلمام المحدث هل تكون صالته جماعة أم فرادى على لولٌن : 

تكون الصالة خلؾ اإلمام المحدث فرادى ، بمعنى أن الصالة  -رحمه هللا  -لال اإلمام الُسبكً  القول األول :

لم ٌعلم صالته ؼٌر صحٌحة وعلٌه اإلعادة ، ورجح خلؾ اإلمام المحدث سواء علم المأموم بحدث اإلمام أو 

 تبطل لم الفور على تذكرها بل فٌه بركن أتى وال الشن زمان ٌطل لم فإن النٌة فً شن فإذاذلن فمال : )

 ٌكون أن ٌحتمل وبطالنها صالته بطلت بركن أتى أو طال وإن فرضا كانت إذا ٌخرج أن له ٌكن ولم صالته

 حصلت النٌة تكن لم إن أصلها من ٌكون أن وٌحتمل األمر نفس فً حصلت النٌة كانت إن انعمادها بعد

 انعمدت المأمومٌن صالة تكون األول التمدٌر وعلى التذكر عدم عند هنا األرجح هو فلٌكن ٌعضده واألصل

 أو جماعة فً هً وهل المحدث خلؾ كصالتهم عندنا انعمدت صالتهم تكون الثانً التمدٌر وعلى جماعة

 وأقواهما جماعة أنها الشافعً عن المنمول ظاهر إلى ألربهما التتمة صاحب حكاهما عندنا وجهان فرادى

  7حنفٌة ، ولول للمالكٌة ، ولول لإلمامٌة ، والٌه ذهب ال 6( فرادى أنها عندي

 من السنة :استدلوا بما ٌلً : 

                                                           
6
 .145/  1. فضجٖٔ ثنُغذكٙ. نهغذكٙ :  

اللبرراب. للؽنٌمررً  فررً شررر  ، و 556/  4حاشررٌة ابررن عابرردٌن . البررن عابرردٌن: ، و479/  4المبسرروط. للسرخسررً : . ٌنظررر : 7 

/  8: فمره االمرام جعفرر.لو جرواد مؽنٌرة ، و 164/  6، ومواهب الجلٌل. لعبد الرحمن المؽربرً  : 81/  4:  الكتاب. للؽنٌمً 

 . 887/  1. للنووي : المجموع. للنووي 644
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" صلى بالناس وهو جنب فأعاد   -ملسو هيلع هللا ىلص  -. عن أبً جابر البٌاض عن سعٌد بن المسٌب : أن رسول هللا 4

 . 8وأعادوا " 

دل الحدٌث على إن المأموم إذا صلى خلؾ اإلمام المحدث وجبت علٌة اإلعادة وذلن الن  وجه الداللة :

 من صلى خلفه .أعاد وأعاد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

بان الحدٌث مرسل وضعٌؾ باتفاق أهل الحدٌث ، وان أبا جابر البٌاض مترون الحدٌث ، ولال اعترض : 

 . 9فٌه ٌحٌى بن معٌن : هو كذاب 

" انه  -رضً هللا عنه  -. عن عمرو بن خالد عن حبٌب بن أبً ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علً 8

 .  10عادوا " صلى بالموم وهو جنب وأعاد ثم أمرهم فأ

 باإلعادة . -ملسو هيلع هللا ىلص  -دل الحدٌث على وجوب إعادة الصالة خلؾ المحدث ألمره وجه الداللة : 

بان عمرو بن خالد هو أبو خالد الواسطً وهو مترون الحدٌث ، لال عنه احمد بن حنبل كذاب ،  اعترض :

ولال عنه وكٌع كان كذاباً فلما عرفناه بالكذب تحول إلى مكان أخر ، ولال عنه عبد الرحمن بن مهدي عن 

  . 11سفٌان الثوري : حبٌب بن أبً ثابت لم ٌرو عن عاصم بن ضمرة شٌئاً لط 

إن صالة اإلمام متضمنة لصالة المأموم فان صحت صالة  اإلمام صحت صالة المأموم ، ن المعقول : . م8

.12وان فسدت صالة اإلمام فسدت صالة المأموم ألنه متى ما فسد الشًء فسد ما ٌضمنه 

                                                           
8
، كضجح ثنصالر ، دجح صالر ثإليجو ْٔإ ؽُاخ  9، سقًّ  364/  1.أخشؽّ ثنذثسقطُٙ فٙ عُُّ ، عٍُ ثنذثسقطُٙ. نهذثسقطُٙ:  

 ، كضجح ثنصالر دجح إيجيز ثنؾُخ . 4249، سقًّ  400/  2أٔ يقذط ، ٔأخشؽّ ثنذٛٓقٙ فٙ عُُّ ، عٍُ ثنكذشٖ نهذٛٓقٙ : 
9
 . 442/  4ثنذذس ثنًُٛش. الدٍ ثنًهقٍ: ، ٔ 400/  2، ٔعٍُ ثنذٛٓقٙ :  364/  1. ُٚظش : عٍُ ثنذثسقطُٙ. نهذثسقطُٙ :  
10
، كضجح ثنصاالر ، داجح صاالر ثإلياجو ْٔإ  10، سقًّ  364/  1. أخشؽّ ثنذثسقطُٙ فٙ عُُّ ، عٍُ ثنذثسقطُٙ. نهذثسقطُٙ :  

، كضااجح ثنصااالر ، دااجح إيجيااز  4250ًااّ ، سق 401/  2ؽُااخ أٔ يقااذط ، ٔأخشؽااّ ثنذٛٓقااٙ فااٙ عااُُّ ، عااٍُ ثنكذااشٖ نهذٛٓقااٙ : 

 ثنؾُخ .
11
َصااخ ثنشثٚااز.  ، ٔ 503/  2، ٔصُقااٛـ ثنضققٛااق. نشااًظ ثنااذٍٚ ثنقُذهااٙ :  364/  1.ُٚظااش : عااٍُ ثنااذثسقطُٙ. نهااذثسقطُٙ :  

 .  32/  2: نهضٚهؼٙ

 
12
ػإٌ ثنًؼذإد. الدااٙ ، ٔ 84/  1، ٔثنهذااجح. نهغًُٛاٙ  شاشؿ ثنكضااجح :  553/  1. ُٚظاش : فجشاٛز ثداٍ ػجدااذٍٚ . الداٍ ػجداذٍٚ:  

 . 272/  1 : ثنطٛخ
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فرق أصحاب هذا المول بٌن أن ٌكون اإلمام تعمد الصالة وهو محدث فصالته وصالة من  القول الثانً :

خلفه باطلة وعلى من صلى خلفه اإلعادة اتفالاً ، وأما إذا كان اإلمام ناسٌاً فصلى فصالة من خلفه صحٌحة 

بمعنى إنها تكون جماعة هذا إذا كان المأموم لم ٌعلم بحدث اإلمام ، أما إذا علم بحدث اإلمام فصالته ؼٌر 

ٌة ، والظاهرٌة ، واكثر االمامٌة ، وهو صحٌحة ، والٌه ذهب المالكٌة ، والشافعٌة ، والحنابلة ، والزٌد

المروي عن عمر بن الخطاب ، وعثمان ، وابن عمر ، والحسن البصري ، وسعٌد بن جبٌر ، والنخعً ، 

 .1واالوزاعً ، والمزنً ، وأبً ثور 

 من السنة :  استدلوا بما ٌلً :

لال  "ٌصلون لكم فان أصابوا فلكم وان أخطوؤا  - ملسو هيلع هللا ىلص -أن رسول هللا  -رضً هللا عنه  -. عن أبً هرٌرة 4

 . 2فلكم وعلٌهم " 

كبر بهم فً صالة الصبح ثم أومأ إلٌهم ، ثم انطلك ، وخرج   -ملسو هيلع هللا ىلص  -. عن أبً هرٌرة أن رسول هللا  8

 . 3ورأسه ٌمطر ، فصلى بهم ثم لال : " إنما أنا بشر ، وانً كنت جنب فنسٌت " 

" صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا ، ولم ٌأمرهم أن ٌعٌدوا  -رضً هللا عنه  -ن الخطاب . أن عمر ب6

 "4 . 

صلى بالناس وهو جنب ، فلما أصبح نظر فً ثوبه احتالماً  -رضً هللا عنه  -. وعن عثمان بن عفان 1

 5 فمال : كبرت وهللا أنً ألرانً أجنب ، ثم ال اعلم ثم عاد ، ولم ٌأمرهم أن ٌعٌدوا

                                                           
، 814/  4:مؽنررً المحترراج. للشررربٌنً، و 97/  4:  المهررذب. للشررٌرازي ، و39: ص المرروانٌن الفمهٌررة. للؽرنرراطً ٌنظررر :  . 1

 .881/  1: الوسٌلة إلى نٌل الفضٌلة. للطوسًو ،184/  4: كشاؾ المناع .للبهوتً، و 99/  6:  المؽنً. للممدسًو

2
، كضجح ثالرثٌ ، دجح إرث نى ٚضى ثإليجو ٔأصى يٍ خهفّ  662، سقًّ  246/  1: صقٛـ ثنذخجس٘ . أخشؽّ ثنذخجس٘ فٙ صقٛقّ ،  

. 
3
 ، كضجح ثنصالر ، دجح إيجيز ثنؾُخ.  4239، سقًّ  398/  2نهذٛٓقٙ :  . أخشؽّ ثنذٛٓقٙ فٙ عُُّ ، عٍُ ثنكذشٖ 
4
، كضاجح ثنصاالر ، داجح صاالر ثإلياجو ْٔإ  11، سقًاّ  364/  1ثنذثسقطُٙ. نهذثسقطُٙ : . أخشؽّ ثنذثسقطُٙ فٙ عُُّ ، عٍُ  

، كضااجح ثنصااالر ، دااجح إيجيااز  4245، سقًااّ  399/  2ؽُااخ أٔ يقااذط ، ٔأخشؽااّ ثنذٛٓقااٙ فااٙ عااُُّ ، عااٍُ ثنكذااشٖ نهذٛٓقااٙ : 

 ثنؾُخ .
5
، كضجح ثنصاالر ، داجح صاالر ثإلياجو ْٔإ  12، سقًّ   364/  1. أخشؽّ ثنذثسقطُٙ فٙ عُُّ ، عٍُ ثنذثسقطُٙ. نهذثسقطُٙ :  

، كضاجح ثنصااالر ، داجح إيجيااز  4246، سقًااّ  400/  2ؽُاخ أٔ يقااذط ،  ٔأخشؽاّ ثنذٛٓقااٙ فاٙ عااُُّ ، عاٍُ ثنكذااشٖ نهذٛٓقاٙ : 

 ثنؾُخ.
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صلى  -دلت األحادٌث على عدم إعادة المأموم الصالة خلؾ اإلمام وذلن ألنه  وجه الداللة من األحادٌث : 

ولو كانت الصالة ؼٌر  -رضً هللا عنهما  -لم ٌأمر من صلى خلفه وكذلن عمر وال عثمان  -هللا علٌه وسلم 

 فً حمهم جماعة .صحٌحة ألمرهم باإلعادة فدل فعلهم على أن الصالة صحٌحة وانعمدت 

والذي أراه راجحاً هو ما ذهب إلٌه أصحاب المول الثانً المائلٌن بعدم فساد صالة المأموم بفساد الترجٌح : 

دخل الصالة فكبر وكبر الناس ثم تذكر الجنابة وانصرؾ وبمً الناس لٌاماً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صالة اإلمام ألنه 

وهو جنب ومع هذا لم ٌأمرهم بإعادة تكبٌرة اإلحرام مع  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ً منتظرٌن فكان بعض صالتهم خلؾ النب

انه أعظم أجزاء الصالة فثبت بهذا صحة صالة المأمومٌن خلؾ الجنب الناسً وٌؤٌده فعل عمر بن الخطاب 

 . -رضً هللا عنهما  -ن بن عفان وعثما

 زكاة مال الصبً -: المسألة الثانٌة

على إن البالػ العالل المسلم الحر تكون الزكاة فرٌضة فً ماله ، رجالً كان أم امرأة ، إذا  اتفك الفمهاء     

بلؽت نصاباً ، وكان متمكناً من أداء الزكاة ، وتمت الشروط فً المال ، ولكن اختلفوا فً زكاة مال الصبً 

 على لولٌن : 

اة فً مال الصبً إال انه تجب فً ماله زكاة ال تجب الزك -رحمه هللا  -لال اإلمام الُسبكً  القول األول :

 الٌتٌم مال فً الزكاة إٌجاب فً الشافعً مسند للتالزروع والثمار، وزكاة الفطر ، ورجح ذلن فمال : )

 الصحٌحة واألحادٌث المال عٌن فً ألنها الممتضٌة الكرٌمة واآلٌات الزكاة بإٌتاء اآلمرة الكرٌمة اآلٌات

 أبً عند وهو صحٌح ومرسل ذلن جمٌع فً بالعموم المول وتحمٌك كذلن السعاة وفعل كذلن الكثٌرة الشهٌرة

 ومعنى منهم مخالؾ ٌثبت ولم الصحابة أكابر عن عظٌمة وآثار ضعٌفة وأحادٌث ألوى أو كالمسند حنٌفة

 هللا صلى لوله عن تجٌبون فما للت فإن منها بألل الوجوب ٌثبت متضافرة أمور عشرة فهذه المرابة نفمة

 المذكور الحدٌث ٌمتضً وال بٌنها معارضة ال للت للتم لما معارضا ألٌس ثالثة عن الملم رفع وسلم علٌه

 العلماء من أحد به ٌمل لم علٌه مجمع وهذا بأدائها مخاطبا وال مكلفا لٌس الصبً إن التكلٌؾ ارتفاع من أكثر

 محضة عبادة أو األلارب كنفمة محضة نفمة إنها الشافعً ٌمول هل للت نآخر فإ ممام فً الخالؾ وإنما

 ببطالن القطع عندي كان والذي ذلن فً أصحابه اختلؾ للت هذا من وشائبة هذا من شائبة فٌها أو كالصالة

 محضة عبادة كونها فً الحنفٌة مع بحثوا وإنما ٌموله أصحابه من أحدا بأن جازما ولٌس محضة نفمة كونها

 تمرٌره وتمكٌن الثالث الوجه ٌمتضً ما األصحاب بعض كالم وفً والمواساة العبادة من مركبة أو كالصالة

 . 1الحنفٌة ، والزٌدٌة ، واالمامٌة ، والٌه ذهب  1( ذكرت ما مع ٌتمرر للت فإن

                                                           
1
 . 193 - 192/  1. فضجٖٔ ثنُغذكٙ :  
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 استدلوا بما ٌلً :  

ٌِْهْم ۖ إِنَّ َصاَلتََن َسَكٌن  چبموله تعالى :  من الكتاب :. 4 ٌِهم بَِها َوَصّلِ َعلَ ُرُهْم َوتَُزّكِ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدلَةً تَُطّهِ

ُ َسِمٌٌع َعِلٌمٌ  چ لَُّهْم ۗ َوَّللاَّ
2 . 

إن زكاة الصبً ؼٌر واجبة ، وان الصبً لٌس من أهل التكلٌؾ ، فال تجب الزكاة فً ماله ، وجه الداللة : 

إذ التطهٌر إنما ٌكون من أثار الذنوب ، وال ذنب على الصبً حتى ٌحتاج إلى تطهٌره وتزكٌته ، فان الصبً 

 3إذن خارج عمن تؤخذ منه الزكاة 

ً بإزالة الذنوب ،اعترض :  بل ٌشمل تربٌة الخلك وتنمٌة النفس على الفضائل ،  بان التطهٌر لٌس خالصا

وتدرٌبها على المعونة والرحمة كما ٌشمل تطهٌر المال أٌضا بداللة لوله )تطهرهم( أي تطهر مالهم ولٌس 

ً فأننا اتفمنا على وجوب زكاة الفطر والعشر فً ماله ، وان كان تطهٌراً فً أصله ، وهذا ال  ذلن شرطا

ذلن النوع من التطهٌر ، وان ذلن هو السبب الوحٌد لمشروعٌتها ، فمد اجمع العلماء ٌستلزم أن تجب إال ل

 . 4على إن للزكاة سبباً آخر ، وهو سد خلة اإلسالم ، وسد خلة المسلمٌن ، وان الصبً من أهل اإلسالم 

 وعن ٌفٌك حتى المجنون عن ثالثة عن رفع الملم أن تعلم ألم"  -رضً هللا عنه  - علً لال . من السنة :8

 . 5"  ٌستٌمظ حتى النائم وعن ٌدرن حتى الصبً

دل الحدٌث على سموط التكلٌؾ عن الصبً بداللة )رفع( ، إذا التكلٌؾ لمن ٌفهم الخطاب  وجه الداللة :

 . 6الشارع ، والصؽٌر )الصبً( حائل دون ذلن ، والن الصبً ال تجب علٌه الزكاة حتى تجب علٌه الصالة 

 اعترض : 

                                                                                                                                                                                           
1
 217/  2:  ثنذقش ثنشثةق. الدٍ َؾاٛى ثنقُفاٙ ، ٔ 4/  2: جعجَٙدذثةغ ثنصُجةغ. نهك، ٔ 162/  2. ُٚظش : ثنًذغٕغ. نهغشخغٙ :  

،  416/  2: ثناشٔض ثنُعاٛش. نهغاٛجغٙ، ٔ 142/  2: ثنذقاش ثنضخاجس. نهًشصعاٗ، ٔ 217/  2: ششؿ فضـ ثنقذٚش. الداٍ ًْاجو، ٔ

 . 155/  2:  فقّ ثاليجو ؽؼفش. نًقًذ ؽٕثد يغُٛز ٔ
2
 ( .103.عٕسر ثنضٕدز : ثٜٚز ) 

 
3

 . 190/  1: يغجةم ثنفقّ ثنًقجسٌ. نٓشجو ؽًٛمُٚظش : . 
4
 . 190/  1: يغجةم ثنفقّ ثنًقجسٌ. نٓشجو ؽًٛم، ٔ 295/  5:  ثنًؾًٕع. نهُٕٔ٘. ُٚظش :  
5
، كضاجح ثنطاال  ، داجح ثنطاال  فاٙ ثإلغاال   3781، سقًاّ  2017/  5. أخشؽّ ثنذخاجس٘ فاٙ صاقٛقّ ، صاقٛـ ثنذخاجس٘ :  

 ٔثنكشِ .
6
  . 107/  1:هًٕصهٙ ن .م ثنًخضجسثالخضٛجس نضؼهٛ.  
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   "املستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوَي" 

)اجملهد االول (  2020كاَىٌ االول  16-17  

. إن المراد من )رفع( أي رفع األثم والوجوب ، فانه ال أثم علٌه وال تجب الزكاة علٌه ، بل تجب فً ماله 4

 1، وٌطالب بإخراجها ولٌه ، كما ٌجب فً ماله لٌمة ما أتلفه ، فٌجب علٌه دفعها 

ٌنفً المؤاخذة . ال ٌصح االستدالل بهذا الحدٌث على نفً الزكاة فً مال الصبً ، الن هذا الحدٌث إنما 8

والحكم التكلٌفً دون الحكم الوضعً ، وهو هنا ثبوت الزكاة فً مال الصبً ، وتكون فائدة هذا الثبوت وان 

 . 2تعتبر ابتداء الحول حٌن ٌبلػ المال النصاب ال من حٌث البلوغ بالنسبة للصبً 

ادة محضة كالصالة ، والعبادة فمد لاسوا الزكاة على الصالة والصٌام والحج ، فان الزكاة عب القٌاس :. 6

تحتاج إلى نٌة ، والصبً ال تتحمك منه النٌة ، فال تجب علٌه العبادة وال ٌخاطب بها ولد سمطت الصالة عنه 

 . 3لفمدان النٌة فوجب أن تسمط الزكاة بالعلة نفسها

، وإنها احد أركان إننا ال ننكر أن الزكاة عبادة ، وإنها شمٌمة الصالة ، والصٌام والحج ونحوه  اعترض :

اإلسالم ، ولكن نمول أنها عبادة متمٌزة بطابعها االجتماعً ، فهً عبادة مالٌة فٌها النٌابة ، حتى تتأدى بأدء 

الوكٌل ، ولذا جرى فٌها الجبر ، وهً بخالؾ العبادات البدنٌة كالصالة والصٌام والحج ، فإنها عبادات 

ال بد أن ٌباشرها اإلنسان بنفسه ، إذا التعبد فٌها واضح باحتمال  شخصٌة ال ٌجوز فٌها التوكٌل واإلنابة ، و

المشمة البدنٌة امتثاالً ألمر هللا تعالى ، وأما سموط الصالة عنه فلٌس هنان تالزم بٌن الفرٌضتٌن كلها على 

وجه واحد ٌثبت بعضها وٌزول  بعض ، وال ٌلزم من سموط الصالة سموط الزكاة ، ألنه ال ٌسمط فرض 

 4فال ٌسمط فرض من اجل فرض آخر بالرأي الفاسد بال نص وال سنة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -به هللا تعالى أو رسوله أوج

 الترجٌح :

     ً  ما ذهب إلٌه أصحاب المول الثانً المائلٌن بوجوب الزكاة فً مال الصبً وذلن : والذي أراه راجحا

ل الصبً فهً أدلة سلٌمة ال طعن فٌها ، فان هللا لعموم النصوص التً تدل على وجوب الزكاة فً ما .4

فرض للفمراء والمساكٌن وسائر المستحمٌن حماً فً أموال األؼنٌاء ، وهذا مال ؼنً ، ولم تشترط النصوص 

 أن ٌكون هذا الؽنً بالؽاً مع شدة عناٌة الشارع بحفظ أموال الٌتامى . 

                                                           
1
 . 494 - 493/  2يغ ثنششؿ ثنكذٛش :  ثنًغُٙ. نهًقذعٙ، ٔ 295 - 294/  5:  ثنًؾًٕع. نهُٕٔ٘. ُٚظش :  
2
 . 156/  2:  فقّ ثاليجو ؽؼفش. نًقًذ ؽٕثد يغُٛز . ُٚظش:  
3
 . 4/  2. ُٚظش : فجشٛز ثدٍ ػجدذٍٚ . الدٍ ػجدذٍٚ:  
4
ثنًقهاٗ. ، ٔ 408/  1:  ثعُٗ ثنًطجنخ. نضكشٚج ثألَصجس٘، ٔ 295/  5. نهُٕٔ٘ : ثنًؾًٕع. نهُٕٔ٘،  24/  2. ُٚظش : ثألو :  

 . 206/  5:  ثنًقهٗ. الدٍ فضؤ
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الٌتامى حدٌث صحٌح السند ظاهر الداللة ، وان  .وان حدٌث ٌوسؾ بن ماهن الذي ٌدل على تنمٌة أموال8

  -رضً هللا عنهم  -كان مرسالً ، لكنه عضده العموم ولوته الشواهد كما أٌده ألوال الصحابة 

. وللمعنى المعمول الذي ٌدل على تشرٌع الزكاة ٌبٌن لنا أنها حك الفمراء والمساكٌن والمستحمٌن فً مال 6

 وق العباد المالٌة علٌه ، فهو أهل لوجوب الزكاة أٌضا .األؼنٌاء والصبً أهل لوجوب حم

. وان المٌاس ٌمتضً أن وجوب زكاة العشر فً زرعه وجبت الزكاة فً سائر أمواله وال فرق بٌن ما ٌدل 1

چ َوآتُوا َحمَّهُ ٌَْوَم َحَصاِدِه ۖ َواَل تُْسِرفُوا ۚ إِنَّهُ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْسِرفٌِنَ  چ علٌه لوله تعالى :
، كما ال فرق بٌن ما ٌدل 1

 . 2" فٌما سمت السماء والعٌون أو كان عثرٌاً عشر"  -ملسو هيلع هللا ىلص  -علٌه لوله 

 وانفرادهم ألوصٌاءاجتماع ا -المسألة الثالثة :

مطلماً عن التخصٌص ، أو التمٌٌد ، أو االنفراد ، أو االجتماع ، بان  3إذا تعدد األوصٌاء وكان اإلٌصاء     

 لال : أوصٌت إلٌكما بالنظر فً شؤون أطفالً مثالً فمد اختلؾ الفمهاء فً ذلن على ثالثة ألوال : 

لكل من الوصٌٌن أن ٌنفرد بالتصرؾ فً جمٌع األشٌاء ،  -رحمه هللا  -لال اإلمام الُسبكً  القول األول :

اآلن إلى ما لاله البؽوي واختار انه ال ٌشترط اتفالهم بل لألول أن ٌنفرد عن  وأنا أمٌلجح ذلن فمال : ) ور

، والٌه ذهب أبو ٌوسؾ من الحنفٌة ، والزٌدٌة ، واإلمامٌة إذا لم ٌنص الموصً باالجتماع  4االثنٌن .... ( 

 . 5وعدم االنفراد 

ٌل الوالٌة ، وهً وصؾ شرعً ال ٌتجزأ ، فثبت لكل من أن الوصاٌة من لبمن المعقول :  :استدلوا 

الوصٌٌن على وجه الكمال ، كوالٌة االنكا  إلى األخوٌن فإنها تثبت لكل منهما على وجه الكمال ، فكذلن 

  6الوصٌة تثبت لكل من الوصٌٌن على وجه الكمال الن كالً منهما والٌة 

                                                           
1
 ( .141. عٕسر ثألَؼجو : يٍ ثٜٚز ) 
2
 . عذق صخشٚؾّ . 
3
. ثالٚصجء : َٔقصذ دّ ثنٕصجٚز : ْٔٙ أٌ ٚضؼٓذ إَغجٌ ألخاش دضؾٓٛاض ٔصاجٚجِ ٔصُفٛازْج دؼاذ يٕصاّ ، كٕفاجء دَٕٚاّ ٔثعاضٛفجةٓج ،  

 . 797/  6: فقّ ثاليجو ؽؼفش. نًقًذ ؽٕثد يغُٛز ٔسػجٚز أغفجنّ ٔثإلَفج  ػهٛٓى ، ٔثنًقجفظز ػهٗ أيٕثنٓى ، 
4
 . 260/  2. فضجٖٔ ثنُغذكٙ :  
5
 6: نًقًاذ ؽإثد يغُٛازفقّ ثاليجو ؽؼفش.، ٔ 464/  5: ثنذقش ثنضخجس. نهًشصعٗ، ٔ 208/  6: صذٍٛٛ ثنققجةق. نهضٚهؼٙ. ُٚظش :  

 /798  . 
6
 . ثنًصجدس ثنغجدقز . 



 

 

 

 

 

 

169 
 

 احباث املؤمتر انعهًي اندويل انرابع املشرتك انثاَي 
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صرؾ ، إال إنهما استثنٌا بعض التصرفات ، فجاز لكل واحد لٌس ألحد الوصٌٌن االنفراد بالت القول الثانً :

منهما االنفراد للضرورة ، ألنها تصرفات عاجلة ال تحتمل التأجٌل ، أو ألنها الزمة لحفظ المال ، أو اجتماع 

ٌشك االجتماع  الرأي فٌها متعذر ، أو شراء ما البد للصؽٌر كالطعام والكسوة ، ولبول الهبة ، ونحو ذلن مما

والٌه ذهب أبو حنٌفة ، وو ، ومذهب الشافعٌة لرٌب من هذا فمالوا : إذا أوصى إلى اثنٌن ولم ٌجعل ٌه عل

لكل منهما االنفراد بالتصرؾ ، بل البد من اجتماعهما فٌه ، وهذا فً أمر األطفال وأموالهم ، وتفرلة 

ن المستحمة كالمؽصوب ، والودائع الوصاٌا ؼٌر المعٌنة ، ولضاء دٌن لٌس فً التركة جنسه ، أو رد األعٌا

 . 1، واألعٌان الموصى بها ، فألحدهما االستمالل به ، واإلمامٌة إذا اشترط االجتماع 

أن الوصاٌة إنما تثبت بالتفوٌض من الموصً ، فٌراعً وصؾ هذا التفوٌض ،  : من المعقولاستدلوا : 

التصرفات المستثناة ألنها ضرورٌات ، وهو االجتماع ، ألنه وصؾ مفٌد ، وإنما جاز انفرادهما فً 

 . 2والضرورٌات مستثناة دائما 

انه لٌس ألحد الوصٌٌن االنفراد بالتصرؾ ، وهذا فً جمٌع األشٌاء ، فان تعذر اجتماعهما  القول الثالث :

 3فالحاكم ٌمٌم أمٌناً ممام الؽائب ، والٌه ذهب المالكٌة ، والحنابلة

الموصً لد شرن بٌن الوصٌٌن فً النظر ، فلم ٌكن ألحدهما االنفراد فً ن إ : من المعقول :استدلوا 

 . 4التصرؾ كالوكٌلٌن ، فانه لٌس ألحدهما أن ٌتصرؾ بدون األخر ، فكذلن الوصٌان

والذي أراه راجحا وهو ما ذهب إلٌه أصحاب المول الثانً المائلٌن بعدم االنفراد بالتصرؾ ، الترجٌح : 

 ٌكون كرأي االثنٌن ، والموصً ما رضً إال برأٌهما ، بدلٌل اختٌاره ألكثر من وذلن الن رأي الواحد ال

واحد ، فانه ٌدل داللة واضحة على أن الؽرض من ذلن اجتماع رأٌهما واشتراكهما فً التصرفات حتى 

 تكون انفع وأصلح من التصرفات التً ٌنفرد بها الوصً وحده .

 الموصى لهبطالن الوصٌة بموت  -:المسألة الرابعة 

 بموت الموصى له لبل الموصً على لولٌن :  1اختلؾ الفمهاء فً بطالن الوصٌة   

                                                           
1
يغُاٙ ثنًقضاجػ. ، ٔ 705ـ  703/  6، ٔفجشٛز ثداٍ ػجداذٍٚ . الداٍ ػجداذٍٚ:  209ـ  208/  6: صذٍٛٛ ثنققجةق. نهضٚهؼٙ. ُٚظش :  

 . 798/  6: فقّ ثاليجو ؽؼفش.نًقًذ ؽٕثد يغُٛز ، ٔ 78ـ  77/  3: ُٛٙنهششد
2
 . 209ـ  208/  6: صذٍٛٛ ثنققجةق. نهضٚهؼٙ.ُٚظش :  
3
،  521/  2، ٔثنكاجفٙ فاٙ فقاّ ثإلياجو ثفًاذ ثداٍ فُذام :  597/  6:  ثنًغُاٙ. نهًقذعاٙ، ٔ 403/  4 ثنذعٕقٙ ٔفجشٛز ُٚظش : . 

 . 395/  4: كشجف ثنقُجع .نهذٕٓصٙ، ٔ 289/  7ٔثإلَصجف نهًجٔسد٘ : 
4
 . ثنًصجدس ثنغجدقز . 
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بعدم بطالن الوصٌة بموت الموصى له فً حٌاة الموصً ،  -رحمه هللا  -المول األول : لال اإلمام الُسبكً 

أن هنا ثالثة ٌظهر لً الذي وإنما تكون لورثة الموصى له  إذا لم ٌرجع عنها الموصً ، ورجح ذلن فمال : )

، والٌه ذهب  2أمور احدهما الوصٌة ألخٌه حسٌن وال نمول أنها بطلت بموت الثانً لولدٌه و واحمد ...( 

 . 3االمامٌة فً المول المشهور عنهم

 :  من السنة : استدلوا

 . 4" انن إن تذر ورثتن أؼنٌاء خٌر من أن تذرهم عالة ٌتكففون الناس "  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بموله . 4

دل الحدٌث على عدم بطالن الوصٌة وذلن ألنها تنتمل إلى الورثة مباشرة بعد موت الموصى وجه الداللة : 

 له .

. ما روي عن و بن ٌعموب ، عن علً بن إبراهٌم عن أبٌه عن أبً نجران ، عن عاصم بن حمٌد ، عن 8

لال : لضى أمٌر المؤمنٌن علٌه السالم فً رجل أوصى  -علٌه السالم  -و بن لٌس عن أبً جعفر البالر 

الذي أوصى له . لال :  ألخر والموصى له ؼائب ، فتوفى الموصى له لبل الموصً ؟ لال : الوصٌة لوارث

ومن أوصى ألخر شاهداً كان أو ؼائباً فتوفى الموصً له لبل الموصً فالوصٌة لوارث الذي أوصى له إال 

 5أن ٌرجع فً وصٌته لبل موته 

 . 6ممامه كما لو مات بعد موت الموصًألنه مات بعد عمد الوصٌة فٌموم الوارث من المعقول:

وت الموصى له لبل موت الموصً ، والٌه ذهب جمهور الفمهاء من : بطالن الوصٌة بم القول الثانً

الحنفٌة ، والمالكٌة ، والشافعٌة ، والحنابلة ، وبعض االمامٌة ، وروي عن علً ، وحماد بن أبً سلٌمان ، 

 . 1وربٌعة 

                                                                                                                                                                                           
1
نفقٓجء .ثنٕصٛز نغز : ْٕ صًهٛك يعجف إنٗ يج دؼذ ثنًٕس دطشٚق ثنضذشع عٕثء كجٌ رنك فٙ ثألػٛجٌ أٔ فٙ ثنًُجفغ ، أَٛظ نغز ث 

 :1  /297 . 

 . 245/  2: ثنشٔض ثنًشدغ .نهذٕٓصٙثيج ثصطالفجً : دأَٓج ثأليش دجنضصشف دؼذ ثنًٕس ، أٔ ثنضذشع دجنًجل دؼذِ ، ُٚظش : 
2
 . 487/  1. فضجٖٔ ثنُغذكٙ :  
3
 . 93/  6:  ثنًغُٙ. نهًقذعٙ، ٔ 255/  2: ششثةغ ثإلعالو . نهطٕعٙ.ُٚظش :  
4
، كضااجح ثنٕصااٛز ، دااجح  6012، سقًااّ  2343/  5.يااٍ فااذٚظ غٕٚاام أخشؽااّ ثنذخااجس٘ فااٙ صااقٛقّ ،  صااقٛـ ثنذخااجس٘ :  

 ، كضجح ثنٕصٛز ، دجح ثنٕصٛز دجنغهظ .  4296،  71/  5ثنٕصٛز دجنغهظ ، أخشؽّ يغهى فٙ صقٛقّ ، صقٛـ يغهى : 
5
 . 397/  2: خ ثألفكجو. نهطٕعٙ صٓزٚ، ٔ 278/  2 فًٛج ثخضهف ثألخٛجس : ثالعضذصجس. نهطٕعٙ  . 
6
 .  255/  3صزكشر ثنفقٓجء :  .ُٚظش : 
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 استدلوا بما ٌلً : 

 منها :   -لسالمعلٌهم ا -برواٌات دالة على ذلن وردت من طرٌك االمامٌة عن أئمة أهل البٌت  

. ما رواه الحسٌن بن سعٌد عن حماد بن عٌسى عن شعٌب عن أبً بصٌر ، عن فضالة عن العالء ، عن  4

لال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى  -علٌه السالم  -و بن مسلم ، عن أبً عبد هللا الصادق 

 .2له لبل الموصً لال : لٌس بشًء

فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ابن عثمان ، عن منصور بن حازم  .ما رواه علً بن الحسٌن بن 8

لال : سألته عن رجل أوصى لرجل ٌوصٌه أن حدث به حدث ،  -علٌه السالم  -، عن أبً عبد هللا الصادق 

 . 3فمات الموصً له لبل الموصً ؟ لال : لٌس بشًء 

كما لو وهب مٌتاً ، وذلن الن الوصٌة عطٌة ، إنها عطٌة صادفت المعطى مٌتاً فلم تصح ، من المعقول : 

 . 4وإذا مات لبل المبول بطلت الوصٌة أٌضا 

 الترجٌح :

ً ما ذهب إلٌه اإلمام الُسبكً ومن وافمه المائلٌن بعدم بطالن الوصٌة وذلن النتمالها إلى  والذي أراه راجحا

 الورثة وذلن لمٌام الورثة ممام الموصى له .

 الخاتمة : 

أحرد أعرالم الفمهراء ، وهرو شرافعً المرذهب ، ففرً بعرض المسرائل الترً  -رحمه هللا  -ان اإلمام الُسبكً       

 بحثتها كانت له انفرادات  انفرد بها فً الرأي جمهور الشافعٌة فكانت انفراداته لهم فً : 

 

، دًؼُٗ أٌ ثنصالر خهف ثإلياجو صكٌٕ ثنصالر خهف ثإليجو ثنًقذط فشثدٖ  -سفًّ هللا  -. قجل ثإليجو ثنُغذكٙ 1

ثنًقذط عٕثء ػهى ثنًأيٕو دقذط ثإليجو أٔ نى ٚؼهى صالصّ غٛش صقٛقز ٔػهّٛ ثإلػجدر ، دخالف يج رْاخ إنٛاّ 

ؽًٕٓس ثنشجفؼٛز ٔثٌ فشقٕث دٍٛ أٌ ٚكإٌ ثإلياجو صؼًاذ صاالر ْٔإ يقاذط فصاالس ياٍ خهفاّ ٔصاالصّ دجغهاز 

                                                                                                                                                                                           
1
، ٔيٕثْااخ ثنؾهٛاام. نؼذااذ ثنااشفًٍ 317: ص  ثنقاإثٍَٛ ثنفقٓٛااز. نهغشَااجغٙ ، ٔ 394/  7: دااذثةغ ثنصااُجةغ. نهكجعااجَٙ.ُٚظااش :  

 255/  2، ٔششثةغ ثإلعالو :  549/  6، ٔثنششؿ ثنكذٛش الدٍ قذثيز :  453/  1:  ثنًٓزح. نهشٛشثص٘ ، ٔ 367/  6ثنًغشدٙ  : 
2
 . 278/  2:  ثالعضذصجس. نهطٕعٙ ، ٔ 397/  2: صٓزٚخ ثألفكجو. نهطٕعٙ .  
3
 . ثنًصجدس ثنغجدقز . 
4
 . 93/  6:  ثنًغُٙ. نهًقذعٙ.ُٚظش :  
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إرث كجٌ ثإلياجو َجعاٛجً فصاهٗ فصاالر ياٍ خهفاّ صاقٛقز دًؼُاٗ إَٓاج ٔػهٗ يٍ صهٗ خهفّ ثإلػجدر ثصفجقجً ، ٔأيج 

 صكٌٕ ؽًجػز ْزث إرث كجٌ ثنًأيٕو نى ٚؼهى دقذط ثإليجو ، أيج إرث ػهى دقذط ثإليجو فصالصّ غٛش صقٛقز .

 

. ٔقجل : ال صؾخ ثنضكجر فٙ يجل ثنصذٙ إال ثَّ صؾخ فٙ يجنّ صكجر ثنضسٔع ٔثنغًاجس، ٔصكاجر ثنفطاش ، دخاالف 2

 رْخ إنّٛ ؽًٕٓس ثنشجفؼٛز أٌ ثنضكجر صؾخ فٙ يجل ثنصذٙ عٕثء كجٌ ركشثً أو أَغٗ .يج 

، دخاالف ياج رْاخ نكم يٍ ثنٕصٍٛٛ أٌ ُٚفشد دجنضصاشف فاٙ ؽًٛاغ ثألشاٛجء . إرث صؼذد ثألٔصٛجء فقجل : فئٌ 3

ؽهاز يغام قذإل فجَٓى ٚؾٕصٌٔ ثالَفشثد نكٍ نٛظ فٙ ؽًٛغ ثألشٛجء دم فٙ ثنعشٔسٚز ثنؼج إنّٛ ؽًٕٓس ثنشجفؼٛز

 ثنٓذز ، ٔثنُفقز ػهٗ ثنصغجس ٔغٛشْج يٍ ثأليٕس ثنؼجؽهز .

 

قجل : دؼذو دطالٌ ثنٕصٛز دًٕس ثنًٕصٗ نّ فٙ فٛاجر ثنًٕصاٙ ، ٔإًَاج صكإٌ نٕسعاز ثنًٕصاٗ ناّ  إرث ناى  .5

دخالف يج رْخ إنّٛ ؽًٕٓس ثنشاجفؼٛز فقاجنٕث داذطالٌ ثنٕصاٛز دًإس ثنًٕصاٗ ناّ قذام ،  ٚشؽغ ػُٓج ثنًٕصٙ

 س ثنًٕصٙيٕ

 المصادر والمراجع 

هـ( ، مؤسسة االعلمً 134االستبصار فٌما اختلؾ األخٌار .ألبً جعفر و بن الحسن الطوسً )ت  .4

 . 4م ، ط 8445للمطبوعات ، 

البدر المنٌر .لسراج الدٌن أبً حفص عمرو بن علً بن أحمد األنصاري الشافعً المعروؾ بابن  .8

هـ( ، تحمٌك : مصطفى أبو الؽٌظ ، وعبد هللا بن سلٌمان ، وٌاسر بن كمال ، دار 841الملمن )ت 

  4م ، ط 8441 -هـ 4185الرٌاض / السعودٌة ،  -الهجرة للنشر والتوزٌع 

تلخٌص مذهب السادة المالكٌة .لو بن و بن أحمد بن عبد هللا بن جزي الكلبً  الموانٌن الفمهٌة فً .6

الماهرة ،  -هـ( ، تحمٌك : د.ٌحٌى مراد ، مؤسسة المختار للنشر والتوزٌع 757الؽرناطً )ت 

 . 4م ، ط 8449 -هـ 4164

، دار  479/  4 هـ( ،186. المبسوط .لإلمام شمس األئمة أبً بكر و بن أبً سهل السرخسً )ت  .1

 . 8هـ ، ط 4143بٌروت ،  -المعرفة 

هـ( ، دار ابن الجوزي ، 858شر  بلوغ المرام من أدلة األحكام . البن حجر العسمالنً )ت  .5

 م .  8448الماهرة ، 

هـ( ، تحمٌك : عبد 386االختٌار لتعلٌل المختار.لعبد هللا بن محمود بن مودود الموصلً الحنفً )ت  .3

    6م ، ط  8445 -هـ  4183بٌروت / لبنان ،  -الرحمن ، دار الكتب العلمٌة  اللطٌؾ و عبد
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 -هـ( ، مؤسسة الرسالة 814البحر الزخار الجامع لمذاهب األمصار.ألحمد بن ٌحٌى المرتضى )ت  .7

 بٌروت .

، تحمٌك :  546/  8هـ( ، 711تنمٌح التحمٌك .لشمس الدٌن و بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلً )ت  .8

الرٌاض ،  -سامً بن و بن جاد هللا ، وعبد العزٌز بن زكرٌا األنصاري ، أضواء السلؾ 

 . 4م ، ط 8447 -هـ 4188

هـ( ، طبعة حجرٌة بطهران ، 134تهذٌب األحكام . ألبً جعفر و بن الحسن الطوسً )ت  .9

  4هـ ، ط 4647

هـ( ، مؤسسة 4833جواهر الكالم فً شر  شرائع اإلسالم .لو حسن النجٌفً )ت  .44

 بٌروت / لبنان  -المرتضى العالمٌة ودار المؤرخ العربً 

حاشٌة ابن عابدٌن على الدر المختار شر  تنوٌر اإلبصار .لو أمٌن بن عمر بن عبد  .44

  8، ط  4933بٌروت ،  -هـ( ،دار الفكر 4858العزٌز بن عابدٌن الدمشمً )ت 

هـ( ، تحمٌك : 685لطنً البؽدادي )ت سنن الدارلطنً .لعلً بن عمر أبو الحسن الدار .48

 . 4933 -هـ 4683بٌروت ،  -السٌد عبد هللا هاشم ٌمانً المدنً ، دار المعرفة 

هـ( ، مجلس 158سنن الكبرى للبٌهمً .البو بكر أحمد بن الحسٌن بن علً البٌهمً )ت  .46

 .4هـ ، ط 4611دائرة المعارؾ النظامٌة الكائنة فً الهند ببلدة حٌدر آباد ، 

هـ( ، تحمٌك : د. 853حٌح البخاري . لو بن إسماعٌل أبو عبد هللا البخاري الجعفً )تص .41

الٌمامة  -جامعة دمشك ، دار ابن كثٌر  -مصطفى دٌب البؽا أستاذ الحدٌث وعلومه فً كلٌة الشرٌعة 

 . 6، ط 4987 - 4147/ بٌروت ، 

ي أبو الطٌب )ت عون المعبود شر  سنن أبً داود .لو شمس الحك العظٌم آباد .45

  8م ، ط 4995 -هـ 4145هـ(، دار الكتب العلمٌة ، 4644

فمه اإلمام جعفر الصادق .لو جواد مؽنٌة ،إعداد : عباس الساور الكاسانً ، مؤسسة الشٌخ  .43

 بٌروت / لبنان . -مظفر الثمافٌة 

( ، هـ4454كشاؾ المناع عن متن اإللناع .لشٌخ منصور بن ٌونس بن إدرٌس البهوتً )ت  .47

 هـ .4148تحمٌك : و أمٌن الضناوي ، 

اللباب فً شر  الكتاب .لعبد الؽنً بن طالب بن حمادة بن إبراهٌم الؽنٌمً الدمشمً  .48

 هـ( ،تحمٌك : محمود أمٌن النواوي ، دار الكتاب العربً .4898المٌدانً )ت 

لمطبعة هـ( ، إدارة ا373.لإلمام أبً زكرٌا محً الدٌن بن شرؾ النووي )ت المجموع .49

 بمصر  -المنٌرٌة 
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/ 4هـ( ، 153المحلى .ألبو و علً بن احمد بن سعٌد بن حزم األندلسً الظاهري )ت  .84

 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع .77

 -هـ( ، دار الكتب العلمٌة 841مسند الشافعً .لو بن إدرٌس أبو عبد هللا الشافعً )ت  .84

 بٌروت .  

هـ  4145بٌروت ،  -هـ( ، دار الفكر 384مد بن لدامه الممدسً )ت المؽنً .لعبد هللا بن اح .88

 .4، ط 

هـ( ، تحمٌك : 716مؽنً المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .لو الخطٌب الشربٌنً )ت  .86

 . 4، ط  4997بٌروت ،  -و عٌتانً ، دار المعرفة 

هـ( ، دار الفكر 173المهذب فً فمه الشافعً .إلبراهٌم بن علً بن ٌوسؾ الشٌرازي )ت  .81

 .8هـ ، ط 4145بٌروت ،  -للطباعة والنشر 

شر  لمختصر الخلٌل .لو بن عبد الرحمن  مواهب الجلٌل. لعبد الرحمن المؽربً  .85

 . 8هـ ، ط 4698بٌروت ،  -هـ( ، دار الفكر 951المؽربً )ت 

هـ( ، 738نصب الراٌة ألحادٌث الهداٌة .لعبد هللا بن ٌوسؾ أبو و الحنفً الزٌلعً )ت  .83

  4، ط 4657مصر ،  -تحمٌك : و ٌوسؾ البنوري ، دار الحدٌث 

هـ( ، تحمٌك 134الوسٌلة إلى نٌل الفضٌلة .ألبً جعفر و بن الحسن بن علً الطوسً )ت  .87

 . 4هـ ، ط 4148لم ،  -ً : و الحسون ، مكتبة المرعشً النجف

 


