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يرجةتنيل الباحث بها تقدم علمهة رسالة التكتاب هدا أصل 
محمدالإمام بجامعة الشريعة كلية من الفقه، في الماحممتير 

بالرياض.الإسلامية سعود بن 

مجن:المناقتية لجنة وتألمت عام)؟ّلااهإ، الرسالة ونوقشت 
مقؤراالملحم.... احمد بن د.سليمان \ا 
عضواالختلأن.... تركي بن أ.د.سءد ٦! 
عضوا. ٠٠الخليل.محمد بن ا١د١١ح٠د م/ 

ممتاز.بتمد.ير الرسالة اللجنة أحازت وقد 



مباحث:ثلاثة وفيه 

الهحلقالذهب تحريم الأول: المبحث 

التجارةعيوض زكاة وجوب سم الثالي؛ المبحث 

النقديةالأوراق زكاة وجوب سم الثالث؛ المبحث 

ر==ءاجس^^=^ًا



ا
أحبأحد من )ما ■مياض! بن الفضل محال 

وكرهالناس عيوب وسع وبغى حد إلا الرئاسة 
•( ٥٧١)ا/ العلم بيان جامع بخير(. أحد يذكر أن 

ت( ٢١٦ا/ ٠ ) كاؤيه 4ذص<_وع 
يثتيمن ؤيمممبده الكلمة، وتغضه الكلمة )فترضيه 

بالحق(.ولو يدمه من ؤيعادي بالباهلل، ولو عليه 

ا



امحدركالبمت 
المحئقالذهب تحريم 

مطالب:أربعة وفيه 
الشذوذمحل وتحرير المسالة، صورة الأول: المطالب 

المعاصرينمن الرأي بهذا القاداون الثاني؛ المطلب 
القولهذا شذوذ وجه الثالث: المطلب 

والمناقشةالأدلة الرابع: المطلب 

م====ه^ار=^===ا



ا
ماتعرف )هل حدير: بن لزياد ه عمر هال 

زلةيهدمه نال: لا، قالت،: نال! الإسلام؟ يهدم 
الأئمةوحكم بالكتاب، المنافق وحيال العالم، 

■المفلن( 
(٢٢٠الدارس)احرجه 

ا



ا>ددكانطيث 
اثسدوذمحل وتحرير المسالة صورة 

الأزهري:قال ،، دمتى(لالرأس حلق )مرصع اللغة؛ في المحثق 
رؤءامنرنسبموعزت جل الله وقال والمحلق، البيت ورب كلأ )وأنشد. 

الفرزدق:وقال ،، [\ TU]!ض: رءوسآئ؛ه 
المحأق(لوعند والسنى، وومزم بها كلمتما الصفا بتس )بملمزلة 

أصل؛، ٢٠أو ذخذْ، في بحلقة الموسوم الإبل: من )والمحلق 
:محلؤرمعنى محي ذكروا المعاصر٥ل العربية اللغة معجم وفى، ، أذنه( 

،،بالحلمة(لثببهة أقسام أو أجزاء، أو حلقات؛، من )مشاكل ال 
كحلقةاستدار، ثيء )كل وهي،• الحلقة من، مأحوذة ذللث، عفى، -،>^، ^١١٠

اللام،فتح الحلقة محي سيبويه حكهم، وند والذمبإ... والفضة الحديد 
روغيرْ(ل كبت، الابن وأنكرها 

شمب)'\الأ(.، jUتهن.باسمأ/ص، وانظر: انمن)م\'؛(، )١( 
(.٣٨اس)أ/تهذب )٢( 
ااعروس)ه'ا/آ'بم\(.تاج وانظر: ص)1'((، اكرزد3( ديوان؛ )٣( 
(.٦٤ا/ ال؛رب)•  jUالاوغت)إ/خم<، تهذب )٤( 
اللكماتمالي يقم؛ عصريا مسحنا حا»ت)وكون فكرته أن مقدمته)ا/٩( في جاء معجم ومحو )ْ( 

رجاءالينوت(، المجة تفقد لم الش المستحدثة والامتعمالأت الحديث.؛؛ العمّر في المتعملة 
بالإصافةمتمن، تهلور من مفرداتها دلالة بمي—؛ ~وءا المعاصرة للغة الأن )والسح ايفأ: 

لمارمعقلها يجل الهاتل— والتكنولوجي العلمي التقدم يرة ن جا.يدة كلمات استحدامث؛ إلى 
حالقات،من المتكل عالي للدلالة انحلي، كلمة ذللث، ومن ;عد(انتهى، المعاجم في بم؛ 

القديمة.والمعاجم اللغة كب في عليها أنف لم فإني 
(.٥٤٧ا/المعاصرة) العريية اللغة معجم )٦( 
(.٦١>/ العرب،)• ان ن-٧(، ٦/٣الأءظم)والمحيط المحكم )٧( 



ء؛سءم^صسمْ
فيما)ت>أأا( الألباني ايتدأْ اصطلاح فهدا المحلق؛ الذهب ما أ- 

محبقهمن عند البحث يعد عليه أقف ولم ، (ه  ١٣٧١)منة يغلهر 
والغريب،والشرؤح والحدث، التفسير كتب في ، العلماء من 

ومعاجمها.اللغة و ومذاهبه، والفقه 

حلقةيصح ]و[ يحيهل، )الذي ت المحلق بالذهب الألباني يقمد ؤ~ 
السوارالدم؛،...ومثاله )حاتم آمنلته: ومن العضو(رص، حول 

الذهّث،(رصامن والطوق 
المسألة:قي الزاع محل ونيين الشذوذ، محل تحرير *و وهذا 

للرجالوالفضة الذم؛، آنية استعمال تحريم على الإجماع يقل ~  ١
ّبقكما الأستعمالأُتج، من وعيرهما والشرب الأكل في اء والم

الطهارة.مجن الخامس المثحثا في 

واتفقوامنها، يكثر لم ما بالفضة الماء تحلي إباحة على )واتفقوا -  ٢
اءالمتحلى إباحة على واتفقوا بالفضة، الرحال تختم إباحة على 

والياتوت(رْ،.بالجومحر 

نيكما المسالة، تمرير في الكاب سا ض مل ومر ص)سل الزفاف آداب انظر: )١( 
ص)صالمة وتمام (، ٤٨١انمسة)،/ اللملة 

 )X( ،ني الشيخ ■آراء رسالة في حاuالساملأت، مم الفقهية•- الأ :)ولملكفُان)ا/ااه(
الألبانيالشخ عليها تكلم من وأول، بمفردها، عليها تكلم من المسالة هده في بحش أثتاء أجد 

الزفاف(.آداب ممايه في 
:ح0(.انمذقة>.آ-اكريطرا-'اْ(، والود الهدى طة )٣( 
ونسالأذن في اسقة توضع )مآ(:)وقو حاب ( ٦٦٣٧وفي (، YYY_)الزuف آداب )٤( 

التحريمتقتضي أحاديث رؤيت لكن يثمله، لا الحديث أن فالطاهر يأتي، كما فرطآ، حينثد 
)الذهب(: ٤٠الدوقة)هم: روم>؟هأ(، الشريط واJور الهدى مالسالة وفي ضمف(، فيها 

ذهبية،أزرار ذللت، سوى ما المحرم، هذا طرق، أو سوار، او حاتم، هو اللي المنحلق 
حلال،(•كله إرآحر• ما مثعل••• مكلات، 

(.٣٠١)Y/ الضنان لأبن الإقاع واطر: صر.ها(، الإجماع مراب )٠( 



عه ٨٤٣ءهم0سيي؛هت 
أئمةمن أحدأ أعلم فلا بالذهب؛ التختم )وأما عبدالبرت ابن قال — ٣ 

أنالعلماء بين حلاف )ولا وقال! ٢، لالرحال(ل ذلك، أجاز الفتوى 
حدثللنساء كراهيته في جاء وند لياء، جائز ؛الدهس، التختم 

اءالتتختم تحريم إلى المعاصرين بعض وذم، ،، منكر(ل شاذ 
المنكلالدهسؤ من ونحو0 الهلوق أو الإموارة لسمهن أو باللهس، 

المرادهو وهذا بالشذوذ، قولهم على وحكم حلقة، شكل على 
عدمه.من للثذوذ بته نوتحقيق يحثه، 

اسال(.يحل لا والموخ )ظكمحمبمِخ، (: ٣٩٢)A/وئ)،: الأ-تدلكر)م/م>م(، )١( 
 )٢(/A(٣٩٣الأّتدلكر ،)راظر:الإاكاع)آ/ا«مد



الظفءس
المعاصرينمن الرأي بهذا المائلون 

هوتالمعاصرين من الرأي بهذا القائل 
~ةةفء~.)ت*أ،ا( الألبايي الدين ناصر محمد الشيخ 

اسأن وايلم اس: عر ونحوم الذهب خاتم )تحريم (: YYY._)إياب ني قال )١( 
وقالالذهب(، من والطوق السوار ومئله علها الذهب خاتم ذ*ميم في الرجال مع يشتركن 

العنةتمام في ونال وجوابها(، المحلق الذمب، تحريم حول )شبهات ص)بمأ(: غي 
لعضنعا ب ذهبتا خاص فصل في جمعتها وند كثيرة، شواهد ل )التحريم ص)؟؛"؟(: 

رصالتيني أولهته وقد اء، للنالذم، حل هموم من المحالق الذم، اصشنا» إلى السالم، 
فراجعهوالمقلدين، المخالفين شبهات عن فيه احبت، وقد المطهرة' السنة في الزنا؛٠ ■آداب 

إلاحلال اء للتية بالن)فالذهب، (؛ ٤٨١إ/ المحيحة) ململة الفى وقال حدآ(، هام فإنه 
المحلقالذهِا ُكذلائ، امانا، التحريم في الرجال يشتركن،ع فهن كالفضة، الذمح أواني 

عليهينهفى لا مما وخة منأنها ودعوى المحرمة، الخاصة بالأدلة يلأ عندنا، الراجح على 
هداخلانط عش ن؛نل دمن "، الطهرة المنة في الزفاف، آداب " كتابي في مين هو كما دليل 

افترى(.فقئ 



\طدء\س

القولهذا شدوذ وجه 

•الراح المطالب قي توثيقه وميأش الإجماع، مخالفة ~  ١
تذلك، ومن الألفاظ، من ونحوم شذوذه عر النص ~  ٢

منالمغ إر ذما الناس )بعمى •' بقوله ( ١٣٨٩)^^إبرامم بن حمد م~ 
نىما حلاف وهذا ذللا،، فى وكب بالنءمّح، الماء تحلي 

الدينناصر ذلك، في كب والذي بذلك،• المصرحة الأحاديث، 
الباطل،لأهل ومصادمة للحق ونصرة سنة صاحبا وهو الألماني، 

عدموهو المسألة هذه ذللا، من السادة، ائل الم،يئض له ولكن 
إباحته(أا،.

__في الثنءوذ من شيء )ءند،ْ I بقوله ( ١٤٠)^،٢ حميد بن عبدالأة و~ 
أنهاو الحالي تلمس أن مايجوز المرأة يقول! مؤلفاته، 

بهحرُت، مما للماء الحالي إباحة في الأمة إجماع ممنوعة...وحالفا 
هلا(أى.في صريحة والأحاديث، العادة، 

؛الذهب،التحلي إباحة رسالته فى )تماا؛ا( الأنصاري إمحماعيل ؤ~ 
لتلامستقل؛ كتامحب، في البحث، هذا إحراج )رأيت، للماء المحلق 

المسألة،هذه حكم من الذهن حالي هو من الألماني بكلام يخر 
،.الإجماع(ل ومخالفة الثذوذ س الألبار فيه ولمر فيما فضر 

(.٩٢)أ/ ب A بن سد ودائل نتادى )١( 
مريعفي الموجود التسجيل من ( ٣٠؛ ٢٧;)١ مرور بعد (، ١٢)الشريط التوحيد، كتاب شرح )٢( 

التوحيد،كتاب عر لشرحه الإسلام طريق 
ص)آه(.للتاء، الحالق بالدم التحي إباحة )٣( 



منالسنة أهل )موثق عنوان! تحت العسال ن عبدالمهيوثال ~
العلماءبعض مذكر ، يهجر( ولا ينع فلا يعدر أيه أحطأ إذا العالم 

ناصرمحمد المحدث العلامة الشيخ المعاصرين )ومن ! ،jLsنم 
العنايةفي العمر هذا في نغليرأ له أعلم لا الألباني، الدين 

يعتبرهاأمور في الوثؤع من يلم لم فيه، الاثللاع وسعة يالحديث 
الذهب،تحريمه )وكذا ! منهاأمورأ وعد منه(، أحطاء الكثيرون 

فأناائل، المهده في فوله عليه إنكاري وْع النساء، على المحلق 
منها(لا،.والإفادة كنه عن غيري يستغني لا أنه وأرى أمتعي لا 

الشيخمن صدريتؤ التي الغريبة )الفتوى العدوي! مصطفى قال و~ 
الذهب،بتحريم فتواْ وهي ألا الألباني، الدين ناصر الفاصل 
"فيمامثلها إلى بق يلم التي الفتوى تلكم النساء، على المحلق 

/(٢)فتواه(عن ا3كريم الشيخ يرجع أن نعلم"...نأمل 

إلاالشذوذ من معدودة كلها مسائل وذكر  UTXTOUألمت• !لمة؛امو "رفقا )١( 
~الركؤع من ١^٠^ بعل يعضهما على الكفين وصع وبدعية هده، مسألتنا ت ذكرها والي واحدة، 

وجوبوعدم يحثها~، مبق ~وتد القبضة عن اللحية قي زاد ما ترك ريدعية بحثها—، مّق وتد 
المرأة.وجه ستر 

كذلكووصمها ٥(، ص)؛— المحلق وغير المحلق بالذهب التاء تحلي إباحة يي "المؤنق )٢( 
الخ،لأ.



محددءاّ
مسائلثلاث وفه والمناقشة، املآدآة 

:للنساء ال،ثحالق الذهب بجواز القائلين أدلة املآولى: المسالة 

تمنها بأدلة القول هذا أصحاب استدل 

يزوهعتر فيآلمثا.ءِ وهو آنثؤ 4> يثثوأ ءؤأوس ت تعالى نوله -  ١
،.١١١٨]الز-؛>ف: 

الأسدلأل:وح4

لهن)وأباح اء(لأ،، المصفات من الحالية أن سبحانه )ذكر نه أ~ 
وغيرالمحلق، الذهب ذلك، في فيحل ياحللاق، الحلية 
الحرير،في اء للن)رحص حبرت بن مجاهد نال ، المحلق( 
ٌجيرتيهنجِ ؤ،تيماهّ ؤهو آليكت ؤ\ يثئؤأ ءؤأوس قرأ م يوالذهب 

ها[(رأ،.لالز>ف: 

البنتفإن تنارنه، ولا كونه اوقات أول من العلة له ثجعل من آئيثوه د ؤبم-دأ )معنى  ٢١)
طرفاثقت أنها بك وحأطوارما، اتر ني تمحب وتعمرما، أول من الجالية لها نتخذ 

له(.ندام يوما ذلك، بمثل يحلى فلا العبي بخلاف الأتراط، فيهما لها لتجعل أذنيها؛ 
(.١٨١/٢٥اكءريرواكو.ض)

(.riAباز)1/ابن فتاوى )٢( 
(.٥٤ص) للأنصاري، اء للتالمحلق التحلي؛الاو،و_ح إباحة )٣( 
نيوالفري (، ^٦٨٧٤٢أبي وابن المفر)خهيآ(، ني بالر3اق أخرجه )٤( 

اليوطينال ١ به مجامل. عن مرناو، بن ^٠،، عن الثوري، سفيان طريق من ( Y٥٦٤/ ٠ نفيره) 
الذبعن سل انه غهغ المالية أبي ين حميد بن عبد )وأحرج (؛ ٣٧٠النثور)ي/ ال-ر في 
آلميوه(. s_jبيثوأ ؤأوس ت اش يقول ؛ه، بأس لا فقال؛ اء؟ للت



—٠٠٠٠
إياحةعلى دليل )فيه ت لأية ا ير نففي )ت؛"ْ( الهرامي إلكيا قال ~

الذلك في والأحمار عاليه، منعقد والإجماع اء، للتالحلي 
تحصى(لا/

لباسررحرم ت قال ه المي أن ه موسى أبي بحديث ت واستدلوا -  ١
لإناثهماالوأحث أمتي، ذكور على والدم، الحرير 

الاستدلال:وجه 

، ١٠الدم،  ١١قوله: في الاستغراق من تفاد معموم فيه الحدسث، أن 
محالق(لغير ولا محلقا شيئا، الدم، من يتتن لم )ف 

الأّثولأل:ونوةشهدا

لحلهفد بل عمومه، على ليس دلالته حيمثا )من الحدسث، بأن 
إلاحلال اء للتية يالنفالذمي، أحنائه، بمفى فى التخحبس 

اتفاقا،التحريم في الرحال ْع يشتركن فهن كالفضة، الدم، أواني 

(.٧١شرامطي)1ا/ وانظر: <، ٣٦٩)!/ الهراص لماالقرآن أحكام )١( 
محلريقعن وغيرهم، اش)ح؛اه(، والنلففله، (وهذا  ١٧٢والترمذي)• (، ١٩٥١٥احمي.) أحرجه )٢( 

حنحديث موّمح، أمح، )وحديث ت الترمذي تال به، موس امح، عن هند امح، بن مد عن ناتع 
ندم؛_، كثجر ابن وقال (، ١٧٦المحلى))/ني حزم ابن وصححه صحيح(، 

ابننال ;الانقطاع أعل وند الثمن(، شرط نلى جمد )وإسادْ الفارُيى))/ههآ(: 
في،كما أبوحاتم قال انتهم،، ننئعلع( إنه )قيل: ص)آ؟آ(: نى المحرر فى عبدالهادي 

في،الدادتطنى وتال الأشعري(، موص ايا محي أض ;ن مد يلي، )لم (: ص)٥٧لابمه المراسل 
احمدالإمام أحرج وند الأشعري(، مرسم، أبا منل. امح، بن مد يلق )لم (: ٢٤١اللل)٧/ 

يه،•وحم، أمح، م، رجل، م، عند، امح، مح، معيد عن نافع، ءريث، ،>، الحديث، عذا ( ١٩٥٠٣)
تالكما شواهد، للحديث، ولكن بالصواب،(، أشيه )وهو (: ٢٤١الالل)٧/ فى الدارتطى قال 

وهمدهانئ، دأم وحديقة، وأنم،، عامر، بن، وضة وعلي،، هممر، م، المابء )في، الترمذي: 
صد،وابن ييحانة، واحم، وجايّ، الزبير، بن اف وهمد حمين،، وصراف؛>، عمرو، حم، الثه 

:ض(.< ٢٠



آه ٨٤٩
الخاصةبالأدلة عملا عندنا، الراجح على المحلق الذهب وكذلك 

الحرمة(ل
الحالقالذهب تخصص بان الناهشة؛ هلْ عن الجواب ؤيمكن 

الدلالة،أو الثبوُت،، في صعق من نخالو لا بأدلة حاء الإباحة من 
الأحر.القول أدلة في ذلك ماقشة وسيأتي 

النساءموعفلة في عليه المتفق عباس ابن حديث ت أدلتهم ومن ~ ٣ 
ثوبفي والخواتيم الفتح ريلقين جعلن؛ أنهن ويه العيد، فكب 

الخواتيمالفتغ: الرزاق: عبد )قال البخاري: قال ؛لأل(رآ،، 
عنأيضا الصحيحين في وحاء ،، الجاهلية(أفي كانتا العفلام 

فتحها،رتلقكب جابر؛ عن حيض عْلاءفكب 
الاستدلال:وجه 

علىوصع مما هما و اء، المتلمسه كانت، مما والفتخ الخاتم أن 
البخاريترجم وقد ذللث،، المبي. عليهن ينكر ولم حلقة، شكل 

اء،للمالخاتم رباب بقوله: المواصع، أحد في عباس ابن لحديث، 
ذهب،(حواتيم عائشة، على وكان 

ص)أه'ا(.الزفاف آداب وانظرت (، ٤٨١الصحيحة)؛/ الأحأديث، ة مل)١( 
(.٨٨٤٣الخاري)ا'يا'(، أرجه )٢( 
خواتم: JUالفتح؟ ما له: )فانا بالرزاق)'ا/ا،يمأ(: مصف وفي صمحه)ه^(، في كا )٣( 

فيالرزاق ب ,يذم )لم (: ٤٦٨القح)؟/حجرفي ابن ( JUالجاهلية(، في ين كن عذنام من 
عليهاءهلف-ا ولهذا الأرجل؛ أصابع ؛ي نهابلبكن أنهن نعلب ذكر وند نمى، كانت شيء أمح، 

الفتح)ه/في رجب ابن وهال( الأيدي(، في يلبس ما إر تنصرف الأمللاق عند لأنها الخواتم؛ 
ونيل؛فص. لها اتخذ وربما لها، نمى لا فضة أو ذهب من حلقة 'النئحة' )وقيل: (: ٠٢
المعجمة(.والخاء والتاء الفاء بقح دهم، اء• النمن وارجلثن اليدين أصاح مح، تكون إنها 

أقرثلتهنمن بلال( ثوب في )يلقين لملم: لقتل وفي (، ٨٨٠لم) ومالبخارى)خيه(، أحرجه )٤( 
وخواتمهن(.

(.١٥٨اوخارى)ي/صحح )٥( 



تيأمور الأّتغءلأل هذا ونوقثن 

منكانت الحلي تلك بأن التصريح الحديث في ليس أولا! ) —
المحرمة.الأحاديث وبين بينها تعارض فالا وعليه الذهب، 

التحققمن بد لا المبيحة، ؛الأحاديث، التحريم نح لإثبات، ! انتاث— 
هوالعكس بل القتاد، خرط ذلك، ودون الأحاديث،، هذه تأخر من 

يأتي.لما الصواب،، 

،؛ذللث، التصريح أحاديث، أو حديث، ش حاء أنه فرصنا لو ! الثاث— 
طرأثم الإباحة، وهو الأول، الأصل على ذللئ، يحمل أن فيبني 
أحاديث،بدليل التحريم، إلى الأصل هذا من أخرجها ما عليها 

الغالب،،في من لاتصدر الأحاديث، هن.، مثل فإن التحريم، 
علىنص التي الأمور في الإباحة وهو الأصل؛ ذلك لرفع إلا 

حاظرتعارض إذا الفقه! أمحول علماء يقول ولذللئج تحريمها، 
تأخرنثبت، أن يلزمنا لا الحالة هذه وفي ، الحاظر" قوم ومبيح، 

فيينقمن المحرم النص لأن المبيح؛ النص على المحرم النص 
ظاهر(هو كما المبح المحس تضمنه ما رير إلى الإثارة الوافر 

ذللثإ!عن الخوان ؤيمكن 

الذهب،من بأنها الأحاديث، في يمنح لم والفتح الخاتم كون ما أ~ 
ماهووهناك ينفيه، ولا ذلك، يحتمل الخديحط ولكن صحيح، فهذا 
الثالث.الدليل في كما الذه.ب، في نص 

فوليؤيده للشخ، إثارة فيه لإنائهما١ ررأحل فحديح،! المح؛ أما و— 

ص)اا■(.والمة، الكتاب ش اسة ؛ ٢١جلباب 



تكونوالرحمة والذهب(، الحرير، في للنساء )رحص مجاهد؛ 
السلمإفهم هو الإباحة أن ذللث، يؤكد رفعه، على وتدل، حظر يعد 

الرابع.الدليل في سيأتي كما قاطبة، 
منالقول لهدا يدل )ما الأهب،! تحريم ذكر أن  Jjuمفلح ابن ال ق— 

أحاديثلصحة سابق؛ تحريم على صحتها بتقدير يحمل الأحبار= 
وتأحرها(رالإباحة 

فرضفيه والترحيح ترجيح، فهدا المبيح؛ على الحاظر إعمال ما أ— 
التعارض!تحقق ثرومحل من لأن هنا؛ متحقق غير وهو للتعارض، 

معارضوالنهي الموة(أآآا، في اوى الثبوت...]و[التفي اوي )الخ
المبيحترحيح له سبق فقد الشيخ، يطرد ولم منه، أقوى هو بما 

أقوىهو بما الحاظر لمعارصة اللحية؛ من الأحد في الحاظر على 
هنا.ذللث، فليكن لفح، العمل من 

عائشةحديث لالساء، المحالق الن،م؛، جواز على الرابع الدليل ~  ٤
أهل.اهاالجاثي عند من حلية المي. على قدمنا ت،؛ قال—ها—، 

ببعضبحول ه المي فأحدْ حبشي، فص فيه ذما من حاتم فيها له، 
فقال؛ابنته، ابنة العاص، أبي بتت، أمامة دعا ثم عنه، معرصا أصابعه 
لقد)واف محمل..؛ بن القامم قول ؤيويدْ ، بتي_ةاا يا بهيا ررتحلى 

.، الدهس، حواتم وتلبس المعصفران، تلبى عاسة رأيت، 

(.١٢•اوح؛طره/ البحر )٢( (. ٤٩٧)"ا/الشرب الاداب )١( 
محمدطريق من وغيرهم، ماجه)؛؛!"؟(، وابن رأارداود)همأ'آ؛(، (، ٢٤٨٨احمدر• أحرجه )٣( 

ابنر>ح به، عن اله■، عبد بن يباد أبيه صن ماد، بن يحيى حدثش إسحاق، بن 
(،٣٨٢الكبرى)،/ في والبيهقي أيوداود، عنه ومكت< داود، أبي رواية في بالتحدث إسحاق 

(.١٩٤مله)؛/ ولم الوض في الإشسلي وذكر، اكحر«ا/يامل(، في حجر وابن 
نما،بن ملمة بن الله عد أحبرنا ؛ال،ت حن، )م/ا'ه(سل اسنايتء في صعد ابن أحرجه )٤( 



الاستدلال:وجه 

هاليلبيكن ولم ذهب؛ من حاتما أمامة ألبس ه النبي أن 
في، به اء النأعرف مافهمته وهذا أمته، اء نعلى محه ح* ما 

بعدولد والمامم ، الدم، بخاتم تحنت، حيث مماته، ويعد حياته 
منها.وقوعه تأحر فعلم عانثة، عمته حجر في وتريى وفاته.، 

الاستدلال!هدا ونوقس 
تالأول أمرين• بعد )إلا به الاستدلال يتم فلا لأمامة؛ تحليته ما أ— 

تحريمبعد كان ذللث، إن والثاني: بالغة. كانت، أمامة أن إثبات 
التحريم(قبل كان أنه الفلاهر النساء...بل عر الدهك، 

)رواْو محمل.، بن عبدالعزيز رواية فهذه ~رها~؛ عائشة أثر أما و— 
الميم،الأحمرين: تلبس "كانت، بلففل: العزيز عبد غير 

افعبد بن بكر أبو وأخبرنا أيما: سعد ابن أحرجه والمعمفر". 
الإسنادوهذا به، عمرو عن بلال، بن سليمان عن أؤيس، أبي بن 

العزيز(عبد من أحفغل هذا سليمان لأن أصح؛ 
الذهبعلى محمول الدمج،)نهو لخاتم لبسها سولتا فرض على و— 

علمعلى ته لبعانثة فيه)أن وليس ٢، اتفاقا(ر لهن حار وهو المقطع 
لبهاأن ذللث، فمعنى ه، تلبراها محمل. بن القاسم أن فيه بل منه 
،.٤٠يدركه لم القاسم لأن ه؛ وظته يعد كان إنما إاْ 

إنقلت؛ محمد بن القاسم اك ؛ال! حممرو أبي بن و حمم عن محمل■، بن العزيز عبد يننا ح =
كذبوا...فذكره،لا فقال، والذم، العصفر الأحمرين عن نهى ه، اض رمول ان يزعمون تاصأ 

الزفافآداب في الأناني نال، الجزم، بمينة ( ١٥٨صحسحه)ما/ في البخاري وعلمه 
حسن(.عندي )ومو ت ( ٢٦ص)• 

 )S( .)ص)ا1آ(.الزفاف ذاب )٢( الؤتقص)اِا
ايق)آآآ(.اورجعال)٤( اJرجعاUبق. )٣( 



فى!^٠امء ارث1ثث: اممصل 
آقأ- ٨٥٣بم<- 

وأقوالقعلية سنن من )فكم السنة بمص عائشة على يخفى قد و— 
الأقراءأن ترى كانت وقد ،، المحابةه(ل كبار على حفيت نبوية 
فهداالمحيض( هر إنما القرء أن المسنة في ثبت، )وقد الأطهار هي 
عليها.حفي قد 

كانتالتي الورق فتخات في حاء كما ؛ حديثها تخالف قد ل ب— 
عنورد )قد و ذلك،، علمى والوعيد زكاتها تودي ولا ها، تلب

بناتتلي كانتا عائثة الحديث...أن هدا يعارض ما ها نفعائنة 
الزكاة.حليهن من تخرج فلا المحلي لهن حجرها في يتامى أ-خيها 
~رها~عائشة عن صريحة مخالفة حدأ.ب.فهن.ه صحيح منيه 

حديث،تخالمؤ أن فبالأحرى ذللا،، حقها فى جاز فإذا لحديثها، 
ءي(لم.تروم لم ءيرها 

تالمناقشة عن وأحيست، 

الالطاعات على صغارهم يروصون كانوا وصحابته المبي ان ب— 
الصدقةتمر من المحن ياكل أن التي يقبل ولم المحرمات، على 
نأكللا أنا علمت، أما ، بها ارم كح، ءاكخ ت له وقال صغير وهو 

محرمهو بم-ا فكيف لكحتاج، جائز هو فيما هادا ، ؛ا الصادقة؟ 
؟!.عليه( ابنته ابنة )ياJرب٠ . الخم، أن أنيتمور مطلقا، 

أصلا،تحريم هناك كان أنه يوافق فلا المحريم(؛ )قبل ت قول ما أ— 
كيف،الخاحر، هو التحريم أن ل أين فمن وحوله، فرض وعلى 

(.YirUuiاور.ح )٢( \و\تى. ١^ )١( 
اورجعاتض)أا-أ-هأأ(.)٣( 
هريرةأيي حدث من لفظه، ا(وهدا ومسلم)؟!• اوخارى)ا؟أا(، أحرجه عليه، متفق )٤( 
صر؟ا(«المؤنق )٥( 

'ش.



.ذلك على يدل المتأحر عائشة وفعل ذلك، يفهموا لم والصحابة 
المذكورة،بلال بن ليمان لمحمد بن عبدالعزيز مخالفة أما و~ 

الدمب،(خواتم رتلبن و المدهسما، )تلبسن بين وليس بها فلأيلم 
وتدملها، التي الرواية تعارض لا بيان نيادة فيه فالثاني تعارض، 

الحرفهدا كان فلو الذمت،( )خواتيم تلبس بأنها البخاري جرم 
عنه.أعرصن أو لمرصه، نكارة أو شذوذ، محل عنده 

ماالروايامت بمن التوفق المذ^|ءحه له لالفى )منهجه من الح و~ 
راوفيه يخالف لم مثالا لك ذاكر أنا وها مبيلأ، ذلك إلى اس٠لاع 

ومعوالأثبات، الثمات من أكثر أو ثمانية ، خالفبل غيره، راؤيا 
حديثه(ناصر الشيح صحح فئد ذلك 

فقوله:،، مختلف١ الروايتين مورد فإن التعارض فرض على و— 
خواتم)تلبسن ت وقوله ، المحرمة لباس في المذهب( )تلبسن 
الدهبأْ،.تحريم ادعى من على الرد في الذهب( 

للذلاهر،مخالف تحكم فهو المقهلمر؛ الذهب على للأرر حمله ما أ~ 

الرجلست ان الوحي•؛ ص 'نهى حديث؛ وهو المثال، المدوي ذكر ثم ص)'أا(، الموس )٢( 
منانية ننٍه الحداد واصل أبو'مدة حالغج وتد الألماني، صححه ا وحده سائر او وحد•، 
الرحق؛م، ٌا الناص يعلم 'لو _؛-؛ رووْ كثير، واصل من أوثق أكثرهم او بمضهم الرواة، 

وحد•'.بلل راكب، مامار أملم •١ 
(.٥١٤للمثعازرا/ العا.لأ.ت،، م تالفقهة'- الأuنى الثخ ■آراء انئلر: )■٢( 
بنملمان عن اويس، أيي بن اف همد بن أبوبكر أنمرنا ل (؛ ٥٥العليةارتح)ح/ في معد ابن تال )٤( 

تلمسكاث عائشة أن يحديثه محمد بن القاصم ممهت قال؛ عمرو أبي بن هممرو عن بلال، 
ممحرمة(.وهي والعصفر، المذهب الأحمرين، 

الت،حمقال؛ عمرو أبي بن عمرو عن محمد، بن المزيز عبد )حدثنا ٌعل)خ/1ه(ت ابن قال )ه( 
الصفرالأحمرين عن نهى اه.، ول رمحأن يزعمون ناصا إن ؛ قلمت،محمد بن م القامح

الذ.هبا(•حوامم وتلمس المعصفرايت، تلمس عاتثة رأيت، لقاو واش كدبوا، لا ت فقال والذهب، 



——-هتسبم
عليهايخفى ئد وأنها عائشة فعل على الاحتمالات فرض وأما 

مخالفةمن وماوحد ه، للصحابة العصمة نيع لم فيقال: الة، 
فيبعضهم كقول منهم، يردها من وحد فقد نة، للمالصحابة أحد 
وكلاموغيرها، الصلاة في والتهلبيق المتعة، ونكاح الحج، متحة 

لها،ومخالفا عائشة على منكرآ أوحد لو متوجها سيكون الشيخ 
يوجدرا،•ولم 

الذهبتحريم يعرف لم من على انكر أيضا، التتا مخصوص في و— 
ابنأن البخاري أحرج فقد عائشة، على ينكر ولم الرجال، على 

فقال:ذهب،، من حاتم وعلميه حباب إلى )التفت، : غهبه عود م
بحدعلي تراه لن إنلث، أما قال: يلقى؟ أن الخاتم لهذا يان ألم 

اليوم،

هواء، للتوغيره المحالق الذهب جواز عالي الخامس والدليل ~  ٥
الإجماع.

العالماء:من واط غير المسألة هذه في الإجماع نقل رئي 
النيعن اء للنإباحته في الواردة )الأحبار (! ٣٧رن* الجصاص قال —  ١

أيضاالأية ودلالة الحظر، أحبار من وأشهر أظهر الصحابة و. 
لدنمنذ اء للتالحلي لبس استفاصى وفد اء، للتإباحته فى ظاهرة 
عليهن،أحد من نكير غير من هذا، يومنا إلى والصحابة . الني 

الؤسص)7ر(.اطر:)١( 

سعود،لاين منة الحوت )ني ١(: ٠ ١ اكح)خ/ في حجر ابن تال اوخارى)را،م1(، ب )٢( 
فإذاالأحكام، يعص عليه يخفى كان الصحابة بعض وأن والتعاليم، الموعنلة في تأنيه وحس 

فنبههللتتزيه، الذهب حاتم الرحال لبس عن النهي أن يعتقد كان حثايا ولعل >، رجمر عليها نبه 
مرعا(.إليه غرحع تحريمه على مهود ن يا 



رالآحاد(ل أحار عليه يعترض لا ذلك ومثل 

علىتدل معناها في ورد وما الأحبار )هذه )تخهإ(ت البيهقي وقال —  ٢
علىالإحماع بحصول وامتدللنا ، اء للتبالذهب التحا؛ي إباحة 
خاصة(فيهن تحريمه على الدالة الأخبار نغ على لهن إباحته 

فيالأمصار علماء بين خلافا نعلم رولأ •' ( ٤٦٣٠)^عبدالبر ابن وقال ~ ٣ 
الخبرأن على يدل ما ذلك وفي اء، للتالذهب تختم جواز 

منسوخايكون أن إما بالذهب، التختم عن اء التنهي المروي*"في 
غيريكون قدمنا...أو ما على ذلك في العدول خبار وبأ بالإحماع، 

عنهحاء وقد اللباس من التختم أن ومعلوم ر وقال! ، ثان( 
يبقفلم مباح للنساء أته وأجمعوا بالخهء_، التختم عن النهي نمى 

جائزبالذهب التختم أن العلماء بين خائف )ولا ا، الرجال(ل إلا 
منكر(شاذ حديث اء للتكراهته في حاء وقد اء، للت

للنساء،الحلي إباحة على دليل )فيه )ت؛*ْ(ت الهرامى إلكيا وقال ~  ٤
تحصى(لا ذلك في والأخبار عليه، منعقد والإجماع 

بالفضة،والتحلي الحرير، لبى للنساء )يجوز ت )تا"لأا■( النووي وقال ~  ٥
يجوزأنه على لمون الم)أجمع وقال! ، يالإحماع(ل وبالزهبا 

كالهلوق،حميعا، والذهب الفضة من الحلي أنواع لبن اء للت
فيا خلافولا لبسه، يعتدن ما وار...وكل والوالخاتم، والعقد، 

ذاوبم)أ/ا<؛"ا(.في كط بازإجماظ ابن اءترْ وتد (، o\T/T)القران أحكام )١( 
(.١١0/١٦اكهطد))٣( (. YY-A/l)الكرى المن )٢( 
(.٣٠٤الأساوكارص/)٤( 
وانذلر:الإذاع)('/ا'م(.(، ٣٩٣الأّتدكارم/)٥( 
المبموع)أ/أأأ(.)٧( )أ/بمآم(. لاكا القرآن أحكام )٦( 



،وجهان( ففيه والذهب القمة نعال ها لبوأما هذا، من شئ 
للنساء(الذهب حاتم إباحة على الملمون )أجمع وقال! 

للنساء(الذهب حاتم إباحة على )أجمعوا ت )ت"ا؛ب( الهلييي وقال ~ ٦ 

الذهبحاتم إباحة على الإحماع )نام ت •٨( رن؛ الملقن ابن ونال ~ ٧ 
لاكاء(لأ/

به،التختم أو الذهب، حاتم عن رفالهي ت ( ٨٠٢)^،حجر ابن وقال ~ ٨ 
إباحتهعلى الإجماع نقل فقد اء؛ المدون بالرجال مختص 

للناء(لْ،.

حلألأن)لأنهما ت للنساء والحرير الذهب عن الهيتمي وقال -  ٩
محن

وكانالإجماع )لولا ؛؛(: TAo)المندي عبدالهادي بن محمد وقال - ١ ٠ 
علىحرم ثم للكل، حلألأ الذهب كان أولا يقالت أن الفلاهر 
أنهت شاهين ابن وقول أيضا، اء المعلى حرم ثم فقعل، الرجال 

المخباعتبار الرجال، دون ء ا للنأبيح ثم للكل، حلألأ أولا كان 
واحدح نبين لأمر ا دار إذا أنه على العلماء أن مع مرتين، 

أليقفتفليله المخ، عدم الأصل فإن خين، بنيحكم لا خين ون
وافالمخين، اعتبار إلى داع هنا ها الإجماع لكن بالأصل، 

أءلم(متعالى 

الم)أ؛/0ا■(.مصحح شرح )٢(  XI•المبموع)آ/ )١( 
(.٢٥٤؛/ الأحكام)• صدة بموايو الإءلأ-م )٤( (. ٢٩١٢>ا،/ الشكاة شرح )٣( 
اعاتر)ا/ه0آ(.انزاف ص الزواجر )٦( الارى>.ا/بام(ا محح )٥( 
 )V( (؟١  ٥٧ا5ي)ح/ الصلى المدى حاشا



^ئفثت——>_x♦بمقٌ
ترجيحعلى الدالة الأدلة أعفلم )من ! ١( ٢ 0 ٠ )ت الشوكاني ريال —  ١١

ذلك(على الإجماع قام قد أنه من روي ما التحليل أحاديث 
الشربيمنع والذهب الفضة أن يخفى رلأ الشقيش وقال -  ١٢

والحريرالذهب لبى يجوز أنه أيضا يخفى ولا مهللقا، آنيتهما فى 
النعوصىلكثرة فيه؛ حلاف لا مما وهدا للرجال. ؤيمع اء للم

علىلمين المؤإحماع .، المبي عن به المصرحة الصحيحة 
منؤإجماع الصريحة، يالصوص محجوج فهو شد ومن ذلك، 

أبىبن سعيد حديث عن وقال ، ذلك( على لمين المْبن يه يعتد 
فرصنا)ولو ت للنساء والذهب الحرير إباحة في موسى أبى عن هند 
بأحاديثمعتقد مرمحل لأنه حجة؛ فالحال_يث منه مع يلم أنه 

■لمين( المويإجماع ■ ٠ * كثيرة 
لسجواز على الإجماع واحد غير )ونقل باز)ت"؛إ؛(ت ابن وقال -  ١٢٠

الذهب(را،.المرأة 
ونوئشالأسدلألبالإح٠Lاع:

يمكنلا مما بالضرورة الدين في المعلوم غير على الإجماع ن أ— 
الإجماعادعى )من أحمدت قال ولهذا وقوط،، عن فضلا تصوره 

اختلفوا(.الناس لعل كاذب، فهو 

الماءلس حل في الجلي ■القول راض ربها اكوكاني)ا'/خيأآ؛(، يتاوى س الرباني القح )١( 
•للحلي' 

اواض)أ/أهم.١^ )٣( (. ٣٠•)T/ اuن أضواء )٢( 
ذارىاينباز)ا-/ا<أ-ا(.)٤( 
 )o( انىJالأ UJ_ أحكامفي فوله ذلك ؤيوكد به، الاحتجاج سكر ولا الإجماع، هذا مثل صحة

لأ،رين:وذلك المذكور، الاجماع س من كسر شالث، في )ولكني ص)ما(: انمام 
الدينمن عدت التي الماثل غير في تحققه يمكن لا الأصولي بالض الاحماع ان الأول؛ 

'■في والشوكاني الأحكام( )اصرل في حرم كابن الفحول، الملماء ذلك حقق كما بالضرورة، 



سنةحلاف على صحيح إجماع يوحد أن يمكن فلا به، نلم ولو ~
الحديثكان فلو مسألتنا؛ في كما صحح نامخ وحول دون صحيحة، 

لكانناسخه، نعلم ولم منسوخ، وأنه تركه على مجمع أنه ادعي الذي 
باطل.وهذا يحفظ، ولم صاع قد عليه اتفقوا الوي ناسخه 

أبوهريرةت المسألة قي حالف، فقد منفوض، المقول الإجماع إن م ث— 
عليلئحأحشى إني الاهبإ تلبي )لا لابنته! قال أنه عنه صح كما 

ذكرأن بعد فإنه المسألة، هده في الخلاف البغوي وحكى اللهب،(، 
)وكرهقال! الأكثرين عند به وتحليهن للنساء، اكه_ا حاتم إباحة 
ؤيحتمللفح، الاصطلاح في التحريم كراهة وهي قوم(، ذللث، 

)إنلابنته! قال حين عبدالعزيز بن عمر قول من أيضا التحريم 
.أذنيلث،...( فى الجمرتين هاتين تجعلى أن امتهلعت، 

المتاقشة!هاوْ عن الجواب، ؤيمكن 

بتمامه،إيراد0 يحن عنه، الجواب فقبل أحمد؛ الإمام قول ما أ~ 
يدعىما يقول! أبى )سمعت، ! عبدافه قال فقد سياقه، ومعرفة 
كذب؛فهو جماع الا ادعى من الكذب، هذا الإجماع فيه الرجل 

ولكنوالأصم، المرئي، بثر دعوى هدا اختلفوا، قد الناس لخل 
فيقول!إليه، ينته ولم ذللث،، يبلغه لم أو يختلفون، الناس يعلم لا 
احتلفوا(لأ،.الماس يعلم لا 

إلىأثار ر؛د وغيرهم، الفقه( )أصول كتابه حلاف؛ي الوهاب ير والأستاذ الفحول( إرشاد ) =
عبدابنه عنه ورواها — الاجماع آدض من عالي الرد المشهورة،ي كلمته ني أحمد الامحام ذلك 
فيها،الإجماع نقلوا الض المائل محن كثيرأ سرت أش الثاني: )المائل(. ني أحمد بن اه 

معروفا!(.فيها الخلاف فوجدت 
كلامه.من ملخصة تائ من ض وحميع ص)هّ"اأ-ا-إأ(، الزفاف أداب انظر: )١( 
ص)حمآل-هملل(ّمداه ابه برواة أحمد الإفء ائل م)٢( 



-محة
٩

فيذلك على ونحى يالإحماع يحتج أحمد الإمام إن أولا! يقال ف— 
يجبعليها، مقطؤع حجة )الإجماع أبويعلى! القاصي قال ائل، م

علىالأمه تجتمع أن يجوز ولا مخالخته، وتحرم إليها، المصير 
ابنالوفاء أبو وقال ، ( هدا على ~ةقف<~ أحمد نص وقد الخهلأ، 

حكمعلى الفقهاء اتفق فإذا بها، مقهلؤع حجة لإجماع روا إ عقيل 
صاحبناعليه نص متبعة، قعلعية ودلالة معصومة حجة كانت حادثة، 

حسلابن أحمد 

عيدالله،رواية في كما الإجماع لدعوى الإمام تكذيب أما و— 
أنللرجل يجوز "كيف قال: أنه عنه، المروذي نقل روكدللث، 

قال:لو فاتهمهم، أجمعوا يقولون: سمعتهم إذا أجمعوا؟! يقول: 
أنهعته: ءلاو_، أبو نقل وكيلك ، جاز" مخالفا لهم أعلم لم إني 

ال• يقول ولكن مجمعون، الناس أن علمه ما كدب، "هذا قال: 
نقلوكذلك الناس" إجماع قوله: س أحسن فهو اختلافا، فيه أعلم 

الناسلعل الإجماع، يدعي أن لأحد ينبغي "لا الحاريث،: أبو 
وليسالإجماع، صحة منع قد أنه الكلام هذا وظاهر ، " احتلفوا

يكونأن نحو الونع، طريق على هذا قال ؤإنما ظاهره، على ذلك 
معرفةله ليس من حق في هذا قال أو يبلغه، لم حلاف هناك 

عبدرواية في الإجماع بصحة القول أطلق قد لأنه لف؛ البخلاف 
الحارث(وأبي اممه 

المن حق في به أراد أحمد )كالم الكلوذاني: الخطاب أبو ال ق— 
إذاالمذاهب، عن بالاستخبار له عناية ولا الناس، بأقوال له معرفة 

•٤ الث)ه/ أصول في الواضح )٢(  XM>W'OA/i)العدة )١( 
(.١٠٦٠بمو)أ/لأيي العدة )٣( 



۴٨٦١

الولع؛وجه على ذلك قال أو والأصم. كبشر كذب فهو ذلك قال 
أحنفهو اختلافا، فيه أعلم لا طالب! أبي رواية في قال ولهذا 

هذهناولنا )ؤإنما I عنيل ابن قال ، الناس( إجماع ت قوله من 
مواصع(عدة في الإجماع حقق قد لأنه الرواية؛ 

فيماجاء لإجماع، يا أحمد فيها احتج التي المواصع من و~ 
منيخنج لم احتلموا إذا المحابة رفي ت الحارث وأبي عبداش 

أحمد[أقاوولهم؟]قال س يخرج أن له أجمعوا، إن أرأيت أقاؤيلهم، 
أقاؤيلمن يخرج أن ينبغي لا البلع، أهل قول حثسث،، قول هذا 

تله قيل أحمد، )سمعت، داود! أبو وقال ،، احتالفوا(أ إذا الصحابة 
منمخموص الإمام حلف يصي الكتاب فاتحة قراءة قال! فلأنا إن 

عمنت فمال ؛•٢[، ثمحوهبم]الأءناف: آنشنوأ آلمنآائ نيث ^٧^١ قوله; 
روايةوفي ،، الصلأة(ر في الأية هذه أن الناس أجمع ا هذا؟ يقول 

إلىعرفة يوم غداة من التكبير في )أذهب قال! ثواب، بن الحس 
بالإجماع،قال! تذهب؟ شيء أي إلى له؛ فقيل التشريق، أيام آخر 

وقد، عباس( بن اش وعبد عود، مبن اللمه وعبد وعلى، عمر، 
الاّم.نجاسة في أحمد عن النقل سبق 

إجماعدعوى أحمد أنكره )الذي و بالإجماع، يحتج هو ف— 
القرونيعد أو التابعين، ويحل بعدهم أو الصحابة، بحد المخالخين 

<٢٤٩-٢٤٨/٣اسدسوذانى)١( 
الواصح)ه/أ«ا(.٢( 
ص)ه\"ا(.المودة الميد)"\/ا<؛آ(، اسنىأصولالش)أ/ه0«ا(، ٣( 
ص)ل؛(.داود أبى برواية أحمد الإمام ائل م ٢٤
ف٢٩٢/٢اJغنى)ني ونحوم ص)ا"ا'ا(، المودة ١(، • ٦١)؛/ الئض أمحول قي اس ه( 

والمدع)آ/؛هاد



بعديإجملع احتجاج كلامه في يوحد يكاد ولا المحمودة، الثلاثة 
دعوىعن نهي منه هذا الثلاثة...تم القرون بعد أو التابعين عصر 

إجماعأو كوني الكالإجماع وهو النهلقي، العام الإجماع 
كالمريسىالمتكلمين فقهاء بالمحاق...ؤإنما علم غير من الجمهور 
ومالكحنيفة أبي قول إلا يعرفون ولا الإجماع يدعون والأصم 
والتابعين(الصحابة أقوال يعلمون ولا ونحوهما 

يشهرونالذين المبتدعة، بعض كلامه سياق في أحمد ذكر قد و~ 
إجماعاتهممثل على أحمد فرد السنن، مقابل في الإجماع محيض 
أنه أحمد الإمام )يعني تيمية: ابن قال يدعونها، التي 

والاثاربالسنن ناظرتهم إذا الكلام أهل من الفقه في المتكلمين 
ذلكيخالف الذي القول وذلك الإجماع، حلاف هذا ) قالوا

مثلا،الكوفة وفقهاء المدينة فقهاء عن إلا يحففلونه لا الحديث 
علىواجترائهم العلماء، بأقاؤيل معرفتهم قلة من الإجماع فيدعون 

؛الآراء(لأ،.١^٠ رد 

ولآكنالإجماع، وجود استبعاد بهذا مراده )وليي ت القيم ابن ال ق— 
الصحيحةنة العليهم يرد كان بمن بلوا الحديث وأئمة أحمد 

الدعوىهده أن وأحمد الشافعي فبين حالفها، على الماس باجماع 
اللهرسول )ونصومن ، بمنلهاآ ألمن رح يمحور لا وأنه كذبإ، 

عليهايقلأموا أن من الحد.يث، أنهة وسائر أحمد الإمام عند أجل 
لمعطلتااغ حمولو الحلم؛المخالف، عدم مضمونه إجماع توهم 

يقدمأن مسالة حكم في مخالفا يعلم لم من لكل ومحاغ المصّوص، 

(.٢٨٧الخاويالكمى)آ/)٢( المودةص)أ"ا'ا(. )١( 
(.٢١٦ص)المرمملة الصواعق عخمر )٣( 



——بمتسآه

أحمدالإمام أنكره الذي هو فهدا النصوص؛ على يالمخالف جهله 
استبعادأنه الناس بعضن يقلنه ما لا الإجماع، دعوى من والئافعي 
لوجوده(

حزمابن اشترامحل على تيمية ابن تعليق الصلاة، كتايح في سق ند و~ 
فقالالمخالف، بعدم العالم اشتراط في وتثديده للاجماع، اليقين 

يعلمأنه بمعتى الخفية الأمور في الإجماع ادعى فمن ر نقده.' في 
أنكرالذين وهؤلاء علم، به له ليس ما قفا فقد المانع، عدم 

العلمعدم بمعنى بالإجماع احتج من وأما أحمد، الإمام عليهم 
كانواالذي الإجماع هو وهذا الأئمة، سبيل اتبع فقد بالخانع، 

ائل(لالمهذه مثل في به يحتجون 
الصحةويدعي المسائل من يفرض بما نعبأ )ولا ت تيمية ابن قال و~ 

ذلكونائل ذلك، في حلاف، لا أن بدعوى أو التهويل، بمجرد فيها 
وليسفيها، الخلاف نفي عن قفلا بالصحة فيها قال أحدأ يعلم لا 

هذهمثل وفي فيها• المخالف، يعذر لا التي الجليان، من فيها الحكم 
هذهفإنما كاذبح، فهو الإجماع ادعى من أحمل•، الإمام قال ائل الم

؛ذللئا(لنن اليبطلوا أن يريدون علية وابن بشر دعوى 
نفيمن والتحذير الويع، استخال.ام على الحث، أحمدت كلام في ف~ 

فدالتي الأمور في بالإجماع الجزم أو علمه، قمر ممن الخلاف، 
ابنكلام على الشاطئ وعلق الإجماع، وقوع نفي فته وليس تخفى، 

لمعنىإرشاد الكلام هذا رفقي أحمدت كلام توجيه في الأخير تيمية 
أهلمن أحد عن شرعي حكم ينقل أن يبني لا وأنه فيه، نحن ما 

الإجماعنقد.راتب )٢( • ٢٢٤المرنمن)ا/أعلام )١( 
اكاوىالكبرى)ا'/\/'ا(.)٣( 



فإياكماش، حكم عن مخبر لأنه والتثبت؛ نحققه بعد إلا العلم 
المات(أاا.إلى الواضح الهلريق عن الخروج مفلنة فإنه أ والتاهل 

معلفظه وبجمع الحنا؛الة، أصحابه بفهم أحمد كلام هو هدا ف~ 
واستدلالهمالكثيرة الحنابلة بتهلبيقات ذلك إلى أصف تهلبيمه، 

كلامفهم في أبعد من هناك لكن له، نكير دون كبهم في بالإجماع 
وفهمبفعله شرحها دون ظاهرها على عبارته وأجرى أحمد، 

حهةعلى هذا فال ؤإنما I أصحابه )قال I الزركني قال أصحابه، 
حقفي هدا قال أو سلغه، لم حلاف هناك يكون أن لجواز الولع؛ 

القولأطلق قد أحمد لأن السالم،؛ بخلاف معرفة له ليس من 
علىالذلاهري حزم ابن وأجرام كثيرة، مواصع في الإجماع بصحة 

والألماني,،، الثوكا٧ ؛ذلاهرها ونمك قلتؤ! ظاهره(، 
هريرة،أبا أن عبدالرزاق، أحرجه فقد ؛ رجهئأ، هريرة أبي أثر أما و~ 

حثعليك أحاف فإني اللم_،، ى تلب)لا I لابنته يقول كان 
محتملهو بل الذهب، تحريم في صريح غير وهو اللهب،(لص، 

لتلافيها، التنعم عدم في ورغبته الدنيا، من هريرة أبي كخفق، 
أنذللث، يؤكد ذللن،، على يده تحت، ومن أهله وتعويد عنه، تال 

هالك،هريرة، أبا اريا ت فال أنه س نبي العن روى اهريرة أب

الحابمت(.بض )ن1ل تال: ؤإنما يب ابن يمم ونم (، ٢٧٤)آ/ الاصام )١( 
يرالسابقان الرواة س )والعجب، •آاآ-اآاآ(: الشركاني)؛،/ ناوي س الرباني اكح في )٢( 

القولعنه صح وتد قطعية، حجة الكوني الإجماع بان القائلين من وجعله حنبل، بن أحمد 
نهوالإجماع وجود ادعى من نال؛ أنه عنه وروي عادة، الإجماع بمطلق العلم بامتناع 

وأسيأني،مسألتنا في لإجماع با اصتدل ممن فالشولكتي فائدة وهنا كاذب(انتهى، 
معمرطريق من ، ( ١ والمصف)ممهه الملحق راشد بن معمر جامع في كما عبدالرزاق أحرجه )٣( 

تال(، ٣٨١\إ والها؛ة)ا البداية في كير ابن هال به، هريرة أبي عن سمرين ابن عن أيوب عن 
هريرة(.أبي عن صحح )هدا ! ( ٦٢٩السر)أ/في الدهيي 



—-بخْآعظ-
حثا-ران: ثلاث - وذ\ وهكذا هكذا تال من إلا الكثرون، 

وحاءءم«لا،، ما وتليل -، يديه وين اره برعن يمينه عن يكفيه 
هكذانال من إلا النار في )المكثرون ت مونونا هريرة أبي عن 

وعنسه وعن حلفه ومجن يديه بين من بكفيه وأثار وهكذا، 
فييأبه لا هريرة أبو فكان ، هم( مجا وقليل ت نال ثم شماله، 

الشالخايم هدْ من سام »آلأ له: تال الص. إن حتى الدنيا 
عالمكمما تعلمني أن أسألك فقال: أصحابك؟اا آلني ي

ألزمكينا، مامرأ )كنت، الصحيحين؛ وني ،، افبم>->الحدسث،ل
الصفقيشغلهم المهاحرون وكان بطني، ملء على ه اف رمرل 

رأموالهم(ل على القيام يشغلهم الأنصار وكانت، بالأسواق، 
ماروي).تع، هريرة أبي عند الزهد ذلك تؤكد التي -؛هر ١٠٠١١من و~ 

الماوينة،أهل من أناس تلقاْ الحج، يرين- معاؤية ندم لما أنه من 
)ممحال: المؤبن؟ أمر فض ترثب، ألا لأيي،ريرة: محل 

إسحاق،ايي ص معمر، اخبرنا الرزاق، مد حادثنا ءلُيق من لغير•، احعد)ْه'ه( أخرجه ، ١١
٠ْ(:المأبمع)\/ »ي \دتذوي تال صحيح، وإساد0 به، مريرة أبي ين نياد، بن كميل مر 

همالمكثرين •؛إن بمقل: ه ذر ا؛ي حديث من انمممن م ومر أتٍاث،(، تئاي، )ورجاله 
وهلووراء،، يعيه وين وشاله سبثه د4 قتئح حيرا، اة امطا، من إلا اكا،ة، يوم المقلون 

■تحرا•■محه 
ثممه، الأصم بن يزيد حانتا جعفر، جدتنا كثير، *ريق من ( ٩٩٦١الزهد في أحمد أخرجه ( ٢١

ضنتا.ُإلأ اذيه إلى يإصبب وأشار مريرة، أ؛ي من سمعته أكن لم إن بزيد؛ تال 
(،^^AY-T-ارخ ني اكر صابن >يقه ومن ( ٣٨١>ا/ الحب في ابونعيم أخرجه ( ٣١

بكرأبو ثنا المشي، بن محمد ثنا ،وءود، بن ممسي بن العين ثنا ملي، بن محمد حدثتا 
به،مرير؛ أبي كن مند، أبي بن صعيد سمعت تال؛ يحيى، أبي بن اه ب ثنا الحنفي، 
نالإسادالمقرئ بكر أبو محاصم بن محلي بن إبراهيم بن محمل مو كان إن علي بن ومحمل• 
والدمأن >ع حنبل بن أحمد اشتهر؛،ذلك كما' حادْ إلى الشخص ب م يتجوز وتل■ صحيح، 
محمد.

ام)أ^آ(.وّالخارى)لهمم>(، أخرجه ( ٤١



——ءءهز0.
)هذهوقوله! اغ(أا،، على محامنا فيه أكون لا مركا أركب أن أكره 

الثهوات)يعتي ت كثير ابن قال وآحرتكم(أآ،، دنياكم مهلكة الكناسة 
/وأكلونه(ل وما 

مضىقرائن وليلك منه، زهد ذلك، فان معنا، الذي الأثر ذللن، من و~ 
له:ؤالت اينته أن رواية في جاء فقد أوصح، سيأتي دما بعضها، 

فقال:الذمس،، يحاليلأ، لا أباك إن يقلن! يعيرنني، الجواري رإن 
اللهب،(ل؛،،حر علي يخشي الذهب يحليني لا أبي إن لهن؛ قولي 

انتشرالذي للحرام هن لبالمساء على لأناكر عنده كان فلو 
يلبسه.لم من ء؛رن حتى بينهن 

إنيالمذهب، نلبسى لا بنية )يا قال! أنه أحرى رواية ض حاء و~ 
عليكأحشى إني الحرير نكي دلا اللهب، عليك أحنى 

منعهعلى يدل مما أيما، الحرير من ابنته يمنع فهاهو ، الحريقا 
المرء.عنه يسال الذي المعيم من وتقللأ تزهدأ ذك 

تحريمإلى يذفب كان )وكأنه الذهبي: ماقاله الاحتمالأُت، من و~ 
لبسش تختال كان إذا المرأة أن أو أيضا، اء المعلى الذهب 

ييأحمد طريقه رمن '٢(، الأمالي)•ني الرزاق رعد الزهد)أ/ه(، في المارك ابن أحرجه )١( 
بنريص ت ابرحاتم نال انقطاع، رمه به، كبر أبي بن يحص عن الأوذاعي عن الزهد)هخ؟( 

ييكما منه( مع يولم رؤية رآْ فانه أنا إلا هؤ النبي أصحاب محن أحدأ يدرك لم كير أبي 
ص)بمه\(.التحصيل جا*ع وانظر؛ (، ٢٤ص)؛لأبنه المراميل 

عنشعبة، طريق من ييالثع_ا)ه'آ•١( والبيهقي (، ٣٨٠الحلية)ا/في أبونعيم أحرجه )٢( 
بإستاده.ولابامى هريرة، أبا ممعتؤ قال،؛ الريح، ايي عن سماك، 

اودايةواوهاية)اا/آ\ّ"آ(.)٣( 
(.٣٨١اودايةوالهاية)ا\/وانظر: (، ٣٦٩تارخدثق)بأ/ماكرش ابن أحرجه )٤( 
يس(.في أحمد أحرجه )٥( 



ونال، خيلاء( ثوبه حر فيمن كما يحرم، فإنه وتمخر، الذهب 
مايدلالبلاء" "سير عن المقدمة أول قي )نقاكا الأنصاري: إسماعيل 

الماء(على الذهب تحريمه في نصا ليس هريرة أبي قول أن على 
الذهبمن ابنته لمنعه احللاق فيها الروايات فجمح ماكان ما أيا و~ 

بالحلقيقيدْ بل الألماني، به يقول لا وهذا بالحالق، تقييد دون 
ذلك.في سلف له وليم 

علىكادمه في ازكراهية وحمل قوم( ذللث، )كره البغوي: قول أما و— 
الماسألف وقد الدنيا على حرج فالغوي به، ينم فلا التحريم؛ 

فيكتاب وللبغوي الاصهللاحات، واستمرت الفقه، أصول فى 
وعلى، الشافعي" الإمام فقه في 'المهذيب اسمه المذهبي الفقه 
وسقأباهريرة، إلا القوم من يذكر لم فانه للتحريم، إرادته فرض 

التحريم•في همرصريح وأنه رأيه عن الجواب 
هوا وهل. للل-هب، ذكر فيه فليس ءبا.المزيز؛ بن عمر أثر أما و~ 

ولؤلؤْابنته إليه ربعثت المهاجر: بن عمرو قال عنه، المنقول 
فيأجعلها حتى لها بأحت إلي تبعث أن رأيث إن له: وقاك 
تجعليأن امتهلعت إن لها: قال ثم بجمرتين، إليها فأرسل أذني؟ 
انتهىلها( بأحن، إليك ]بعثت[ أذنيك، في الجمرتين هاتين 

الذياكحمق الكتاب)'ا/آأا"-'اأآا■( حاب م حاء وند ■(، IT'\/Tالملأ،)أعلام سر )١( 
والفخرالخيلاء لدغ أو الوؤع سبيل عر محمول هذا )وتوله الأرنووط• شعيب عليه أشرف 

مطلقابالذهب الماء تحلي جوان عر الألبانى***الإجماع الدين ناصر الشخ ذلك*.'ورد غير أو 
حرمةهريرة أبى تول مجن المفهوم لأن المنوط؛ غاية ني متهافت رد هذا هريرة أبي بقول 

محلقهو ما ين التفرقة ناصر الشيخ يرى بينما محلق، غير أو محلقا مطلقا الماء عر الذهب 
فيباح(.محلق، غير هو وما فيحرم، 

ص)س)١( للماء،حاتج الحلق بالذهب المحلى إباحة )٢( 
صى)مما(.عبدالحكم لاين عبدالعزيز بن عمر سيرة )٣، 



ص:
٩

هييم تكلف، فيه المذهب Jالالولؤ وتأؤيله اللؤلؤ، هو المدكور ف— 
الألبانيرأي على حائزة وهذه ، محنقة ولست، الأذن في يجعل 

وورعهعمر زهد على محمول هذا إن ثم خالصا، ذهبا كانت، وإن 
وأبتائه.ه نفهع 

أنهالفرظي كعب بن محمد عن ه نفالمصدر في ماجاء ذلك ؤكد ي~ 
عليهن،فيسلم بناته على يدخل ئم العتمة، يصلي عمر )كان 

أفواههنعلى أيديهن وصعن نه أحفلما ليلة ذات، عليهن فدخل 
يكنلم إنه قالت، شأنهن ما للحاصنة: فقال الباب، تبادرن ثم 

منذللئ، تشم أن فكرهن وبصل، عدس إلا يتعيشته ثيء عندهن 
تعشينأن ينقعكن ما بناتي يا لهن: محال ثم عمر، فإكى أفواههن، 
أصواتهنعلت حتى فإكين قال: ازر، إلى ويْر؛اككن الألوان، 

انصرف(ثم 

والذهبالحرير إباحة )في مفلح: ابن قول الألباني يذكره لم مما و— 
فهمهريرة أبي أثر ذكر ثم ،، إحماءا(ر لا الجمهور عند اء للت

مبارل)وروى نصه• وهذا للحسن ايرا وذكر عنه، ١لجوالب ومحبق 
عننقله قد وأظنه ، للنساء( الن،م_، كره أنه الحسن عن فضالة بن 

هومبارك عن وكثع طريق )ومن ت قال حيث المحلى في حزم ابن 
هذهأهل واحتج للنساء، اللم_< كره أنه الحسن: عن فضالة، ابن 

-يعنيقال: اممه. رسول أن الحسن طريق من بخبر المقالة 
المرسل وهذا والزعفران؛' الذم، الأحمران ررأهلكهن — الناء 

هه(لحجة 

 )١( ^١UI _ .)ْ٢( ص)أ( الثرمت الأداب/n٤٩٧.)
(.٢٤• الآىر)بم/المش )،(الأبق. الرجع )٣( 



ِتم^٦٩ في  etjVlالثالث: اممصل ظمحئؤَ 
أربعةفي المحلى في حزم ابن ذكرها الحسن عن الطريق هدم و- 

أنهافالظاهر يحث وبعد غيره، عند متونها على أقف لم مواصع 
يصلولم المطبؤع، الزهد كتاب من وليس وكح مصنف من منقولة 

أحمدثبن عبدافه قال مشهورأ مصنفا كان وقد إلينا، المصنف، 
عنالمصنف، في وكيع به حدثنا حديثه! في أبي )قال 

)وكتعالعزوث هدا حاء رجم-، لابن الباري فتح وفي ، سفيان...(أ 
حجرلأبن الماري فح وفي موصعا، حمين من أكثر في كتابه( في 

ابنقول أما مواصع، ستة في مصنفه( في )وك؛ع العزوت هذا جاء 
حدأ.فكثير وكيع( ؤلريق )ومن : حزم 

عنمفلح وابن حزم ابن ذكره الذي فالإسناد حال، كل على و- 
وقل،؛العنعنة، هكن،ا الحس عن شالة بن مبارك يرؤيه الحز 

إلاروايته من يقبل فلا ، والتسوية الكثير ؛التادايس مبارك وصف، 
قالفاذا كثيرأ، )يل،لس I زرعة أبو قال بالتحل>ينا، فيه ماصزح 

إلاشيئا منه أقبل )ولم اإقءلانت يحيى وقال آ، ثقة(ر فهو حدثنا 

يمصتفاتعليكم يقول! حنبل، ين أحمد )ممعن الطوسي' تمتم وقال (، ٢٢)ه/ أحمد ند م)١( 
دغدادرها/ب؛ا"(.تايخ ش كما الجراح( بن وكيع 

أمادأالتدليس، مشهور وهو وي(، ؤييدلس )صدوق ص)؟اه(أ التقريب في الحافظ قال )٢( 
يرويهالثقة وذلكأ ثقة، سخ عن حديثا يروي أن )وصورته التسوية فان بها، يشتهر فلم السوية 

فيالذي فيقهل الأول، الثقة من الحديث صسمع الذي المدلس فيأتي ثقة، عن صعيف عن 
كلهالإستاد، فيستوي محتمل، يلفظ الثاني، الثقة عن الثقة شيخه عن الحديث، ؤيجعل السند، 
غيالسيوطي قال (، ٢٤٢التمرة)ا/ في العراقي قال كما التدليس( أقسام شر وهذا ثقات. 

بالتدليس،معروفا يكون لا قد الأول الثقة لأن أقسامه؛ شر )وهو \كو_ب)\/لأ0ب0ى: 
وفيهبالصحة، له فيحكم آحر ثقة عن رواْ ئد التسوية، بعد كدللث، ند العلى الواقف ؤيجده 
حولهفيقولون تجويدا، يسمونه الوليد...والقدماء بن بقية ذللئ، بفعل اشتهر وممن شدير، غرور 
غيرهم(.وطف الأحوال، من فيه من ذكر أي فلأن، 

فذكرْ.ضالة( بن مارك عن أبوزرعة )مثل (: ٣٣٩واسليل)ا>/الجرح في حاتم أبي ابن تال )٣( 



نتتبع)كنا مهدي: بن عبدالرحمن وقال ،، حدثنا(أفيه: يقول شيئا 
وسئل،، الحن(لحدننا فيه يقول ما فضالة بن مبارك حديث من 

فقال:الربيع؟ أو إليك أحب فضالة بن )مبارك أحمد: الإمام 
كانلأنه الرحمن؛ عبد الحن...وتركه ّسممت ئال: إذا بارك 
وقالالحز، فال الماس، من يأخذها للحن، أثاؤيل يروي 
عنيل.لس كان )مبارك أحمد: وقال ،، فتركه(ر ز، الح

ثديغ.ففالة ين ارك مب)كان أبوئاود: وقال ، الحس( 
ثبن،(رْ،بفهو ثنا مبارك: قال اكلليسه..إذا 

فيكمّا مبارك؛الحديث، فيه يمرح لم فيما الأكابر قول هذا ف~ 
ليسبه ماتفزد فان ؛التحديث؛ فيه ماصنح أما معنا، التي الرواية 

كثيرلتن فضالة بن مبارك ) المارقهلني: قال ولا؛ مطلقا، بمقبول 
لكنهالثقامنن، فى حبان ابن ذكره وقد ،، يعتبر؛ه(ربمري، الخطأ، 

(.١٨٧الكمال)؟"؛/تهدب بغداد)ها/ا'ي؛(، تاريخ )١( 
سمعتمحعيد، بن عثمأن حدثنا محمJينعالي، )•حدسات ٢( ٤ الكامل)م/ في عدي ابن ئال )٢( 

ندكر0.مهدي( بن الرحمن عبد سمحت ت يقول حماد ين نعتم 
قال:أبي، حدشا قال: داود بن الخضر )وحدش (: ٢٢٤الكسر)؛/ الصفاء في العمالي قال )٣( 

فيإلا يحث يعد عليه أقف لم مشكل؛ أبي( )حدثني : هناوقوله فيكره، اش( عيد لأبي قلت 
ابنمحمد بن أحمد عن كثيرة مواصع في العقيلي عنه يروي داود ين والخضر الموصع، هدا 

فيهكذا )أيي( وقوله: الدارقطني، ذكرها العلل في معروفة رواية وهم، أحمد، الإمام تلميذ هانئ 
حمديبتحقيق التي الطبعة في وكيلك القلعجي، بتحقيق الضعفاء من أعتمده الذي المْلوع 
حشوعلله، الرحال في أحمد الإمام أقوال موسوعة وفي اوي، المرٌبتحقيق، والتي، السلفي، 

وبها:محيقة، نسخة على اعتمدوا وقد ( ٤٢العقيلي)؛/ لضعفاء التأصيل دار طعة على وقمت، 
إنماالخضر، والد يكون ومن حطا، أيي، )في"خل" الخاشية: وفي محمد(، بن أحمد )حدئنا 

متكررة(.الكتاب في أحمد عن عته الخضر ورواية الأثرم، بكر أبو هانئ بن محمد بن أحمد هو 
أحمدص)ا/آمأ(.داودللإمام أبي سؤالان )٤( 
الآحريص)اخأ(.محي أبي مزالان )٥( 
اورقاتيىلدابجص)؛1(.مزالان )٦( 



٨٧١*
يخطئ()ولكن قال! 

لنردالتحريم، في صريحة غير فإنها الرواية، بون فرض على و- 
الأنصاري!إسماعيل قال هريرةخهئه، أبي أثر على ورد ما عليها 

منبنتيهما متعا أنهما البصري والحسن هريرة أبى عن )ولقل 
أووالكر، الخيلاء لدفع أو الوؤع، سبيل على إما مطلقا، الذهب 

بين؛التفرقة القول لف المن أحد عن ينقل ولم ذللت،، لغير 
الألباني(زعمه الذي المحلق وغير المحلق 

اتمحلق:الذصي، بتحريم القائلين أدلة الثانية: المسالة 

النساء!على المحلق الذهب تحريم على الألباني به استدل ما أبرز 
يحلقأن أحب رامن قال! ه اف رسول أن .،؛< هريرة أبي حديث —  ١

أنأحب ومن ذهب، من حلقة له فليجعل نار، من حلقة حبيبه 
أنأحب وهن ذهب، هن طوقا فليطوقه نار، من حلوقا حبيبه يهلوق 
عليكمولكن ذهب، من سوارأ فليسوره نار، من موارأ حبيبه ثور 

بهالأم.فالمبوا بالفضة 

(.O.Y/V)الثقات )١( 

ص)اه(.لكاء، المحلق بالذهب انملي إباحت )٢( 
بنالعزيز مد طريق من (، ٧٥٥٣)راو-هقي وأبوداود>ا-مأأ<، (، ٨٩١احمد)• أحرجه )٣( 

ولمبه، مريرة أبي، ءن رمحاش( أو ماس بن نانع ءن الراد، أسيد أبي بن أسد عن محمد، 
أسدعن أسلم بن نني بن تمدالرحمن طريق من ( ١٩٧١٨احمد)محي حاء وقد المهقي، يتعب 

جعلهومرة به، أبيه عن قتادة، أبي ابن عن أو أبيه، ءن موسى، ابي ابن عن أسيد أبي بن 
منولعله ٧(  ٢٩٦لأومهل) ا المعجم في كما سعد بن سهل ند ممن نيد بن عبدالرحمن 

تخريجتمرد0= على وممايدل يحتمل، لا وتفرده أسد، على الحديث مدار لكن اصطرايه، 
له،أبيه عن ئتادة أبى بن اش ب عن أسيد طريق من 'الأوسط' في للحديث الطبرانى 
الجراد•أسيد أبى بن أسيد عن الدارتهلنى تال وتد والأفراد، للغراب مقلة الأوسط والمعجم 

؛ني بحديثه يعتبر ؤإتما به، لايحتج أنه ؤيقمد ص)با(، البرتانى موالان به(. )يعتبر 



_يجء
٨٧٢

لاستدلال:ا وجه 

والمرأةالرجل يشمل وهو مفعول بمعنى )فعيل راحبيبه٠٠ ت قوله أن 
جاءوقد اللغة في معلوم وهدا قتيل، وامرأة قتيل رجل يقال• كما 
الأتيموسى أبى حديث في التأنيث بصيغة  ٠٠ارحبيبته ت رواية في 

رافه(ل شاء إن قريبا إليه الإثارة 

نينةمن هذا أن والمعروف الذهب من وار والالطوق ذكر )و 
اءالمإلحديث المراد فيكون الزمان! ذلك في الرجال لا المساء 
أور(لأ،.باب من والرجال أيضا، 

آخرهفي الفضة لإباحة الرجال؛ على الحديح، حمل يمح ولا 
استعماليحرمون )لأنهم الجمهور؛ به يقول مالأ وهذا مهللقا 
بالحديثرالمراد أن فتعين عليهم هبا الف، كتحريم الرجال على القفة 
الراد(ص.وبت، الساء 

ايضأ؛اصطراب الحديث إساد وفي والحاكم، حزيمة ابن له خرج وقد والمتابعات، لشواهد ا —
دمرةموس، أبي أو قتادة أبي إلى إمنادء غي ينلن، وءرة هريرة أبي حديثا من يجعله فمرة 
الطبرانيرواه بهم، لايعير بضعفاء علل شاهد وللحديث نتادة، أبي حديث من بأنه يجرم 

والكذب،رىلداود أبر )رماه المران سنان بن محمل طريق من ( ٥٨١)١ الكبير المعجم في 
يحيوقال الحديث، مكر الدارممي; )قال إدئيم ين إمحاق عن به(، ياص لا الد-ارنطني؛ 

أجمعواسمذوأ■' ابن )ذال أملم بن، نيد بن، همدالرحمن م، الحديث،(، يضع كداب  '■س بن 
الاعتدالميزان انفلر: به، ّعد بن هل معن حارم، أبي عن عفه( ضعلى 

الرحمنحبيب، بث، الحدصنف، وقد تؤ)آُ/هماا(• التهديتهن،س-، (، ١٨٤هتماه(،)ا/ )*ا/ 
ص)مه(،" وأحطاؤ٠ شذوذه "الألباني رصالته؛ في له الألباني إوباا-ت، على ورة الأعغلمي، 

الحديّثخ;هدا عن ص)"ا"اأآ( والزغانؤ الختلبة أداب كتايه ني مليم عبدالمنعم بن عمرو وقال 
والاصهلراب(.والجهالة، منكر، بمتن التمرد محن ت علة محن بأكثر مردود ند )ال

ص)*اآآآآ(.، الزفافآداب )١( 
الرجعالا؛و،ص)اّ(ل(ل(•)٢( 
ازيق.الرجع )٣( 



٣٢

الاستدلال!ونوقس 

أسيدأبى بن أسيد تقرئ هو صعقه وسب صعيف، الحلءيث أن ب~ 
عنهمنقل ما وغاية المعتبرين، المتقدمين مى أحد يويقه )لم البراد 

وفي'الثقات'(لا،، في حتان ابن وذكرْ به، نمر الدارقطني: قول 
منمنكر ماهو الحديث أول وفي صعقه، بيان الحديث تخريج 
نزولفيها التي الرواية هدْ مثل فيه لايمبل الحلق، الذهب تحريم 

الرتة•في 

تحريملف المن لهم الذي فمن الحديث، ثبوت فرض وعلى 
الهم،الحكم هذا الأمة فات وهل النساء، على الحنق الذهب 

الحكمهذا محهم حتى محرم، هو بما نساءهم تحلية على تتابعوا ثم 
فيفلنستحنمر هنا، به مايستدل كل رد في كاف هدا إ عصرنا؟ في 
كانوافما ضلالة، على تجتمع لا و. محمد )أمة ف مناقشة، كل 

الهدى،وهو المعتبر، والأمر المنة فهو ترك؛ أو فعل من عليه 
فهوالأولين لفح الحالف من فكل حطأ؛ أو صواب، إلا ثم وليس 

كاف(لى.وهذا حطأ، على 

دلالات،ولها محتملة فالأدلة سائغ، هتا الخلاف أن فرض على و~ 
الحديث،أول في التزهيد أن على يدل يالفضةا، راعليكم قوله! فان 

\سصم1'ى.ثرح في ألض ذض؛ )١( 
تول)كل (: ٢٩١)\م الفتاوى ني نتب ابن الشتخ تول وسق )V/ الموافقات )٢( 

الإمامقال كما حهلآ، يكون فإنه منهم، أحد إليه سمه ولم التقدمض، عن التأخر به تنفرد 
فيعبدالهادي ابن تلميده وقال إمام(، فيها للث، ليس مسالة في نتكلم أن إياك حنلت بن أحمد 

الملفعيد على يكن لم منة او أية في تأؤيل إحداث يجوز )ولا (: ٣١٨/١المتكئ)الصارم 
واهتدىعننه، وصالوا هذا في الحق جهلوا أنهم يتضمن هذا فإن للأمة، بينوْ ولا يرفره دلا 
ويناقضه(.تأؤيلهم يخالفج التأؤيل كان إذا فكيف المتأخر، المعترض هدا إليه 



VA،ي

محلاالغالب مخرج حرج إنما المحلق وذكر مطلقا، الذهب قي كان 
له.مفهوم 

يتفقووغ.لك الرجال، حق محي هو إنما م، للن• العام التحريم طا و~ 
ومعبالتدكير، راحبيله® قوله; هع العلماء، إجماع مع الحدينؤ هذا 

 Iيتوسعمحالا للرجال فيها يتومحع القفة فان بالفضة® ررعليكم محوله
لايختصاء يالنالتشبه لعلة الرجال على منها وماحرم الامح، في 

بالفضة.

فيقليل وهو للأصل مخالف، التانيث، على ®حبيبه® لمقل: حمل و~ 
فعيلأأن والقاعدة مفعول، بمعنى فعتل حجييا )لأن الاستعمال؛ 

يتبعلم بان أي الأسماء، استعمال استعمل إذا مفعول بمعنى 
ونطيحة..ؤأىتذبيحة، هذه نحو للمونثا، التاء لحقته موصوفه 
لمهنا كما الأسماء، استعمال يستعمل لم ؤإذا الخ، مذبوحة 

مجروحة،أي جريح، بامرأة مررت، فيقالI نادرآ، إلا التاء تلحقه 
المؤنث،به المراد كان لو إذ محبوبه؛ بمعتى للن.كر، هنا بيبه حذ 

علىإلا الحلبيث هوا في ا حبيب، ا يهللق فلا ، حبيبته" ت لقيل 
الشيخذكره النادر...فما على الحا>يث، حمل ينبغي ولا الذكر، 

يشغي(لا،،ما على فليس المرأة، يثمل "سه" أن من الأناني 
الحريرلاس ®حرم موس• أيي حديث من مامق مع متناسق وهذا 

الموصتجتمع وبذلك أمتي®، ذكور على والذم، 

منأقرب المغير على ®يحلق...يهلوق...سأور® ت دلالة إن م ث~ 
يالبسوالكبير غالبا، يلتس الأي هو لأنه الكبير؛ على دلالتها 

اوؤنقص)يأ؛-خآ(.ا;ظر:)٢( (. ٢٠٥-٢٠٤/٣٨ذ-محرةاض))١( 



—سهت٧٨ْء-
ؤينهىوالصيام بالملأة يؤمر كما للصبيان، مسونا فيكون ه، بتف

منالحويث،! معنى ؤياكون الامتثال، ليعتاد والفواحش الخمر عن 
الذهبلبس على فليعوده نار من بهلوق الصغير حبيبه تهلويق أحب 

كبرافى عنه يتفلث، أن عليه يصعب صغره في 

عبدعليه لحل فقد الفاروقاه، عمر عن ذللث، مايؤيد جاء قد و~ 
حرير،من قميص )وعليه إسماعيل، ابنه ومعه عوف بن الرحمن 

]بهما[اذهب وقال الفلبين، وفك القميص، فشق ذهب،، من وقلبان 
ولدهور يأن أحب ررمن الحدسث،: في روي وقد ،، أملث،(لإلى 

يهااعملوا الفضة ولكن ، ذهب، من وار بفليوره نار من بسوار 
الض.،عن بت لو )والحديث، ت نعيم أبو نال ، كيف 
التحليلهن أباح فقد الإناث فأما الأولاد، من الذكور به يعني 

الحرير(لمولبس بالذهب، 
فانالنساء، به المراد وأن الحديث بصحة التسليم فرض على و~ 

القولعلى زكاته لائزدي من حق في هذا إن أو منسوخ، ذللثؤ 

—٦٩(.صر0ه للأنصاري اء للنالمحالق بالذهب التحالي إباحت انظر•  ٢١)
نال؛القاصي[، بكرة أبي طريق من الآنار)"اخآآ(، معاني شرح ش الطحاوي أحرجه  ٢١٢)

نيالعيني وصححه صحيح، إستاد وهاإ-ا به، إبراهيم بن سعد عن شعبة، ننا قال؛ ومتإ، ثنا 
اللام-:ويكون القاف، -بضم تلب ممية وقلبان" " رقوله: : JUjالأفكار)"اا/همثآ(، نخب 
سوارأ،يمي القمة من )الملي، (: ١٧٣اللغة)ّاا/تهذيب، في الأزهري ونال السوار(، وهو 
منروالملب، (: ١٧/٥المقاييس)في فارس ابن وقال موار(، أيضا فهو الذمي، من كان ؤإن 

الخلة(.تنبيه؛قلي، وهو غيره- عليه يلوى لا واحدا قلبا كان ما الأموره؛ 
حازم،أبي عن أملم، بن نيد بن الرحمن ب ًريق س الأوسءل)ا"هأآب( في الطراني أحرجه )٣( 

التاريخفي البخاري قال نيد، بن عبدالرحمن لحال صحتفإ وهو مرفوعا، معد بن مهل عن 
ءبارالرحّمنوأن الطريق، هن.ا إلى الإثارة وسبق جدا(، علي )صنمه (؛ ٢٨٤الكبير)ه/

فيه.اصءلر>ب، 
(.٢٥٤الأونء)م/حلت )٤( 



^^أ؛ب؛ص@؟ص ٨٧١-وت 
مظنةلأنه به؛ وتمخر تظهر0 من حق في أو الحلي، زكاة بوحوب 

الثلاثةالاحتمالات من فيه بما الأخير الجواب وهدا الخيلاء، 
المسألة.في الألباني الشيخ يه استدل حدين، كل في وروده يمكن 

بتتجاءت ت قال اممه رسول مولى ثوبان ؛حديث، أيضا واسل-ل ~  ٢
هاف رمول ،...فجعل iتخل يدها وفي و. الله رسول إلى هبيره 

تشكو، الله رسول بنت فامحلمة على فدخلت، ، يدها يفرب 

فيسلساله فاطمة فانتزعن، .، الله رسول بها صنع الذي إليها 
فدخل،، حزر أبو إلي أهداها هل-ه ت وقالت، ذيرِّإ، من عنقها 
أن، أيمكل فاطمة، لأيا ت فقال ين-ها في لة لواله ايثه رسول 
خرجثم نارا<، من سانسلة يدها وفي الله رسول ابنة الناس بقول 

واسترنفباعتها، السوق إلى يالسلسلة فاطمة فارمحلتؤ يقعن.، ولم 
الذيلله ^٠،• ١٠١فمالت بدللثؤ، لحينه فاعتمته، غائما... بثمنها 
اكار«رْ،.من فاطمة أنجى 

الفتح(.لها يقال ذهب، من )حواتيم أحمدت رواية في )١( 
منخواتيم يدك في اف يجعل أن أسرك ١٠ت لها يقول معه بعصيه يدها '' أحمد رواية في )٢، 

الضلة لالهذْ إلى )انظرى احمد: رواية وثى غهغ، على زوجها المحن: ;أيى المقصود )٣( 
ذهب(.•،ن ماللة يدها وش ت فال حن. أبو إر أهداها 

يزيتتها(كماحدعته تعد! باب مى ، ^^١ الدنيا زص يقالت غنْ، مضاؤع المعجمة الغين )بفم )٤( 
الغرور،)من ادي)ح/هها(ت النعش حاشيته في المندي وتال (، ٢١٠العض)حّآ/ ذخيرة في 

تعارواش بسببه، القبيح الأمر هدا في فضي مغرورة، بدلك فتصيري القول هدا يسرك أي• 
أطم(.

ربمايحيى)ثقة بن همام >يق من له، واللفغل والمسائي)،؛اه( (، ٢٢٣٩٨)أحمد أخرجه )٥( 
يحصعن أمحه عن دب ربما محشام)صدوق بن معاذ هلريق ومن كبر، أبي بن يحص عن وهم( 

حدثه،أسماءلالرحّي[ أيا أن حدثه، حد٥تأباصلأم[ أن سلام، بن نيئ حدتي I قال كثير أبي بن 
(٥١٤١الماتي) وأخرجه سبق، كما الأول فالوجه يحيى، عر فيه احتلم وتد به، ثوبان عن 
شرح=في الطحاوي طريقه ومن ١( واوطياكي)مخ• شميل، بن الممر طريق من 



الزناةفى امء الثالث: اممصل 

،!الحديث^ هذا من الاستدلال وجه 

ياطع)نص هبيرة ابنة يد وصربه فاطمة، لابنته . الّم، لوم في أن 
بهياالقرب تعقبه بدليل الخواتيم، أجل من كايتر الضرب أن على 

(٠٠انار؟ من خواتيم يدك في اف يجعل أن راأيسرك الثديين التهديد 

يخرجاه(،ولم الشيغن، شرط على )صحيح ت وقال ( ٤٧٢٥)والحاكم (، ٤٨١٢لمشكل) ا =
سلامأبي ءن ممر، أبي بن تحص ين الدستراثي هشام عن الكمى)آاهأ(، غي واليهقي 

أحرجهالثالث والوجه الثاني، الوجه هو وهذا به، ثوبان عن أسماء، أيي عن ممهلور، واسمه 
أساءأبي عن رجل، عن كشر، أبي بن يحص عن همدالرزاق)هةهها( برواية جامعه في معمر 

الثانيالوجه هو فارجحها الاصهلراب على حمل لم إن الرواية ومذْ ، به ثوبان عن الرحيي، 
هشامفإن يحيى؛ عن الدستواتي هشام عن شميل بن والنضر العليالسي أبوداود عليه اتفق الذي 
أحمد:زاد المدبمي، بن وعلي أحمد الإمام ذكر كما كثير أبي بن بمص في الناس أثبت 

المديني:ابن وزاد منه(، أثبت، أحد عن يروون الناس أرى مجا أحدا، عته تل لا )الدصتواتي 
الجرحفي كما حاتم أبو عنهما ذللئ، نقل بدلأ(، به ترد فلا يحنى عن هشام عن سمعت، )فإذا 

انفلر:سلام. أبي من يسمع لم بمحتى فإن منفهير الأرجح الوجه وهدا (، ٦٠لابنه)؟/ والتعديل 
المعرنةص)1ها(، وغيره المروذي برواية أحمد للإمام الرجال وعرفة العلل 

نئدعن بمحص رواية همه الأول والوجه ، ٢٢٤ص)• حاتم أبي لابن المراسل ، ٠٢١ واكاريحل٣/ 
المراسلفي كما منه، صبمع ند حاتم: أبو وفال شتتا، عنه يمع لم معين■ ابن تال سلام، بن 

وتال:والإيهام)م/خه( الوهم بيان في القعنان ابن بدللث، وأعنه (، ٢٤ص)ا حاتم أبي لابن 
ولعالهالأنقطاعط فيه مخوف ذلك مع ولكنه سلام، بن نيد حدتني فيه: يقول بمحيى أن )على 
يقول:أن الأكمل وكان سلام، بن نيد حدننا يقول: نجعل ملام، بن نقد إجازة كان 

أبيين يحص عن الذمي ثال، ،، ٣٧٨/٢)ليد: عن يحص رواية عن ص وانظر 'إجانة"٢، 
بننني عن وروايته الزهري، نظراء من حافغل عد*ل نفسه في )هو : ٤( ٠ ٣ ؛/ الميزان) في كثير 

نيالرؤياني أحرجها جيدة مجتايعة وللحديخ.، له(، وقع كتاب، من لأنها منقهلعة؛ ملام 
أبيعن تلأبة، أبي عن غفار، أبو نا سهل، نا بسار، بن محمد حدثنا تال: ندْ)بأأ( م

به-ثوبان عن ارجمي، أسماء أبي عن الأشعث، 
هذافي روي U أحسن من الحديث )هذا (: ٣٠١الآثار)آا/ذكل شرح في العلحاوي تال )١( 

نحمما ذكرنا ما نسخه يكون أن يحتمل قد أته غير التاء، على الذمب، لبس تحريم في الباب 
)هذا(: ص)٢٣المؤنق في المدوي مجصعلفى وتال الباب(، هذا في رؤيناه الذي عائشة حديثا 

فيماناصر الشخ أوقعت، التي الشبه أترى محن أهما هريرة أثي حديثؤ قبلهتيع"ي والدي الحديحا 
للنساء(.المحلق الذهب بتحريم القول س فيه وتع 

آدابالزئفص)امأ(.)٢( 



——><ه><
Iمنها بأمور الأسدلال ونوقش 

كثيرأبي ين يحيى حديث عن القطان ابن هال صعيف، الحديث ن أ— 
ثوبانلحديث وليس منقهلمة... إنها ت قالوا قد )والناس نيين عن 
بنزيد حدثني • فيه يقول يحيى أن على ذلك، غير عيب هذا 

نيدإجازة كان ولعله الانقطاع، فيه مخوف ذلك مع ولكنه سلام، 
أنالأكمل وكان سلام، بن نيد حدئنا يقول; فجعل سلام، بن 

.٢١١"(إجازة " يقول: 

والأمرأمورأ، تحتمل فدلالته ، الفلاهر وهو لبونه فرضر علؤر و~ 
شراءها،للمشتري وجوز للسلمة جوز؛يعها أنه فيه الواصح 

هبيرةابنة ليد صربه أما والاستعمال، التمالك، صحة مر فؤع وهذا 
٠— ؛للحبر ائير النترجم وقد ، احتمالالت، فله لفاطمة ولومه 

والذهب،(.المحلي إظهار في اء للن)الكراهية 

صرب،~ لام والالصلاة عليه — يكون أن )يمكن حزم: ابن ال ق~ 
لغيرأو إبرازه، لها يحل، لا ما ذراعيها عن أ؛رزرتإ لأنها يديها؛ 

به.أعلم ~ واللام الصلاة عليه ~ هو مما ذلك 

لةمحليدك دفي اف رمحول ابنة الناس يقول أن ®أيسرك قول؛ أما و~ 
الصلاةعليه — أنه سواه منه يمهم ليس الذي اللففل فظاهر نارا، من 
نصالممر لنقل فير ليس بيدها، إياها إمساكها أنكر إنما ~ لام وال

-لام والالصلاة عليه - أنه فيه وليس عليه، دليل ولا هذا، بغير 
فيه.سلث، لا هذا تمالكها، عن ولا لباسها عن، نهاها 

•٢(.١ الس)اا/ تهذيب ش له متزأ بمعناْ المم ابن ونقاله (، ٩٨٥والإيهام)ُال/الومم يان )١( 
رإطدئحس.■(، IYU_)ز ا-مجها اش للمتابمة )٢( 



ولكنتتزكها لم أنها علم ~ واللام الصلاة عليه ~ أته يمكن وقد ~
ًقبجاان :انزأ أك ه: قال كا الزكاة فيه تجب مما 

عنوبمدوث إمض ألثاتى آتود أمحاي نى 
ميزز بيقديا ولا وأكن—ه آلدهب يكزوى وآلنمت ألئؤ تكيز 

ذءتلجثثن ثاي ز ءثها نحس قم و ألب لمدام، تشرهم أش 
نا؛^؛ ١٥اخئاؤ •=كرنم ما هندا رثلثورظ يجربجم أ؛-ا'م4م يها 
[.Y-ori]ام;ة: ةك؛زدثه َكم 

أنهإلا - ها - يدها في الميالة كون أنم وجه لأي أعلم اف و- 
الصلاةعليه — أنه ت نصا فيه بل لها، لباسها تحريم أليتة فيه ليس 

بيعهاجوز لأنه فيه؛ سك لا يقينا مالكها لها أباح ~ لام وال
محراءهاءمنها لها للمرى وجور له، للل

البيقين نح فقد إنكارْ الخبر هذا في الذي باليد إمساكها أما و~ 
الزكاة~ وملم وأله عليه اض صلى ~ اف رسول لإيجاب فيه، شك 

بالذهبالذهب بح — لام والالصلاة عليه ~ ؤإباحته الذهب في 
فيالزكاة إيجاب أن في حلاف بوزن...ولا وزنا بمثل، مثلا 

لمالقيامة يوم إلى باق بمثل مثلا ؛الن.هب بيعهؤإباحة ازنهب 

~جبما ~ فاطمة بيع بلغه إذ — واللام الصلاة عليه — قوله أما و— 
أنقذالذي ف ءالحمل. فأعتقته غلاما بثمنها وابتياعها الذهب المململة 

رسولعن صح قل. أنه فهو فيه، سك لا فالJي التارا؛، من فاطمة 
عضوأمنها عضو بكل اف أعتق رقبة أعتق، ااس ~...قال ~ الله 
تعالىاف أن من يقين على فنحن بفرجه*، فرجه حتى المار من 

للغلام.بعتقها المار من أنقذها 



الما قفا فقد السلسلة ببيعها النار من أنميها إنما أنه ادعى ومن ~
ومابصحته، عنده برهان ولا عليه، له دليل لا ما وقال به، له عالم 

أكدبهو الذي بالفلن إلا دليل ولا نص، منه الخبر في ليس 
الحديث،.

أمعانثة صحيح...عن أثر الدم، حالي مى كراهة في حاء قد و~ 
وملموآله عليه الله صلى ~ اض رسول على قدمت، قالت، المؤمنين 

فصفيه ذم، من حاتم فيها له أهداها النجاثي عند من الية ح— 
~وسلم وآله عليه افه صلى ~ اطه رمول ررفأحده ت قالت، حبشي 

ابنةالعاص أبي بشتإ أمامة دعا ثم أصابعه، ببعض أو معرضا بعود 
؛تٍةااايا بهيا تحلي فقال؛ نيتب 

حاتمص كره قد ~ لم وموآله عليه افه صالي ~ اطه رسول هدا ف~ 
أبيبنتا أمامة حلاه ذلك، ومع أيضا، لفامحلمة كرهه فلعله الن،م، 

،■العاص(ر 
لأنمنه؛ الكثير استعمال كره إنما يكون أن )يثبه الخهلا؛يت قال و~ 

جضولمس محيحرج، لمألم منه الزكام بإحراج صن ربما صاحبه 
وكثيره(قليله الرحال على حرم كما عليهن بمحرم الدم، 

أوالزكاة، فرائص نزول قبل كان )ذللث، ت أن الحديث، يحتمله مما و— 
تؤدلم فيما أنه على أو والتفاخر، للتباهي ه لبمن المنغ أن على 

وماانمين، أمور عن والانثغال به، الافتتان حوف، على أو زكاته، 
وبمايالعزيمة، بيته أهل ياحل، كان ه فلأنه —ها—، فاهلمة يخص 

وأفضل(لم.حير هو 

.(.٦٨المن)^سالم )٢( حزم)ا</-ا؛أأ-هأ'ا(. لأبن المض )١( 
(.٣٤ص) للعدوى من ملخص وهو (، ٨٥الرصالة)بم/ طبعة المني حاشية من تعليق )٣( 
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