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 باللغة العربيةملخص 
  مشعل بن غنيم بن ظايف املطرييأ.د. 

تضمن البحث جمع التراجم التي عقدها اإلمام البخاري في صحيحه عن الفتيا  
تلك   من  البخاري  اإلمام  مقاصد  إيضاح  مع  أوردها  التي  باألحاديث  عالقتها  وبيان 
مما   الفقه،  أصول  علم  بمسائل  الحديث  أئمة  عناية  إبراز  إلى  البحث  وخلص  التراجم 

ع بإيراد مقاصد  العلم  لهذا  المباحث  شكل إضافة جديدة  تلك  إيراد  الحديث من    –لماء 
   ، وإثراؤها باألحاديث الدالة على مسائلها.المتعلقة بالفتيا –خاصة 

  البخاري   ،ضوابط الفتيا   ،الفتيا :  الكلمات المفتاحية 
 

FATWA BY IMAM AL-BUKHARI THROUGH HIS NARRATORS' 
BIOGRAPHY STUDYING AND ANALYSING  

Prof. Dr. Mishaal bin Ghoneim bin Dhafi  
Al-Mutairi 

Summary 

The research is meant to gather the detectives held by imam Bukhari in his 

Saheeh about fatwas, stating its relationship with the Hadiths (spoken) cited 

by the imams, with Imam Bukhari clarification purposes of those 

collections. Research came to highlight hadith imams’ care with science of 

jurisprudence issues, which formed a new addition to this science by 

including hadith imams purposes of mentioning those detectives -especially– 

when related to imam Bukhari’s fatwas.  
Keywords: fatwa, fatwa controls, al-Bukhari 
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 املقدمة 

العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا  الحمد هلل   رب 
   :وبعد. ..محمد على آله وصحبه أجمعين

فإنه لما كان المفتي هو المخبر بحكم هللا تعالى لمعرفته بدليله؛ عظم أمر الفتيا  
أهلها ومن يخاف إثمها وخطرها، وأقدم عليها الجهال، ورضوا فيها بالقيل  وخطرها، وقلَّ  

 .(1)في زمن الفضائيات وتنوع طرق االتصال السيما ،والقال، واغتروا باإلمهال واإلهمال
فهي   النبوية؛  السنة  خالل  من  بالفتيا  المتعلقة  المسائل  بعض  أبين  أن  أحببت 

تدرَّ  لمن  الحصينة  االجنة  والشرعة  تشرَّ عها،  لمن  وبرهانها  لمنيفة  صاف،  وردها  عها، 
، والمهتدي  مستقيم    شاف، وهي قدوة المتنسك وعروة المتمسك، المقتدي بها على صراط  

 بمعالمها صائر إلى محل النعيم المقيم. 
لال قد تصدى  الصحيح  البخاري في جامعه  اإلمام  أنوارها وقد رأيت  قتباس من 

خال من  واستنباطًا،  تقريرًا  عليه  البهية  اشتملت  الذي  الفقه  معاني  من  فيه  أودع  ما  ل 
ما   اللباب  والحق  المعاني  األبواب من جواهر  تلك  عقود  ع في  َوَرصَّ أودع،  ما  التراجم 

ع  .(2)رصَّ
الفتيا عند اإلمام البخاري من خالل تراجم  »فكان هذا البحث الذي عنونت له بــ 

 وعملت فيه ما يلي:  «استقراًء وحتلياًل واستنباطاً  صحيحه
 وأسباب اختياره:البحث  : أمهية أولً 
 المنزلة العظيمة لإلمام البخاري وكتابه الصحيح.  -1
إحدى   -2 أنها  باعتبار  الفقه  أصول  وعلم  النبوية  السنة  بين  الوثيق  االرتباط 

 
 . 265( انظر: صفة الفتوى، ص1)
 . 35 – 34انظر: المتواري على أبواب البخاري، ص (2)
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 مصادره.

 بيان عناية ائمة السنة بعلم أصول الفقه وحرصهم على تأصيل مسائله.  -3

 الفتيا. تكون من إيضاح مراد البخاري ومقاصده من التراجم التي   -4

 :  من جهتينإثراء باب الفتيا عند األصوليين  -5
مسائل  -أ بعض  على  الدالة  الصحيحة  استقرأت  الفتيا  األحاديث  ولقد  بعض ، 

يتعلق بمباحث    واحداً   أمهات الكتب األصولية: ففي البرهان لم يذكر حديثاً 
المستصفى: (1)الفتيا وفي  فقط  ،  واحدا  حديثا  لم (2)ذكر  المحصول  وفي   ،

، حتى الكتب التي أفردت في الفتيا غلب عليها ذكر (3) حديثين فقطيذكر إال  
، وبالتالي فالبحث يشكل ثراًء حديثيًا لمباحث الفتيا  (4) اآلثار عن السلف فقط

   عند األصوليين. 
   .بمقاصد أهل الحديث من إيراد مباحث الفتيا -ب

 أهداف البحث:   اثنيا:
 إتمام جمع آراء اإلمام البخاري األصولية.   -1
بتطبيقات حديثية    -2 األصوليين  عند  الفتيا  باب  بمسائلها إثراء  تتعلق  متعددة 

 . من خالل أصح كتاب بعد كتاب هللا
 ،ها في باب الفتيا التي صنف  ،إيضاح مقاصد اإلمام البخاري ومراده بالتراجم  -3

باألحاديث   عالقتها  تحتوبيان  يوردها  التراجم؛    التي  متلك  أهم وهذا  ن 
عنايتهم   في  العلماء  البخاري مقاصد  اإلمام  بن    إذ    ؛بتراجم  الدين  بدر  قال 

 
 . 1353–2/1330 :نظر: البرهاني( 1)
 . 156–4/143 :نظر: المستصفىي( 2)
 .94–6/73 :نظر: المحصولي( 3)
 ( مثل: أدب المفتي البن الصالح، أدب الفتوى للنووي. 4)
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فإن اإلمام أبا عبد هللا .. سبق بوضع كتاب الجامع الصحيح..  ":  (1)جماعة
ذلك   حديث  من  فهمه  يبعد  ما  األبواب  بعض  تراجم  ووقع البابوضمَّن  ؛ 

تعجبًا من  مصوبًا له ومعلى كثير من الناس فبعضهم  ذلك بعض التباس  ب
ما  وهؤالء  وعلمه،  فهمه  في  التقصير  إلى  نسبة  وبعضهم  فهمه،  حسن 

 .(2)"أنصفوه ألنهم لم يعرفوه ...
فوائد،   ... ظهرت من تلك المقاصد فوائد، وخفيت":  (3) ومن هنا قال ابن المنّير

 . (4)"محوم وشاردفيما خفي، فمن واضطربت األفهام 
 .  من تراجم اإلمام البخاري في صحيحهإبراز مسائل الفتيا المستنبطة  -4

 الدراسات السابقة:اثلثًا: 
كثرت الدراسات حول شخصية اإلمام البخاري من جميع النواحي العلمية سواء  

. أما ما يتعلق بفن أصول الفقه فقد (8) أم دعوية  (7)أم فقهية  (6) أم حديثية  (5)كانت عقدية

 
كنــاني الشــافعي، الخطيــب المفســر، عــالم متفــنن فــي علــوم الشــريعة، مــن ( محمــد بــن إبــراهيم بــن ســعد هللا ال1)

نظر في ترجمته: المعجـم المخـتص، يهـ. 733مؤلفاته: تذكرة السامع والمتكلم، تحرير األحكام، توفي سنة 
 .9/139 :، طبقات الشافعية الكبرى 209ص

 .25( مناسبات تراجم البخاري، ص2)
( أحمد بن محمد بن منصـور بـن أبـي القاسـم، أبـو العبـاس، ناصـر الـدين، المعـروف بـابن المنيـر، قاضـي القضـاة  3) 

ــنة   ــوفي سـ ــواب البخـــاري، تـ ــواري علـــى أبـ ــنفاته: المتـ ــن مصـ ــن العلـــوم، مـ ــي كثيـــر مـ ــالم متبحـــر فـ باإلســـكندرية، عـ
   . 118–117معجم األصوليين، ص و ،  188هـ، انظر ترجمته: شجرة النور الزكية، ص 683

 . 36( المتواري، ص4)
هـــ(، الباحــث: 1426( مثــل تقريــر اإلمــام البخــاري لمســائل االعتقــاد، رســالة ماجســتير، جامعــة أم القــرى، )5)

 .عبدهللا العرياني
( مثــل: األحاديــث التــي يوردهــا اإلمــام البخــاري فــي تــراجم األبــواب وال يصــرح بكونهــا أحاديــث وليســت علــى 6)

القرى، للباحث صالح بن محمد الشهري، مـنه  اإلمـام البخـاري فـي تصـحيح   شرطه، ماجستير، جامعة أم
 هـ.1421، 1طاألحاديث وتعليلها، للباحث أبي بكر كافي، دار ابن حزم، 

 ،( عدة رسائل علمية بهذا العنوان شملت جميع أبواب الفقه بدءًا من فقـه اإلمـام البخـاري فـي الطهـارة وهكـذا7)
 جامعة أم القرى.

ســائل علميــة بعنــوان فقــه الــدعوة فــي صــحيح اإلمــام البخــاري اشــتملت علــى كتــب وأبــواب الصــحيح، ( عــدة ر 8)
 .جامعة اإلمام محمد بن سعود
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تراجم   خالل  من  األصولية  البخاري  اإلمام  ]آراء  بعنوان  واحدة  دراسة  على  وقفت 
صحيحه[، إعداد الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ونشر في مجلة جامعة اإلمام محمد 

( العدد  اإلسالمية،  سعود  )25بن  محرم،  ل 1420(  يتعرض  لم  أنه  إال  يتعلق  هـ(،  ما 
 :  ولذلك فاإلضافة العلمية التي ستحققها هذه الدراسة؛ مطلقا -بمباحث الفتيا

 إتمام آراء اإلمام البخاري األصولية.   -أ
 إثراء مباحث الفتيا عند األصوليين.   -ب
الفتيا، وبيان عالقتها   من  البخاري إيضاح مقاصد اإلمام    -جـ باب  تراجمه في 

 باألحاديث التي أوردها تحت تلك التراجم.   
 البحث:  تقسيمات :رابعاً 
 عشر مطلبًا، وخاتمة:  ثالثة تكون من مقدمة وتمهيد، و ي وهي 

وخطة  السابقة  والدراسات  اختياره  وسبب  الموضوع  أهمية  ففيها  المقدمة:  أما 
 البحث ومنهجه:  

 فالتمهيُد وفيه التعريف بمفردات عنوان البحث:
 أوال: تعريف الفتيا لغة واصطالحًا. 

 ثالثا: صحيح اإلمام البخاري وتراجمه.
 فالمطلب األول: باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه. 
 والمطلب الثاني: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. 

 الفتيا بإشارة اليد والرأس.المطلب الثالث: باب من أجاب 
 المطلب الرابع: باب الرحلة في المسألة النازلة. 

 المطلب الخامس: باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا.

 المطلب السادس: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار.
 المطلب السابع: باب الحياء في العلم. 
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 المطلب الثامن: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. 
 المطلب التاسع: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد.
 المطلب العاشر: باب القضاء والفتيا في الطريق. 

 المطلب الحادي عشر: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. 
 المطلب الثاني عشر: باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان. 

 قياس. : باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف الالمطلب الثالث عشر
 فالخاتمة: وفيها أهم النتائ  والتوصيات ثم المصادر والمراجع.

 واجراءاته:منهج البحث : خامساً 
البخاري في   المنه  االستقرائي حيث استقرأت تراجم  البحث  استخدمت في هذا 
حيث   التحليلي  المنه   استخدمت  ثم  ومسائلها،  بالفتيا  المتعلقة  التراجم  لجمع  صحيحه 

مة وبيان مطابقتها لألحاديث التي أوردها اإلمام البخاري تحتها وبيان  قمت بتحليل الترج
مقصد البخاري منها، ثم استخدمت المنه  االستنباطي وذلك بذكر استنباطات الشراح 

 لمسائل الفتيا من الترجمة والحديث وتوضيح ذلك. 
 وسأحقق ذلك وفق ما يلي: 

 البخاري في صحيحه. عنونت لمسائل البحث بتراجم اإلمام  -1

 توثيق النقول ونسبة اآلراء لقائليها حسب ما تقتضيه منهجية البحث العلمي.  -2

نبهت في بعض المواضع على مسائل لها تعلق بما انتشر في هذا العصر   -3
 مما يتعلق بالفتوى الفضائية.

في    -4 الشأن  هذا  أئمة  ذكره  ما  وبيان  البحث  في  الواردة  األحاديث  خرجت 
مراعيا في ذلك    ؛الحكم على درجتها إذا لم تكن في الصحيحين أو أحدهما

 اسم الكتاب والباب ورقم الحديث.

المذكورين في سند الحديث أو ترجمت لألعالم الوارد ذكرهم في البحث عدا    -5
 . المشهورين

 وبعد: فأسأل هللا التوفيق والسداد وعليه توكلت وإليه أنيب. 
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 التمهيد: 
 بأهم مفردات عنوان البحثيف التعريف 

 اـً ة واصطالحـلغ ها فـتعري: أول: الفتيا 
لغة:   -أ مطلقاً   الفتيا  اإلبانة  على  اللغة  في  إذا   ، تطلق  األمر  في  أفتيته  فيقال 
وإن كان متعلق هذا البيان يختلف فقد    ،(1) هذا في إطالقات جميع علماء اللغة  ،أبنته له

 يكون بيانًا لمشكل أو مبهم أو سوى ذلك. 
الحدث الشاب  وهو  الفتي  من  مشتقة  الفتيا  فكأن    ،وأصل  وقوي.  شب  الذي 

وجوابه ببيانه  األحكام  من  أشكل  ما  يقوي  كقوة   ، المفتي  قوة  يكسبها  أو  قويًا  فيصير 
 .(2) الفتى

واإلمام البخاري عّبر في جميع أبواب    ،(3) والفتيا والفتوى توضعان موضع اإلفتاء
 .(4)صحيحه بالفتيا؛ ولعل ذلك ألنه األكثر استعمااًل في لغة العرب

 الفتيا اصطالحاً:  -ب
 من أهمها ما يلي:  (5) عرفت بعدة تعريفات

 .(6)إخبار عن هللا تعالى في إلزام او إباحة -
 .(7) تبيين الحكم الشرعي لمن سأل عنه -

 
ــان العــــربو ، 14/329 :تهـــذيب اللغــــةو ، 8/137 :نظـــر: العــــيني (1) ــاييس فــــي اللغــــةو ، 15/147 :لسـ  :المقـ

 . «فتي»، مادة 4/473-474
 .«فتي»، مادة 15/147 :لسان العربو ، 14/329 :نظر: تهذيب اللغةي (2)
 . 14/329 :نظر: تهذيب اللغةي( 3)
 . 22نظر: الفتوى، محمد يسري، صي( 4)
 .2/353 :منتهى اإلراداتو ، 2/376 :لإلمام أبي حيان البحر المحيط،و ، 2/215 :نظر: زاد المسيري (5)
 .4/53 :أنوار البروق  (6)
 .3/456 :اإلراداتنظر: شرح منتهى  ي (7)
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أفضلها فلعل  السابقين؛  التعريفين  إلى  تبيين    ،وبالنظر  بأنها:  تعرف  الفتيا  أن 
 الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه؛ ألن التعبير بالبيان أولى من اإلخبار؛ لوجهين:  

لالص  -1 مطابقة  فيه  تعالىأن  قوله  في  القرآني  ٱ ٻ ٻ   :طالح 

قال   ٻ أن  (؛  176النساء:  )  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  :إلى 
 وألصق بالوضع اللغوي من جهة أخرى.  ،ففهم أن الفتوى بيان لسؤال سائل

أن التعبير بالبيان يشمل اإلخبار وزيادة بخالف اإلخبار فإنه ال يفهم منه    -2
 .(2() 1)ذلك

 البخـاريصحيـح اإلمـام : اثنيا 
 .(3) وسننه وأيامه( )الجامع الصحيح المسند من حديث رسول هللا   امسه:

التزم فيه الصحة وأنه ال يورد إال "قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا:    موضوعه:
صحيحاً  موضوعه  ، حديثًا  أصل  الصحيح    ،هذا  الجامع  إياه  تسميته  من  مستفاد  وهو 

نقلناه عنه من رواية األئمة عنه    ،وسننه وأيامه  المسند من حديث رسول هللا   ومما 
فاستخرج بفهمه من   ،والنكت الحكمية  ،ثم رأى أن ال يخليه من الفوائد الفقهية  ،صريحاً 

فانتزع    ،بآيات األحكام  المتون معاني كثيرة فرقها في الكتاب بحسب تناسبها واعتنى فيه
 .(4) "وسلك في اإلشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة ،منها الدالالت البديعة

 تراجم اإلمام البخاري يف صحيحه:
لكونه يعبر ؛  ، وهو إطالق على اسم الترجمةيقال: باب كذا وكذاتعريف الرتمجة:  

 
 .12نظر: ضوابط تيسير الفتوى، د. محمد اليوبي، صي (1)
 .15الفتيا ومناه  االفتاء، صو ، 1082-2/1081 :لالستزادة: إرشاد الفحول نظري (2)
ومن العلماء مـن يـرى أن تسـميته )الجـامع المسـند الصـحيح المختصـر مـن  ،10ص :نظر: هدي الساري ي  (3)

 .1/73 :نظر: تهذيب األسماء واللغاتيوسننه وأيامه(،  أمور رسول هللا 
 .10ص :نظر: هدي الساري ي( 4)
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الحديث الوارد في الباب أو يوجه  والمراد بها وضع عنوان يبين معنى    (1)  عما يذكر بعده
 .(2) معناه

 مكانتها:  -
منزلة عظيمة بما فيها من دقة  ام البخاري في صحيحه مكانة جليلة، و لتراجم اإلم 

الفقه؛   ابن حجر:  االستنباط وروعة  الحافظ  لتقديمه " قال  الموجبة  العظيمة  الجهة    ، وكذلك 
األفكار  التي حيرت  التراجم  أبوابه من  العقول واألبصار   ، وهي ما ضمن  وإنما    ، وأدهشت 

وهو ما رواه أبو أحمد    ، وفازت بهذه الخطوة لسبب عظيم أوجب عظمها   ، بلغت هذه الرتبة 
بن عدي عن عبد القدوس بن همام قال: شهدت عدة مشايخ يقولون: حَول اإلمام البخاري  

جامعه   النبي    -بيضها يعني  -تراجم  قبر  ترجمة    بين  لكل  يصلي  وكان  ومنبره 
تراجمه"   ، ( 3) " ركعتين..  في  البخاري  "فقه  العلم  أهل  بعض  قول  من  اشتهر  وقال  ( 4) وقد   ،

النقل عن كثير من األئمة أن من جملة ما امتاز به كتاب    .. " الحافظ أيضًا:   وقد توارد 
 . ( 5)   " البخاري دقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه 

 عددها: -
 .(6) بلغ عدد تراجم أبواب الصحيح ثالثة آالف وثمانمائة وتسعًا وثمانين ترجمة

 عناية العلماء برتاجم اإلمام البخاري: 
التراجم هذه  أسرار  باستخراج  العلم  أهل  وأدهشت   ،اعتنى  األفكار،  حيرت  التي 

 
 .152نظر: صيانة صحيح مسلم، لإلمام ابن الصالح، صي( 1)
محمــد رســتم، مجلــة  بــن المنيــر وابــن رشـيد البســتي، د.نظـر: بيــان مناســبات تــراجم صــحيح البخـاري بــين اي( 2)

 .110ص :هـ1422(، 8األحمدية، ع )
 .17( هدي الساري، ص3)
 .1/195 :نظر: فتح الباري ي( 4)
 .185نظر: اإلمام البخاري وكتابه الصحيح، صي( 5)
 . 17نظر: هدي الساري، صي( 6)
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 :(2)منها ،في ذلك مؤلفات مهمة، فأفردوا (1) العقول واألبصار
 .(3) هـ(420المتوفى بعد سنة ) ،كتاب أبي العباس أحمد بن رشيق األندلسي -1

لإلمام أبي العباس أحمد بن محمد بن    ،المتوارى على تراجم أبواب البخاري   -2
 .(4)هـ(683المتوفى سنة ) ،المنير

لإلمام زين الدين أبي الحسن علي بن محمد بن   ، شرح تراجم اإلمام البخاري   -3
 .(5)هـ(695المتوفى سنة ) ،المنير

التراجم  -4 البستي  ،ترجمان  رشيد  ابن  عبدهللا  سنة   ،لإلمام  المتوفى 
 .(6) هـ(721)

لإلمام بدر الدين أبي عبد هللا محمد بن إبراهيم بن    ،مناسبات تراجم البخاري   -5
 .(7) هـ(373المتوفى سنة ) ،جماعة الحموي 

لإلمام أبي   ،ن الحديث والترجمةبيفك أغراض البخاري المبهمة في الجمع    -6
 .(8)عبد هللا محمد بن منصور بن السجلماسي

 
 .16( المصدر نفسه، ص1)
، األحاديــث التــي يوردهــا اإلمــام البخــاري 14 – 11مقدمــة المحقــق، ص نظــر: مناســبات تــراجم البخــاري،ي( 2)

 .23 – 19في تراجم األبواب، صالح الشهري، ماجستير، ص
 .179نظر: جذوة المقتبس، صي( 3)
المكتب  ،( مطبوع بتحقيق صالح الدين مقبول أحمد، مكتبة العلم، الكويت، وتحقيق علي حسن عبد الحميد4)

 هـ.1407، اإلسالمي
 .188ص :نظر: شجرة النور الزكيةي( 5)
 م.2009( مطبوع بتحقيق محمد زين العابدين رستم، دار الكتب العلمية، 6)
هـــ. وطبعــة أخــرى بتحقيــق 1404( مطبــوع بتحقيــق: محمــد إســحاق الســلفي، الــدار الســلفية، بومبــاي، الهنــد، 7)

 الدكتور عبد هللا الزبن.
 .1/43 :وإرشاد الساري  ،17دي الساري، ص( انظر: ه8)
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البخاري   -7 تراجم  الدهلوي   ، شرح  الرحيم  عبد  هللا  ولي  الشاه  الهند   ،لمحدث 
 .(1)  هـ(1176المتوفى سنة ) 

والتراجم-8 سنة   ،األبواب  المتوفى  الكاندهلوي  زكريا  محمد  للشيخ 
 .(2) هـ(1402)

لب اللباب في التراجم واألبواب، للعالمة عبد الحق الهاشمي المتوفى سنة   -9
 . (3) هـ(2139)

 : (4) ناية املعاصرين برتاجم صحيح البخاريع
بكونها األحاديث التي يوردها اإلمام البخاري في تراجم األبواب وال يصرح    -1

أم   جامعة  ماجستير،  رسالة  الشهري،  على شرطه، صالح  وليست  أحاديث 
 (.ـه1422القرى، نوقشت عام )

بالتراجم    -2 البخاري في غير مظانها وعالقة ذلك  التي أخرجها  الخفية  األحاديث 
دراسات   مجلة  الشمالي،  وياسر  العكايله  سلطان  والقانون ) الخفية،  ،  ( الشريعة 

 م(. 2000(، ) 1(، ع) 27م  )   الجامعة األردنية، 

الشثري، آ  -3 سعد  صحيحه،  تراجم  خالل  من  األصولية  البخاري  االمام  راء 
 (. ـه1420(، ) 25) ة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ع مجلة جامع

األساليب التعليمية المستقاة من خالل تراجم اإلمام البخاري على أحاديث كتاب    -4
(، ع  15العلم في جامعه الصحيح، علي الزهراني، مجلة جامعة أم القرى، م  ) 

 
 ( مطبوعة، عدة طبعات، منها: طبعة دار الحديث.1)
 م. 1949( مطبوعة، دار المعارف، حيدر آباد، 2)
 .هـ1432، 11( مطبوع، دار النوادر، ط3)
قـرى نظر: إشـارات النقـد الحـديثي فـي بعـض تـراجم صـحيح البخـاري، عبـد هللا الفـوزان، مجلـة جامعـة أم الي(  4)

 . 22–21هـ، ص1433(، 55لعلوم الشريعة، ع)



 

 91 

  (3 ) 

 (. ـ ه 1424) (،  27) 

الجهاد في الجامع الصحيح،   االستفهامات التي ترجم بها البخاري في كتاب  -5
 م(. 2011) (، 158) (، ع 45)مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة، م  

الفوزان،   -6 عبدهللا  البخاري،  تراجم صحيح  بعض  في  الحديثي  النقد  إشارات 
 (. ـه1433) (، 55)مجلة جامعة أم القرى، ع  

الدين    -7 نور  الصحيح،  جامعه  في  التراجم  وفقه  البخاري  مجلة اإلمام  عتر، 
 (. ـه1406)(، 4ع)  الشريعة، جامعة الكويت،

رشيد    -8 وابن  المنير  ابن  الزين  بين  البخاري  صحيح  تراجم  مناسبات  بيان 
 (. ـه1422)(، 8)البستي، مجلة األحمدية، ع

في صنيع البخاري في أبواب صحيحه وتراجمه والكشف عن أسرار    التحقيق  -9
مجلة  الندوي،  الدين  تقي  ومعالمه،  اإلمارات،    فقهه  جامعة  والقانون،  الشريعة 

 (. هـ 1413) (،  6) ع 

دراسة استقرائية في اللغة واصطالح المحدثين من –تراجم أحاديث األبواب    -10
ع   اإلمام،  جامعة  مجلة  الزبن،  علي  البخاري،  صحيح  (،  5)خالل 

 (. ـه1412)

األنتصار للصحيحين  تراجم صحيح البخاري، خالد الهندي، بحث مقدم لمؤتمر    -11
 في األردن. 

الفقه التربوي في بعض تراجم صحيح البخاري، أحمد العليمي،مطبوع، دار    دالالت   -12
 م(. 2001ابن حزم، ) 

ويدراغو    -13 البخاري،  اإلمام  عند  الحديث  وتقطيع  األبواب  تراجم  مقاصد 
 م(. 2012)عبداللطيف، جامعة السودان، رسالة ماجستير، 

ما  -14 إلى  مجلة   الوجيز  الجاسم،  عبدالعزيز  حديث،  من  البخاري  تراجم  في 
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الملك سعود هـ(.  1425(، )1(، ع)17، م  )الدراسات اإلسالمية، جامعة 
 .  458-427ص

المسائل الفقهية التي خالف فيها اإلمام البخاري المذاهب األربعة من خالل   -15
حازم   مقارنة،  تحليلية  دراسة  أنموذجًا"،  "العبادات  صحيحه  في  تراجمه 

( م   والقانونية،  اإلسالمية  العلوم  جامعة  الميزان،  مجلة  (،  7عبدالفتاح، 
 .  124  – 89م(. ص2020(، )2ع)

مه، ندا بنت حسن الحميد، مجلة الدراسات اإلسالمية،  فقه البخاري في تراج  -16
( م   سعود،  الملك  ع)32جامعة  ج)1(،   ،)2(   –  283م(. ص2020(، 

305  . 
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 : املطلب األول
 باب من سئل علمًا وهو مشتغل يف حديثه فأمت احلديث ثم أجاب السائل

النبي   بينما  قال:  أبي هريرة  إلى  بسنده  البخاري  اإلمام  فيه  في مجلس    أورد 
يحدث فقال: بعض   يحدث القوم جاءه أعرابي. فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول هللا  

قال ما  إذا قضى حديثه.    ،القوم سمع  يسمع حتى  لم  بل  بعضهم:  وقال  قال.  ما  فكره 
ها أنا يا رسول هللا. قال: " فإذا ضيعت األمانة  قال: "أين أراه السائل عن الساعة؟ قال:  

فانتظر   أهله  غير  إلى  األمر  وسد  "إذا  قال:  إضاعتها؟  كيف  قال:  الساعة".  فانتظر 
 .(1)الساعة"

 الفرع األول: مطابقة احلديث للرتمجة
للترجمة ظاهرة  الحديث  النبي    ، ( 2) مطابقة  بينما  قوله  القوم    والمطابقة في  يحدث 

 . ( 3) يحدث أصحابه   جاءه أعرابي فقال: متى الساعة. فمضى رسول هللا  
 مسائل رتمجةالفرع الثاني: ويف ال

 األوىل: أن املستفيت ل يسأل العامل وهو مشغول بغريه: 
  ، بل عليه أن يراعي المفتي   ،  يسأل العالم وهو مشغول بغيرهمن أدب المستفتي أالّ 

وأن يعرف قبل أن يعرض سؤاله ظروف المفتي فلعله مشغول بغيره أو بأمر آخر أهم من  
فإذا    ، من األدب أن ال تسأل العالم مادام مشغواًل بالحديث " قال في منار القاري:    ، سؤاله 

تضي  لئال  حديثه  من  ينتهي  حتى  اإلجابة  أخر  الغير  مع  حديثه  أثناء  العالم  ع  سئل 
ووجه ذلك في الحديث: أنه أدبه باإلعراض عنه حتى استوفى ما كان فيه   ، ( 4)" .. . الفائدة 

 . ( 5)ثم رجع إلى جوابه 
 

 ،(59) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من سئل علمـا وهـو مشـتغل فـي حديثـه ثـم أجـاب السـائل، بـرقم  (1)
 .7ص

 .2/4 :نظر: عمدة القاري ي (2)
 .1/157 :نظر: منار القاري ي (3)
 .1/157 :( المصدر نفسه4)
 .1/188 :نظر: فتح الباري ي (5)
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 املسألة الثانية: حكم أتخري اجلواب يف الفتيا: 
كتمان العلم الذي جاء الوعيد الشديد عليه يكون بإخفائه حين تدعو الحاجة إلى  

أن تأخير جواب السائل  بيان  هذه الترجمة  عقد  من  أراد  بيانه؛ ولهذا فإن اإلمام البخاري  
.. غرض اإلمام من ":  (1)قال الشيخ الدهلوي   ،إلتمام الحديث ليس من باب كتمان العلم

ير جواب السؤال إلتمام الحديث ليس من باب كتمان العلم..  عقد هذا الباب.. أن تأخ
 .(2)"بل الكتمان عدم اإلجابة مطلقًا أو تأخيرها بشرط فوات وقتها..

وقد نص العلماء على أحوال يمتنع المفتي فيها من الفتيا لم يعدوها من باب كتمان  
 العلم: 

فمن سئل عن علم  " ..  "   : ( 3) القيم إذا لم يأمن المفتي غائلة الفتوى. قال اإلمام ابن    -1
يوم   ألجمه هللا  نار   القيامةفكتمه  المفتي من غائلة    ، ( 4) " بلجام من  أمن  إذا  هذا 

الفتوى فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكبر أمسك عنها ترجيحًا لدفع  
 . ( 5) " أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما.. 

 مراعاة حال الزمان وأهله: -2

 
شــاه ولــي هللا الــدهلوي، محــدث فقيــه، وهــو أحــد    أحمــد بــن عبــد الــرحيم الــدهلوي الهنــدي، أبــو عبــد العزيــز الملقــب   ( 1) 

أفــــراد المتــــأخرين علمــــًا وشــــهرة، مــــن مؤلفاتــــه: حجــــة هللا البالغــــة، اإلنصــــاف فــــي أســــباب الخــــالف، تــــوفي ســــنة  
 . 80-79معجم األصوليين، ص و ،  178/ 1  : نظر في ترجمته: فهرس الفهارس ي هـ(.  1167) 

 .20شرح رسالة أبواب تراجم اإلمام البخاري، ص (2)
أبـو عبـد هللا، كـان كثيـر المالزمـة لشـيخ اإلسـالم، شـديد التـأثر بـه،  ،محمد بن ابي بكـر بـن سـعد الدمشـقي  (3)

نظــر يهـــ(. 751فقيــه أصــولي، مفســر نحــوي، مــن مصــنفاته: زاد المعــاد، مفتــاح دار الســعادة، تــوفي ســنة )
 .2/571 :المقصد األرشد، و 4/447 :ترجمته: الذيل على طبقات الحنابلةفي 

وحسـنه،  (2649أصله حديث أخرجه اإلمام الترمذي، كتاب العلـم، بـاب مـا جـاء فـي كتمـان العلـم، بـرقم )  (4)
 .110ص :وصححه اإلمام الذهبي في الكبائر

 .43-6/42 :إعالم الموقعين (5)
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الشاطبي اإلمام  الشريعة"  :(1) قال  على  مسألتك  تعرض  أنك  فإن    ،وضابطه 
الزمان وأهله إلى حال  بالنسبة  فإن لم يؤد ذكرها    ، صحت في ميزانها فانظر في مآلها 

العقول على  ذهنك  في  فاعرضها  مفسدة  على    ،إلى  إما  فيها  تتكلم  أن  فلك  قبلتها  فإن 
ال على  العقول  تقبلها  مما  كانت  إن  غير  العموم  كانت  إن  الخصوص  على  وإما  عموم 

بالعموم وفق    ،الئقة  على  الجاري  هو  عنها  فالسكوت  مساغ  لمسألتك  يكن  لم  وإن 
 .(2)"المصلحة الشرعية والعقلية..

 .(3) الفتاوى عن أمور مغيبة ورد الشرع باإليمان بها -3

 .(4)الفتوى فيما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة -4

في    -5 وزوجته  الرجل  بين  تكون  التي  وبخاصة  صلحًا  تتطلب  التي  الفتاوى 
 أمور األحوال الشخصية كالطالق ونحوه. 

له  -6 التي  معرفة   االفتاوى  ورائها  من  يراد  والتي  والبينات  بالدعاوى  عالقة 
 .(5) الدفوع فيمتنع من اإلجابة عليها

حاجته  -7 العلم  من  بلغ  بعدما  يسأل  الرجل    ، أن  سأل  أكل كما  الح   عن 
تعالى    ،(6)عام قوله  أن  عمران)  ھ ھ ے  ے ۓمع   ،( 97:آل 

 
الغرنـاطي المــالكي، أبـو إسـحاق الشــهير بالشـاطبي العالمــة المحقـق، مشــار  ( إبـراهيم بـن موســى بـن محمــد 1)

نظــر فـي ترجمتــه: نيــل يهـــ(. 790مــن مصــنفاته: الموافقـات، االعتصــام، تــوفي سـنة ) ،فـي العلــوم الشـرعية
 .231شجرة النور الزكية ص ،48االبتهاج ص

 .139-4/138 :( الموافقات2)
 .13/328 :نظر: فتح الباري ي( 3)
 .13/328نظر: المصدر نفسه، ي( 4)
 . 144( الفتوى في اإلسالم، ص5)
، فقـال: أيهـا النـاس، قـد فـرض هللا علـيكم الحـ ، فحجـوا، فقـال رجـل: أفـي ( في حديث )خطبنا رسول هللا  6)

 (. 1337كل عام يا رسول هللا... الحديث" أخرجه مسلم، كتاب الح ، برقم )
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 قاض بظاهره أنه لألبد إلطالقه.

أو  ،أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات التي ال يعقل لها معنى -8
كم السؤال  ذلك  به  يليق  ال  ممن  دون  السائل  الصوم  قضاء  حديث  في  ا 

 .(2) (1)الصالة

 .( 3) أن يظهر المستفتي بسؤاله معارضة الكتاب والسنة بالرأي والعقل المجرد -9
 املسألة الثالثة: مراعاة السبق يف الفتاوى: 

أالّ  أيضًا  المستفتي  أدب  سبقهمن  مستفت  بإجابة  مشتغل  وهو  العالم  يسأل    ،  
 فكان أحق بتمامه، ولو قطعه قد ال   وعلى المفتي أن ال يجيبه؛ ألن حق السابق مقدم

خاف فوته؛ فإن لم يكن كذلك فيحصل للسائل فائدة جوابه أو كانت الحاجة إليه أمس  
إجابتهوكان   فتقدم  ناجزة  به ضرورة  المتأخر  امرأة    ،(4)السائل  المتأخر  السائل  كان  أو 

وهذا التقديم يحتاج إليه في هذا العصر من   ،(6)ويكون في فتيا واحدة فقط  (5)فإنها تقدم
خالل الفتوى الفضائية فيقدم المتصل المتأخر من بلد بعيد بحيث تكون تكلفة االتصال  

 .(7) عليه باهظة
  

 
فقلــت: مــا بــال الحــائض تقضــي الصــوم وال  لــت: ســألت عائشــة ( كمــا فــي حــديث معــاذه بنــت عبــد هللا قا1)

تقضي الصالة؟ فقالت: أحرورية أنت، فقلت: لسـت بحروريـة... الحـديث(، أخرجـه مسـلم، كتـاب الحـيض، 
 (. 508برقم )

 . 144نظر: الفتوى في اإلسالم، صي( 2)
 .320-4/319 :نظر: الموافقاتي( 3)
 .1/188 :نظر: فتح الباري ي (4)
 .83نظر: أدب المفتي، صي (5)
 .1/51 :نظر: المجموعي (6)
 .730نظر: الفتيا المعاصرة، صي (7)
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 : املطلب الثاني
 :باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغريها

وقف    ومما أورد فيه بسنده إلى عبد هللا بن عمرو بن العاص أن رسول هللا  
فجاء رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح    ،حجة الوداع بمنى للناس يسألونهفي  

"اذبح وال حرج" النبي    ،فقال:  "افعل وال    فما سئل  قال:  إال  أخر  قدم وال  عن شيء 
 . (1)حرج"

 احلديث للرتمجة:الفرع األول: مطابقة 
الدابة  على  للركوب  ذكر  هنا  المصنف  ساقه  فيما  ليس  أنه  العلماء   ،استشكل 

وأجيب: بأن اإلمام البخاري أحال على الطريق التي ذكرها في الح  ففيها أنه كان راكبًا  
وهذا من دأبه حيث يضع الترجمة ويكون اللفظ المترجم عليه من طريق    ،(2)على ناقته

  .(4) ويتركه هنا عمدًا وإلغازًا؛ تشحيذًا لألذهان ،(3) موضع آخرآخر ويخرجه في 
العيني اإلمام  الجواب    (5) وتعقب  عن "بقوله:  هذا  الثرى  كبعد  الجواب  هذا  بعد 

آخر.. باب  في  يأتي  حديث  على  ذلك  يطابق  ما  يحال  ثم  بابا  يعقد  كيف   ،(6)"الثريا 
بقوله:   العيني  اإلمام  تعقب  حجر  ابن  الحافظ  تراجم  "ونقض  يمارس  لم  من  كالم  هو 

البخاري فإنه يسلك هذه الطريقة جدًا حتى يكاد يكون مطابقته بالطريق األخفى أكثر مما  

 
 .10(، ص83( أخرجه اإلمام البخاري، كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، برقم )1)
 .136ص (،1738( أخرجه اإلمام البخاري، كتاب الح ، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، برقم )2)
 .1/179 :، فيض الباري 1/238 :نظر: فتح الباري ي( 3)
 .1/236 :، الفجر الساطع1/179 :نظر: فيض الباري ي( 4)
( محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحنفي، بدر الدين العيني، عالم بـارع فـي المنطـق واألصـول والفقـه. 5)

نظر في ترجمته: نظم العقيان يهـ(. 855من مصنفاته: شرح الكلم الطيب، شرح كنز الدقائق، توفي سنة )
 .2/157 :البدر الطالع ،134ص

 .2/88 :( عمدة القاري 6)
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وكونه    ،...ومراده بذلك بعث الناظر في كتابه على تتبع الطرق    ،يكون بالطريق األجلى 
ما لو أحال به على لفظ لم يذكره في مكتابه أقرب تناواًل  يحيل على حديث موجود في  

 .(1)"الثاني جملة كثيرة..النوع الصحيح من هذا  ، وفيكتابه
 :رتمجةالفرع الثاني: مسائل ال

 : املسألة األوىل: حكم الفتيا واقفاً أو راكباً 
الترجمة ومرادهعقد  لقد   المستفتي    ،اإلمام البخاري هذه  المفتي يجيب سؤال  أن 

واقفاً  أو  راكبًا  كان  السكون (2) ولو  إن  حيث  الكراهة  يوهم  ما  يدفع  أن  منه  قصدًا  ؛ 
، وأيضًا دفع كراهة  (3) والطمأنينة من مقتضيات الفتيا كما حكي عن اإلمام مالك وغيره

ب الموقف  ألن  الطريق  في  الطرقاتي السؤال  في  يعدُّ  ال  سنة  إذ    ؛ن  موقف  وعبادة    هو 
  .(4) وذكر، ووقت حاجة إلى التعلم خوف الفوات

 املسألة الثانية: حكم الفتيا على الدابة: 
أنه وهو   ؛ذكر بعض أهل العلم قصدًا آخر لمراد اإلمام البخاري من هذه الترجمة

إياكم  "  :في قوله    ، ذلك ليس داخاًل في النهي عن اتخاذ الدواب منبراً أن  أراد أن يبين  
 ؛ لوجهين: (5) "تتخذوا ظهور دوابكم منابر..أن 

 .(6)أن ذلك جائز لضرورة نشر العلماألول: 
 

 
 .1/131 :( انتقاض االعتراض1)
 .1/185 :منار القاري و ، 1/238 :نظر: فتح الباري ي (2)
 .1/43 :نظر: المع الدراري ي (3)
 . 1/91 :مفاتيح الجامع (4)
(، وسكت عنه، وجّود إسناده 2567( أخرجه اإلمام أبو داود كتاب الجهاد، باب الوقوف على الدابة، برقم )5)

 .3/356 :اآلداب الشرعيةو ، 4/391 :نظر: المجموعياإلمام النووي، وحسنه اإلمام ابن مفلح. 
 .1/44 :نظر: المع الدراري ي( 6)
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 .(1)أن الفتيا شيء يسير وليس فيها إعناتًا للدابةالثاين: 
 .(وغريها )املسألة الثالثة: يف قول اإلمام البخاري يف الرتمجة 

مخصوص  جزء  على  اشتمل  إذا  الحديث  أن  البخاري  اإلمام  عادة  من  استفيد 
؛ إفادة تعميم الحكم وهذا (وغيرها)والحكم يكون عامًا عنده فيضع اإلمام البخاري هكذا  

 .(2)من فقهه
 : املطلب الثالث

 :باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس
فقال: ذبحت قبل   ،سئل في حجته  وأورد فيه بسنده إلى ابن عباس أن النبي  

 . (3)فأومأ بيده "وال حرج" ،قال: حلقت قبل أن أذبح ،فأومأ بيده قال: "وال حرج" ،أن أرمي
بسنده إلى فاطمة عن أسماء وفيه: قالت: أتيت عائشة وهي   –أيضاً –وأورد فيه  

فقالت: سبحان   قيام،  الناس  فإذا  السماء،  إلى  فأشارت  الناس؟  ما شأن  فقلت:  تصلي، 
 الحديث.  ... هللا! قلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم

 الفرع األول: مطابقة احلديث للرتمجة:
فأومأ )في جواب الفتيا في قوله    ن فيه اإلشارة باليدإوالمطابقة ظاهرة من حيث  

 +.(4)(بيده

ومطابقة حديث أسماء للترجمة من حيث أن فيه اإلشارة بالرأس؛ لكنه من فعل 
، وكان وهو موقوف؛ لكنه له حكم الرفع، إذ أنها كانت تصلي خلف النبي   عائشة 

 .(5)عليه الصالة والسالم يرى من خلفه فيدخل في التقرير

 
 .1/179 :نظر: فيض الباري ي( 1)
 ( المصدر نفسه. 2)
 .10(، ص84أخرجه اإلمام البخاري، كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، برقم ) (3)
 .2/91 :نظر: عمدة القاري ي (4)
 . 1/239 :نظر: فتح الباري ي (5)
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 الفرع الثاني: الفتيا باإلشارة: 
عنه بإشارة ما سأله المستفتي فيي الذي أجاب فت أورد البخاري هذا الباب لبيان الم

 .(1)وبالتالي نبه بالترجمة على الجواز ، اليد والرأس
وتتأكد عندما    ،تعتبر الفتيا باإلشارة وسيلة من وسائل الفتيا المشروعةومن هنا ف

أو يكون المفتي نفسه في    ، يكون المستفتي أخرسًا أو في مكان ال يستطيع السماع فيه
العلماء جماهير  عند  وهذا  باإلشارة  الجواب  تستدعي  بعض   ،(2)حالة  ذلك  في  وخالف 

وقالوا: بأن إشارة المفتي ال تعتبر؛ وعللوا قولهم بأن اإلشارة من الناطق ال    ،(3) الحنفية
 . تعتبر

معرفة  طريق  اللفظ  إنما  باللفظ.  متعلق  بحكم  ليس  المفتي  جواب  بأن  وأجيب 
المستفتي عند  اللفظ  ،الجواب  عن  استغنى  المقصود  هذا  لو حصل   ،وإذا حصل  كما 

واإلشارة إنما تقوم مقام    ، الجواب بالكتابة بخالف الشهادة والوصية فإنهما يتعلقان باللفظ
 .(4)اللفظ عند العجز

هذا   لغة وفي  يسمى  ما  وظهر  لغة  أصبحت  حتى  اإلشارة  تطورت  العصر 
ولها قواعدها وضوابطها ومترجموها؛    ،س في معاهد الصم والبكمرَّ دَ وصارت تُ   ،اإلشارة

إال أن االحتياط ألمر الفتوى يظل حارسًا على ذلك كله؛ لعظم خطرها وجاللة قدرها؛  
كون موافقة لسؤال دون سؤال حسب ألن اإلشارة قد ال تكون موافقة لكل استفتاء بل قد ت

والمصلحة إليه    ،الحاجة  يتطرق  ال  منضبطًا  باإلشارة  المفهوم  يكون  أن  ينبغي  ولكن 
 .(5) فمتى وجد الغموض واإلشكال وجب الكشف والتحقيق ،احتمال

 
 . 2/460 :نظر: األبواب والتراجمي (1)
ــيم، ص :نظـــري (2) ــائر، لإلمـــام ابـــن نجـ ــباه والنظـ ــائرو  ،344األشـ ــام الســـيوطي ص ،األشـــباه والنظـ  ،312لإلمـ

 .291ص ،صفة الفتوى، لإلمام ابن حمدانو 
نظـــر:  ي ، و 456/ 3  : غمـــز عيـــون البصـــائر   ، كمـــا نقـــل عـــن عـــالء الـــدين الزاهـــدي وعـــن ظهيـــر الـــدين المرغينـــاني   ( 3) 

 .  460/ 2  : األبواب والتراجم للكاندهلوي 
 .3/456 :نظر: غمز عيون البصائري (4)
 .243نظر: النه  األقوى، صي (5)
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 : املطلب الرابع
 باب الرحلة يف املسألة النازلة

سعيد بن أبي حسين قال: حدثني  مما أورد فيه اإلمام البخاري بسنده أن عمر بن  
أنه تزوج ابنة ألبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة    ، عبد هللا بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث 
تزوج  والتي  عقبة  أرضعت  قد  إني  وال    ، فقالت:  أرضعتني  أنك  أعلم  ما  عقبة:  لها  فقال 

ففارقها   ، وقد قيل"  : "كيف بالمدينة فسأله فقال رسول هللا   فركب إلى رسول هللا   ، أخبرتني 
 . ( 1) عقبة ونكحت زوجًا غيره 

 الفرع األول: مطابقة احلديث للرتمجة:
قوله   في  ظاهرة  هللا  "والمطابقة  رسول  إلى  رحل "...بالمدينة  فركب  حيث   ،

 .(2)هعن مسألت  لسؤال النبي 
 الفرع الثاني: حكم االستفتاء:

أن   نازلة  به  نزلت  إذا  المستفتي  يلزم  ما  حكم أول  عن  ليسأله  المفتي  يطلب 
(،  43النحل:  )  ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ ٺ:  دل على ذلك قوله تعالى  ،نازلته 

  ،(3)فعموم اآلية يدل على أمر هللا تعالى من لم يعلم بسؤال أهل العلم في جميع النوازل
وأنه لم يوجد أحد منهم كلف العوام في    ، إجماع السلف على ذلك  (4)ونقل اإلمام اآلمدي

باالجتهاد العصور  من  به  ،عصر  لكلفوهم  بذلك  مأمورين  كانوا  عليهم  أو   ،ولو  نكروا 
 .(5) نه لم يقع شيء من ذلكأ العمل بفتاويهم مع 

 
 

 .10ص ،(88أخرجه اإلمام البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، برقم ) (1)
 .190-1/189 :نظر: منار القاري ي (2)
 .4/206 :نظر: تيسير الكريم الرحمني (3)
علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد بــن ســالم التغلبــي، ســيف الــدين اآلمــدي، فقيــه شــافعي، أصــولي مــتكلم، مــن  (4)

نظـر فـي ترجمتـه: سـير يهــ(. 631مصنفاته: منتهى السول في علم األصول، أبكار األفكـار، تـوفي سـنة )
 .8/306 :طبقات الشافعية الكبرى و ، 22/364 :أعالم النبالء

 .4/279 :اإلحكام (5)
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فإن لم يكن    ،فإن لم يكن في محلته رحل إلى الموضع الذي يجد فيه من يفتيه
يفتيه إلى من  بلده رحل  ابن حزم  ،(1)في  اإلمام  يجدوا في محلتهم من "  (2) قال  لم  فإن 

يفقههم في ذلك كله كما ذكرنا ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المحتوين  
 .(3)"ولو أنهم بالصين.. ،على صنوف العلم وإن بعدت ديارهم

وقيل: إذا   ،كان يقدر على السفر إلى مفت لزمهوإن  "   (4)وقال اإلمام ابن حمدان
 .(5) "خلت البلدة عن مفت حرم السكنى فيها..

تعالى:   ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ    دل على ذلك قوله 

.. والنفار والرجوع  " قال اإلمام ابن حزم:    ، (122)التوبة:    ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
 .(6) "ال يكون إال بالرحيل..

أنعم   الحاضر  عصرنا  التقنيات  وفي  من  يشاهد  بما  عظيمة  بنعم  علينا  هللا 
والمخترعات المختلفة التي سهلت االتصال والتواصل بين الناس؛ مما كان له األثر البالغ في  
القنوات   طريق  عن  سواء  المختلفة  العصرية  الوسائل  تلك  عبر  الفتيا  انتشار  أمر  تسهيل 

عروفة. إال أنه ال بد لمن يتصدى للفتيا  أو عبر االنترنت أو غيرها من الوسائل الم  ، الفضائية 

 
 .2/375 :ظر: الفقيه والمتفقهني (1)
علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلســي الظــاهري، كــان شــافعي المــذهب ثــم انتقــل إلــى مــذهب أهــل  (2)

الظــاهر، كــان متفننــًا فــي علــوم كثيــرة، مــن أهــم مصــنفاته: الفصــل فــي الملــل والنحــل، المحلــى، تــوفي ســنة 
 .3/1146 :تذكرة الحفاظو ، 3/325 :نظر في ترجمته: وفيات األعيانيهـ(، 456)

 .5/123 :ماإلحكا (3)
أحمـــد بـــن حمـــدان بـــن شـــبيب النميـــري الحرانـــي، أبـــو عبـــد هللا، مـــن كبـــار الحنابلـــة، أصـــولي فقيـــه، صـــنف  (4)

نظـر فـي ترجمتـه: الـذيل ي .هــ(695تصانيف مشهورة منها: الرعاية الكبرى، الرعاية الصغرى، توفي سنة )
 .7/748 :شذرات الذهبو ، 2/331 :على طبقات الحنابلة

 .271-267ص صفة الفتوى، (5)
 .5/123 :اإلحكام (6)
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العمل  الشرعية لهذا  المعاصرة من مراعاة الضوابط  الوسائل  يقوم به    ، في هذه  وإال كان ما 
واضحًا   البيان  يكن  لم  فإذا  للناس؛  الحق  بيان  الفتيا  حقيقة  ألن  الناس؛  بين  فتنة  مثار 

الشريعة   ، وصريحاً  به  جاءت  لما  الهوى   ، مطابقًا  او  الجهل  شائبة  يلتبس    ، وخالطته  فحينئذ 
ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ وقد قال هللا تعالى:    ، والهدى بالضالل   ، الحق بالباطل 

 . ( 1) ( 71  : ل عمران آ )   پ پ       پ ڀ
المؤتمر  عن  صدر  الذي  الفتوى  ميثاق  تضمنها  التي  الضوابط  تلك  أهم  ومن 

 العالمي للفتوى وضوابطها: 
على    -أ في  القدرة  وموانعها  وضوابطها  وشروطها  المسائل  أحكام  استحضار 

 حال اإلفتاء. 

وال يفتي بالظاهر الذي قد   ، التنبه للمقاصد غير المشروعة لبعض السائلين  -ب
يتوصل به السائل إلى مقصوده غير المشروع وتفادي الحديث عن مسائل  

 تخدش الحياء أو ال يحسن عرضها على الجمهور. 

الس  -ج مراد  اإلمكانمعرفة  قدر  األحكام  في  المؤثرة  وأحوالهم  وأعرافهم    ، ائلين 
 وتنزيل الكالم على حال المستفتي. 

 ، عدم الفتوى في المسائل القضائية التي تحتاج إلى سماع األطراف األخرى   -د
 وكذلك القضايا العامة التي تحتاج إلى نظر جماعي. 

المخالفات الشرعية   والحرص على عدم الوقوع في  ،الظهور بالمظهر الالئق  -هـ
 في أثناء عرض البرنام . 

 .(2) إذا كانت الفتوى خاصة بالمستفتي فينص المفتي على ذلك -و
 

 
 .581ص ،نظر: الفتيا المعاصرةي (1)
 ميثاق الفتوى الصادر عن المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها، المجمع الفقهي اإلسالمي. (2)
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 : املطلب اخلامس
 باب من سأل وهو قائم عاملًا جالسًا

فقال: يا رسول هللا   وأورد فيه بسنده عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي  
وما   فرفع إليه رأسه قال:  ،ويقاتل حمية  ،ما القتال في سبيل هللا؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا 

قائماً  أنه كان  إال  إليه رأسه  العليا فهو في "فقال:    ،رفع  لتكون كلمة هللا هي  قاتل  من 
 .(1) "سبيل هللا..

 الفرع األول: مطابقة احلديث للرتمجة
قال:وما رفع إليه   ،فرفع إليه رأسه"في قوله    (2)ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

 ." رأسه  إال أنه كان قائمًا..
 الفرع الثاني: سؤال املستفيت وهو قائم للمفيت وهو جالس

وتبويب اإلمام  ،المراد بهذه المسالة أن المفتي الجالس إذا سأله شخص قائم جاز
 البخاري قصد به دفع أمرين يتعلقان بالمستفتي والمفتي: 

تلك أن يسأل وهو على  ؛ لما عسى أن يتوهم عدم جواز  األول: يتعلق ابملستفيت 
 لما فيها من سوء أدب؛ ووجه الدفع من وجهين:      ؛الحال

 .(3)لم ينكر ذلك عليه وال أمره بالجلوس أال ترى أنه  -أ
انتظر   -ب ولو  نحوه  أو  محل  لضيق  لذلك  يحتاج  قد  السائل  ألن  الضرورة؛ 

 .(4)لفات الوقت
 

  

 
 . 13(، ص123( أخرجه اإلمام البخاري، كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، برقم )1)
 . 1/225 :منار القاري و ، 2/197 :نظر: عمدة القاري ي( 2)
 . 3/633 :نظر: التوضيح بشرح الجامع الصحيحي( 3)
 .80–1/79 :نظر: المع الدراري ي( 4)
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يتعلق ابملفيت   الرجال الثاين:  له  يتمثل  أنه من باب من أحب أن  يتوهم  لدفع ما 
 كما قاله اإلمام ابن المنير.  (2)بل هذا جائز: بشرط األمن من اإلعجاب ،(1)قياماً 

 : املطلب السادس
 باب السؤال والفتيا عند رمي اجلمار
عند    قال: رأيت النبي    ،أورد فيه اإلمام البخاري بسنده عن عبد هللا بن عمرو

الجمرة وهو ُيسأل فقال رجل: يا رسول هللا! نحرت قبل أن أرمي؟ قال: "ارم وال حرج". 
فما سئل عن شيء    ،قال آخر: يا رسول هللا حلقت قبل أن انحر؟ قال: "انحر وال حرج"

 .(3) قدم وال أخر إال قال "افعل وال حرج"
 مطابقة احلديث للرتمجة:الفرع األول: 

للترج ظاهرة  جانب المطابقة  من  وهذا  يسأل  وهو  الجمرة"  "عند  قوله  في  مة 
 .(4) هاأيوقوله "ارم وال حرج.." من جهة المفتي فطابق الترجمة بجز  ، المستفتي

 واعرتض على الرتمجة من وجوه: 
أنه ليس في الخبر أن المسألة وقعت في حال الرمي؛ ألن الحديث الوجه األول:  

 .(5) الجمرةليس فيه إال السؤال وهو بموضع 
 وأجيب: 

 
"من أحب أن يتمثل له الناس قيامًا، فليتبـوأ مقعـده مـن النـار" وهـذا الحـديث أخرجـه اإلمـام   ( لما ورد عنه  1)

ــام الرجـــل للرجـــل، بـــرقم ) (، واإلمـــام الترمـــذي وحســـنه، كتـــاب 5229أبـــو داود، كتـــاب األدب، بـــاب فـــي قيـ
ة بـرقم األدب، باب ما جاء في كراهية قيـام الرجـل للرجـل، وصـححه الشـيخ األلبـاني فـي السلسـلة الصـحيح

(357 .) 
 . 67نظر: المتواري، صي( 2)
 .13(، ص124أخرجه اإلمام البخاري، كتاب العلم، باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار، برقم ) (3)
 . 2/198 :نظر: عمدة القاري ي (4)
 .4/108 :كوثر المعاني الدراري و ، 2/198 :نظر: عمدة القاري ي (5)
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فوقوع السؤال عند الجمرة أعم   ،بأن اإلمام البخاري كثيرًا ما يتمسك بالعموم  -أ
 .(1)من أن يكون في حال اشتغاله بالرمي أو بعد الفراغ منه

المقول عند    -ب الذكر  أنه كان يرمي أو في  إن كونه عند الجمرة قرينة على 
 الجمرة.

وعلى    ، ذكر المكان الذي وقع فيه السؤال حتى يفرد بباب أنه ال فائدة من  الوجه الثاين: 
ذلك  مثل  اعتبار  الراحلة   ، تقدير  على  والمسؤول  السؤال  بباب  يوم    ، فليترجم  السؤال  وباب 

 . ( 2) النحر 
 وأجيب: 

 أما نفي الفائدة فهو مردود بما سيأتي في الفرع الثاني من فوائد.  -أ

 أما اإللزامان في ترجمة الباب فالجواب عنهما:  -ب

بأن اإللزام األول سبق أن ترجم له اإلمام البخاري بقوله: "باب الفتيا وهو واقف  
 على الدابة". 

وإن كان    –متجه    –أما اإللزام الثاني فكأنه أراد أن يقابل المكان بالزمان، وهو  
معلوما أن السؤال عن العلم ال يتقيد بيوم دون يوم، لكن قد يظن أن يوم العيد يوم لهو  

 .(3)فيمتنع السؤال عن العلم فيه
 الفرع الثاني: ويف ترمجة الباب مسائل:

  -حسنة–  أن سؤال من ال يعرف حكم مسألة ما في موضع فعلهاملسألة األوىل:  
 .(4) حة العمل متوقفة على العلم بكيفيتهصقد يكون واجبًا؛ إذا كانت بل 

 
 .4/109 :كوثر المعاني الدراري و ، 1/294 :نظر: فتح الباري ي (1)
 .4/109 :نظر: كوثر المعانيي (2)
 .1/294 :نظر: فتح الباري ي (3)
 .1/294 :فتح الباري  (4)
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الثانية:   أن اشتغال العالم بالطاعة ال يمنع من سؤاله عن العلم ما لم يكن  املسألة 
ويجيب وهو في تلك الحال؛ ألنه ال يتر  الطاعة التي هو فيها إال إلى طاعة   ، مستغرقًا فيها 

 . ( 1) أخرى 
الثالثة: السائل ال   املسألة  إليه  يحتاج  عما  الطريق  قارعة  على  العالم  أن سؤال 

 .(2) وال لوم على المستفتي ،نقص فيه على المفتي إذا أجاب
في أن الكالم حال الرمي مع الناس جائز كالطواف ال كالصالة، املسألة الرابعة:  

 . (3) وبه يدفع توهم البعض من تر  الكالم حال الرمي
 : املطلب السابع

 بـاب احليـاء يف العلـم
وقالت عائشة:    ، وال مستكبر   قال مجاهد: ال يتعلم العلم مستح  " قال اإلمام البخاري:  
وأورد عن أم سلمة    " لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين..   ، نعم النساء نساء األنصار 

  ، إن هللا ال يستحي من الحق   ، فقالت: يا رسول هللا   قالت: جاءت أم سليم إلى رسول هللا  
-فغطت أم سلمة    ، : "إذا رأت الماء" فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي  

وجهها ت  "نعم   -عني  قال:  المرأة؟  وتحتلم  يا رسول هللا  يمينك   ، وقالت:  يشبهها    ، تربت  فبم 
 . ( 4) ولدها.." 

 
  

 
 . 1/284: الفجر الساطعو ، 2/198 :عمدة القاري و ، 1/204 :نظر: شرح ابن بطالي (1)
 .1/294 :نظر: فتح الباري ي( 2)
https://www.bukhari-( إضــــــــــــــــــــاءة الــــــــــــــــــــدراري للمنينــــــــــــــــــــي، موســــــــــــــــــــوعة صــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــاري،  3) 

pedia.net/book/matn_bukhari/214   
 .14(، ص130أخرجه اإلمام البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم، برقم ) (4)

https://www.bukhari-pedia.net/book/matn_bukhari/214
https://www.bukhari-pedia.net/book/matn_bukhari/214
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 الفرع األول: مطابقة ما ذكره اإلمام البخاري للرتمجة:
العلم  من  المانع  الحياء  أن  لبيان  ظاهر  فهو  لألثرين  بالنسبة  المطابقة  أما 

 .(1) مذموم
والمراد إذا كان   ،(2)فعلها حين غطت وجهها عند السؤالأما حديث أم سلمة ففي  

 .(3) الحياء على جهة التوقير واإلجالل
 :االستفتاءالفرع الثاني: حكم احلياء يف 

الترجمة  بهذا  البخاري  اإلمام  مقصود  في  العلماء  عامة    ، اختلف  عليه  والذي 
لكن النظر الدقيق يؤدي إلى فقه اإلمام    ؛ : أن الغرض منه تر  الحياء في العلم ( 4) الشراح 

البخاري وأن في المسالة تفصياًل؛ ولذا أطلق اإلمام البخاري الترجمة ولم يحكم عليها بحكم  
بل أشار إليه بإشارة لطيفة توحي أن المصنف ينبه على أن قوله "إن هللا ال يستحي من  

فيه  مراء  ال  حق  ل   ، الحق"  يتر   أن  ينبغي  ال  أنه  معناه  السؤال لكن  استحب  ( 5) ه  ولذا  ؛ 
يدي سؤاله كما   بين  يقدم ويمهد  أن  يستحيا من ذكره   أمر  السؤال في  أراد  إذا  للمستفتي 

.. قدمت  " :  ( 6) قال اإلمام األبي   ، فعلت أم سلمة في قولها " إن هللا ال يستحي من الحق " 
ى أن تركها للحياء  فكان كالدليل لها عل  . ( 7) " ذلك تمهيدًا للعذر في ذكرها ما يستحيا منه.. 

 .(8)فيما ستبديه من السؤال ممدوح شرعاً 

 
 .2/210 :نظر: عمدة القاري ي (1)
 .3/663: التوضيح شرح الجامع الصحيحو ، 2/83 :نظر: المع الدراري ي (2)
 .1/210 :نظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري ي (3)
، 1/302 :فــتح البــاري و ، 3/663 :التوضــيح شــرح الجــامع الصــحيحو ، 1/210 :نظــر: شــرح ابــن بطــالي (4)

 .2/83 :المع الدراري و ، 1/290 :الفجر الساطعو ، 1/210 :عمدة القاري و 
 .2/83 :نظر: المع الدراري ي (5)
محمــد بــن خلفــه بــن عمــر التونســي الوشــتاني المشــهور بــاألبي، عالمــة محقــق، كــان متفننــًا فــي كثيــر مــن  (6)

-483ص :نظـر فـي ترجمتـه: نيـل اإلبتهـاجيهــ(. 828ته: شـرح المدونـة، تـوفي سـنة )الفنون، من مصـنفا
 .144شجرة النور الزكية، صو  ،488

 .2/152 :إكمال إكمال المعلم (7)
 .1/291 :نظر: نور الحق الصبيحي (8)
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 : املطلب الثامن
 باب من استحيا فأمر غريه بالسؤال

البخاري   اإلمام  أبي طالب  فيه  وأورد  بن  قال: كنت رجاًل   بسنده عن علي 
النبي    ،(1)مذاء يسأل  أن  األسود  بن  المقداد  الوضوء"  ،فسأله  فأمرت  "فيه   ،(2) فقال: 

 .(3)"فأمرت المقداد.. .. فاستحييت أن أسأل رسول هللا "وفي رواية 
 الفرع األول: مطابقة احلديث للرتمجة:

المطابقة ظاهرة حيث إن هذا الباب في بيان الشخص الذي استحى من العالم 
ان يسأل بنفسه فأمر غيره بالسؤال عنه؛ وجهه: في كون علي أناب المقداد في السؤال  

 .(4)عن المذي لما استحيا
 .(5) لمكان ابنته وهذا حياء محمود وإنما استحيا علي أن يسأل رسول هللا 

أراده   أنه ال والذي  بيان  السابق  الباب  بعد  الباب  إيراد هذا  البخاري من  اإلمام 
 .(6)  يفوت عليه العلم فينيب غيره في السؤال عنهبأس في تر  السؤال للحياء بشرط أالّ 

 الفرع الثاني: حكم االستنابة يف االستفتاء:
م األفضل أن يباشر المستفتي سؤاله بنفسه من غير إنابة في ذلك ألنه هو األعل 

وإن احتاج إلنابة غيره جاز في قول أكثر العلماء بشرط أن يكون النائب    ،بحاله وسؤاله
يقبل خبره الباب  ،(7)ثقة  ذلك حديث  على  يسأل عن مسألته  ، دل  من  علي  بعث    ، فقد 
اإلجاب في    ة وتلقي  النيابة  مشروعية  على  ذلك  فدل  الجواب،  من  به  أخبر  بما  عنه 

 
 . 4/312: أي كثير الَمذ ي، وهو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر، انظر: النهاية في غريب الحديث (1)
 .14(، ص132أخرجه اإلمام البخاري، كتاب العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، برقم ) (2)
 .17(، ص178)أخرجه اإلمام البخاري، كتاب العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، برقم  (3)
 .1/214 :نظر: عمدة القاري ي (4)
 .1/212 :شرح ابن بطالو ، 2/228 :نظر: فيض الباري ي (5)
 .1/293 :نور الحق الصبيحو  ،60شرح تراجم ابواب البخاري، صو ، 2/83 :نظر: المع الدراري ي (6)
 .1/57 :المجموع شرح المهذبو ، 81نظر: أدب المفتي، صي (7)
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 .(1)االستفتاء
إلى منع اإلستنابة في االستفتاء؛ معلاًل ذلك بأنه قد   ( 2) وذهب اإلمام ابن القطان

 .(3)والصحابة ثقات فصحاء يتطرق إلى النائب الوهم
؛ ألن  (5) "وأغرب ابن القطان.."  (4) بل قال عنه اإلمام ابن الملقن  ، وهذا فيه نظر

لمقصود الشرعي  ايحصل  لي  ائب أن يكون ثقة؛ وبالتانفي ال  –شرطًا    –العلماء ذكروا  
ألنه    مقصود الشارع؛ذلك يخالف  ومنع    ، الشرعي في المسألةوهو علم المكلف بالحكم  

 .(6)الحكم الشرعي ب يفوت العلم 
 : املطلب التاسع

 باب ذكر العلم والفتيا يف املسجد
أورد فيه اإلمام البخاري بسنده عن عبد هللا بن عمر أن رجاًل قام في المسجد 

: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة  فقال: يا رسول هللا من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال  
 .(7)"ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن..

 
 . 1/293 :نور الحق الصبيحو ، 1/216 :القاري نظر: عمدة ي( 1)
( والمقصود هنا ابن القطان المالكي المتأخر، كما ذكر ابن الملقن، وهو علي بن محمـد بـن عبـد الملـك بـن 2)

وكـان لـه حـظ مـن األدب، مـن  ،يحيى الحميري، يكنى بأبي الحسن ويلقب بابن القطان، عالم فقيـه محـدث
 :نظــر فــي ترجمتــه: نفــح الطيــبيهـــ(، 628هــام، أحكــام النظــر، تــوفي ســنة )أهــم مؤلفاتــه: بيــان الــوهم واإلي

 . 1/655 :اإلعالم بفوائد عمدة األحكامو ، 22/306 :سير أعالم النبالءو ، 3/180
 .1/655 :نظر: اإلعالم بفوائد عمدة األحكامي( 3)
حفص ابن الملقـن، مـن األئمـة ( عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد هللا األنصاري، سراج الدين، أبو 4)

في جميع العلوم، من مؤلفاته: كافي المحتاج شرح المنهاج، التذكرة في علوم الحديث، تـوفي سـنة   األعالم
 .6/100 :الضوء الالمعو ، 7/144 :نظر في ترجمته: شذرات الذهبيهـ(. 801)

 .1/655 :( اإلعالم بفوائد عمدة األحكام5)
 .1/57 :المجموع شرح المهذبو ، 91نظر: أدب المفتي، صي( 6)
 .14(، ص133أخرجه اإلمام البخاري، كتاب العلم، باب ذكر العلم والفتيا في المسجد، برقم ) (7)
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 الفرع األول: مطابقة احلديث للرتمجة:
في  الح   إهالل  علم  أعني  العلم  ذكر  على  اشتمل  أنه  وهو  ظاهرة  المطابقة 

للنبي    ،المسجد الرجل  ذلك  ذلك وقع في    واستفتاء  والسالم كل  الصالة  عليه  وفتياه 
 .(1) المسجد

 الفرع الثاني: حكم الفتيا يف املسجد:
  لما يقع في ؛أشار اإلمام البخاري بهذه الترجمة إلى الرد على من توقف في ذلك

والمنقول عن    ،(2) المباحثة من رفع األصوات فنبه على الجواز فيما يتعلق به نفع ديني
وقد سئل عن ذلك    ،اإلمام مالك كراهية رفع الصوت في المسجد مطلقًا في علم وغيره

ولقد أدركت الناس قديمًا يعيبون ذلك على    ،.. ال خير في ذلك في العلم وال غيره"فقال:  
ومن كان يكون في مسجده كان يعتذر منه، وأنا أكره ذلك وال    ،في مجلسه  من يكون 

 .(4)(3) "أرى فيه خيراً 
فرقوا بين ما يتعلق بغرض ديني  أو نفع دنيوي وبين ماال   (5)وجمهور أهل العلم 

والفتيا والعلم مما يتعلق بهما غرض ديني وهو يوافق تبويب اإلمام البخاري    ،فائدة فيه
المسألة في كتاب الصالة  ،هنا البخاري على هذه  باب رفع الصوت    ، وقد بوب اإلمام 

المساجد في   ،في  الصوت  رفع  حكم  في  العلماء  إلى خالف  اإلشارة  الباب  بهذا  وأراد 
ى المنع من قول الصحابي الجليل عمر "لو المسجد؛ وجه ذلك أنه ساق فيه ما يدل عل

 
 .1/232 :منار القاري و ، 2/217 :نظر: عمدة القاري ي (1)
 .1/304 :نظر: فتح الباري ي (2)
 .1/554 :جامع بيان العلم وفضله (3)
 :حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــرو ، 12/272 :نآالمالكيــة: الجــامع فــي أحكــام القــر نظــر فــي مــذهب ي( 4)

4/71. 
إعــالم الســاجد، و ، 176-2/175 :المجمــوعو ، 2/376 :رد المحتــارو ، 2/398 :نظــر: شــرح فــتح القــديري( 5)

 .4/636 :الفروعو ، 327-326ص
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وساق ما    ،"(1)كنتما من أهل البلد ألوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول هللا  
بن مالك   الجواز من حديث كعب  له  "يدل على  دينا  أبي حدرد  ابن  أنه تقاضى  أخبره 

هللا   رسول  عهد  هللا   عليه  رسول  سمعها  حتى  أصواتهما  فارتفعت  المسجد    في 
..."(2)  :لما كان ارتفاع الصوت على طلب حق واجب لم يغير الرسول  "؛ وجهه  

بيان    ولو كان ال يجوز رفع الصوت فيه في حق وال غيره لما تر  النبي    ،ذلك عليهم
 .(3)"ذلك

 : املطلب العاشر
 بـاب القضـاء والفتيـا يف الطريـق
 قال: بينما أنا والنبي    أورد فيه اإلمام البخاري بسنده عن أنس بن مالك  

خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول هللا متى الساعة؟ فقال  
ثم قال: يا رسول هللا ما أعددت لها كبير   ،: ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكانالنبي 

 .(4)قال: أنت مع من أحببت  ،ولكن أحب هللا ورسوله ،صيام وال صالة وال صدقة 
 الفرع األول: مطابقة احلديث للرتمجة:

السدة   ألن  المسجد؛  سدة  عند  قوله  في  ظاهرة  أمام   :هيالمطابقة  الساحة 
الرجل للنبي في سؤال  والفتيا مأخوذة من الحديث (5) البيت

(6). 
 الفرع الثاني: حكم الفتيا ماشيًا:

 ثالثة أقوال: إلى  اختلف العلماء في حكم الفتيا ماشيًا  

 
 .40(، ص470اجد، برقم )أخرجه اإلمام البخاري، كتاب الصالة، باب رفع الصوت في المس (1)
 .40(، ص471أخرجه اإلمام البخاري، كتاب الصالة، باب رفع الصوت في المساجد، برقم ) (2)
 .2/119 :نظر: شرح ابن بطالي (3)
 .596(، ص7153أخرجه اإلمام البخاري، كتاب األحكام، باب القضاء والفتيا في الطريق، برقم ) (4)
 .10/476 :نور الحق الصبيحو ، 24/231 :نظر: عمدة القاري ي (5)
 .16/13 :نظر: الفجر الساطعي (6)
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الكراهة المستفتى  األول:  المسألة  في  للنظر  التفرغ  يستطيع  ال  المفتي  ألن  ؛ 
 .(3)يكره أن يسأل وهو يمشي (2)وكان اإلمام عبد الرحمن بن أبي ليلى .(1)افيه

الحديث   ،اجلواز  الثاين: فيه  وأورد  الباب  هذا  البخاري  اإلمام  له  الذي عقد  وهو 
 وهو افتاؤه للرجل عند سدة المسجد في الطريق. السابق الذي بّين فعل النبي 

فإن كان الشيء ظاهرًا أو خفيفًا أفتى وإال امتنع وهو اختيار    ،الثالث: التفصيل
 .(5) وغيره (4) ابن عبد البراإلمام 

واألحاديث في سؤال الصحابة للنبي    ، الذي دل عليه حديث الباب  والراجح الثاين
  إال أنه ينبغي للمفتي إذا كان السؤال في تلك الحال يشغله ويخل  (6)وهو سائر كثيرة :

 بفهمه ويمنعه من استيفاء الفكر فإن تر  اإلفتاء يكون أوجه وأبرأ للذمة. 
 : املطلب احلادي عشر

 باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله
أن رجاًل سأله ما    عن النبي    وأورد فيه اإلمام البخاري بسنده عن ابن عمر  

وال ثوبا معه    ( 7) يلبس المحرم؟ فقال: "ال يلبس القميص وال العمامة وال السراويل وال البرنس 
 

 .336صفة الفتوى، صو ، 236أدب المفتي، صو ، 29نظر: تكملة المصباح، صي (1)
جليل عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري، أبو عيسى، من كبار األئمة الحفاظ، روى عنه جمع التابعي ال  (2)

سـير أعـالم و ، 11/455 :نظر في ترجمته: تـاريخ بغـداديهـ(، 83وقيل ) هـ(82من الصحابة، توفي سنة )
 .4/262 :النبالء

 .1/323 :نظر: الجامع في آداب الراوي وأخالق السامعي (3)
يوســف بــن عبــد هللا بــن محمــد بــن عاصــم، النمــري القرطبــي، المكنــى بــأبي عمــر، حــافظ المغــرب مــن أهــم  (4)

ــنة  ــوفي سـ ــحاب، تـ ــة األصـ ــتيعاب لمعرفـ ــانيد، االسـ ــاني واألسـ ــن المعـ ــأ مـ ــي الموطـ ــا فـ ــد لمـ ــنفاته: التمهيـ مصـ
 .3/1228 :تذكرة الحفاظو  ،8/127 :نظر في ترجمته: ترتيب المدار يهـ(. 463)

 .1/558 :مع بيان العلم وفضلهجا نظر:ي (5)
 .13/164 :نظر: فتح الباري ي (6)
 .1/122 :نظر: النهاية في غريب الحديثيالبرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق فيه.  (7)
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تحت    ( 1) الورس  يكونا  حتى  وليقطعهما  الخفين  فليلبس  النعلين  يجد  لم  فإن  الزعفران  أو 
 . ( 2) " الكعبين 

 الفرع األول: مطابقة احلديث للرتمجة:
؛ ألن هذا ".. فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.."له:  والمطابقة ظاهرة في قو 

السؤال السائل سأل عن حالة االختيار فأجابه عنها  (3)المقدار زائد على  ؛ وجهه: كأن 
 .(4)وليست أجنبية عن السؤال ألن حالة السفر تقتضي ذلك ،وزاده حالة اإلضطرار

 الفرع الثاني: مسائل الرتمجة: 
المنير:   ابن  اإلمام  استنباط جواهر "قال  أمعن في  لقد  البخاري  رحمة هللا على 
 ، ومن تلك المسائل: (5)"الحديث التي خفيت على كثير

 املسألة األوىل: حكم مطابقة اجلواب للسؤال:  
واختلف العلماء هنا فمنهم من يرى    ،األصل في الجواب أن يكون مطابقًا للسؤال
أما إذا كان أعم منه أو أخص أو   ، أن المطابقة هي كون الجواب مساويًا للمسئول عنه 

إلى أنه    (7) وذهب اإلمام أبو محمد الفخر  (6)كان خارجًا عن المسئول فال يسمى مطابقًا.
من سئل عن شيء  فإن    ،يكون مطابقًا حتى ولو كان الجواب مساويًا للسؤال أو أعم منه

 
 .5/173 :نظر: المصدر نفسهيالورس: نبت أصفر يصبغ به.  (1)
 .14(، ص134أخرجه اإلمام البخاري، كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، برقم ) (2)
 .2/221 :نظر: عمدة القاري ي (3)
 .1/305 :نظر: فتح الباري ي (4)
 .67المتواري على أبواب البخاري، ص (5)
 .3/262 :المستصفىو ، 2/295 :نظر: اإلحكام، لآلمديي (6)
إســماعيل بــن علــي بــن حســين البغــدادي المــأموني، المكنــى بــأبي محمــد، الملقــب بفخــر الــدين، مــن كبــار  (7)

فقهاء الحنابلـة، حسـن الكـالم جيـد العبـارة، مـن مصـنفاته: التعليقـة فـي الخـالف، جنـة المنـاظر، تـوفي سـنة 
 .1/268 :المقصد األرشدو ، 2/67 :نظر في ترجمته: الذيل على طبقات الحنابلةيهـ(، 610)
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 .(1)فللمجيب أن يجيبه بجواب أعم من المسؤول عنه في الوقت نفسه ،خاص
العيد دقيق  ابن  اإلمام  أوضح  ليس   (2)وقد  بأن  المطابقة  من  األصوليين  مراد 

وهذا ال    ،بل المراد أن الجواب يكون مفيدًا للحكم المسؤول عنه   ، المراد بها عدم الزيادة
له  مطابقًا  كونه  في  في   ،يقدح  المطلوب  عن  معدواًل  الجواب  يكون  أال  المطابقة  ألن 

 .(3)السؤال
الترجمة هذه  خالل  من  البخاري  اإلمام  أراده  ما  المنير   ،وهذا  ابن  اإلمام  قال 

للسؤال...غير الزم... ألنه جواب  " الجواب  التنبيه على أن مطابقة  الترجمة  موقع هذه 
 .(4)"وزيادة فائدة

؛ لضيق  الضابطإال أن الفتوى الفضائية في هذا العصر قد ال يتناسب معها هذا  
وكثرة أسئلة المتصل الواحد؛ ولذا فإن البرنام  إذا كان    ، وكثرة المتصلين  ، وقت البرنام 

ثم   الحلقة  وقت  تناسب  أسئلة  عدة  البرنام   مقدم  يتلقى  أن  فاألفضل  محدود  وقت  له 
ثم يتلقى مجموعة أخرى وهكذا حتى يتمكن    ،ها كاملةيعطي المفتي فرصة اإلجابة علي

المفتي من اإلجابة بشكل صحيح؛ إال أن المالحظ على بعض برام  اإلفتاء يقوم المقدم 
بسرعة عنها  يجيب  أن  المفتي  من  يطلب  ثم  جدًا  كثيرة  أسئلة  وقت   ، بتلقي  أن  بحجة 

وال يحصل بها البيان؛    فال يتم بها المقصود  ، فيستعجل المفتي باإلجابة  ، البرنام  ضيق
والمقاصد   المعاني  وبيان  األدلة  بذكر  االستطراد  يقتضي  أحيانًا  المقام  أن  خاصة 

 
 .7/3597 :نظر: التحبيري (1)
محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، تقي الدين المكنى بأبي الفتح، المعروف بابن دقيق العيد مـن   (2)

أكـابر العلمـاء، وكــان اإلمـام العـز يفتخــر بـه، مــن مصـنفاته: اإلمـام فــي شـرح اإللمـام، اإللمــام فـي أحاديــث 
 :طبقـات الشـافعية الكبـرى و ، 4/193 :نظـر فـي ترجمتـه: الـوافي بالوفيـاتيهــ(. 702األحكام، تـوفي سـنة )

9/207. 
 .7/3597 :التحبيرو ، 3/472 :إحكام األحكامو ، 1/305 :نظر: فتح الباري ي (3)
 .67المتواري، ص (4)
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المتواخاة من شرع هذا الحكم المسئول عنه وذلك كما في النوازل العامة والفتن التي يقع  
وتسكن    ،لتطمئن النفوس  ، فيحتاج الناس إلى تجلية الحق بدليله  ،فيها الخوض بالباطل

 . (1) ائرة النزاعث
المفتي نصح  كمال  من  القيم:  ،وهذا  ابن  اإلمام  قال  أن  "   حيث  للمفتي  يجوز 

وأشار    ،(2) "وهذا من كمال نصحه وعلمه وإرشاده...  ، يجيب السائل بأكثر مما سأل عنه
إلى ذلك في مناسبة ختم اإلمام البخاري كتاب العلم بهذه الترجمة.    (3)اإلمام ابن رشيد

إشارة منه    ،ختم البخاري كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر مما سأله عنه"  قال:
 .(4) "إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عماًل بالنصيحة. واعتمادًا على النية الصحيحة

 :  بة املستفيتحكم التفصيل يف إجا املسألة الثانية: 
ُيظهر قصدًا آخر لإلمام البخاري وهو أن الزيادة على الجواب  –أيضاً –والمتأمل 

عة واحتمل عنده أن السائل يتذرع  ققد تكون واجبة على المفتي؛ ذلك أنه قد ُيسأل عن وا
ومن   السؤال،  محل  غير  إلى  يعديه  أن  إلى  يفصَّ وجب    –هنا –بجوابه  أن  في  عليه  ل 

 .(5) كر مع الواقعة ما يتوقع التباسه بهاجوابه ويزيده بيانًا، وأن يذ 
  

 
 .702-699نظر: الفتيا المعاصرة، صي (1)
 . 6/45 :نظر: إعالم الموقعيني (2)
محمــد بــن عمــر بــن محمــد بــن عمــر الفهــري، كــان متضــلعًا بالعربيــة واللغــة، مشــاركًا فــي األصــلين، كثيــر  (3)

السماع، عالي اإلسناد، تام العناية بصناعة الحـديث، مـن مصـنفاته: مـلء العيبـة، شـرح صـحيح البخـاري، 
 ة:الوعــا بغيــةو ، 136-3/135 :نظــر فــي ترجمتــه: اإلحاطــة فــي أخبــار غرناطــةي .هـــ(721تــوفي ســنة )

1/200. 
 .1/305 :نظر: فتح الباري ي (4)
 .68نظر: المتواري، صي (5)
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 : املطلب الثاني عشر
 باب هل يقضي احلاكم أو يفيت وهو غضبان

أورد فيه بسنده أن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: "كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان  
يقول: "ال    فإني سمعت النبي    ،بأن ال تقضي بين اثنين وأنت غضبان  -بسجستان-

 .(1) يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان"
فقال: يا رسول   ،وعن أبي مسعود األنصاري قال: جاء رجل إلى رسول هللا  

قال: فما رأيت   ،هللا إني وهللا ال أتأخر عن صالة الغداة من أجل فالن مما يطيل بنا
الناس إن منكم منفرين    ،قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ  النبي   أيها  ثم قال: 

 .(2) بير والضعيف وذا الحاجة.."فأيكم صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الك
عمر   ابن  عن  حائض  وأورد  وهي  امرأته  طلق  للنبي    ،أنه  عمر   فذكر 

  ،ثم قال: "ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر  فتغيظ منه رسول هللا  
 .(3)فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها"

 الفرع األول: مطابقة احلديث للرتمجة:
في  مطابقة   والفتيا  بكرة  أبي  حديث  في  القضاء  في  ظاهرة  للترجمة  األحاديث 

 . (4) الحديثين األخيرين
 الفرع الثاني: حكم الفتيا حال الغضب 

ومن منه     ،عقد اإلمام البخاري هذا الباب وجعل الترجمة استفهامًا عن الحكم
أو قصد إثارة   المصنف في صياغة الترجمة باالستفهام أنه ربما قصد أن المسألة خالفية

 
ــي وهــــو غضــــبان، بــــرقم )   ( 1)  ــل يقضــــي الحــــاكم أو يفتـ ــاب األحكــــام، بــــاب هـ ــه اإلمــــام البخــــاري، كتـ (،  7158أخرجـ

 . 596ص 
 .596(، ص7159أخرجه اإلمام البخاري برقم ) (2)
 .596(، ص7160أخرجه اإلمام البخاري برقم ) (3)
 . 24/233 :نظر: عمدة القاري ي (4)
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تبين رأيه واختياره التي يوردها  الباب  القارئ؛ إال أن أحاديث  المفتي    ،(1) انتباه  وهو أن 
إيراده لحديث أبي بكرة الدال    وجه ذلك:   ، يمنع من الفتيا إذا كان غضبانًا إال النبي  

جعل  أنه  بينهما  بالجمع  يدالن  الجواز؛  على  الدال  مسعود  أبي  حديث  ثم  المنع  على 
 .(2)لوجود العصمة في حقه الجواز خاصًا بالنبي 
فإنه يمنع من الفتيا حال الغضب مطلقًا؛ لما يحصل للنفس بسببه من    أما غير النبي  

النظر  الموجب الختالل  الوجه األكمل   ، التشويش  الغضبان مخوف    ؛ وعدم استيفائه على  ألن 
أمرين:   التثبتعلى  قلة  به    ،أحدهما  ويتقدم  العقل  معه  يتغير  قد  الغضب  أن  واآلخر 

 .(4) قول الجمهوروهو  .(3)صاحبه على ما لم يكن يتقدم عليه لو لم يكن غضب
كان هلل   إذا  الغضب  أن  إلى  العلم  أهل  بعض  الحكم  وذهب  اختيار جاز  وهو 

 .(6)واإلمام البغوي  (5)اإلمام الجويني
 :(7)من وجهينب يوأج
 أن هذا التفصيل يخالف ظواهر األحاديث.   -أ

  
 

 .17نظر: هدي الساري، ص ي( 1)
 .333-332نظر: المتواري، صي( 2)
 (. 2، حاشية )2/111( أحكام القرآن للشافعي، 3)
 . 4/522 :نظر: مغني المحتاجي( 4)
الملقــب بإمــام الحــرمين، الجــويني مــن أعيــان الشــافعية ( عبــد الملــك بــن عبــد هللا بــن يوســف، أبــو المعــالي، 5)

نظـر يهــ(. 478الكبار، فقيه أصولي، من مصنفاته: البرهـان فـي أصـول الفقـه. غيـاث األمـم، تـوفي سـنة )
 .18/468 :سير أعالم النبالءو ، 1/409 :في ترجمته: طبقات الشافعية، لإلسنوي 

البغـوي. أبـو محمـد محـي السـنة، كـان فقيهـًا مفسـرًا، بـور  لـه فـي ( الحسين بـن مسـعود بـن محمـد بـن الفـراء 6)
نظر فـي ترجمتـه: سـير أعـالم يهـ(. 510من أهم مصنفاته: معالم التنزيل، التهذيب، توفي سنة )  ،تصانيفه
 .80-7/75 :طبقات الشافعية الكبرى و ، 19/239 :النبالء

 . 13/171 :نظر: فتح الباري ي( 7)
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تشويش الفكر وهو ال   المحذور؛ ألن  أن فيه ضعفًا، ألنه ال فرق في ذلك  -ب
 .(1)يختلف في ذلك

وهل يتعدى الحكم إلى غير الغضب مما يشغل الفكر كالجوع أو الشبع المفرط  
ذلك نحو  البخاري    ،أو  تجد  اإلمام  غير  ال  إلى  الحكم  تعدية  على  ينص  ما  عنده 

 .(2)الغضب
المفتي   خلق  تغير  حالة  كل  إلى  الحكم  تعدية  على  األصوليين  وتشغله وعامة 

وتمنعه من التثبت والتأمل كحالة الجوع أو العطش أو الحزن أو الفرح الغالب أو النعاس  
 . (3) أو الماللة أو المرض أو الحر المزع  أو البرد المؤلم أو مدافعة األخبثين

وال حكم   ،أن الحكم يتعلق بالعلة: وهي تشويش الفكر وجودًا وعدماً وجه ذلك:  
وإذا    ،فإذا وجد الغضب بدون تشويش الفكر ال يثبت المنع  ،للغضب المنصوص عليه 

وجد التشويش بدون غضب بالجوع مثاًل أو العطش ثبت المنع مع أن النص ال يقتضي  
 .(4)المنع وهذا دليل على أن انشغال الذهن علة

األحوال هذه  من  في شيء  أفتى  م  ،فإن  يمنعه  لم  ذلك  أن  يري  إدرا  وهو  ن 
 .(5)وإن خاطر بها فالتر  واإلمسا  أولى  ،صحت فتياه ،الصواب

  

 
 . 4/522 :مغني المحتاجو ، 13/171 :نظر: فتح الباري ي( 1)
 .161نظر: فقه اإلمام البخاري في اإلمارة والقضاء، صي( 2)
 . 295صفة الفتوى، صو ، 28نظر: أدب المفتي، صي (3)
 .366-3/365 :نظر: كشف األسراري (4)
 .28نظر: أدب المفتي، صي (5)
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 : عشر ثالثاملطلب ال
 باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس

قال: "ح  علينا عبد هللا بن عمرو   وأورد فيه اإلمام البخاري بسنده عن عروة  
    النبي سمعت  يقول:  أعطاكموه  "يقول:    فسمعته  أن  بعد  العلم  ينزع  ال  هللا  إن 

ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون    ،انتزاعاً 
 .(1) "فيضلون ويضلون  ،برأيهم

 الفرع األول: مطابقة احلديث للرتمجة:
قوله   في  للترجمة  ظاهرة  على  )المطابقة  مبني  غير  هو  الذي  برأيهم(  فيفتون 

 .(2)الكتاب والسنة واإلجماعأصل 
 الفرع الثاني: عالقة الفتيا بالرأي:

الفتيا   بها  المقصود  أن  الباب  لهذا  البخاري  اإلمام  يظهر هذا من خالل ترجمة 
وأشار بقوله )من(    ،بما يؤدي إليه النظر وهو يصدق على ما يوافق النص وما يخالفه

 ومن هنا ينقسم الرأي إلى قسمين:  ،(3)إلى أن بعض الفتيا بالرأي ال تذم
 األول: الرأي احملمود: وهو يتنوع إىل أنواع:

األمة  -أ أفقه  قلوباً   ،رأي  األمة  الذين    ، وأبر  أذهانًا،  وأصفاهم  علما،  وأعمقهم 
 .وفهموا مقاصد الرسول  ،شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل

ويوضح    -ب ويقررها  منها  الداللة  وجه  ويبين  النصوص  يفسر  الذي  الرأي 
 محاسنها ويسهل طرق االستنباط منها. 

  

 
بـرقم  أخرجه اإلمام البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب مـا يـذكر مـن ذم الـرأي وتكلـف القيـاس  (1)

 .609(، ص 7307)
 .25/44 :نظر: عمدة القاري ي (2)
 .13/345 :نظر: فتح الباري ي (3)
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 الرأي الذي تواطأت عليه األمة وتلقاه خلفهم عن سلفهم. -ج
فإن لم يجدها    ،من الرأي المحمود أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن  -د

القرآن السنة  ،في  السنة  ، ففي  في  يجدها  لم  الخلفاء    ، فإن  به  قضى  ففيما 
فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة    ،الراشدون أو اثنان منهم أو واحد

   وسنة رسوله  فإن لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب هللا
فهذا الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه وأقروا بعضهم   ،وأقضية أصحابه

  .(1) بعضًا عليه
 ذكر العلماء له صورًا ومنها ما يلي: الثاين: الرأي املذموم: 

للنص   -أ المخالف  فساده   ،الرأي  االسالم  دين  من  باالضطرار  يعلم  مما  وهذا 
 وال تحل الفتيا به وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد. ، وبطالنه

التفريط والتقصير في معرفة   -ب الدين بالخرص والظن مع  الكالم في مسائل 
 النصوص وفهمها واستنباط األحكام منها. 

وصفاته    -ج الرب  أسماء  تعطيل  المتضمن  الباطلة الرأي  بالمقاييس  وأفعاله 
 وشبههم الداحظة في رد النصوص الصحيحة الصريحة.

 التكلف في رد النصوص وتأويلها بالرأي المجرد. -د
بحفظ    -ـه واالشتغال  والظنون  باالستحسان  الدين  شرائع  أحكام  في  القول 

ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسًا دون  ،  طاتالمعضالت واألغلو 
 . ( 2) ى أصولها والنظر في عللها ردها عل 

  

 
 .157-2/149 :نظر: إعالم الموقعيني (1)
 .128-2/125 :: المصدر نفسهنظري (2)
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بالرأي   العمل  التعارض في ذم  يدفع  إلى هذين قسمين  الرأي  تقسيم  وبناء على 
وبين ما فعله السلف من استنباط األحكام وهذا هو الذي قصده اإلمام البخاري في قوله 

.. وال تعارض "؛ ولذا قال اإلمام ابن القيم  " ... ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس"
وهذا   ،وكل منه له وجه  ،بل كلها حق  ،السادة األخيار  بحمده هللا بين هذه اآلثار عن

والرأي الحق الذي ال مندوحة    ،إنما يتبين بالفرق بين الرأي الباطل الذي ليس من الدين
 .(1) "عنه ألحد المجتهدين..

 

 
 .2/124 :الموقعينإعالم  (1)
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 ـةـمــاتـاخل
 وفيها أهم النتائ  والتوصيات:

 وقد كان من أهم نتائجه:  ،الحمد هلل الذي يسر وأعان على إنهاء هذا البحث
لهم   -1 وأن  الفقه  بأصول  الحديث  علماء  عناية  بيان  البحث  هذا  في  تجلى 

في   وبخاصة  البخاري  تراجم  خالل  من  هذا  ظهر  مسائله  بيان  في  جهودًا 
 مباحث الفتيا. 

الفتيا من    -2 النبوية وتأصيل قضايا  السنة  البحث االستشهاد من  تضمن هذا 
 البخاري وهذا فيه إثراء لمباحث الفتيا عند األصوليين. خالل صحيح اإلمام 

التي ظهرت    -3 البخاري  إيراد  من خالل  من أهم مقاصد اإلمام  البحث في  هذا 
هو دفع التعارض بين األحاديث وهذا ال تلحظه عند    ، بالفتيا التراجم المتعلقة  

 .  األصوليين في بعض مباحث الفتيا 

وقد وجد في عصرنا ما يصاحب   ،الفتيا باإلشارة من وسائل الفتيا المشروعة  -4
برام  اإلفتاء الفضائية بترجمة ما يقول المفتي بما يسمى بلغة اإلشارة للصم  

مترجمي  ،والبكم بتأهيل  يوصى  هنا  الشرعي    ومن  المجال  في  اإلشارة  لغة 
 حتى يستطيعوا بيان المراد الصحيح للمفتي. 

ذلك  -5 في  إنابة  غير  من  بنفسه  سؤاله  المستفتي  يباشر  أن  وإن    ، األفضل 
العلماء أكثر  قول  في  جاز  غيره  إلنابة  يقبل    ،احتاج  ثقة  يكون  أن  بشرط 

 خبره. 

م  -6 بأكثر  السائل  يجيب  أن  نصحه  وكمال  المفتي  فقه  عنهمن  سأل   ، ما 
نازلة المسألة  كانت  إذا  النفوس    ،خاصة  تطمئن  حتى  فتنة  زمان  في  أو 

 وتسكن الثائرة. 

الفضائيات    -7 في  الفتيا خاصة  يراعي ضوابط  أن  الفضائيات  في  المفتي  على 
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 ومن أهمها ما يلي: 

حال   -أ وموانعها  وشروطها وضوابطها  المسائل  أحكام  استحضار  على  القدرة 
 اإلفتاء. 

اإلمكان    -ب قدر  األحكام  في  المؤثرة  وأحوالهم  وأعرافهم  السائلين  مراد  معرفة 
 واألولى إذا تعلقت المسألة بأعراف بلده أن يربطه بعلماء بلده. 

 اع األطراف األخرى.ضائية التي تحتاج إلى سمقعدم الفتوى في المسائل ال -ج
والحرص على عدم الوقوع في المخالفات الشرعية    ،الظهور بالمظهر الالئق  -د

 في أثناء عرض البرنام . 
يحذر المفتي من الفتيا باآلراء المخالفة للنصوص وإجماعات العلماء أو أن    -8

 . يتكّلف األقيسة الفاسدة واالستحسانات الموهومة

 التوصيات: 
إيراد التطبيقات من خالل األحاديث النبوية وتراجم أبوابها وبيان  العناية بكثرة    -أ

الفقهية،   للملكة  تنمية  الفقه، فإن فيها  بينهما من خالل علم أصول  العالقة 
 وشحنا لألذهان. 

إعداد رسالة علمية حول مقاصد الشريعة من خالل تراجم اإلمام البخاري    -ب
 ق بمقاصد الشريعة. في صحيحه، فقد وقفت على عدد كبير منها يتعل 
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 ثبت املصادر واملراجع
حققه: الشيخ    ،لإلمام أبي عبد هللا محمد بن مفلح المقدسي  ، اآلداب الشرعية .1

 هـ. 1417  ، 2ط ،مؤسسة الرسالة ،شعيب األرنؤوط وعمر القيام

:  حت،  لإلمام لسان الدين بن الخطيب األندلسي  ،اإلحاطة في أخبار غرناطة .2
 هـ.1393  ،1ط  ،حمد عنان

البخاري في تراجم األبواب وال يصرح بكونها   .3 التي يوردها اإلمام  األحاديث 
القرى،   أم  أحاديث وليست على شرطه، صالح الشهري، ماجستير، جامعة 

 .  هـ1422
  ،ن دقيق العيدلإلمام محمد بن علي ب   ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام .4

  ،2ط  ، المكتبة السلفية  ،مطبوع مع حاشيته العدة  ، حققه الشيخ علي الهندي 
 هـ. 1409

دار    ، لإلمام أبي بكر محمد بن عبد هللا المعروف بابن العربي  ، أحكام القرآن .5
 . 1ط  ،الكتاب العربي

مكتبة   .6 الخالق،  عبد  الغني  عبد  البيهقي، ت:  جمع  للشافعي،  القرآن  أحكام 
 هـ.  1414، 2الخانجي، ط

  ،لإلمام أبي الحسن علي بن أبي علي األمدي   ،اإلحكام في أصول األحكام .7
 هـ. 1424  ،1ط ، دار الصميعي ، علق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي

األحكام .8 أصول  في  ب  ،اإلحكام  أحمد  بن  علي  على    ،ن حزملإلمام  أشرف 
 طبعها الشيخ أحمد شاكر.

ت .9 الصالح،  البن  والمستفتي،  المفتي  عبد حأدب  دار    :  قلعجي،  المعطي 
 ه. 1406، 1طالمعرفة، 

لإلمام محمد بن علي    ، إرشاد الفحول في تحقيق الحق عند علماء األصول .10
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 هـ. 1421 ،1ط  ،دار الفضيلة ،: الشيخ سامي العربيحت  ،الشوكاني
دار الكتاب   ،للقاضي زكريا األنصاري   ،رح روض الطالبأسنى المطالب ش .11

 مصر.  ،القاهرة ،اإلسالمي
الشافعية .12 فقه  فروع  قواعد  في  والنظائر  عبد    ،األشباه  الدين  جالل  لإلمام 

السيوطي الحلبي  ، الرحمن  البابي  مصطفى  األخيرة  ، مطبعة    ،الطبعة 
 هـ. 1378

  ،دار الكتب العلمية  ،لإلمام زين الدين بن إبراهيم بن نجيم  ،األشباه والنظائر .13
 هـ. 1413 ،1ط

 م. 1989 ،8ط  ،دار العلم للماليين  ،خير الدين الزركلي ،األعالم .14
األحكام .15 عمدة  بفوائد  الملقن  ،اإلعالم  بن  عمر  حفص  أبي  :  حت  ، لإلمام 

 هـ.1417  ،1ط  ،دار العاصمة ،الشيخ عبد العزيز المشيقح 
ب  .16 الساجد  المساجد إعالم  الزركشي   ، أحكام  عبد هللا  بن  محمد  أبو  ح ت   ، لإلمام   :

المراغي  مصطفى  اإلسالمية   ، الوفاء  للشؤون  األعلى  ط مصر   ، المجلس   ،2  ،
 هـ. 1403

العالمين .17 رب  عن  الموقعين  القيم    ،إعالم  ابن  بكر  أبي  بن  محمد  لإلمام 
 . هـ1423، 1ط: مشهور حسن، دار ابن الجوزي، حت، الجوزية

مسلم .18 صحيح  شرح  المعلم  إكمال  األبي  ،إكمال  خليفة  بن  محمد    ، لإلمام 
 هـ.1415 ، 1ط ، مكتبة دار الباز ،صححه محمد بن سالم

،  1: محمد النجار، مكتبة الكليات األزهرية، ط ح األم، لمحمد بن إدريس الشافعي، ت  .19
 هـ.  1381

العسقالني  ،االعتراضانتقاض   .20 حجر  بن  علي  بن  أحمد  حققه:    ،لإلمام 
 مكتبة الرشد. ، حمدي السلفي وصبحي السامرائي
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الفروق  .21 أنواء  في  البروق  القرافي   ،أنوار  الدين  شهاب  عالم    ،لإلمام  دار 
 الكتب.

والنهاية .22 كثير  ،البداية  بن  إسماعيل  الدين  عماد  التراث    ،لإلمام  إحياء  دار 
 . هـ1417  ،1ط  ،العربي

المحيط .23 حيان  ،البحر  بابن  الشهير  يوسف  بن  محمد  عادل حت   ،لإلمام   :
 هـ. 1413 ، 1ط  ،دار الكتب العلمية ،علي محمد معوض  ،أحمد

السابع .24 القرن  بعد  من  بمحاسن  الطالع  علي    ،البدر  بن  محمد  لإلمام 
 هـ. 1418 ، 1ط ، مكتبة عباس أحمد الباز ،: خليل المنصورحت  ،الشوكاني

تح:    ،لإلمام جالل الدين السيوطي   ،ات اللغويين والنحاةبغية الوعاة في طبق .25
 هـ. 1419  ،1ط  ،المكتبة العصرية  ، محمد أبو الفضل إبراهيم

السالم   .26 مدينة  بغداد» تاريخ  علي    ، «تاريخ  بن  أحمد  بكر  أبي  للحافظ 
 هـ. 1422 ،1ط  ،دار الغرب ،تح: د. بشار عواد معروف  ،البغدادي

لإلمام أبي الحسن علي بن سليمان    ، الفقهالتحبير شرح التحرير في اصول   .27
 هـ. 1421 ،1ط ،الرشد ،: د. عبد الرحمن الجبرين وزمالئهحت  ،المرداوي 

دار إحياء التراث    ،لإلمام أبي عبد هللا محمد بن أحمد الذهبي  ،تذكرة الحفاظ  .28
 العربي. 

للقاضي عياض    ،ترتيب المدار  وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك .29
 هـ. 1403 ،2ط ،وزارة األوقاف ،: محمد الطنجيحت  ، لبستيبن موسى ا

الشيخ   .30 بن كثير، دار طيبة، تحقيق  العظيم، لإلمام إسماعيل  القرآن  تفسير 
 ياسر سالمة.

 دار الكتب العلمية.  ، لإلمام ابن أمير الحاج ، التقرير والتحبير .31
  ، للشيخ محمد كمال الدين أحمد الراشدي  ،تكملة المصباح في رسم المفتي .32
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 هـ. 1422  ،2ط  ،باكستان  ،كراتشي ،مارية أكاديمي
دار    ، لإلمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي   ، تهذيب األسماء واللغات  .33

 الكتب العلمية. 
اللغة .34 أبي منصور األزهري   ، تهذيب  العربية  ، لإلمام  القومية  عبد    تح:  ،دار 

 هـ. 1384 ،1ط ،السالم هارون وآخرون 
الصحيح .35 الجامع  لشرح  علي    ،التوضيح  بن  عمر  الدين  سراج  لإلمام 

العلميحت  ،األنصاري  للبحث  الفالح  دار  النوادر  ، :  الوقاف  ،دار    ، وزارة 
 هـ. 1429  ،1ط ،قطر

  ،للشيخ عبد الرحمن السعدي  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  .36
 هـ. 1409 ،1ط  ،السعودية ،امة إلدارات البحوث العلميةالرئاسة الع

الكبير .37 الشرح  على  الدسوقي  عرفة    ،حاشية  بن  محمد  الشيخ  الدين  لشمس 
 مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.  ،الدسوقي

ت .38 حسن،  لصديق  الستة،  الصحاح  ذكر  في  دار  حالحطة  حسن،  علي   :
 الجيل.

: أبي  حت  ،لإلمام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر  ، جامع بيان العلم وفضله .39
 هـ.1414، 1طالدمام،  ،األشبال الزهيري، دار ابن الجوزي 

السامع .40 وأخالق  الراوي  آداب  في  علي    ،الجامع  بن  أحمد  بكر  أبي  لإلمام 
 هـ. 1416 ،3ط  ،مؤسسة الرسالة ،: د. محمد الخطيبحت  ،البغدادي

: هشام البخاري، دار عالم  حقرطبي، تالجامع ألحكام القران، ألبي عبدهللا ال .41
 الكتب.

ت .42 الحميدي،  األندلس،  علماء  تاريخ  في  المقتبس  عواد  حجذوة  بشار  د.   :
 ه. 1429،  1طومحمد عواد، دار الغرب، 
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القرافي .43 إدريس  بن  أحمد  لإلمام  د. حت  ،الذخيرة،  حجي  :  سعيد    ،محمد  أ. 
 . 1ط ،دار الغرب اإلسالمي ،أعراب

دار   ، لإلمام أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي  ، الحنابلة الذيل على طبقات  .44
 المعرفة. 

  ،3ط  ،المكتب اإلسالمي  ،لإلمام ابن الجوزي   ،زاد المسير في علم التفسير .45
 هـ. 1401

الحنابلة .46 ضرائح  على  الوابلة  النجدي  ،السحب  هللا  عبد  بن  محمد    ،للشيخ 
زيد أبو  بكر  د.  العثيمين  ،حققه:  الرحمن  عبد  الرسالةمؤس  ،د.    ، 1ط  ،سة 

 هـ. 1416
 الرياض.  ، المعارف ،للشيخ محمد ناصر الدين األلباني ،السلسلة الصحيحة .47
 مكتبة دار السالم. ، لإلمام أبي داود سليمان بن األشعت ،سنن أبي داود .48
الترمذي .49 الترمذي  ،سنن  عيسى  بن  محمد  عيسى  أبي  دار    ،لإلمام  مكتبة 

 السالم.
: جماعة  حت  ،بن أحمد بن عثمان الذهبيلإلمام محمد    ،سير أعالم النبالء  .50

 هـ.1401 ،الرسالة ،من العلماء
 دار الكتاب العربي.  ،للشيخ محمد بن محمد مخلوف  ،شجرة النور الزكية .51
ذهب .52 من  خبر  في  الذهب  الحنبلي  ،شذرات  العماد  بن  الحي  عبد    ،لإلمام 

 هـ.1408 ،1ط  ،دار ابن كثير ،: الشيخ عبد القادر األرناؤوطحت
البخاري شرح   .53 صحيح  أبواب  الدهلوي   ، تراجم  أحمد  الحديث  ،للشيخ    ،دار 

 هـ. 1407 ،4ط
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البخاري  .54 بطال  ، شرح صحيح  ابن  علي  الحسن  ابي  تميم  ح ت  ، لإلمام  أبو   :
 هـ. 1425 ، 3ط ،الرشد  ،ياسر إبراهيم

الفتوى  .55 الحراني  ،صفة  حمدان  بن  أحمد  د.حت   ،لإلمام  حسون   :   ، أحمد 
 هـ.1420  ،1ط ،الموسوعة في آداب الفتوى 

الدين ابن الصالح  ،صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط .56 تقي    ،للشيخ 
 . هـ1404 ، 1ط ،دار الغرب ،موفق عبد القادر: حت

الجوزي،   .57 بن  دار  اليوبي،  سعد  محمد  د.  الفتوى،  تيسير  ،  1طضوابط 
 هـ. 1429

التاسع .58 القرن  الالمع ألهل  الرحمن    ،الضوء  الدين محمد عبد  لإلمام شمس 
 دار مكتبة الحياة. ،السخاوي 

عبد هللا    : د.حت  ،لإلمام جمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي   ،طبقات الشافعية .59
 هـ. 1390 ،1ط ،ديوان األوقاف العراقية ،الجبوري 

الشافعية .60 الفقهاء  قاضي    ، طبقات  بن  أحمد  بن  بكر  أبي  الدين  تقي  لإلمام 
العثمانية،  عبدال  ح: ت  ،شهبة المعارف  دائرة  مجلس  خان،  ،  1طعليم 

 ه. 1399
الكبرى  .61 الشافعية  السبكي  ،طبقات  بن علي  الوهاب  عبد  الدين  تاج    ، لإلمام 

دار إحياء الكتب    ،الدكتور عبد الفتاح الحلو والدكتور محمود الطناحي  :تح
 العربية. 

بن    لإلمام بدر الدين أبي محمد محمود  ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري  .62
 دار إحياء التراث العربي.  ، احمد العيني
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الفراهيدي  ،العين .63 أحمد  بن  الخليل  د.حت   ،لإلمام  المخزومي  :  د. ،  مهدي 
 مكتبة الهالل. ،إبراهيم السامرائي

والنظائر .64 األشباه  شرح  البصائر  عيون  الحنفي    ،غمز  محمد  أحمد  للشيخ 
 هـ. 1405 ، 1ط ،دار الكتب العلمية ،الحموي 

اعتنى    ،للحافظ أحمد بن علي بن حجر  ، الباري شرح صحيح البخاري فتح   .65
  ، 1ط  ، دار السالم  ،بها سماحة الشيخ ابن باز وأكمله تلميذه د. علي الشبل

 هـ. 1421
القدير .66 فتح  بابن    ،شرح  المعروف  الواحد  بن عبد  الدين محمد  لإلمام كمال 

 هـ.1315 ، 1ط ، مصورة عن بوالق ،دار صادر ،الهمام
في   .67 القاسمي   ، اإلسالم الفتوى  الدين  جمال  العلمية   ، للشيخ  الكتب    ، 1ط   ، دار 

 م. 1986
 هـ. 1430  ، 1ط   ، دار ابن الجوزي   ، للدكتور خالد عبد هللا المزيني   ، الفتيا المعاصرة  .68
 ألردن. ا ، دار النفائس  ،للشيخ محمد سليمان األشقر ،الفتيا ومناه  اإلفتاء .69
الجامع .70 الصحيح  على  الساطع  الفاطمي  ، الفجر  بن  الفضيل  محمد    ، للفقيه 

 هـ.1430 ، 1ط ،مكتبة الرشد ،: د. عبد الفتاح الزنيفي حت
راجعه: عبد الستار أحمد    ،لشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن مفلح  ،الفروع .71

 . هـ1381، 2، ط دار مصر ، طبعة الشيخ علي بن قاضي ،فراج

البخاري  .72 اإلمام  والقضاء  فقه  اإلمارة  فهميفي  القاهر  عبد  ماجستير،  ،   ،
 جامعة أم القرى.  

  ،: عادل يوسف العزازي ح ت   ، للحافظ أحمد بن علي البغدادي  ، الفقيه والمتفقه .73
 هـ. 1417 ،1ط ،دار ابن الجوزي 
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الفهارس .74 الكتاني  ،فهرس  الحي  عبد  عباسحت  ،لإلمام  إحسان  د.  دار    ،: 
 الغرب.

الباري على صحيح   .75 الكشميري   ،البخاري فيض  أنور  مطبعة    ،للشيخ محمد 
 هـ. 1357 ،1ط ،حجازي 

دار    ،: الشيخ محي الدين مستوح ت  ، لإلمام أحمد بن عثمان الذهبي  ، الكبائر .76
 ابن كثير. 

كشف األسرار على أصول فخر اإلسالم، لإلمام عبدالعزيز البخاري، دار الصدف،   .77
 كراتشي. 

صحيح   .78 خبايا  كشف  في  الدراري  المعاني  محمد   ، البخاري كوثر  لإلمام 
 هـ. 1415 ،1ط ،مؤسسة الرسالة ،الخضر الحبكني

مكة    ، المكتبة اإلمدادية   ، للشيخ رشيد الكنكوحي   ، المع الدراري على جامع البخاري  .79
 المكرمة. 

العرب .80 منظور  ،لسان  بن  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  به:    ،لإلمام  اعتنى 
 هـ. 1417  ،2ط  ،دار إحياء التراث العربي ،أمين محمد ومحمد بن صادق

البخاري  .81 أبواب  على  المنير  ،المتواري  بن  الدين  ناصر  الشيخ  حت  ،لإلمام   :
 هـ. 1411 ، 1ط ،المكتب اإلسالمي ،علي حسن

 دار الفكر.   ، لإلمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي  ،المجموع .82
 ،دار صادر ،شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت الحموي   لإلمام   ، معجم البلدان .83

 بيروت.
العلمية،   .84 الكتب  دار  السريري،  مولود  للشيخ  األصوليين،  ،  1طمعجم 

 هـ. 1423
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المنهاج .85 ألفاظ  معرفة  إلى  المحتاج  بن    ،مغني  محمد  الدين  شمس  للشيخ 
 حمد عيناتي، دار المعرفة. م: حت  ، محمد الخطيب الشربيني

  ،لإلمام الحافظ أحمد بن عمر القرطبي  ،المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم .86
 هـ.1417  ،1ط  ،دار ابن كثير  ،حققه جماعة من العلماء

اللغة .87 في  فارس  ،المقاييس  بن  أحمد  عبد    ،لإلمام  األستاذ  مضبط  تحقيق 
 هـ. 1399 ،دار الفكر ،السالم هارون 

لإلمام إبراهيم بن محمد بن    ،ر أصحاب اإلمام أحمدالمقصد األرشد في ذك .88
 هـ. 1410 ،1ط  ،مكتبة الرشد ، عبدالرحمن العثيمين  ت: د. ،مفلح

حققه وشرحه الشيخ عبد هللا    ، لإلمام إبراهيم بن إسحاق الشاطبي  ،الموافقات .89
 دار الكتب العلمية.  ،دراز

البخاري  .90 صحيح  مختصر  شرح  القاري  قاسم  ، منار  محمد  حمزة   ، للشيخ 
 مكتبة دار البيان. ،راجعه الشيخ عبد القادر األرناؤوط

البخاري،   .91 الدين بن جماعة، تمناسبات تراجم  الدار  ح بدر  السلفي،  : محمد 
 .  هـ1404،  1السلفية، ط

المقنع .92 جمع  في  اإلرادات  وزيادات  ،منتهى  النجار    ،التنقيح  ابن  لإلمام 
 هـ. 1419 ،1ط  ،مؤسسة الرسالة ،د. عبد هللا التركي :حت  ، الفتوحي

األعيان .93 أعيان  في  العقيان  السيوطي  ، نظم  الدين  د.  ، لإلمام جالل    حرره: 
 بيروت.  ،المكتبة العلمية  ،فيليب

الفتوى  .94 أركان  في  األقوى  العريني   ، النه   أحمد  العاصمة   ، للدكتور    ، 1ط   ، دار 
 هـ. 1430

لإلمام محمد    ، نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح .95
 هـ. 1420 ،1ط  ، دار عالم الكتب ،يحيى بن محمد المختار المالكي
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الديباج .96 بتطريز  اإلبتهاج  التنبكتي  ،نيل  باب  أحمد  كلية    ،للشيخ  منشورات 
 هـ. 1398 ،1ط ،طرابلس   ،ليبيا ،الدعوة اإلسالمية

الباري  .97 فتح  مقدمة  الساري  حجر  ، هدى  بن  علي  بن  أحمد  دار    ،للحافظ 
 هـ. 1421 ،1ط ،السالم

  ، دار خرانز شتايز   ، لإلمام صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي   ، الوافي بالوفيات  .98
 هـ. 1381

األعيان  .99 خلكان  ،وفيات  بن  بكر  ابي  بن  أحمد  العباس  أبي  :  حت  ،لإلمام 
 دار صادر.  احسان عباس،

 
 
 

 


