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إن الحمد هلل نحمده  ،ونستهدٌه  ،ونستعٌنه  ،ونسترشده  ،ونإمن به  ،ونتوكل علٌه ،
ونثنً علٌه الخٌر كله  ،ونسؤله السداد فً األمر  ،وإعظام المثوبة واألجر  ،من ٌهده هللا فال
مضل له  ،ومن ٌضلل فال هادي له  ،وأشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شرٌك له  ،وأشهد أن
سٌدنا محمدا عبده ورسوله  ،وصفٌه وخلٌله  ،وخٌرته من خلقه  ،بعثه بالهدى بٌن ٌدي الساعة
بشٌرا ونذٌرا وداعٌا إلى هللا بإذنه وسراجا منٌرا  ،فؤشرقت برسالته األرض بعد ظلماتها وتآلفت
به القلوب بعد شتاتها وهوت جهاالت الكفر بعد شخوصها  ،فصلى هللا ومالئكته  ،وأنبٌاإه
ورسله والصالحون من عباده علٌه إلى ٌوم العرض والدٌن.
وبعد ...
فال ٌختلؾ اثنان أن بؽداد كانت حاضرة العالم اإلسالمً فتوافر فٌها ما توافر فً
حواضر العالم  ،فقد زخرت بؤنواع العلوم والمعارؾ والفنون  ،وكانت تموج بالناس الذٌن
اختلفت مشاربهم  ،وتنوعت مسالكهم  ،وقصدها علماء الشرق والؽرب وخرجوا منها ٌحملون
شتى أنواع العلوم والمعارؾ  ،ففٌها القراء والمحدثون  ،وإذا ذكرنا الفقهاء فنذكر فً مقدمتهم
أبو حنٌفة ـرحمه هللا ـ وصاحبٌه  ،والشافعً ـ رحمه هللا ـ الذي خرج إلى ما مصر بعد أن نشر
مذهبه العراقً فٌها  ،وفٌها أحمد بن حنبل ـ رحمه هللا ـ  ،وآراإهم قد دونت وتناقلتها األجٌال
إلى ٌومنا هذا  ،إال ان هناك فقهاء بؽدادٌون اندثرت مذاهبهم فؤحببت أن ابرز للناس آراء فقٌه
منهم فوقع اختٌاري على أبً بكر محمد بن داود الظاهري  ،والذي دفعنً إلى اختٌار هذا
الموضوع :
ان مذهب الظاهرٌة هو مذهب بؽدادي األصل  ،فعلى رأسه اإلمام داود الذي نشؤ وتعلم
فً بؽداد وبها أصّل لمذهبه  ،ومن بعده جاء  :ابنه محمد وتلمٌذه ابن المؽلس وعنهما انتشر
مذهب الظاهرٌة وهما بؽدادٌان  ،فٌمكن لنا القول ان مذهب الظاهرٌة هو مذهب بؽدادي المنشؤ.
وان آراءهم بقٌت منتشرة فً صفحات كتب الفقه وإن كان ابن حزم قد تصدى لجمعها
فً كتابه الشهٌر (المحلى) الذي ٌعتبر المرجع لفقه الظاهرٌة إال انه لم ٌجمع كل ما نقل عنهم
وبقً بعضها هنا وهناك وقد جُمعت آراء داود قبل سنوات ( ، )1فؤحببت أن أكمل المسٌرة بجمع
آراء من حمل لواء المذهب بعده وهو ابنه محمد.
وكان منهجً فً البحث  :أن قسمته على مقدمة ومبحثٌن وخاتمة.
فذكرت فً المبحث األول  :كل ما تعلق بحٌاة محمد الذاتٌة والعلمٌة بحسب ما نقلته
كتب التارٌخ والتراجم .
وذكرت فً المبحث الثانً  :اآلراء الفقهٌة له بما تٌسر لً من الوقوؾ علٌها فً كتب
الفقه فاذكر المسؤلة الفقهٌة ثم أبٌن المذاهب الفقهٌة فٌها مبتدئا بمذهب محمد فاذكره ومن وافقه
وأسوق أدلتهم ومناقشتها ما أمكننً ذلك ثم اذكر بقٌة المذاهب األخرى مع أدلتهم ومناقشتها
منتهٌا ببٌان ما بدا لً انه راجح.
وأبؽً بعملً هذا تدوٌن ما نقل عن محمد من فقه وجمعه فً مكان واحد لٌسهل
االطالع علٌه .
()1فً رسالة الماجستٌر الموسومة ( فقه االمام داود بن علً الظاهري ) عام 1998م  ،فً الجامعة االسالمٌة ـ
بؽداد.
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وفً الختام أسؤل هللا تعالى السداد فً القول والعمل  ،فإن كان صوابا فهو محض فضل
هللا علًّ  ،وإن كان فٌه خطؤ أو زلل فاستؽفر هللا تعالى وهللا ورسوله برٌئان منه  ،وهللا المستعان
وال حول وال قوة اال باهلل.

الباحث

المبحث األول
حياة اإلمام محمد بن داود
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أسمه  :محمد بن داود بن علً()1بن خلؾ( .)2ولم تذكر الكتب التً ترجمت له أكثر من هذا.
كنٌته  :كل من ترجم لمحمد ذكروا ان كنٌته  :أبو بكر( ، )3فٌظهر انه لم ٌكنى بؽٌرها.
نسبه  :هو األصبهانً( ، )4البؽدادي( ، )5الظاهري(.)6
األصبهانً  :نسبة الى مدٌنة أصبهان( )7التً ُنسب الٌها والده  ،والراجح انه عراقً األصل وأن
هذه النسبة ألجل ان أم ابٌه أصبهانٌة فؤخذ والده النسبة منها(.)8
البؽدادي  :نسبة إلى بؽداد ـ وهً أشهر من أن تعرؾ ـ ففٌها ولد ونشؤ وتوفً.
الظاهري  :نسبة إلى مذهب أبٌه والذي ٌؤخذ بظاهر النصوص  ،فقد انتحله ونشره بعد وفاة أبٌه.
صفاته :لم تذكر الكتب التً ترجمت لمحمد الشًء الكثٌر  ،وٌمكن أن نستشؾ من هذا القلٌل ما
ٌمكن ان ٌعطٌنا صورة عنه  ،تمٌّز محمد بمٌزات مكنته ان ٌملك قلوب الناس بالمحبة واالحترام
والتوقٌر  ،فقد كان مثال العالم المسلم الذي ٌكرم الناس وٌحترمهم  ،طٌب المعشر  ،حسن الهٌئة
والمنظر  ،قال ابن حزم  :كان من أجمل الناس وأكرمهم خلقا وأبلؽهم لسانا وانظفهم هٌئة مع
الدٌن والورع وكل خلة محمودة محببا الى الناس(.)9
()10وهذا انما ٌدل على تقلله وورعه ؛ فهو قد نشؤ
وكان رحمه هللا نحٌفا أصفر اللون
()11
وتربى على أبٌه الزاهد العابد الناسك .
أسرته :هل تزوج محمد ؟ هل له أوالد ؟ أسئلة لم أجد لها جوابا مع كثرة البحث فٌما اطلعت
علٌه من الكتب وال نستطٌع الجزم باالجابة عنها.
نشؤته العلمٌة :أما عن نشؤته العلمٌة فقد عكؾ على العلم والتعلم منذ نعومة أظفاره  ،وامتلك من
الوسائل ما مكنه ان ٌبرع فً العلوم فقد كان من أذكٌاء زمانه ( )12وأتخذ من أبٌه استاذا ٌتتلمذ
علٌه حتى تبعه فً مذهبه ومسلكه ( ،)13فحفظ القرآن الكرٌم وله سبع سنٌن  ،وبرع فً الشعر
واالدب وله عشر سنٌن(.)14
وبهذا اضحى عالما بارعا فجلس للفتٌا مكان ابٌه مع صؽر سنه  ،حتى اراد البعض
امتحانه فؤرسلوا الٌه رجال ٌسؤله فجاءه وقال له  :ما حد السكر ومتى ٌكون االنسان سكران ،
فقال محمد  :اذا ؼربت عنه الهموم وباح بسره المكتوم  ،فعلموا موضعه من العلم (.)15
مكانته بٌن العلماء :اكثر العلماء الذي ترجموا لمحمد ذكروا انه كان  :عالما ادٌبا شاعرا فقٌها
ماهرا( ، )16ولم أجد من تكلم بجرح فٌه أو تشكٌك بمكانته العلمٌة وبهذا ٌمكن القول ان العلماء
اتفقوا على جاللة قدره وكبٌر مكانته بٌنهم .
(ٌ )1نظر  :البداٌة والنهاٌة  ، 110/11العبر فً خبر من ؼبر .114/2
(ٌ )2نظر  :تارٌخ بؽداد  ، 256/5تارٌخ االسالم .264/22
( )3المصادر السابقة  ،وٌنظر  :النجوم الزاهرة  ، 171/3وفٌات األعٌان .259/4
(ٌ )4نظر  :تارٌخ بؽداد  ، 256/5تارٌخ االسالم  ، 263/22البداٌة والنهاٌة . 110/11
(ٌ )5نظر  :تارٌخ االسالم  ، 263/22الوافً بالوفٌات .48/3
(ٌ )6نظر  :تارٌخ االسالم  ، 263/22وفٌات االعٌان  ، 259/4النجوم الزاهرة .171/3
( )7وهً مدٌنة مشهورة من أعالم المدن قال ابن درٌد  :أصبهان اسم مركب الن االصب  :البلد بلسان الفرس
وهان  :اسم فارس فكانه ٌقال  :بالد فارس  ،وقٌل ؼٌر ذلك ٌ .نظر  :معجم البلدان.210/1
(ٌ )8نظر  :مٌزان االعتدال 14/2ـ ،15فقه االمام داود ص7ـ.8
( )9تارٌخ االسالم . 266/22
( )10النجوم الزاهرة .171/3
( )11البداٌة والنهاٌة  ، 110 /11فقه االمام داود ص.9
(ٌ )12نظر  :تارٌخ االسالم  ، 264/22الوافً بالوفٌات  ، 48/3العبر فً خبر من ؼبر .114/2
(ٌ )13نظر  :البداٌة والنهاٌة .110/11
(ٌ )14نظر  :تارٌخ االسالم . 266/22
(ٌ )15نظر  :تارٌخ بؽداد  ، 256/5البداٌة والنهاٌة 110 /11ـ  ، 111طبقات الفقهاء .176/1
(ٌ )16نظر  :تارٌخ بؽداد  ، 256/5وفٌات االعٌان  ، 259/4النجوم الزاهرة  ، 171/3طبقات الفقهاء 176/1
 ،البداٌة والنهاٌة .110 /11
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ٌدل على هذا ان الخطٌب البؽدادي ذكر  :ان أبو العباس الخضري الشافعً المذهب
كان ٌعجب بابن داود ٌقرظه وٌصؾ فضله(.)1
ولٌس أدل على ذلك من كثرة مناظراته البن سرٌج الشافعً الذي كان ٌلتقً معه فً
مجلس القاضً محمد بن ٌوسؾ فٌجري بٌنهما احسن المناظرات(.)2
( . )3
وكان ٌشاهد فً مجلس أربعمائة محبرة
ولما توفً محمد ووصل نبؤ وفاته البن سرٌج وكان ٌكتب شٌئا حٌنها ألقى الكراسة من
ٌده وقال  :مات من كنت أحث نفسً واجهدها على االشتؽال لمناظرته ومقاومته ( ، )4وجلس
للتعزٌة وقال  :ما آسى اال على تراب أكل لسان محمد بن داود(.)5
العلوم التً برع فٌها :عرؾ عن محمد اهتمامه بالشعر واالدب منذ أوائل مراحله التعلٌمٌة فإن
أول مإلؾ له هو الزهرة ـ وسٌؤتً الكالم عنه ـ كان فً الشعر واالدب  ،ومما أنشد فٌه:
وأمنـع نفسً أن تنال محرمــا
أكرر فً روض المحاسن مقلــتً
فـــلوال اختالسً رده لتكلما
وٌنطق سري عن مترجم خاطري
()6
فما أن ارى حبا صحٌحا مسلما
راٌت الهوى دعوى من الناس كلهم
( : )7
وقال فً الكرخ
وما هو اال حب من حل بالكرخ
ٌهٌم بذكر الكرخ قلبً صبابة
()8
وهل ٌجزع المذبوح من ألم السلخ
لست أبالً بالردى بعد فقدهم
وبرع فً الفقه فكان إماما فً مذهب أبٌه فدافع عنه ونشره وناظر فٌه علماء عصره
(وله بصر تام بالحدٌث وباقوال الصحابة) (.)9
مإلفاته :بدأ محمد الكتابة والتؤلٌؾ فً فترة مبكرة فكتب كتاب الزهرة()10وهو مجموع أدب أتى
فٌه بكل ؼرٌبة ونادرة وشعر رائق صنفه فً عنفوان شبابه( )11ولعله أول كتبه تؤلٌفا وتحدث هو
نفسه عن كتابه هذا فقال  :بدأت بعمل كتاب الزهرة وأنا فً الكتاب ونظر أبً فً أكثره (.)12
وكثٌرا ما كان محمد ٌفخر بكتابه هذا وٌعده منقبة له وٌوما قال له ابن سرٌج فً احدى
مناظراته له  :أنت بكتاب الزهرة أشهر منك بهذا فقال له  :تعٌرنً بكتاب الزهرة وهو كتاب
عملناه هزال فاعمل انت مثله جدا(.)13
وله مإلفات أخرى لم نعرؾ سوى رسمها وهً :
 .1االنذار(. )14
 .2االعذار(.)15
 .3النقض فً الفقه(.)1
(ٌ )1نظر  :تارٌخ بؽداد . 257/5
(ٌ )2نظر  :طبقات الشافعٌة الكبرى .26/3
(ٌ )3نظر :تارٌخ االسالم .262/22
( )4وفٌات االعٌان  ، 261/4الوافً بالوفٌات .49/3
(ٌ )5نظر  :تارٌخ بؽداد  ، 259/5البداٌة والنهاٌة .111 /11
( )6تارٌخ بؽداد .261/5
( )7وهً المحلة البؽدادٌة المعروفة.
( )8معجم البلدان .448/4
()9سٌر اعالم النبالء.109/13
(ٌ )10نظر :تارٌخ بؽداد  ، 256/5البداٌة والنهاٌة  ، 110 /11كشؾ الظنون .962/2
( )11كشؾ الظنون .962/2
( )12تارٌخ بؽداد .259/5
( )13المصدر نفسه  ،البداٌة والنهاٌة .111 /11
()14تارٌخ االسالم  ،266/22وفٌات االعٌان  ، 260/4كشؾ الظنون .1399/2
()15تارٌخ االسالم  ، 266/22الوافً بالوفٌات  ، 48/3كشؾ الظنون .1394/2
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 .4االٌجاز  ،مات ولم ٌكمله(.)2
 .5االنتصار على محمد بن جرٌر (.)3
 .6االنتصار على عبد هللا شرشٌر(.)4
 .7االنتصار على عٌسى بن ابراهٌم الضرٌر(.)5
 .8الوصول الى معرفة االصول(.)6
 .9الفرائض والمناسك(.)7
شٌوخه :تتلمذ على أبٌه( ،)8وأخذ عن عباس الدوري ( ،)9وابً قالبة الرقاشً(، )10واحمد بن ابً
خٌثمة(.)11
تالمٌذه :ذكرت المصادر بعضا من تالمٌذ محمد وهم  :نفطوٌه ( ،)12والقاضً ابو عمر محمد
بن ٌوسؾ ـ لم أهتد الٌه ـ  ،وعبٌد هللا بن أحمد(،)13وأحمد بن عبد هللا (.)14
297هـ ( ، )15فقٌل  :لسبع
وفاته :اتفقت المصادر على ان السنة التً توفً فٌها محمد هً :
()18
 ،وقٌل  :لسبع من
خلون من شهر رمضان( ، )16وقٌل  :لتسع( ، )17وقٌل  :اواخر رمضان
شوال( ، )19فالراجح انه توفً فً شهر رمضان فهو قول اكثر من ترجم له وحدد ابن حزم الٌوم
بؤنه العاشر منه(.)20

()1تارٌخ االسالم .266/22
( )2المصدر نفسه ،الوافً بالوفٌات .48/3
()3تارٌخ االسالم  266/22كشؾ الظنون .173/1
()4وفٌات االعٌان .260/4
()5المصدر نفسه.
()6تارٌخ االسالم  ، 266/22وفٌات االعٌان  ، 260/4كشؾ الظنون .2014/2
()7تارٌخ االسالم .266/22
( )8المصدر نفسه.264/22
()9عباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري أبو الفضل البؽدادي  ،االمام الحافظ الناقد  ،مولى بنً هاشم
خوارزمً مات سنة إحدى وسبعٌن ومائتٌن وقد بلػ ثمانٌا وثمانٌن سنة  .تنظر ترجمته فً  :تارٌخ االسالم /22
 ، 264سٌر أعالم النبالء  ، 522/12تهذٌب التهذٌب .53/5
( )10عبد الملك بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد الملك بن مسلم أبو قالبة الرقاشً الضرٌر الحافظ
كنٌته أبو محمد فؽلب علٌه أبو قالبة سكن بؽداد إلى أن مات وكان موصوفا بالخٌر والصالح مات سنة ست
وسبعٌن ومائتٌن  .تنظر ترجمته فً  :تذكرة الحفاظ  ، 580/2الكاشؾ  ، 669/1لسان المٌزان  ، 293/7تهذٌب
التهذٌب 371/6
( )11أحمد بن أبً خٌثمة زهٌر بن حرب الحافظ الحجة أبو بكر ابن الحافظ النسائً ثم البؽدادي صاحب
التارٌخ الكبٌر بصٌر بؤٌام الناس مات فً جمادى األولى سنة تسع وسبعٌن ومائتٌن  .تنظر ترجمته فً  :سٌر
اعالم النبالء  ، 492 /11طبقات الحفاظ 271/1
()12نفطوٌه اإلمام الحافظ النحوي العالمة األخباري أبو عبد هللا إبراهٌم بن محمد بن عرفة بن سلٌمان العتكً
األزدي الواسطً المشهور بنفطوٌه صاحب التصانٌؾ سكن بؽداد  ،ومات سنة تسع عشرة وثالث مائة .تنظر
ترجمته فً  :سٌر اعالم النبالء ،75/15مٌزان االعتدال  ،190/1لسان المٌزان .109/1
()13ابن الحسٌن القاضً  ،أبو عمر السمسار الفقٌه الداوودي ٌ ،نظر  :تارٌخ االسالم .281/26
()14ابن اسحاق المتوكل على هللا  ،ابو الحسٌن العباسً الهاشمً ٌ.نظر  :تارٌخ االسالم .672/26
(ٌ )15نظر  :تارٌخ بؽداد  ، 262/5الكامل فً التارٌخ  ، 467/6تارٌخ االسالم  ، 265/22العبر فً خبر من
ؼبر  ، 114 /2الوافً بالوفٌات  ، 48/3النجوم الزاهرة  ، 171/3طبقات الفقهاء .176/1
(ٌ )16نظر  :االنساب .100/4
(ٌ )17نظر  :تارٌخ بؽداد  ، 262/5وفٌات االعٌان .261/4
(ٌ )18نظر  :تارٌخ بؽداد .262/5
( )19المصدر نفسه.
(ٌ )20نظر  :تارٌخ االسالم .265/22
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( ، )1واالكثر انه توفً وقد
واختلفوا فً تحدٌد عمره  ،فمنهم من قال  :انه توفً كهال
( )3
جاوز االربعٌن بسنتٌن( )2او ثالث وهذا ما أرجحه النه قول ابن حزم فهو اعلم بؤئمة مذهبه.
مذهبه.
وبإنقاص سنً عمر محمد من تارٌخ وفاته ٌمكن أن نحدد العام الذي ولد فٌه وهو
254هـ  ،وهللا أعلم.

المبحث الثاني
اآلراء الفقهية ألبي بكر محمد بن داود

المسألة األولى  :حكم المرفقٌن والكعبٌن( )1فً الوضوء

( )1المصدر نفسه.
(ٌ )2نظر  :الوافً بالوفٌات  ، 48/3طبقات الفقهاء .176/1
(ٌ )3نظر  :تارٌخ االسالم .262/22
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ال خالؾ بٌن علماء األمة فً وجوب ؼسل الٌدٌن فً الطهارة  ،وقد نص هللا تعالى
علٌه( )2بقوله سبحانه َ  :وأَ ٌْ ِد ٌَ ُك ْم إِلَى ْال َم َراف ِِق  ، )3(كما أجمعوا على ؼسل القدمٌن ( )4لقوله
ٌن .)5(
تعالى َ  :وأَرْ جُ لَ ُك ْم إِلَى ْال َكعْ َب ِ
واختلفوا فً دخول المرفقٌن والكعبٌن فً الؽسل على مذهبٌن :
المذهب األول  :إنه ال ٌجب ؼسل المرفقٌن والكعبٌن .
( )6
والٌه ذهب  :زفر  ،ومالك فً رواٌة  ،وداود وابن حزم  ،وبه قال  :ابو بكر بن
داود(.)7
والحجة لهم :
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
ٌِن َءا َمنوا إِذا قمْ ت ْم إِلى الصَّلوا ِة فاؼسِ لوا وُ جُ و َهك ْم َوأ ٌْ ِد ٌَك ْم إِلى
قوله تعالى ٌَ  :اأ ٌُّ َها الذ َ
( )8
ْ
َ
ُ
َ
ٌن . 
ْال َم َراف ِِق َوامْ َسحُ و ْا ِبرُ إُ وسِ ُك ْم َوأَرْ جُ لك ْم إِلى ال َكعْ َب ِ
وجه الداللة  :أن ( إلى ) النتهاء الؽاٌة وهً ال تدخل تحت المؽٌا  ،فالمرفقان والكعبان
ص ٌَا َم إِلَى الَّلٌ ِْل
ال ٌدخالن فً الؽسل،كما ال ٌدخل اللٌل فً الصوم ()9فً قوله تعالىُ :ث َّم أَ ِتمُّو ْا ال ِّ
.)10(
ٌرد علٌه  :أن إلى وان كانت للؽاٌة فإنها كما قال المبرد و الزجاج  :ان الحد ٌدخل إذا
كان التحدٌد شامال للحد والمحدود كقولك  :بعت هذا الثوب من هذا الطرؾ إلى هذا الطرؾ
ما وراء الحد
فالطرفان داخالن فً البٌع بال شك لشمول اللفظ  ،والتحدٌد لفائدة
مع بقاء الحد داخال  ،فكذا هنا اسم الٌد شامل من أطراؾ األصابع إلى اإلبط  ،وكذلك الرجل تقع
على األصابع إلى أصل الفخذ ففائدة التحدٌد بالمرافق إخراج ما بعدها مع
بقاءها( ،)11فإنه لو قال وأٌدٌكم اقتضى ؼسل الٌدٌن إلى اآلباط كما فهمت الصحابة رضوان هللا
علٌهم ذلك فً آٌة التٌمم فً االبتداء( )12وكذا الكعبٌن  ،فذكر الؽاٌة إلخراج ما وراء الؽاٌة فٌبقى
المرفق والكعبٌن داخالن(. )13
المذهب الثانً ٌ :جب ؼسل المرفقٌن والكعبٌن فً الوضوء.
وهو مذهب جمهور الفقهاء ( ،)14ومنهم  :ابو حنٌفة وصاحبٌه  ،وهو المشهور عند
المالكٌة  ،والشافعً  ،وأحمد  ،والزٌدٌة(. )15
(  )1المرفقٌن  :والمرفق بكسر المٌم وفتح الفاء وعكسه لؽتان مشهورتان األولى أفصحهما  ،وهو مجتمع
العظمات المتداخلٌن وهما طرفا عظم العضد وطرؾ عظم الذراع  .والكعبان هما العظمات الناتئان عند مفصل
الساق والقدم ٌ.نظر  :المجموع  421/1و.452
( ٌ )2نظر  :المؽنً . 85/1
(  )3سورة المائدة  ،من االٌة.6/
( ٌ )4نظر  :المؽنً  ، 91/1وخالؾ االمامٌة فؤوجبوا المسح وال ٌعتد بخالفهم.
(  )5سورة المائدة  ،من االٌة.6/
( ٌ )6نظر  :المبسوط  ، 7/1ابن عابدٌن  ، 99/1شرح النووي على صحٌح مسلم  ، 107/3المنتقى ، 37/1
مواهب الجلٌل ،192/1المحلى.49/2
( ٌ )7نظر  :المؽنً . 86/1
(  )8سورة المائدة االٌة.6/
( ٌ )9نظر  :المبسوط  ، 7/1بدائع الصنائع .8/1
(  )10سورة البقرة  ،من االٌة.187/
( ٌ )11نظر  :احكام القران البن العربً  ، 59/2المجموع  420/1و ، 421المؽنً . 85/1
(  )12فروي ان عمارا تٌمم إلى المنكب وقال   :تٌممنا مع رسول هللا  إلى المناكب  رواه النسائً فً
سننه  ، 133/1وكان ذلك لعموم قوله تعالى   :فامسحوا بوجوهكم وأٌدٌكم منه . 
( ٌ )13نظر  :احكام القران للجصاص  ، 482/2تفسٌر القرطبً . 86/6
( ٌ )14نظر  :المؽنً . 85/1
( ٌ )15نظر  :المبسوط  ، 7/1المنتقى  ، 37/1االم  ، 41/1اسنى المطالب  ، 33/1كشاؾ القناع ،198/1
االنصاؾ  ، 158/1البحر الزخار .64/2
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والحجة لهم :
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
ٌِن َءا َمنوا إِذا قمْ ت ْم إِلى الصَّلوا ِة فاؼسِ لوا وُ جُ و َهك ْم َوأ ٌْ ِد ٌَك ْم إِلى
 .1قوله تعالى ٌَ  :اأ ٌُّ َها الذ َ
( )1
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ٌن . 
ْال َم َراف ِِق َوامْ َسحُ و ْا ِبرُ إُ وسِ ُك ْم َوأرْ جُ لك ْم إِلى الكعْ َب ِ
وجه الداللة  :ان المراد من قوله تعالى   :إِلَى ْال َم َراف ِِق  مع المرافق وقوله تعالى  :
ٌن  مع الكعبٌن(،)2فإن (إلى) تستعمل بمعنى مع  ،كقول هللا تعالى َ  :و ٌَ ِز ْد ُك ْم قُ َّو ًة إِلَى
إِلَى ْال َكعْ َب ِ
)
4
(
)
3
(
ارى إِلَى
إِلَى قُ َّو ِت ُك ْم  أي مع قوتكم  ،و َ والَ َتؤْ ُكلُو ْا أَمْ والَ ُه ْم إِلَى أَمْ والِ ُك ْم  ، و َ منْ أَ َ
نص ِ
هللا .)5( 
َّ ِ
وٌدل على ان معنى الى فً االٌة بمعنى ( مع ) ما صح عن أبً هرٌرة  انه توضؤ :
ض ِد ُ ،ث َّم َم َس َح
ض ِد ُث َّم ٌَدَ هُ ْالٌُسْ َرى حتى أَ ْش َر َع فً ْال َع ُ
ُ ... ث َّم َؼ َس َل ٌَدَ هُ ْالٌُمْ َنى حتى أَ ْش َر َع فً ْال َع ُ
ْ
َّاق ُ ،ث َّم َؼ َس َل ِرجْ لَ ُه ْالٌُسْ َرى حتى أَ ْش َر َع
َرأ َس ُه ُ ،ث َّم َؼ َس َل ِرجْ لَ ُه ْالٌُمْ َنى حتى أَ ْش َر َع فً الس ِ
( )6
هللا َ ٌَ ت َوضَّؤ ُ  رواه مسلم .
َّاق ُ ،ث َّم قال َه َك َذا رأٌت َرسُو َل َّ ِ
فً الس ِ
( )7
وهذا بٌان للؽسل المؤمور به فً اآلٌة  ،فكان فعله مبٌنا .
( )8
وٌرد علٌه  :انه محمول على اكمال السنة دون اقامة الفرض .
( )9
أجٌب  :لم ٌنقل عنه ترك ؼسل المرافق والكعبٌن فً شًء من الوضوء فلو كان ذلك
ذلك جائزا لفعله مرة تعلٌما للجواز(. )10
 .2ومن المعقول  :دلٌلنا من جهة المعنى أن هذا أحد طرفً المعصم فوجب ؼسله فً الوضوء
كالرسػ (.)11
الترجٌح  :وٌبدو لً ان ما ذهب الٌه جمهور أهل العلم هو الراجح لقوة ما استدلوا به واحتٌاطا
للعبادة  ،وهللا أعلم.

المسألة الثانٌة  :حكم المسح على الخفٌن

 والتابعٌن والعلماء كافة

المسح على الخفٌن جائز فً قول الصحابة
االجماع على ذلك ابن المنذر(.)13
ولم ٌنقل الخالؾ فٌه اال عن  :الهادوٌة  ،واالمامٌة  ،والخوارج
داود(.)15

()12

 ،ونقل

( ، )14وابو بكر بن

( ٌ )1نظر  :المؽنً . 85/1
( ٌ )2نظر  :تفسٌر القرطبً  ، 86/6أحكام القرآن البن العربً .58/2
(  )3سورة هود  ،من االٌة.52/
(  )4سورة النساء  ،من االٌة.2/
( ٌ )5نظر  :المؽنً . 85/1
(  )6صحٌح مسلم .216/1
( ٌ )7نظر  :المجموع  ، 421/1المؽنً . 85/1
( ٌ )8نظر  :المبسوط .7/1
( ٌ )9نظر  :المجموع .421/1
( ٌ )10نظر  :المبسوط .7/1
( ٌ )11نظر  :المنتقى . 37/1
(ٌ )12نظر  :المبسوط  ، 98/1عمدة القاري  ، 96/3حاشٌة ابن عابدٌن  ، 261/1التمهٌد ، 134/11
االستذكار 213/1و ، 216الذخٌرة  ،317/1المجموع  ، 501/1شرح النووي على صحٌح مسلم  ، 165/3فتح
الباري  ، 305/1المؽنً  ، 175/1االنصاؾ  ، 170/1كشاؾ القناع  ، 111 /1السٌل الجرار  ، 86/1نٌل
االوطار . 226/1
( )13االوسط .434/1
(ٌ )14نظر  :سبل السالم  ، 83/1البحر الزخار  ، 70/2نٌل االوطار . 226/1
(ٌ )15نظر  :المجموع  ، 501/1البحر الزخار  ، 70/2نٌل االوطار . 226/1
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و ُنقل عدم الجواز عن بعض الصحابة ولم ٌثبت فقد روي عنهم الجواز بؤسانٌد صحٌحة
( . )1
وهً رواٌة أنكرها أكثر القائلٌن بقوله والرواٌات عنه
وروي عن مالك عدم الجواز (
بإجازة المسح على الخفٌن فً الحضر والسفر أكثر وأشهر وعلى ذلك بنى موطؤه وهو مذهبه
عند كل من سلك الٌوم سبٌله ال ٌنكره منهم أحد )(.)2
وعمدة ما احتج به المخالفون  :ان ما روي عن النبً  فً المسح على الخفٌن منسوخ
بآٌة المائدة ؛ لقول علً  ( :سبق الكتاب الخفٌن )( ،)3وما رواه احمد عن سعٌد بن جبٌر عن ابن
ابن
َ
َ
َّ
ْ
ُ
َّ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
ُون أنَّ النبً 
ٌِن ٌَز ُعم َ
ْن فاسْ ؤلوا َهإُ ال ِء الذ َ
عباس  قال َ  :م َس َح رسول ِ
هللا  على الخفٌ ِ
َ
َ
ْ
َ
ول ْال َمائِدَ ِة أو َبعْ دَ ْال َمائِدَ ِة وهللا ما َم َس َح َبعْ دَ ال َمائِدَ ِة َوألنْ أمْ َس َح على ظه ِْر َع ِاب ٍر
َم َس َح قبل ُن ُز ِ
( )4
ِب ْال َفالَ ِة أَ َحبُّ إلً من أَنْ أَمْ َس َح َعلٌَ ِْه َما  رواه احمد .
وهذا الذي ذكروه لٌس بشًء  :ألن آٌة الوضوء نزلت فً ؼزوة المرٌسٌع وهً فً
( )5
،
السنة الخامسة من الهجرة فً قول اكثر اهل السٌر وقٌل  :السنة السادسة  ،وقٌل  :الرابعة
وقد ثبت المسح على الخفٌن عنه  بعد هذه الؽزوة ومن ذلك :
َ
َ
ْ
ُ
َّ
 .1ما صح عن المؽٌرة بن شعبة  قال ُ  :ك ْنت َم َع ال َّن ِبًِّ  فً َس َف ٍر َفؤهْ َوٌ ُ
ْت ِألن ِز َع خف ٌْ ِه
( )6
ْن َف َم َس َح َعلٌَ ِْه َما رواه البخاري ـ واللفظ له ـ ومسلم .
فقال دَ عْ ُه َما َفإِ ِّنً أَ ْد َخ ْل ُت ُه َما َطاه َِر َتٌ ِ
( )7
وعند مالك وأبً داود والدارقطنً تعٌٌن السفر أنه فً ؼزوة تبوك  ،ومعلوم انها فً
السنة التاسعة للهجرة( ، )8فكٌؾ ٌنسخ المتقدم المتؤخر!
ت ٌوم ْال َف ْت ِح ِبوُ ضُو ٍء َوا ِح ٍد
ان بن ب َُرٌْدَ َة عن أبٌه قال   :أَنَّ النبً  صلى ال َّ
صلَ َوا ِ
 .2عن ُسلَ ٌْ َم َ
ْ
ت ال ٌَ ْو َم شٌئا لم َت ُكنْ َتصْ َن ُع ُه  ،قال َ :ع ً
ص َنعْ َ
مْدا
َو َم َس َح على ُخ َّف ٌْ ِه  ،فقال له ُع َمرُ  :لقد َ
ص َنعْ ُت ُه ٌا ُع َمرُ  رواه مسلم واللفظ له والترمذي و قال  :هذا حدٌث حسن صحٌح  ،وابن
َ
( )9
خزٌمة  ،والبٌهقً .
()10
وهذا كان فً السنة الثامنة للهجرة .
َ
َ
ُ
َّام قال َ  :با َل َج ِرٌرٌ ث َّم َت َوضَّؤ َو َم َس َح على ُخ َّف ٌْ ِه َ ،فقٌِ َل :
 .3عن ْاألعْ َم ِ
ش عن إبراهٌم عن َهم ٍ
قال
هللا َ با َل ُث َّم َت َوضَّؤ َ َو َم َس َح على ُخ َّف ٌْ ِه 
َت ْف َع ُل هذا  ،فقال  :نعم رأٌت َرسُو َل َّ ِ
َ
ْاألَعْ َمشُ  :قال إِب َْراهٌِ ُم  :كان ٌُعْ ِج ُب ُه ْم هذا ْال َحد ُ
ول
ٌر كان َبعْ دَ ُن ُز ِ
ٌِث ؛ ِألنَّ إِسْ َال َم َج ِر ٍ
ْال َمائِدَ ِة  .رواه البخاري ومسلم واللفظ له(.)11
هللا َت َوضَّؤ َ َو َم َس َح
وروى الترمذي عن َشه ِْر بن َح ْو َش ٍ
ٌر بن عبد َّ ِ
ب قال   :رأٌت َج ِر َ
َ
َ
على ُخ َّف ٌْ ِه  ،قال  :فقلت له فً ذلك  ،فقال  :رأٌت النبً َ ت َوضَّؤ َف َم َس َح على ُخ َّف ٌْ ِه فقلت له أ َق ْب َل
ْال َمائِدَ ِة أَ ْم َبعْ دَ ْال َمائِدَ ِة ؟ قال  :ما أَسْ لَ ُ
مْت إال َبعْ دَ ْال َمائِدَ ِة .)12( 
(ٌ )1نظر ذلك فً  :فقه االمام سعٌد بن المسٌب .95/1
( )2االستذكار  ، 216/1وٌنظر  :تفسٌر القرطبً  ، 100/6الذخٌرة .317/1
( )3رواه ابن ابً شٌبة .169/1
( )4مسند أحمد بن حنبل .323/1
(ٌ )5نظر  :أقوال العلماء فً السٌرة النبوٌة  ،د.علً محمد الصالبً 226/2ـ.227
( )6صحٌح البخاري  ، 85/1صحٌح مسلم .230/1
( )7موطؤ مالك  ، 35/1سنن ابً داود  ، 37/1سنن الدارقطنً .193/1
(ٌ)8نظر  :السٌرة النبوٌة للصالبً .573/2
( )9صحٌح مسلم  ، 232/1سنن الترمذي  ، 90/1صحٌح ابن خزٌمة  ، 9/1سنن البٌهقً الكبرى .271/1
( )10السٌرة النبوٌة للصالبً .482/2
( )11صحٌح البخاري  ، 151/1صحٌح مسلم .227/1
( )12سنن الترمذي . 510/2
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فإخبار جرٌر انه رأى النبً ٌ مسح على خفٌه وهو ما أسلم إال بعد نزول المائدة دلٌل
على تؤخر المسح عنها.
عن قتادة قال سمعت موسى
وأما ما نقل عن ابن عباس  فقد صح القول عنه بالمسح ؾ
بن سلمة قال  :سؤلت بن عباس  عن المسح على الخفٌن فقال   :للمسافر ثالثة أٌام ولٌالٌهن
وللمقٌم ٌوم ولٌلة  قال البٌهقً  :وهذا إسناد صحٌح(.)1
واما ما نقل عن علً  فمنقطع ألن محمدا لم ٌدرك علٌا ( )2أضؾ الى ذلك انه صح
عنه القول بالمسح على الخفٌن ؾعن ُ
ِئ قال   :أَ َتٌ ُ
ْت َعا ِئ َش َة أَسْ ؤَلُ َها عن ْال َمسْ ِح على
ْح بن َهان ٍ
ش َرٌ ِ
َ ف َسؤ َ ْل َناهُ فقال :
هللا
ْن أبً َطالِ ٍ
ب َف َس ْل ُه فإنه كان ٌ َُسافِرُ مع رسول َّ ِ
ْن فقالت َ :علٌَ َ
ْك ِباب ِ
ْال ُخ َّفٌ ِ
( )3
َ
َّام َولَ ٌَالِ ٌَهُنَّ ل ِْلم َُساف ِِر َو ٌَ ْومًا َولَ ٌْلَ ًة ل ِْل ُمق ٌِِم  رواه مسلم .
َج َع َل رسول َّ ِ
هللا َ ث َال َث َة أٌ ٍ
فال حجة لمن أنكر المسح على الخفٌن فهو ثابت بالسنة  ،واألخبار مستفٌضة فٌه  ،قال
ابن عبد البر( :وروى عن النبً  المسح على الخفٌن نحو أربعٌن من الصحابة  واستفاض
وتواتر)( ، )4وقال ابن المنذر  :قال الحسن البصري  ( :حدثنً سبعون من أصحاب النبً : 
 :أن رسول هللا  مسح على الخفٌن )( ،)5و(عن ابن المبارك قال  :لٌس فً المسح على
الخفٌن عن الصحابة  اختالؾ ؛ ألن كل من روى عنه منهم إنكاره فقد روى عنه إثباته )(،)6
و( ذكر أبو القاسم بن منده أسماء من رواه فً تذكرته فبلػ ثمانٌن صحابٌا )( ،)7قال النووي :
(وعلى الجملة المسؤلة ؼنٌة عن اإلطناب فً بسط أدلتها بكثرتها)(.)8
( )9

المسألة الثالثة  :حكم رؤٌة الهالل قبل الزوال

()10

.
ال خالؾ بٌن الفقهاء فً ان الهالل اذا رئً بعد الزوال فإنه للٌلة المستقبلة
واختلفوا فٌما اذا رئً قبل الزوال  ،هل هو للٌلة الماضٌة او المستقبلة ؟ على مذهبٌن:
المذهب األول  :ان الهالل اذا رئً قبل زوال الشمس فهو للٌلة الماضٌة .
وعلٌه ٌ :صوم الناس باق ٌومهم إن كان أول رمضان وٌفطرون إن كان آخره.
 ، والنخعً  ،وسفٌان ،وابن ابً لٌلى.
روي ذلك عن  :علً  ،وام المإمنٌن عائشة
.
وهو رواٌة عن  :عمر
والٌه ذهب  :أبو ٌوسؾ  ،وابن حبٌب المالكً  ،وأحمد فً رواٌة عنه ،
والظاهرٌة(.)11
(.)12
وبه قال  :ابو بكر محمد بن داود
والحجة لهم :
َ
ْ
َ
بي ه َُرٌ َْرة ٌ قول  :قال النبً   صُومُوا لِرُ ْإ ٌَ ِت ِه َوأفطِ رُ وا لِرُ ْإ ٌَ ِت ِه  متفق
 .1ما صح عن أَ َ
علٌه(.)1
( )1سنن البٌهقً الكبرى .273/1
(ٌ )2نظر :التلخٌص الحبٌر .158/1
( )3صحٌح مسلم . 232/1
( )4التمهٌد البن عبد البر .137/11
( )5االوسط .430/1
( )6فتح الباري .305/1
( )7تلخٌص الحبٌر .280/1
( )8المجموع .503/1
( )9وهذا فً ٌوم الثالثٌن ال التاسع والعشرٌن فٌلزم منه ان ٌكون الشهر ثمان وعشرٌن عند من ٌقول ان الهالل
للماضٌة.
 ، 314/2المنتقى  ، 40/2مؽنً المحتاج .144/2
ٌنظر  :فتح القدٌر البن الهمام
( )10المنتقى .40/2
(ٌ )11نظر  :فتح القدٌر  ، 314/2بدائع الصنائع  ، 83/2المجموع  ، 280/6المؽنً  ، 54/3المحلى .380/4
( )12المحلى .380/4
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فهو  امر بالصٌام والفطر لرإٌة الهالل  ،وباالجماع خرج رإٌته بعد الزوال فلم
ٌجب الصٌام او الفطر اال من الؽد  ،وبقً حكم رإٌته قبل الزوال ضمن داللة الحدٌث(.)2
ٌرد علٌه  :ان المفهوم المتبادر من الحدٌث الرإٌة عند عشٌة آخر كل شهر وبهذا عمل
الصحابة  والتابعٌن ومن بعدهم(.)3
 .2ما رواه البٌهقً بإسناده عن ابراهٌم النخعً قال  ( :كتب عمر  الى عتبة بن فرقد  :اذا
رأٌتم الهالل نهارا قبل ان تزول الشمس لتمام الثالثٌن فافطروا  ،واذا رأٌتموه بعدما تزول
الشمس فال تفطروا حتى تصوموا)(.)4
وإسناده منقطع فإن النخعً لم ٌدرك عمرا وال قارب زمانه(.)5
 .3وألنه ال ٌرى قبل الزوال اال وهو ابن لٌلتٌن ؛ فوجب الصوم ـ او الفطر ـ على اعتبار
ذلك(.)6
وٌرد علٌه  :انه ٌلزم منه وجوب الصوم والفطر قبل الرإٌة وهذا خالؾ األصل(.)7
المذهب الثانً  :اذا رئً الهالل قبل الزوال فهو للٌلة المستقبلة  ،فال ٌمسك ان كان ذلك
الول رمضان  ،كما ال ٌفطر ان كان آلخره.
 ، واللٌث  ،واسحاق
روي ذلك عن  :ابن مسعود  ،وابن عباس  ،وانس  ،وابن عمر
 ،واالوزاعً.
والٌه ذهب  :ابو حنٌفة ومحمد  ،ومالك  ،والشافعً  ،وهو المشهور عن احمد ان كان
ذلك فً آخر رمضان( ، )8وان كان أوله فعنه رواٌتان  :االولى  :انه للمقبلة وصححها ابن قدامة
 ،واالخرى  :انه للماضٌة  ،فٌمسك بقٌة ٌومه وٌقضً احتٌاطا(.)9
والحجة لهم :
 .1عن ابً وائل قال  :جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقٌن  ( :ان األهلة بعضها اكبر من بعض
 ،فإذا رأٌتم الهالل نهارا فال تفطروا حتى تمسوا إال أن ٌشهد رجالن رأٌاه باالمس عشٌة )
رواه الدارقطنً  ،والبٌهقً وقال  :هذا الحدٌث اصح من حدٌث ابراهٌم ( ،)10وقال الحافظ ابن
حجر ( :إسناد صحٌح)(.)11
وهذا صرٌح فً عدم اعتبار الرإٌة قبل الزوال واعتبارها بعد الزوال.
الترجٌح  :من المعلوم أن رإٌة هالل رمضان أو ؼٌره تطلب عشٌة  ،فابتداء الٌوم هو
بؽروب الشمس  ،والرإٌة اما ان تكون ممكنة أو ؼٌر ممكنة( ،)12فإن أمكنت ولم ٌر فالٌقٌن انه
لم ٌولد  ،وان لم تمكن فالواجب هو إكمال العدة ثالثٌن ٌوما ؛ لقوله   : إذا َرأَ ٌْ ُتمُوهُ َفصُومُوا
ٌِن  ،)13( ولم نكلؾ بالمراقبة إلى قبٌل الزوال
ًِ َعلَ ٌْ ُك ْم َف ُع ُّدوا َث َالث َ
وإذا َرأَ ٌْ ُتمُوهُ َفؤ َ ْفطِ رُ وا َفإِنْ أ ُ ْؼم َ
( )1صحٌح البخاري  ، 674/2صحٌح مسلم .762/2
(ٌ )2نظر  :المحلى .380/4
(ٌ )3نظر  :فتح القدٌر البن الهمام  ، 314/2المؽنً .54/3
( )4السنن الكبرى للبٌهقً .213/4
( )5المصدر نفسه  ،وٌنظر  :المجموع .280/6
(ٌ )6نظر  :فتح القدٌر البن الهمام .314/2
(ٌ )7نظر  :بدائع الصنائع .83/2
(ٌ )8نظر  :فتح القدٌر البن الهمام  ، 314/2تبٌٌن الحقائق  ، 322/1المدونة الكبرى  ، 268/1حاشٌة الخرشً
 ، 239/2االم  ، 105/2مؽنً المحتاج  ، 144/2الفروع  ، 12/3كشاؾ القناع . 304/2
(ٌ )9نظر  :المؽنً .55/3
()10سنن الدارقطنً  ، 168/2سنن البٌهقً الكبرى 212/4و.213
( )11تلخٌص الحبٌر . 404/2
( )12ونقصد بإمكان الرإٌة وعدمها هو حالة السماء من صفاء او عدمه ونحوه.
( )13رواه مسلم فً صحٌحه من حدٌث أبً هرٌرة  ، صحٌح مسلم .762/2
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من الٌوم التالً  ،وهذا ما فهمه الصحابة  كما ٌشٌر الى ذلك ما رواه ابو وائل عن كتاب عمر
( )1
 وفٌه ( :إال أن ٌشهد رجالن رأٌاه باألمس عشٌة )  ،وكذا ما رواه البٌهقً باسناده
وصححه النووي()2عن سالم ( :أن أناسا رأوا هالل الفطر نهارا فؤتم عبد هللا بن عمر  صٌامه
صٌامه إلى اللٌل وقال  :ال حتى ٌرى من حٌث ٌرى باللٌل )  ،وفً رواٌة قال ( :وإنه ال ٌصلح
لكم أن تفطروا حتى تروه لٌال من حٌث ٌرى)( ،)3فٌبدو لً رجحان مذهب أبً حنٌفة ومن وافقه
وافقه  ،وهللا أعلم.

المسألة الرابعة  :اشتراط السوم فً زكاة الماشٌة

( ،)4والسائمة  :الماشٌة الراعٌة فً كأل مباح ؼٌر المعلوفة .
السوم  :هو الرعً
واختلؾ الفقهاء فً اشتراط السوم فً زكاة الماشٌة على خمسة مذاهب :
المذهب االول ٌ :شترط السوم فً البقر  ،وال ٌشترط فً الؽنم واالبل .
( . )6
وبه قال  :ابو بكر بن داود
والحجة له  :قد صح عن النبً  زكاة اإلبل والؽنم عموما  ،فال ٌخص أمره  برأي
وال بقٌاس  ،ولم ٌصح فً البقر ؾال تجب الزكاة إال فً بقر صح اإلجماع على وجوب الزكاة
فٌها  ،وال إجماع إال فً السائمة ؛ فوجبت الزكاة فٌها  ،دون ؼٌرها(.)7
قد ورد عن النبً  فً إٌجاب الزكاة فً البقر أحادٌث منها :
وهذا فٌه نظر  :ؾ
ما صح عن أبً َذرٍّ  قال  :ا ْن َت َهٌ ُ
ْت إلى النبً  قال َ  :والَّذِي َن ْفسِ ً بٌده أو َوالَّذِي
ُ
ؾ  ،ما من َرجُ ٍل َت ُكونُ له إِ ِب ٌل أو َب َقرٌ أو َؼ َن ٌم َال ٌ َُإ ِّدي َح َّق َها إال أت ًَِ بها ٌوم
َال إِلَ َه َؼٌْرُ هُ أو كما َحلَ َ
ُ
َ
َ
ت أ ْخ َرا َها رُ َّد ْ
از ْ
ْال ِق ٌَا َم ِة أَعْ َظ َم ما َت ُكونُ َوأسْ َم َن ُه َت َطإُ هُ ِبؤ ْخ َفا ِف َها َو َت ْن َطحُ ُه ِبقُرُ و ِن َها ُكلَّ َما َج َ
ت علٌه
أُ َ
ضى بٌن الناس  رواه البخاري(.)8
وال َها حتى ٌُ ْق َ
وما روي عن م َُعا ِذ بن َج َب ٍل قال َ  :ب َع َثنًِ النبً  إلى ْال ٌَ َم ِن َفؤ َ َم َرنًِ أَنْ ُ
آخ َذ من كل
ٌع ًة  رواه الترمذي(.)9
ٌِن َب َق َر ًة َت ِبٌعً ا أو َت ِب َ
َث َالث َ
هذا وال إجماع فً اشتراط السوم فً زكاة البقر بل هو محل خالؾ بٌن العلماء وسٌؤتً
ذكره.
المذهب الثانً ٌ :شترط السوم فً الؽنم  ،وال ٌشترط ذلك فً االبل والبقر.
وهو مذهب  :داود (.)10
صدَ َق ِة ْال َؽ َن ِم فً َسا ِئ َم ِت َها إذا كانت
والحجة له  :ما ورد فً كتاب الصدقة وفٌه   :وفً َ
ٌن َومِا َئ ٍة َشاةٌ  رواه البخاري(.)11
ٌِن إلى عِ ْش ِر َ
أَرْ َبع َ
فلم ٌذكر  السوم فً االبل والبقر بل حدد نصابهما فقط فال ٌصح اشتراطه فٌهما.
وما ٌؤتً حجة علٌه.
المذهب الثالث  :ال زكاة فً الماشٌة اال فً السائمة منها.
( )1
والٌه ذهب  :ابو حنٌفة  ،والشافعً  ،واحمد  ،والزٌدٌة .
( )1سنن البٌهقً الكبرى .213/4
(ٌ )2نظر  :المجموع .281/6
( )3سنن البٌهقً الكبرى .213/4
(ٌ )4نظر  :لسان العرب .311 /12
(ٌ )5نظر  :روض الطالب بشرح اسنى المطالب  ، 355/1طلبة الطلبة .91/1
( )6المحلى .145/4
(ٌ )7نظر  :المحلى . 151/4
( )8صحٌح البخاري .530/2
( )9سنن الترمذي .20/3
(ٌ )10نظر  :البحر الزخار  ، 158/3سبل السالم  ، 122/2فقه االمام داود ص.304
( )11صحٌح البخاري .527/2
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والحجة لهم :
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ٌن
ٌِن إلى عِ ش ِر َ
صدَ ق ِة الؽن ِم فً َسا ِئ َم ِت َها إذا كانت أرْ َبع َ
 .1ما ورد فً كتاب الصدقة   :وفً َ
َومِا َئ ٍة َشاةٌ  رواه البخاري(.)2
ب
هللا َ ك َت َ
ْن َح ْز ٍم َعنْ أَ ِبٌ ِه َعنْ َج ِّد ِه   :أَنّ َرسُو َل َّ ِ
ْن َعمْ ِرو ب ِ
ْن م َُح َّم ِد ب ِ
َ .2عنْ أَ ِبً َب ْك ِر ب ِ
ب فٌِ ِه ْال َف َرائِضُ َوال ُّس َننُ َوال ِّد ٌَ ُ
اإل ِ ِب ِل
إِ ِ لَى أَهْ ِل ْال ٌَ َم ِن ِب ِك َتا ٍ
ات وفٌه َوفًِ ُك ِّل َخمْ ٍ
س م َِن ِ
ٌن  رواه ابن حبان والحاكم وقال  :إسناده صحٌح
َسا ِئ َم ًة َشاةٌ إِ ِ لَى أَنْ َت ْبلُ َػ أَرْ َبعً ا َوعِ ْش ِر َ
وهو من قواعد اإلسالم(.)3
( )4
وقال ابن الجوزي  ( :قال أحمد بن حنبل كتاب عمرو بن حزم فً الصدقات صحٌح)
 ( ،وقال بعض الحفاظ من المتؤخرٌن ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها األئمة األربعة
بالقبول)(.)5
هللا  قال   :فً كل َسا ِئ َم ِة
ٌِم عن أبٌه عن َج ِّد ِه  :أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
 .3ما روي عن َبه ِْز بن َحك ٍ
ٌِن ِب ْن ُ
ُون  رواه ابو داود  ،والنسائً  ،والحاكم وقال  :هذا حدٌث صحٌح
إِ ِب ٍل فً أَرْ َبع َ
ت لَب ٍ
اإلسناد(.)6
وإسناد هذا الحدٌث صحٌح إلى بهز واختلؾ الحفاظ فً االحتجاج بحدٌث بهز ( ، )7وقد
وثقه خلق من االئمة(.)8
 .4وٌشترط السوم فً البقر قٌاسا على الؽنم واالبل(. )9
 .5وألن وصؾ النماء معتبر فً الزكاة  ،والمعلوفة ٌستهلك علفها نماءها(.)10
المذهب الرابع  :تزكى الماشٌة سائمة كانت او ؼٌر سائمة.
(.)11
والٌه ذهب  :مالك  ،وبعض الظاهرٌة
والحجة لهم :
َ
َ
ٌ
ْس
صدَ َقة َولٌَ َ
اق َ
بي َسعٌِ ٍد  قال  :قال النبً   : لٌس فٌِ َما ُد َ
 .1ما صح عن أ َ
س أ َو ٍ
ون َخمْ ِ
َ
ٌ
ٌ
َ
صدَ َقة  رواه البخاري ـ واللفظ
ُق َ
ْس فٌِ َما ُد َ
صدَ َقة َولٌَ َ
س ذ ْو ٍد َ
فٌِ َما ُد َ
س أ ْوس ٍ
ون َخمْ ِ
ون َ(خمِْ )12
له ـ ومسلم .
َ
ْ
ٌن َومِا َئ ٍة  رواه
ٌِن َشا ًة َشاةٌ إلى عِ ْش ِر َ
 .2وما ورد فً كتاب الصدقة   :وفً ال َؽ َن ِم فً كل أرْ َبع َ
ابو داود  ،وابن ماجه  ،والبٌهقً(.)13

(ٌ )1نظر  :المبسوط  ، 166/2فتح القدٌر البن الهمام  ، 194/2مجمع االنهر  ، 198/1المجموع ، 325/5
مؽنً المحتاج  ، 80/2المؽنً  ، 231/2كشاؾ القناع  ، 168/2مطالب اولً النهى  ، 30/2البحر الزخار
 ، 158/3التاج المذهب . 199/1
( )2صحٌح البخاري .527/2
( )3صحٌح ابن حبان  501/14ـ ، 502المستدرك على الصحٌحٌن .553/1
( )4التحقٌق فً احادٌث الخالؾ .26/2
( )5نصب الراٌة .341/2
( )6سنن أبً داود  ، 101/2النسائً  ، 11 /2المستدرك على الصحٌحٌن .554/1
( )7البدر المنٌر .481/5
(ٌ )8نظر  :تهذٌب الكمال 261/4ـ  ، 262تهذٌب التهذٌب  ، 437/1تلخٌص الحبٌر  ، 160/2خالصة البدر
المنٌر . 296/1
(ٌ )9نظر  :روض الطالب بشرح اسنى المطالب . 355/1
(ٌ )10نظر  :المبسوط  ،166/2المؽنً .231/2
(ٌ )11نظر  :االستذكار  ، 193/3حاشٌة الدسوقً  ، 433/1الفواكه الدوانً  ، 342/1المحلى . 145/4
( )12صحٌح البخاري  ، 509/2صحٌح مسلم..673/2
( )13سنن أبً داود  ، 98/2سنن ابن ماجه  . 577/1سنن البٌهقً . 88/4
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فقد أوجب  الزكاة فً الماشٌة اذا بلؽت نصابا وحال علٌها الحول سائمة كانت او ؼٌر
سائمة  ،وما ورد من التقٌٌد بالسائمة فً بعض الرواٌات فهو قٌد خرج مخرج الؽالب فال
ٌعتبر(.)1
المذهب الخامس ٌ :شترط السوم فً االبل خاصة وال ٌشترط ذلك فً الؽنم والبقر.
وهو مذهب  :ابن المؽلس الظاهري(.)2
والحجة له :
َ
ْ
ْ
ْن َحز ٍم َعنْ أ ِبٌ ِه َعنْ َج ِّد ِه .
ْن َعمْ ِرو ب ِ
ْن م َُح َّم ِد ب ِ
 .1حدٌث َعنْ أَ ِبً َبك ِر ب ِ
ٌِم عن أبٌه عن َج ِّد ِه.
 .2حدٌث َبه ِْز بن َحك ٍ
وفٌهما تقٌٌد االبل بالسوم فدل على ان ؼٌر السائمة ال تجب فٌها الزكاة  ،وال ٌشترط فً
الؽنم والبقر ان تكون سائمة لعدم ورود التقٌٌد بالسوم فٌها.
وٌرد علٌه  :بل ورد تقٌٌد الؽنم بالسائمة فً كتاب الصدقة برواٌة الصحٌح  ،وان لم ٌرد
تقٌٌد البقر فهً فً معنى الؽنم واالبل .
الترجٌح  :والذي ٌبدو لً ان ما ذهب الٌه ابو حنٌفة ومن وافقه الى اشتراط السوم فً
زكاة الماشٌة هو الراجح ؛ الن وصؾ السوم ورد فً كتاب الصدقة مع الؽنم وال بد ان ٌكون له
معنى وهو التقٌٌد  ،والقول بانه خرج مخرج الؽالب ال دلٌل علٌه ثم انه ورد اٌضا مع االبل،
وٌلتحق البقر بهما فالمعنى واحد  ،وهللا اعلم.

المسألة الخامسة  :الخلطٌن فً زكاة الماشٌة

كمال الرجل الواحد سواء كان بٌنهما مشاعا أو
الخلطٌن  :هو جعل مال رجلٌن أو أكثر
ِ
بوجه ٌتمٌز نصٌب كل منهم( ،)3فهل له أثر فً الزكاة  ،اختلؾ الفقهاء فً ذلك على مذهبٌن:
المذهب االول  :أن الخلطٌن تجب فٌه الزاكاة على المالكٌن كل حسب نسبته.
روي ذلك عن  :عطاء  ،واللٌث  ،واالوزاعً  ،واسحاق.
والٌه ذهب  :مالك إال إنه أشترط أن ٌبلػ نصٌب كل منهما النصاب  ،والشافعً ،
واحمد  ،وداود(.)4
( . )5
وبه قال  :ابو بكر محمد بن داود
وبقول مالك قال  :الثوري  ،وابو ثور  ،وابن المنذر  ،وابن المؽلس الظاهري
والحجة لهم :

( . )6

 .1كتاب الصدقة وفٌه   :وال ٌُجْ َمعُ بٌن ُم َت َفرِّ ٍق وال ٌُ َفرَّ ُق بٌن مُجْ َتم ٍِع َخ ْش ٌَ َة الصَّدَ َق ِة  ،وما كان
من َخل َ
 رواه البخاري ( ، )7وأخرجه ابو داود ،
ان َب ٌْ َن ُه َما ِبالس َِّو ٌَّ ِة
ْن َفإِ َّن ُه َما ٌَ َت َر َ
اج َع ِ
ٌِطٌ ِ
( )1
( )8
والترمذي عن ابن عمر بلفظ ( َم َخا َف َة ) بدل ( خشٌة )  ،وحسّن إسناده النووي .
(ٌ )1نظر  :المنتقى  ، 131/2حاشٌة الخرشً  ، 149/2بلؽة السالك .593/1
(ٌ )2نظر  :المحلى .145/4
( )3وتسمى الخلطة بالحالة االولى  :خلطة أعٌان  ،كؤن ٌشتركا وٌشترٌا قطٌعا من الماشٌة ونصٌب كل منهما
مشاعا فٌه.
والثانٌة  :خلطة أوصاؾ او خلطة الجوار كؤن ٌخلطا ماشٌتهما فً المرافق كؤن ترعى وتسرح فً مكان واحد.
 ، 348/1مطالب أولً النهى .45/2
ٌنظر  :روض الطالب بشرح اسنى المطالب
(ٌ )4نظر  :االستذكار  ، 187/3مواهب الجلٌل  ، 267/2الفواكه الدوانً  ، 345/1االم  ، 15/2المجموع
 ، 408/5المؽنً  ، 249/2كشاؾ القناع . 197/2
( )5المحلى .155/4
(ٌ )6نظر  :المجموع  ، 408/5المحلى .156/4
( )7صحٌح البخاري . 526/2
( )8سنن أبً داود  ، 98/2سنن الترمذي .17/3
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 نهى عن التفرٌق والجمع خشٌة الصدقة  ،كؤن ٌكون لرجلٌن
وجه الداللة  :ان النبً
او اكثر اربعون شاة مختلطة فواجبهم شاة  ،ولٌس لهم تفرٌقها حتى ال تجب  ،أو أن ٌكون لكل
واحد أربعون متفرقة فلٌس لهم الجمع فتجب واحدة بل على كل واحد منهم شاة  ،ومثله للساعً
فلٌس له جمع المتفرق وال تفرٌق المجتمع ( ( ، )2وتراجعهما بالسوٌة ) ان ٌكونا خلٌطٌن فً
االبل فٌها الؽنم فتإخذ فً صدقتها فٌرجع على شرٌكه بالسوٌة ( ،)3فالنهً للمالك والساعً
جمٌعا.
وتؤول مالك الحدٌث  :ان النهً ألصحاب المواشً خاصة  ،فال ٌجمعوا بٌن المتفرق
كؤن ٌكون ثالثة لكل واحد أربعون شاة فالواجب على كل واحد منهم فً ؼنمه شاة حتى إذا جاء
الساعً جمعوها لٌكون فٌها شاة واحدة  ،وال ٌفرقوا بٌن المجتمع كؤن ٌكون لكل واحد منهما
مائة شاة وشاة فالواجب فٌها ثالث شٌاه حتى اذا جاء الساعً فرقا ؼنمهما فلم ٌكن على كل
واحد منهما اال شاة واحدة فنهى ذلك(.)4
فلوال ان للخلط تؤثٌر ما نهى عنه.
( )5
 .2ان للخلطة تؤثٌر فً تقلٌل المإنة فتإثر فً الزكاة كالسوم .
المذهب الثانً  :ال تؤثٌر للخلطتٌن مطلقا  ،وٌبقى المال على حكم االنفراد .
روي ذلك عن  :شرٌك  ،والحسن بن حً .
( )6
.
والٌه ذهب  :ابو حنٌفة  ،وابن حزم  ،والزٌدٌة
والحجة لهم:
َ
ً
ُ
ْس
ٌِن َشا ًة َواحِدَ ًة َفلٌَ َ
ِصة من أرْ َبع َ
 .1كتاب الصدقة وفٌه   :فإذا كانت َسا ِئ َمة الرَّ جُ ِل َناق َ
صدَ َق ٌة  رواه البخاري(.)7
فٌها َ
( )8
فالحدٌث واضح الداللة بعدم إٌجاب الزكاة مطلقا ان كانت دون النصاب المحدد .
 .2وتؤول الحنفٌة حدٌث النهً عن التفرٌق والجمع بؤن قالوا  :ان المراد من الجمع والتفرٌق
فً الملك ال فً المكان  ،فإذا كان الملك متفرقا بٌن إثنٌن فؤكثر فال ٌجمعه الساعً كؤنه
لواحد فتإخذ منه الزكاة وذلك قوله   :ال ٌجمع بٌن متفرق  واما قوله   :ال ٌفرق بٌن
مجتمع  أي فال ٌفرق الساعً ملك شخص كرجل له ثمانون فالواجب فٌها شاة فٌفرقها فً
مكانٌن فٌجعلهما كؤنها لرجلٌن فتجب فٌها شاتان ألن الملك مجتمع فال ٌجوز تفرٌقه(.)9
فإن كان المال بٌن اثنٌن متفاوتا كرجلٌن لهما مائة وعشرون من الؽنم الحدهما اربعون
ولالخر ثمانون  ،فالواجب فٌها شاتان فٌرجع صاحب الكثٌر على القلٌل بثلث شاة حتى اذا جاء
الحول الثانً انما ٌجب شاة فً نصٌب صاحب الكثٌر خاصة دون صاحب القلٌل ؛ ألن نصابه
قد نقص عن االربعٌن فاذا اخذ الساعً شاة رجع صاحب القلٌل على صاحب الكثٌر بثلث شاة
فهذا هو معنى التراجع فً قوله   : وما كان من خلٌطٌن فإنهما ٌتراجعان بٌنهما بالسوٌة 
( ، )10وان كان المال بٌنهما بالسوٌة كثمانٌن من الؽنم ففٌها شاتان فال ترجع الن الواجب على
كل واحد منهما شاة على السوٌة فلم ٌإخذ من كل واحد منهما اال القدر المفروض فً ماله(.)11
( )1المجموع .407/5
(ٌ )2نظر  :المجموع  ، 409/5فتح الباري  ، 314/3مؽنً المحتاج . 75/2
( )3االم . 15/2
(ٌ )4نظر  :المدونة الكبرى  ، 374/1االستذكار . 374/1
(ٌ )5نظر  :المهذب بشرح المجموع  ، 407/5المؽنً . 248/2
(ٌ )6نظر:المبسوط  ، 154/2فتح القدٌر البن الهمام  ، 175/2المحلى  ، 156/4البحر الزخار .167/3
( )7صحٌح البخاري . 527/2
(ٌ )8نظر  :بدائع الصنائع .30/2
(ٌ )9نظر  :فتح القدٌر البن الهمام  ، 175/2بدائع الصنائع  ، 30/2عمدة القاري .9/9
(ٌ )10نظر  :المبسوط . 155/2
(ٌ )11نظر  :بدائع الصنائع .31/2
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الترجٌح  :أن المعتبر فً إٌجاب الزكاة هو الؽنً وهو ٌتحقق بملك النصاب فمن ملك
نصابا فهو ؼنً وجب أخذ الزكاة منه  ،ومن لم ٌملك نصابا ح َّل أخذ الصدقة له فال ٌجب علٌه
زكاة  ،فلو اشترك اربعٌن رجال فً اربعٌن من الؽنم فكل واحد منهم ال ٌملك نصابا فال ٌع ّد ؼنٌا
 ،والقول بإٌجاب الزكاة ٌلزم منه ان ٌكون الرجل ؼنٌا بملك ؼٌره ولوجبت الزكاة فٌما دون
النصاب( ، )1لذا ٌبدو لً رجحان ما ذهب الٌه اصحاب القول الثانً  ،وهللا أعلم.

المسألة السادسة  :حكم تنكٌس( )2الطواف

ال خالؾ بٌن اهل العلم انه ٌنبؽً على الطائؾ ان ٌجعل الكعبة عن ٌساره وٌطوؾ
حول الكعبة عن ٌمٌنها  ،ونقل ابن عبد البر االجماع على ذلك(.)3
ولو عكس ذلك  :بؤن جعل الكعبة عن ٌمٌنه ومضى على ٌسار الكعبة فقد نكس الطواؾ
واختلفوا فً حكمه على ثالثة مذاهب :
المذهب االول  :ال شًء علٌه.
( )4
.
والٌه ذهب الظاهرٌة ومنهم االمام  :ابو بكر محمد بن داود
والحجة لهم :
( )5
.
أن التٌامن فً الطواؾ لٌس شرطا له
وفٌما ٌـؤتً من أدلة حجة علٌهم.
المذهب الثانً  :ان من نكس فطوافه باطل ؛ فالتٌامن شرط لصحة الطواؾ .
( )6
.
وهو مذهب جمهور الفقهاء  ،ومنهم  :مالك  ،والشافعً  ،واحمد  ،والزٌدٌة
والحجة لهم :
َ
ُ
هللا  لَمَّا َق ِد َم َم َّك َة أتى ْال َح َج َر َفاسْ َتلَ َم ُه ث َّم َم َشى على
 .1ما صح عن جابر   : أنَّ َرسُو َل َّ ِ
( )7
ٌَمٌِ ِن ِه َف َر َم َل َث َال ًثا َو َم َشى أَرْ َبعً ا  رواه مسلم .
 .2وعنه  قال  :قال النبً  : لِ َتؤْ ُخ ُذوا َم َناسِ َك ُك ْم  رواه مسلم(.)8
فالنبً  بٌَّن أفعال الحج وأمر باتباعها  ،واالمر للوجوب ما لم ترد قرٌنة تصرفه
للندب ولم توجد  ،وكانت صفة طوافه أن جعل الكعبة عن ٌساره وطاؾ عن ٌمٌنها فدل على ان
ذلك هو صفة الطواؾ الذي أُمرنا به (.)9
 .3وإلن الطواؾ عبادة فٌجب فٌه الترتٌب كالصالة(.)10
المذهب الثالث  :ان التنكٌس مكروه تحرٌما  ،ومن فعله وجب علٌه إعادته ما دام بمكة
 ،فإن رجع الى أهله قبلها وجب علٌه دم.
()11
والٌه ذهب  :ابو حنٌفة وأصحابه  ،وهو قول لبعض المالكٌة .
والحجة لهم :
(ٌ )1نظر  :المبسوط  ، 155/2فتح القدٌر البن الهمام .175/2
( )2التنكٌس من نكس  :وهو قلب الشًء على رأسه  .لسان العرب .241/6
(ٌ )3نظر  :االستذكار .191/4
( )4المحلى . 84/5
( )5المصدر نفسه.
(ٌ )6نظر  :المدونة الكبرى  ، 426/1حاشٌة الخرشً  ، 315/2حاشٌة الدسوقً  ، 32/2االم  ، 194/2مؽنً
المحتاج  ، 245/2كشاؾ القناع  ، 486/2مطالب اولً النهى  ،397/2البحر الزخار  ، 348/3التاج المذهب
. 288/1
( )7صحٌح مسلم . 893/2
( )8المصدر نفسه.943/2
(ٌ )9نظر  :االستذكار .192/4
( )10المهذب بشرح المجموع  ، 46/8المؽنً .191/3
(ٌ )11نظر  :المبسوط  ، 45/4البحر الرائق  ، 355/2حاشٌة ابن عابدٌن  ، 469/2حاشٌة الخرشً ، 315/2
حاشٌة الدسوقً . 32/2
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ٌِق .)1( 
 .1قول هللا تعالى َ  :و ْل ٌَ َّط َّوفُو ْا ِب ْال َب ٌْ ِ
ت ْال َعت ِ
وجه الداللة  :ان اآلٌة أمرت بالطواؾ مطلقا من ؼٌر ترتٌب وهو ٌحصل من أي جانب
 ،وفعله  بالطواؾ على ٌمٌن الكعبة ٌدل على ان ذلك واجب وتركه ال ٌمنع االعتداد بالفعل
وٌمكن جبر النقصان بالدم ( ،)2والقول بفرضٌة التٌامن فً الطواؾ فهذا زٌادة على النص وهً
نسخ وهو ال ٌثبت بخبر اآلحاد(.)3
ٌرد علٌه  :ان كون الزٌادة نسخا فٌه نظر ؛ فإن النسخ  :رفع حكم شرعً بدلٌل متؤخر
عنه  ،وؼاٌة ما فً األمر اننا أثبتنا بخبر االحاد الصحٌح ما لم تتعرض له االٌة بنفً وال إثبات
فال نسخ(.)4
الترجٌح  :والذي ٌبدو لً ان ما ذهب الٌه أصحاب المذهب الثانً هو الراجح إحتٌاطا ،
وما استدل به المخالفون ال ٌقوى على معارضة أدلة جمهور اهل العلم.

المسألة السابعة  :حكم األذان واإلقامة للجمع بٌن العشاءٌن بمزدلفة

ال خالؾ بٌن أهل العلم ان السنة لمن دفع من عرفة انه ال ٌصلً المؽرب حتى ٌصل
المزدلفة فٌصلٌها مع العشاء  ،ونقل اإلجماع على ذلك ؼٌر واحد من العلماء(.)5
واختلفوا فً التؤذٌن واالقامة لهما على ستة مذاهب :
المذهب االول  :ان ٌجمع بٌن المؽرب والعشاء بإقامة واحدة لالولى فقط وبال أذان.
( )6
 ، والثوري  ،وأحمد .
روي ذلك عن  :سعٌد بن جبٌر  ،وهو رواٌة عن  :ابن عمر
وأحمد(.)6
( . )7
وبه قال  :ابو بكر محمد بن داود
والحجة لهم :
ب َو ْال ِع َشا ِء ِب َجمْ ٍع صلى
هللا  بٌن ْال َم ْؽ ِر ِ
ما صح عن ابن ُع َم َر َ  : ج َم َع رسول َّ ِ
( )8
ْال َم ْؽر َ ً
ْن ِبإِ َقا َم ٍة َواحِدَ ٍة  رواه مسلم  ،والنسائً  ،وفً رواٌة ان ابن
ب َث َالثا َو ْال ِع َشا َء َر ْك َع َتٌ ِ
ِ
عمر  صلى بهم المؽرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرؾ فقال َ  :ه َك َذا صلى ِب َنا رسول
ان  رواه مسلم  ،وابو داود(.)9
َّ ِ
هللا  فً هذا ْال َم َك ِ
 جمع بٌنهما بإقامة واحدة إال انه معارض بما سٌؤتً ذكره من
فهذا ٌدل على ان النبً
أدلة.
المذهب الثانً  :انه ٌجمع بٌنهما بال أذان وال إقامة.
.)10( 
وهو الرواٌة الثانٌة عن ابن عمر
وال أعلم لهذا القول حجة وما سبق وما ٌؤتً حجة علٌه.
المذهب الثالث  :أن ٌقٌم لكل واحدة منهما وال ٌإذن.
روي ذلك عن  :اسحاق  ،والقاسم بن محمد.
 ، وسالم  ،والثانٌة عن  :الثوري.
وهو رواٌة عن  :عمر  ،وعلً
( )1
.
والٌه ذهب  :الشافعً فً الجدٌد  ،وأحمد فً الثانٌة عنه وأختارها الخرقً
( )1سورة الحج  ،من االٌة.29/
(ٌ )2نظر  :المبسوط  ، 45/4بدائع الصنائع . 131/2
(ٌ )3نظر  :أحكام القرآن للجصاص .356/3
(ٌ )4نظر  :مسائل من الفقه المقارن ق.67/1
(ٌ )5نظر  :شرح النووي على صحٌح مسلم  ، 187/8المؽنً .214/3
(ٌ )6نظر  :المؽنً  ، 214/3المحلى 122/5و.123
(ٌ )7نظر  :المحلى .123/5
( )8صحٌح مسلم  ،938/2سنن النسائً .505/1
( )9صحٌح مسلم  ، 938/2سنن ابً داود .192/2
(ٌ )10نظر  :المحلى . 122/5
339

مجل دديلل 2008 /

العدد الثالثون

والحجة لهم :
َّ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
ب نز َل
هللا  من َع َرفة حتى إذا كان ِبالشعْ ِ
.1ما صح عن اسامة بن زٌد   : دَ ف َع رسول ِ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ِب
هللا  ،فقال  :الصَّالة أ َما َم َك  ،ف َرك َ
َف َبا َل ُث َّم َت َوضَّؤ َ ولم ٌُسْ ِب ْػ ْالوُ ضُو َء  ،فقلت  :الص ََّال َة ٌا َرسُو َل ِ
فلما جاء ْالم ُْزدَ لِ َف َة َن َز َل َف َت َوضَّؤ َ َفؤَسْ َب َػ ْالوُ ضُو َء ُ ،ث َّم أُقٌِ َم ْ
ب ُ ،ث َّم أَ َن َ
اخ ُك ُّل
صلَّى ْال َم ْؽ ِر َ
ت الص ََّالةُ َف َ
( )2
ٌِرهُ فً َم ْن ِزلِ ِه ُ ،ث َّم أُقٌِ َم ْ
ُص ِّل َب ٌْ َن ُه َما  متفق علٌه .
صلَّى ولم ٌ َ
ت ْال ِع َشا ُء َف َ
ان َبع َ
إِ ْن َس ٍ
ب َو ْال ِع َشا ِء ِب َجمْ ٍع ُك ُّل َواحِدَ ٍة ِم ْن ُه َما
 .2ما صح ابن ُع َم َر  قال َ  :ج َم َع النبً  بٌن ْال َم ْؽ ِر ِ
( )3
ِبإِ َقا َم ٍة ولم ٌ َُسبِّحْ َب ٌْ َن ُه َما وال على إِ ْث ِر كل َواحِدَ ٍة ِم ْن ُه َما  رواه البخاري .
وجه الداللة من الحدٌثٌن  :ان النبً  جمع بٌن العشاءٌن بإقامة كل واحدة منهما ولم
ٌإذن .
المذهب الرابع  :ان ٌجمع بٌنهما بؤذان واحد وإقامتٌن.
روي ذلك عن  :عطاء  ،وهو رواٌة عن  :ابن مسعود  ،والثانٌة عن  :عمر وسالم ،
والثالثة عن ابنه .
والٌه ذهب  :زفر من الحنفٌة  ،والشافعٌة فً االصح  ،واحمد فً رواٌة عنه  ،وابن
حزم  ،والزٌدٌة(.)4
والحجة لهم :
ما ثبت عن جابر  فً صفة حجه  من حدٌث طوٌل وفٌه أن النبً   : أتى
ْن ولم ٌ َُسبِّحْ َب ٌْ َن ُه َما شٌئا  رواه مسلم ،
صلَّى بها ْال َم ْؽ ِر َ
ْالم ُْزدَ لِ َف َة َف َ
ب) َو ْال ِع َشا َء ِبؤ َ َذ ٍ
ان َوا ِح ٍد َوإِ َقا َم َتٌ ِ
(5
وابن حبان  ،وابن خزٌمة .
المذهب الخامس  :أن ٌجمع بؤذان واحدة وإقامة واحدة لهما .
.
وهو الرواٌة الثالثة عن عمر  ،والرابعة عن ابنه
( . )6
والٌه ذهب  :ابو حنٌفة وصاحبٌه
والحجة لهم:
َ
َ
ْ
ُ
 .1ما روي عن أ ْش َعث بن ُسلٌَ ٍْم عن أبٌه قال   :أ ْق َبل ُ
ت  ...حتى
ت مع ابن ُع َم َر  من َع َر َفا ٍ
ت  ،ث َّمُ
ْ
ب َث َال َ
ث َر َك َعا ٍ
صلَّى ِب َنا ال َم ْؽ ِر َ
أَ َت ٌْ َنا ْالم ُْزدَ لِ َف َة َفؤ َ َّذ َن َوأَ َقا َم  ،أو أَ َم َر إِ ْن َسا ًنا َفؤ َ َّذ َن َوأَ َقا َم َف َ
ْال َت َف َ
ْن ُ ،ث َّم دَ َعا ِب َع َشا ِئ ِه َ ...فقٌِ َل البن ُع َم َر
ت إِلَ ٌْ َنا فقال  :الص ََّالةُ َ ،ف َ
صلَّى ِب َنا ْال ِع َشا َء َر ْك َع َتٌ ِ
( )7
َّ
صلٌَّ ُ
هللا َ ه َك َذا  رواه ابو داود والبٌهقً .
ْت مع رسول ِ
 فً ذلك  ،فقال َ :
َ
ب َو ْال ِع َشا ِء ِب ْالم ُْزدَ لِ َف ِة
صال ِة ْال َم ْؽ ِر ِ
هللا َ ج َم َع بٌن َ
ُّوب   : أن َّرسُو َل َّ ِ
 .2ما روي عن أبً أٌَ َ
ان َوا ِح ٍد َوإِ َقا َم ٍة َواحِدَ ٍة  رواه الطبرانً فً الكبٌر(.)8
ِبؤ َ َذ ٍ
وأجابوا عن االحادٌث التً ورد فٌها ذكر االقامتٌن  :ان من روى ذلك سمى االذان
()9
ص َالةٌ  متفق علٌه .
ْن َ
إقامة فكل واحد منهما ٌسمى باسم صاحبه ؛ لقوله   : بٌن كل أَ َذا َنٌ ِ
أصل حدٌث ابً أٌوب فً
وٌرد على هذا  :ان الزٌلعً وابن حجر ذكرا  :ان

(ٌ )1نظر  :االم  ، 234/2المجموع  ، 163/8فتح الباري  ، 554/1المؽنً  ، 214/3المحلى . 123/5
( )2صحٌح البخاري  ، 65/1صحٌح مسلم .934/2
( )3صحٌح البخاري .602/2
(ٌ )4نظر  :المبسوط  ، 20/4بدائع الصنائع  ، 155/2المجموع 152/8و ، 163فتح الباري  ، 554/1المؽنً
 ، 214/3المحلى  ، 121/5البحر الزخار  ، 336/3التاج المذهب  ، 298/1نٌل االوطار .264/3
( )5صحٌح مسلم  ، 891/2صحٌح ابن حبان  ،258/9صحٌح ابن خزٌمة .269/4
(ٌ )6نظر  :المبسوط  ، 20/4بدائع الصنائع  ، 155/2عمدة القاري 261/2
( )7سنن أبً داود  ،192/2وسنن البٌهقً الكبرى .401/1
( )8المعجم الكبٌر .130/4
( )9صحٌح البخاري  ، 225/1صحٌح مسلم .573/1
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الصحٌحٌن( )1من هذا الوجه بدون لفظ اإلقامة ( .)2وحدٌث ابن عمر  :تقدم ذكر ما ٌعارضه فً
فً الصحٌح وفٌه ذكر إقامة مرة  ،وإقامتٌن أخرى من ؼٌر ذكر األذان .وبما ورد فً حدٌث
جابر  فً صفة حجه  المتقدم وفٌه ذكر أذان وإقامتٌن .
المذهب السادس  :ان ٌجمع بٌنهما بؤذان وإقامة لكل واحدة منهما .
روي ذلك عن  :محمد بن علً بن الحسٌن  ،وهو الرواٌة الثانٌة عن علً  ،وابن
مسعود  ،والرابعة عن عمر  ، والٌه ذهب  :مالك(.)3
( ،)4واستدل
قال ابن عبد البر  ( :ال أعلم فٌما قاله مالك حدٌثا مرفوعا بوجه من الوجوه)
واستدل لمذهب مالك من جهة النظر فقال  ( :ان رسول هللا  سن فً الوقوؾ بعرفة والمزدلفة
ان الوقت لهما جمٌعا وقت واحد  ،واذا كان وقتهما واحد كانت كل واحدة تصلى فً وقتها لم
تكن واحدة منهما أولى باالذان واالقامة من االخرى ؛ الن لٌس واحدة منهما فائتة تقضى  ،وانما
هً صالة تصلى فً وقتها وكل صالة صلٌت فً وقتها فسنتها ان ٌإذن لها وٌقام فً
الجماعة)(.)5
 بٌن
وٌرد علٌه  :ما تقدم من االحادٌث الصحٌحة الصرٌحة فً صفة جمعه
العشاءٌن.
الترجٌح  :والذي ٌبدو لً ان الجمع بٌن العشاءٌن بالمزدلفة ٌكون بؤذان وإقامتٌن وهو
ما ذهب الٌه أصحاب المذهب الرابع لحدٌث جابر  لالسباب اآلتٌة:
.1أنها مثبتة لألذان والمثبت مقدم على النافً.
( )6
.2أن فٌها زٌادة ثقة وهً منافٌة فٌتعٌن قبولها .
( )7
.3وألن جابر  اعتنى بنقل حجه  مفصال فهو أولى باالعتماد .
( )8
،
.4أن الرواٌة لم تختلؾ عنه  كما هو الحال عن ابن عمر فقد اختلفت الرواٌة عنه
واضطربت( ، )9وهللا أعلم.

المسالة الثامنة  :حكم الحلق والتقصٌر لألصلع

ال خالؾ بٌن العلماء ان المحرم ان كان برأسه شعر علٌه ان ٌحلق او ٌقصر  ،اما اذا
لم ٌكن على رأسه شعر كاألصلع فإن علٌه ان ٌمر الموسى على رأسه  ،ونقل ابن المنذر
االجماع
()10
على ذلك .
()11
 ،وما ٌؤتً من أدلة حجة علٌه:
وخالؾ فً ذلك ابو بكر بن داود
وأختلؾ القائلون باإلمرار أٌجب ذلك علٌه او ال؟
المذهب االول ٌ :جب على األصلع ان ٌمر الموسى على رأسه.
()12
.
والٌه ذهب  :الحنفٌة فً المختار عندهم  ،والمالكٌة  ،والزٌدٌة
( )1عن عبد هللا بن ٌزٌد الخطمً عن ابً اٌوب  ، صحٌح البخاري  ،602/2صحٌح مسلم .937/2
(ٌ )2نظر  :نصب الراٌة  ، 69/3الدراٌة فً تخرٌج أحادٌث الهداٌة .22/2
(ٌ )3نظر  :التمهٌد  ، 260/9حاشٌة الدسوقً  ، 371/1الفواكه الدوانً  ، 233/1المحلى .124/5
( )4التمهٌد . 261/9
( )5المصدر نفسه 261/9و.262
(ٌ )6نظر  :المحلى  ، 125/5نٌل االوطار .264/3
(ٌ )7نظر  :التمهٌد  ، 268/9عون المعبود .283/5
(ٌ )8نظر  :اختالؾ الرواٌات فً  :التمهٌد 266/9ـ ،268عمدة القاري .12/10
(ٌ )9نظر  :حاشٌة ابن القٌم على سنن أبً داود  ،285 /5عون المعبود .283/5
(ٌ )10نظر  :المؽنً .225/3
(ٌ )11نظر  :طرح التثرٌب .119 /5
(ٌ )12نظر  :فتح القدٌر البن الهمام  ، 490/2تبٌٌن الحقائق  ، 33/2مجمع االنهر  ، 281/1حاشٌة ابن عابدٌن
 ، 517/2حاشٌة الخرشً  ، 335/2مواهب الجلٌل  ، 128/3البحر الزخار .344/3
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والحجة لهم:
 .1ان الواجب هو اجراء الموسى الزالة الشعر فٌسقط ما عجز عنه دون االمرار ال ٌسقط .
 .2وألنه عبادة تتعلق بالشعر فٌنتقل للبشرة عند فقده كالمسح فً الوضوء(.)2
المذهب الثانً  :ان االمرار مستحب.
( )3
.
والٌه ذهب  :الحنفٌة فً قول لهم  ،والشافعٌة  ،والحنابلة
والحجة لهم :
( )4
 .1ان الحلق محله الشعر فٌسقط لعدمه كما ٌسقط وجوب ؼسل العضو فً الوضوء بفقده .
 .2وألنه امرار لو فعله فً االحرام لم ٌجب به دم فلم ٌجب عند التحلل كإمراره على الشعر من
ؼٌر حلق(.)5
الترجٌح  :وٌبدو لً رجحان القول الثانً وما استدل به اصحاب القول االول فٌه نظر ؛
الن الواجب هو ازالة الشعر فحسب ولو عدم النعدم الواجب فً حقه وانما ٌستحب امرار
لموسى تشبها بالمحلقٌن  ،وان من مسح على شعر رأسه او بشرته ٌسمى ماسحا  ،وال ٌسمى
حالقا من امر الموسى على بشرة رأسه فحصل الفرق( ، )6وهللا أعلم.
( )1

المسألة التاسعة  :حكم الدم على القارن

اختلؾ اهل العلم فً القارن علٌه دم او ال ؟ على مذهبٌن :
المذهب االول  :ال دم على القارن.
روي ذلك عن  :طاووس  ،وحكاه العبدري عن  :الحسن بن علً  ،وابن سرٌج  ،والٌه
ذهب  :ابن حزم  ،وداود (.)7
( . )8
وبه قال  :ابو بكر محمد بن داود
والحجة لهم :
َ
ْ
اع
ما صح
أنَّ بن ُع َم َر رضً هللا عنهما قال َ  :ت َم َّت َع رسول َّ ِ
هللا  فً َحجَّ ِة ال َودَ ِ
ِب ْالعُمْ َر ِة إلى ْال َح ِّج َوأَهْ دَ ى َف َس َ
ؾ َه َّل ِب ْالعُمْ َر ِة ُث َّم
هللا  أَ َ
ي من ذِي ْالحُ لَ ٌْ َف ِة َو َبدَ أَ رسول َّ ِ
اق معه ْال َه ْد َ
ان من الناس من أَهْ دَ ى َف َس َ
ي
اق ْال َه ْد َ
أَ َه َّل ِب ْال َح ِّج َف َت َم َّت َع الناس مع النبً ِ ب ْالعُمْ َر ِة إلى ْال َح ِّج َف َك َ
اس من كان ِم ْن ُك ْم أَهْ دَ ى فإنه َال ٌَ ِح ُّل ِل َشًْ ٍء َحرُ َم
َو ِم ْن ُه ْم من لم ٌُ ْه ِد فلما َق ِد َم النبً َ م َّك َة قال لِل َّن ِ
منه حتى ٌَ ْقضِ ًَ حجة َو َمنْ لم ٌَ ُكنْ ِم ْن ُك ْم أَهْ دَ ى َف ْل ٌَ ُ
ص َفا َو ْال َمرْ َو ِة َو ْل ٌُ َقصِّرْ َو ْل ٌَحْ ِل ْل
ت َو ِبال َّ
طؾْ ِب ْال َب ٌْ ِ
َ
َّام فً ْال َح ِّج َو َسب َْع ًة إذا َر َج َع إلى أَهْ لِ ِه   ...رواه
ُث َّم لٌِ ُِه َّل ِب ْال َح ِّج َف َمنْ لم ٌَ ِج ْد َه ْدًٌا َف ْل ٌَ ُ
ص ْم َث َال َث َة أٌ ٍ
البخاري(.)9
 من تمتع بالعمرة الى الحج بالهدي او الصوم ولم
قال ابن حزم  :فصح امر النبً
ٌؤمر القارن بشًء من ذلك(.)10
المذهب الثانً  :ان على القارن دم .
( . )1
وهو مذهب جماهٌر اهل العلم
( )1فتح القدٌر البن الهمام .490/2
( )2حاشٌة الخرشً .335/2
(ٌ )3نظر  :فتح القدٌر البن الهمام  ، 490/2كنز الدقائق بشرح البحر الرائق  ، 373/2حاشٌة ابن عابدٌن
 ، 517/2االم  ، 233/2المجموع  ، 178/8مؽنً المحتاج  ، 271/2المؽنً  ، 225/3االنصاؾ ، 40/4
كشاؾ القناع .503/2
(ٌ )4نظر  :مؽنً المحتاج  ، 271/2المؽنً . 225/3
( )5المؽنً .225/3
(ٌ )6نظر  :مؽنً المحتاج .271/2
(ٌ )7نظر  :المجموع  ، 193/7المؽنً  ، 244/3المحلى .174/5
(ٌ )8نظر  :المجموع  ، 193/7المؽنً .244/3
( )9صحٌح البخاري .607/2
( )10المحلى . 177/5
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والحجة لهم:
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ى. 
 .1قول هللا تعالى   :ف َمن ت َمت َع ِبالعُمْ َر ِة إِلى ال َح ِّج ف َما اسْ تٌ َ
ْس َر م َِن ال َهد ِ
وجه الداللة  :ان القارن فً حكم المتمتع ؛ فإن القارن ٌتمتع بترك النصب فً السفر الى
العمرة مرة والى الحج اخرى وٌتمتع بجمعهما ولم ٌحرم لكل واحد من مٌقاته وضم الحج الى
العمرة(.)3
 .2ما روي عن النبً  انه قال  ( :من قرن بٌن حجه وعمرته فلٌهرق دما )(.)4
 .3وألنه ترفه بسقوط احد السفرٌن فلزمه دم كالمتمتع(.)5
الترجٌح  :والذي ٌبدو لً ان ما ذهب الٌه أصحاب القول الثانً هو الراجح ؛ فهو قول جماهٌر
أهل العلم الذٌن جعلوا القارن فً حكم المتمتع  ،ومما ٌدل على هذا ما صح ان المإمنٌن عائشة
هللا 
رضً هللا عنها قالت َ  :ف ُد ِخ َل َعلَ ٌْ َنا ٌوم ال َّنحْ ِر ِبلَحْ ِم َب َق ٍر فقلت ما هذا قال َن َح َر رسول َّ ِ
عن أَ ْز َوا ِج ِه  متفق علٌه( ،)6وهذا ٌدل على انه  ذبح عن ام المإمنٌن عائشة رضً هللا عنها
هللا  عن َعا ِئ َش َة َب َق َر ًة ٌوم
 ،وأصرح منه ما رواه مسلم عن جابر  بلفظ َ  :ذ َب َح رسول َّ ِ
ال َّنحْ ِر  ،)7( والراجح من أقوال أهل العلم انها كانت قارنة( )8فدل على أن على القارن دم.
( )2

المسألة العاشرة  :حكم االشهاد على البٌع

االشهاد على البٌع له اهمٌة كبٌرة لكونه أقطع للنزاع  ،وأبعد عن التجاحد  ،اال ان
الفقهاء قد اختلفوا فً حكمه على مذهبٌن :
المذهب االول ٌ :جب االشهاد على البٌع .
ابً موسى االشعري  ،وابن عمر  ،و ابن عباس  ، وعطاء  ،وسعٌد
روي ذلك عن :
بن المسٌب  ،ومجاهد  ،وجابر بن زٌد  ،والضحاك  ،والنخعً.
( ، )9ومنهم  :أبو بكر بن داود  ،نقله عنه  :القرطبً ،
والٌه ذهب  :الظاهرٌة
والشوكانً(.)10
والحجة لهم :
ْن إِلَى أَ َج ٍل م َُّس ًّمى َف ْ
اك ُتبُوهُ َو ْل ٌَ ْك ُتب َّب ٌْ َن ُكم
 .1قول هللا تعالى ٌ  :اأَ ٌُّ َها الَّذ َ
ٌِن َءا َم ُنو ْا إِ َذا َتدَ ا ٌَن ُتم ِبدَ ٌ ٍ
ب َك َما َعلَّ َم ُه َّ
هللا
ب َكا ِتبٌ أَن ٌَ ْك ُت َ
َكا ِتبٌ ِب ْال َع ْد ِل َوالَ ٌَؤْ َ
هللاُ َف ْل ٌَ ْك ُتبْ َو ْلٌُمْ ل ِِل الَّذِى َعلَ ٌْ ِه ْال َح ُّق َو ْل ٌَ َّت ِق َّ َ
ضعٌِ ًفا أَ ْو الَ ٌَسْ َتطِ ٌعُ أَن ٌُ ِم َّل ه َُو
ان الَّذِى َعلَ ٌْ ِه ْال َح ُّق َسفٌِهًا أَ ْو َ
َر َّب ُه َوالَ ٌَب َْخسْ ِم ْن ُه َشٌْئا ً َفإن َك َ
ان ِممَّن
ْن َف َرجُ ٌل َوامْ َرأَ َت ِ
ْن مِّن رِّ َجالِ ُك ْم َفإِن لَّ ْم ٌَ ُكو َنا َرجُ لٌَ ِ
َف ْلٌُمْ لِ ْل َولِ ٌُّ ُه ِب ْال َع ْد ِل َواسْ َت ْش ِه ُدو ْا َش ِهٌدَ ٌ ِ
ْ
ب ال ُّش َهدَ آ ُء إِ َذا َما
ض ْو َن م َِن ال ُّش َهدَ آ ِء أَن َتضِ َّل ْإحْ دَ ا ُه َما َف ُت َذ ِّك َر إِحْ دَ ا ُه َما االٍّ ْخ َرى َوالَ ٌَؤ َ
َترْ َ
ص ِؽٌرً ا أَ ْو َك ِبٌرً ا إِلَى أَ َجلِ ِه َذلِ ُك ْم أَ ْق َس ُ
هللا َوأَ ْق َو ُم لِل َّش َهادَ ِة
ط عِ ندَ َّ ِ
ُدعُو ْا َوالَ َتسْ ؤمُو ْا أَن َت ْك ُتبُوهُ َ
ْس َعلَ ٌْ ُك ْم جُ َنا ٌح أَالَّ َت ْك ُتبُو َها
ار ًة َحاضِ َر ًة ُتدٌِرُ و َن َها َب ٌْ َن ُك ْم َفلٌَ َ
ون ت َِج َ
َوأَ ْد َنى أَالَّ َترْ َتابُو ْا إِالَ أَن َت ُك َ
(ٌ )1نظر :بدائع الصنائع  ، 175/2تبٌٌن الحقائق  ، 33/2حاشٌة ابن عابدٌن  ، 529/2المدونة الكبرى 402/1
 ،المجموع  ، 193/7المؽنً  ، 244/3الفروع  ، 316/3البحر الزخار .379/3
( )2سورة البقرة  ،من االٌة.196/
(ٌ )3نظر  :تفسٌر القرطبً  ، 392/2التمهٌد .354/8
( )4ذكره ابن قدامة بال إسناد فً المؽنً  ، 244/3فهو ان ثبت نص فً محل النزاع اال انً بحثت فٌما بٌن
ٌدي من كتب الحدٌث ولم اقؾ على تخرٌجه .
( )5المؽنً . 244/3
( )6صحٌح البخاري  ، 611 /2صحٌح مسلم . 876/2
( )7صحٌح مسلم . 956/2
 ، 156/8فتح الباري  424/3و ، 609/3نٌل االوطار
(ٌ )8نظر  :شرح النووي على صحٌح مسلم
50/5و.193/5
(ٌ )9نظر  :تفسٌر الطبري  ، 133/3احكام القران للجصاص  ، 658/1المجموع  ، 181/9المؽنً ، 185/4
المحلى .227/7
( )10تفسٌر القرطبً  ، 402/3نٌل االوطار .204/5
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ُضآرَّ َكا ِتبٌ َوالَ َش ِهٌ ٌد َوإِن َت ْف َعلُو ْا َفإِ َّن ُه فُس ٌ
هللا َوٌ َُعلِّ ُم ُك ُم
َوأَ ْش ِه ُدو ْا إِ َذا َت َبا ٌَعْ ُت ْم َوالَ ٌ َ
ُوق ِب ُك ْم َوا َّتقُو ْا َّ َ
هللاُ َو َّ
َّ
ُوض ٌة َفإِنْ أَم َِن
هللاُ ِب ُك ِّل َشًْ ٍء َعلٌِ ٌم َوإِن ُكن ُت ْم َعلَى َس َف ٍر َولَ ْم َت ِج ُدو ْا َكا ِتبًا َف ِر َهانٌ َّم ْقب َ
هللا َر َّب ُه َوالَ َت ْك ُتمُو ْا ال َّش َهادَ َة َو َمن ٌَ ْك ُتمْ َها َفإِ َّن ُه
َبعْ ُ
ض ُكم َبعْ ضً ا َف ْلٌ َُإ ِّد الَّذِى ْاإ ُتم َِن أَ (َماَ 1ن) َت ُه َو ْل ٌَ َّت ِق َّ َ
َّ
ْ
ُ
َ
َ
ون َعلٌِ ٌم . 
َءا ِث ٌم قل ُب ُه َوهللاُ ِب َما تعْ َمل َ
واستدل ابن حزم بهذه االٌة فقال  ( :هذه أوامر مؽلظة مإكدة ال تحتمل تؤوٌال أمر
بالكتاب  ،فً المداٌنة إلى أجل مسمى  ،وباإلشهاد فً ذلك فً التجارة المدارة  ،كما أمر
الشهداء أن ال ٌؤبوا أمرا مستوٌا  ،فمن أٌن صار عند هإالء القوم أحد األوامر فرضا واآلخر
همال ؟ وأخبر تعالى أن الكاتب إن ضار – وال شك فً أن امتناعه من الكتاب مضارة  ،وأن
امتناع الشاهد من الشهادة إذ دعً – فسوق ثم أكد تعالى أشد تؤكٌد ونهانا أن نسؤم كتاب ما أمرنا
بكتابه صؽٌرا كان أو كبٌرا  .وأخبر تعالى أن ذلك أقسط عند هللا وأقوم للشهادة وأدنى من أن ال
نرتاب  ،وأسقط الجناح فً ترك الكتاب خاصة دون اإلشهاد فً التجارة المدارة  ،ولم ٌسقط
الجناح فً ترك الكتاب فٌما كان دٌنا إلى أجل مسمى )(.)2
ٌرد علٌه  :ان االٌة منسوخة  ،بما ورد عن أبً سعٌد الخدري أنه قرأ هذه اآلٌة فلما بلػ
ض ُكم َبعْ ضً ا َف ْلٌ َُإ ِّد الَّذِى ْاإ ُتم َِن أَ َما َن َت ُه  قال  :نسخت هذه
إلى قول هللا تعالى َ  :فإِنْ أَم َِن َبعْ ُ
اآلٌة ما قبلها(.)3
اجٌب  :دعوى النسخ جملة ال ٌجوز إال ببرهان متٌقن  ،ألن كالم هللا تعالى إنما ورد
لٌإتمر له وٌطاع بالعمل به  ،ال لتركه  ،والنسخ ٌوجب الترك  ،فال ٌجوز (.)4
ض ُكم َبعْ ضً ا َف ْلٌ َُإ ِّد الَّذِى
َ فإِنْ أَم َِن َبعْ ُ
ور ّد الطبري دعوى النسخ هذه بؤن قوله تعالى:
( )5
ْاإ ُتم َِن أَ َما َن َت ُه  هو فً حال عدم السبٌل الى الكتاب او الكاتب واال فالواجب الكتابة .
( ثالثة ٌدعون هللا تعالى فال
عن أبً بردة بن أبً موسى األشعري عن أبٌه قال :
( )6
ٌستجاب لهم  -وذكر فٌهم  :ورجل كان له على رجل دٌن فلم ٌشهد علٌه ) رواه ابن حزم
وقال  ( :وقد أسنده معاذ بن المثنى عن أبٌه عن شعبة عن فراس عن الشعبً عن أبً بردة عن
أبٌه عن النبً  ،)7() والحدٌث أخرجه الحاكم والبٌهقً بلفظ ( مال ) ( )8بدل ( دٌن ).
 .2أنه عقد معاوضة فٌجب اإلشهاد علٌه كالنكاح (.)9
المذهب الثانً ٌ :ستحب االشهاد على البٌع فٌما له خطر(. )10
روي ذلك عن  :ابً سعٌد الخدري  ،وأبً أٌوب األنصاري ،والشعبً والحسن ،
وإسحاق  ،ومجاهد  ،أبً قالبة  ،وابن سٌرٌن ..
()11
ونسبه النووي الى  ( :جمهور األمة من السلؾ والخلؾ ) .
( )1
والٌه ذهب  :ابو حنٌفة  ،ومالك  ،والشافعً  ،واحمد  ،واالمامٌة .
( )1سورة البقرة االٌة282/و.283
( )2المحلى .227/7
( )3المصدر نفسه .228/7
()4المحلى .228/7
(ٌ )5نظر  :تفسٌر الطبري .120/3
( )6المحلى .227/7
( )7المصدر نفسه .227/7
( )8المستدرك  ، 331/2سنن البٌهقً الكبرى .146/10
(ٌ )9نظر  :المؽنً . 185/4
( )10أي ما له قٌمة مالٌة كبٌرة  ،أما األشٌاء القلٌلة الخطر كحوائج البقال والعطار وشبههما  ،فال ٌستحب ذلك
فٌها  ،ألن العقود تكثر فٌشق اإلشهاد علٌها وتقبح إقامة البٌنة علٌها  ،والترافع إلى الحاكم من أجلها  ،بخالؾ
الكبٌرة الخطر .
. 185/4
ٌنظر  :المؽنً
( )11المجموع .181/9
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َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
 .1قوله تعالى َ  :وأش ِهدوا إِذا ت َبا ٌَعْ ت ْم 

( )2

.

وجه الداللة  :ان هللا  امر باالشهاد على البٌع  ،واالمر للوجوب ما لم توجد قرٌنة
تصرفه الى الندب  ،والذي صرفه ادلة كثٌرة منها :
أ .ما روي عن ام المإمنٌن عائشة رضً هللا عنها   :أن النبً  اشترى من زفر طعاما
بنسٌئة فؤعطاه درعا له رهنا  رواه مسلم  ،والنسائً(.)3
ب .وأنه  اشترى من رجل سراوٌل(.)4
ج .ومن أعرابً فرسا فجحده األعرابً حتى شهد له خزٌمة بن ثابت  ،ولم ٌنقل أنه أشهد فً
شًء من ذلك(.)5
وجه الداللة من الحدٌثٌن  :لم ٌنقل أنه  أشهد فً شًء من ذلك .
 .2وألن الصحابة كانوا ٌتباٌعون فً عصره فً األسواق فلم ٌؤمرهم باإلشهاد وال نقل عنهم
فعله(.)6
الترجٌح  :والذي ٌبدو لً ان المذهب الثانً  ،هوالراجح لقوة ادلتهم  ،وأن المباٌعة تكثر بٌن
الناس فً أسواقهم وؼٌرها  ،فلو وجب اإلشهاد فً كل ما ٌتباٌعونه  ،أفضى إلى الحرج
ٌن مِنْ َح َر ٍج  ،)7( واآلٌة المراد بها
المحطوط عنا بقوله تعالى َ  :و َما َج َع َل َعلٌَْك ْم فِى ال ّد ِ
اإلرشاد إلى حفظ األموال  ،ولٌس اإلشهاد بواجب  ،وهذا ظاهر  ،وهللا أعلم.

المسألة الحادٌة عشرة  :حكم بٌع العبد اآلبق والجمل الشارد

اختلؾ اهل العلم فً حكم بٌع العبد اآلبق والجمل الشارد على مذهبٌن:
المذهب االول ٌ :جوز بٌع العبد اآلبق والجمل ـ ونحوه من الحٌوان ـ الشارد .
( )8
 ، وابن سٌرٌن  ،وشرٌح  ،والٌه ذهب  :ابن حزم .
روي ذلك عن  :ابن عمر
( )9
.
وبه قال  :ابو بكر محمد بن داود
والحجة لهم :
()10
.
انه مملوك  ،وكل ما ملكه المرء فله التصرؾ فٌه بٌعا او هبة ونحو ذلك
وٌرد علٌه  :ان تحقق الملك ٌكون بوضع الٌد والتمكن من المملوك وإمكان التصرؾ به
 ،وعبد آبق وجمل شارد لٌس كذلك.
المذهب الثانً  :ال ٌجوز بٌع العبد اآلبق والجمل الشارد.
()11
.
والٌه ذهب  :ابو حنٌفة وصاحبٌه  ،ومالك  ،والشافعً  ،واحمد  ،والزٌدٌة
 ، 658/1احكام القران للشافعً  ، 126/2المجموع  ، 181/9المؽنً

(ٌ )1نظر  :احكام القران للجصاص
. 185/4
( )2سورة البقرة  ،من االٌة.281/
( )3صحٌح مسلم  ، 1226/3سنن النسائً . 49/4
( )4رواه الحاكم عن سوٌد بن قٌس . 35/2
( )5رواه الحاكم عن خزٌمة بن ثابت . 22/2
(ٌ )6نظر  :تفسٌر القرطبً  ، 404/3المؽنً . 185/4
( )7سورة البقرة  ،االٌة.144/
(ٌ )8نظر  :مصنؾ ابن ابً شٌبة  ، 62/5المؽنً  ، 143/4المحلى . 286/7
( )9المحلى .286/7
( )10المصدر نفسه .286/7
( )11والجمهور على ان هذا البٌع باطل وهم ال ٌفرقون بٌنه وبٌن الفاسد على خالؾ الحنفٌة فإن الباطل عندهم
 :ما ال ٌكون مشروعا بؤصله ووصفه  ،وحكمه  :انه ال ٌملك بالقبض  ،والفاسد  :ما كان مشروعا بؤصله دون
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والحجة لهم :
َ
ب عن أبً َسعٌِ ٍد الخدري  : ان النبً  نهى عن جملة امور
 .1ما روي عن َشه ِْر بن َح ْوش ٍ
( )1
ومنها   :شِ َراء ْال َع ْب ِد َوهُو ِآب ٌق  رواه احمد  ،وابن ماجه .
( )2
وٌرد علٌه  :ان الحافظ ابن حجر ضعؾ إسناده وشهر بن حوشب فٌه مقال .
وٌشهد له ما ٌؤتً :
َّ
ْ
ْ
صا ِة َو َعنْ َبٌ ِْع ال َؽ َر ِر
هللا  عن َبٌ ِْع ال َح َ
 .2ما صح عن أبً هرٌرة  قال   :نهى رسول ِ
 رواه مسلم(.)3
فنهى النبً  عن بٌع الؽرر وهو لؽة  :الخطر ( ،)4وهو ما تردد بٌن متضادٌن أؼلبهما
أخوفهما  ،وقٌل  :ما انطوت عنا عاقبته ( ،)5وبٌع العبد االبق والجمل الشارد من هذا المعنى(.)6
واعترض ابن حزم على جعل بٌع العبد االبق والجمل الشارد من بٌع الؽرر النه شًء
قد صح ملك بائعه وهو معلوم الصفة والقدر والؽرر ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حٌن
العقد(.)7
وٌرد علٌه  :انه ال ٌكفً لنفً الؽرر عن العقد ان ٌكون المعقود علٌه معلوم الصفة
والقدر  ،فمن الؽرر عدم القدرة على تسلٌم المعقود علٌه للمشتري وهو من مقتضٌات العقد.
 .3وألنه ؼٌر قادر على تسلٌمه فلم ٌجز بٌعه كالطٌر فً الهواء(.)8
 .4وألن المقصود من البٌع تملٌك التصرؾ وذلك ال ٌمكن فٌما ال ٌقدر على تسلٌمه(.)9
الترجٌح  :وما ذهب الٌه أصحاب المذهب الثانً هو الراجح وهو مذهب جمهور الفقهاء
 ،وقد ثبت عن النبً  النهً عن بٌع الؽرر وهو بٌع مجهول العاقبة  ،وهذا الوصؾ ٌنطبق
على عبد إبق من سٌده وجمل شرد من موضعه فهذه الحال تنافً مقتضى العقد بتسلٌم العٌن
للمشتري ونقد الثمن للبائع  ،وهللا أعلم.

المسألة الثانٌة عشرة  :حكم إجارة األرض بالطعام أو بما ٌخرج منها أو بالنقود

اختلؾ العلماء فً حكم إجارة األرض ،فروي عن ابن عمر ،والقاسم بن محمد،
وعطاء ،ومجاهد ،ومسروق ،والشعبً ،وطاووس ،وهو قول ابن حزم ،أن إجارة األرض ؼٌر
جائزة(.)10
( ،)1إال أنهم اختلفوا فٌما ٌكون ثمنا ً
وذهب جمهور العلماء إلى جواز إجارة األرض
لإلجارة على سبعة مذاهب:
وصفه  ،وحكمه  :انه ٌملك بالقبض  ،واختلفوا فً حكم هذا البٌع على قولٌن  :فظاهر الرواٌة انه باطل وبه اخذ
مشاٌخ بلخ  ،ورجح المحقق فً الفتح كونه فاسدا وهو رواٌة عن ابً حنٌفة ومحمد وبها أخذ الكرخً  ،وثمرة
الخالؾ فٌما اذا عاد االبق او الجمل الشارد هل ٌعود جائزا اذا سلمه فعلى ظاهر الرواٌة  :ال  ،وعلى الثانً :
 ، 422/6بدائع الصنائع  ، 148/5االختٌار
نعم ٌ ،نظر  :المبسوط  ، 11 /13الهداٌة بشرح فتح القدٌر
23/2و ، 24االشباه والنظائر ص ، 337المدونة الكبرى  ، 195/3حاشٌة الدسوقً  ، 12/3المجموع ، 345/9
المؽنً  ، 143/4كشاؾ القناع  ، 163/3البحر الزخار . 314/4
( )1مسند أحمد  ،42/3سنن ابن ماجه .740/2
(ٌ )2نظر  :الدراٌة . 150/2
( )3صحٌح مسلم .1153 /3
( )4لسان العرب .14/5
(ٌ )5نظر  :روض الطالب بشرح اسنى المطالب .12/2
(ٌ )6نظر  :المهذب بشرح المجموع  ، 433/9فتح الباري  ، 357/4شرح النووي على صحٌح مسلم 156/10
 ،المؽنً .143/4
(ٌ )7نظر  :المحلى .286/7
(ٌ )8نظر  :المبسوط  ، 11 /13الهداٌة بشرح فتح القدٌر  ، 422/6اسنى المطالب  ، 12/2المؽنً .143/4
( )9المهذب بشرح المجموع . 344/9
(ٌ )10نظر  :االستذكار  ، 62/7بداٌة المجتهد  ،166/2فتح الباري  ، 25/5المحلى 190/8و .213
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المذهب االول  :تجوز اإلجارة بكل شًء معلوم عدا ما ٌخرج من األرض.
ذلك عن  :سالم بن عبد َّ
هللا.
روي
( )2
 :مالك  ،والشافعً .
وإلٌه ذهب
( )3
.
وبه قال  :ابو بكر بن داود
والحجة لهم:
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ٌِج  عن ك َِرا ِء
ْس األن َ
ما صح عن َحنظلة بن قٌ ٍ
ص ِ
اريُّ قال َ  :سؤلت َراف َِع بن خد ٍ
ْ
األرض ِب َّ
ون على َع ْه ِد النبً  على
الذ َه ِ
س ِب ِه إنما كان الناس ٌ َُإا ِجرُ َ
ب َو ْال َو ِر ِق فقال َ :ال َبؤ َ
او ِل َوأَ ْش ٌَا َء من َّ
ك هذا  ،فلم
ك هذا َو ٌَسْ لَ ُم هذا َو ٌَسْ لَ ُم هذا َو ٌَ ْهلِ ُ
الزرْ ِع َف ٌَ ْهلِ ُ
ْال َما ِذ ٌَا َنا ِ
ت وإقبال ْال َجدَ ِ
( )4
س ِب ِه  رواه مسلم .
اس ك َِرا ٌء إال هذا َفل َِذل َِك ُز ِج َر عنه َفؤَمَّا َشًْ ٌء َمعْ لُو ٌم َمضْ مُونٌ فال َبؤْ َ
ٌَ ُكنْ لِل َّن ِ
( )5
فهذا رافع  بٌّن العلة التً من اجلها نهى النبً  عن كراء المزارع وهً الجهالة
ومن شروط اإلجارة أن ٌكون الثمن معلوما ً  ،فإذا كان مجهول القدر فان اإلجارة تكون باطلة،
والجزء مما تخرجه األرض كالثلث أو الربع أو النصؾ وإن كان معلوم الحصة إال أنه مجهول
القدر.
أن نهٌه  عن إكراء األرض بجزء مما ٌخرج منها لسبب كان ٌفعله بعض
وٌرد علٌه:
أصحاب األرضٌٌن ،فقد كانوا ٌكرون أرضهم بشرط أن ٌكون لهم ناتج ما ٌقرب من الماء ،وأما
ما بعد عن الماء فهو للمكتري(.)6
وهذا واضح فً رواٌة البخاري عن رافع بن خدٌج قال ( :كنا أكثر أهل المدٌنة حقالً،
وكان أحدنا ٌكري أرضه فٌقول :هذه القطعة لً ،وهذه لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه
فنهاهم النبً .)7() 
المذهب الثانً :أنه تجوز إجارة األرض بكل شًء معلوم سواء أكان نقداً ،أم عروضاً،
أم طعاماً ،أم بجزء مما ٌخرج منها.
ذلك عن :الثوري ،وابن أبً لٌلى ،واألوزاعً ،واللٌث.
روي
( )8
وبه قال  :أبو ٌوسؾ ،ومحم د  ،وبعض المالكٌة  ،وأحمد .
الحجة لهم:
َ
َ
َّ
هللا َ خ ٌْ َب َر ْال ٌَهُودَ أنْ ٌَعْ َملُو َها َو ٌَ ْز َرعُو َها َولَ ُه ْم
عن ابن عمر
  : أعْ َطى رسول ِ
( )9
َش ْطرُ ما ٌَ ْخرُ ُج منها رواه البخاري ـ واللفظ له ـ ومسلم .
وجه الداللة  :أن الحدٌث أجاز كراء األرض بجزء مما ٌخرج منها كالثلث أو الربع أو النصؾ،
وهو مجهول القدر ،فجواز الكراء بشًء معلوم القدر كالنقد والطعام والعروض من باب أولى.
المذهب الثالث  :تجوز اإلجارة بالنقود فقط.
()10
ذلك عن  :ربٌعة ،وسعٌد بن المسٌب .
روي
نهى رسول َّ
هللا  عن المحاقلة والمزارعة
واحتجوا بما ورد عن رافع بن خدٌج قال:
،
(ٌ )1نظر  :بداٌة المجتهد .166/2
(ٌ )2نظر  :االم  ، 13/4المقدمات  ، 225/2القوانٌن الفقهٌة .282
( )3المحلى .53/7
()4صحٌح مسلم .1183 /3
(ٌ )5نظر :االستذكار .64/7
(ٌ )6نظر :فتح الباري .26 ،25 ،23/5
( )7صحٌح البخاري ..821/2
(ٌ )8نظر  :تبٌٌن الحقائق  ،279/5التمهٌد  ، 319/2بداٌة المجتهد  ، 166/2القوانٌن الفقهٌة ص ، 282المؽنً
 ، 249/5مطالب اولً النهى  ، 561/3كشاؾ القناع .551/3
( )9البخاري  ، 798/2مسلم .1186 /3
(ٌ )10نظر  :االستذكار  ، 62/7بداٌة المجتهد .166/2
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وقال ( :إنما ٌزرع ثالثة ،رجل له أرض فهو ٌزرعها ،ورجل منح أرضا ً فهو ٌزرع ما منح،
ورجل استكرى أرضا ً بذهب أو بفضة ) .رواه أبو داود ،والنسائً(.)1
( . )2
قال الهٌثمً :رجاله رجال الصحٌح
وجه الداللة  :أن الحدٌث حصر الكراء بالذهب والفضة بلفظ ( إنما ) التً تفٌد الحصر.
النسائً بٌّن بعد رواٌته للحدٌث أن المرفوع منه النهً عن المحاقلة
وٌرد علٌه  :أن
( )3
والمزابنة وأن بقٌته مدرج من كالم سعٌد بن المسٌب .
المذهب الرابع  :تجوز اإلجارة بكل شًء معلوم كجزء مما ٌخرج من األرض عدا
الطعام.
( )4
.
ذكر هذا المذهب ابن رشد ولم ٌنسبه إلى أحد
َّ
  :من كانت له
واحتج لهذا المذهب بما ورد عن رافع بن خدٌج قال :قال رسول هللا
أرض فلٌزرعها أو فلٌزرعها أخاه وال ٌكارها بثلث وال بربع وال بطعام مسمى  رواه أبو داود
 ،والنسائً وؼٌرهما(.)5
وٌرد علٌه :أن الحدٌث الذي احتجوا به فٌه النهً عن كراء األرض بما ٌخرج منها وهم
ٌجٌزونه ،ففً هذا االحتجاج نظر ،فالحدٌث إما أن ٌكون حجة فً عدم جواز الكراء بالطعام
وبجزء مما ٌخرج من األرض ،أو أن ال ٌكون حجة فٌهما معا ً.
( )6
المذهب الخامس :أن األرض ال تكرى بقمح وال شعٌر وال سلت  ،وتكرى بما سوى
ذلك على أن ٌزرع فٌها خالؾ ما تستكرى به.
( . )7
وهذا قول ابن نافع من المالكٌة
المذهب السادسٌ :جوز كراء األرض بكل شًء إذا زرع فٌها لم ٌنبت.
( . )8
وهو قول ابن كنانة ،وعٌسى بن دٌنار
المذهب السابع :تجوز اإلجارة بكل شًء عدا الطعام سواء كان خارجا ً منها أم ال ،وما
عدا ما ٌنبت فٌها سواء كان طعاما ً أم ال.
( )9
.
وهو ظاهر مذهب مالك ،وإلٌه ذهب أكثر أصحابه
والحجة لهم:
()10
َّ
ْ
 .1عن جابر بن عبد هللا  قال  :نهى النبً  عن الم َُخا َب َر ِة  متفق علٌه .
مقابل جزء ٌخرج منها كالثلث أو
والمخابرة هً :إعطاء المالك أرضه للؽٌر لٌزرعها
الربع( ،)11فهذا نهً عن إجارة األرض بكل ما ٌخرج منها سواء كان طعاما ً أم ال.
 .2ما ورد عن رافع بن خدٌج من نهٌه  عن إكراء األرض بالطعام كما مضى فً أدلة
المذهب الرابع.

( )1أبو داود  ، 261/3النسائً .96/3
()2مجمع الزوائد .123/4
(ٌ)3نظر  :فتح الباري  ، 26/5عمدة القاري .185/12
( )4المقدمات .224/2
( )5سنن أبي داود  ، 259/3سنن النسائً  ، 97/3مسند أحمد  ،169/4المعجم الكبٌر للطبرانً .248/4
( )6السلت :هو الشعٌر ،أو هو نوع من الشعٌر ،أو هو الحامض منه ،أو هو نبات عشبً ٌزرع لحبه.
 ،156/1الصحاح .602/1
ٌنظر :القاموس المحٌط
(ٌ )7نظر  :المقدمات .226/2
( )8المصدر نفسه.
(ٌ )9نظر  :االستذكار  ،63/7بداٌة المجتهد  ، 166/2الذخٌرة .392/5
( )10صحٌح البخاري  ، 839/2صحٌح مسلم .1174 /3
( )11شرح النووي على صحٌح مسلم .192/10
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 عن إكراء األرض بجزء مما ٌخرج منها أو عن
وٌرد علٌه :أن النهً الوارد منه
ً
إكرائها بالطعام أو عن إكرائها مطلقا إنما لسبب وهو اشتراط بعض أصحاب األرضٌٌن أن
ٌكون لهم ناتج ما قرب من الماء ،وما بعد فللمكتري.
َّ
وقد ورد عن زٌد بن ثابت أنه قالٌ :ؽفر َّ
هللا لرافع بن خدٌج ،أنا وهللا كنت أعلم بالحدٌث
منه ،إنما أتى رجالن من األنصار إلى رسول َّ
هللا  قد اقتتال ،فقال ( :إن كان شؤنكم فال تكروا
( )1
المزارع ) ،فسمع قوله ( :ال تكروا المزارع ) .رواه أبو داود ،والنسائً ،وابن ماجه .
( . )2
قال الزٌلعً ( :هذا حدٌث حسن )
الترجٌح  :ومما مضى ٌبدو ان النبً  انما نهى عن كراء االرض انما لجهالة الثمن
فً العقد واذا انتفت الجهالة بؤن كان الثمن معلوما فٌجوز حٌنها الكراء  ،فالراجح هو مذهب
أحمد ومن وافقه َّ ،
وهللا تعالى أعلم.

( )1سنن أبي داود  ، 257/3سنن النسائً  ، 106/3سنن ابن ماجه .822/2
()2نصب الراٌة .180/4
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.

الخاتمة

وفً ختام البحث أود أن أدون النتائج التً تم التوصل إلٌها :
 .1أبو بكر محمد بن داود عراقً األصل بؽدادي المولد ـ فإن والده لم ٌسجل له خروج من
بؽداد ـ والمنشؤ.
 .2اتفق معاصروه على جاللة قدره وعلمه .
 .3تصدى لالفتاء بعد وفاة ابٌه فسار على نهجه ونشر مذهبه  ،ودافع عنه ورد على من خالفه
كابن جرٌر .
 .4له باع فً الشعر واألدب حتى اشتهر بؤحد كتبه األدبٌة وهو كتاب الزهرة .
 .5ألؾ أكثر من كتاب فً الفقه واألصول والرد على المخالفٌن  ،اال انها ضاعت ولم ٌصل
إلٌنا منها شًء ولعل السبب وراء ذلك األحداث التً مرت بها بؽداد أٌام الؽزو المؽولً
الذي كان له األثر البارز لضٌاع العدٌد من كتب العلوم وهو أمر ال ٌخفى على أحد.
 .6انه لم ٌتوقؾ فً فقهه على ما ورثه من أبٌه بل اجتهد حتى انه خالفه فً:
 عدم جواز المسح على الخفٌن  ،وذهب داود الى جوازه.
 اشتراط السوم فً زكاة البقر وعدم اشتراطه فً الؽنم  ،وذهب داود إلى عدم
اشتراطه فً البقر واشتراطه فً الؽنم.
ٌ . 7عد كتاب المحلى المرجع فً فقه الظاهرٌة اال انه لم ٌستوعب كل ما نقل عن داود وابنه
فنجد بعض آرائهم بٌن صفحات كتب الفقه  ،وأشار إلى ذلك ابن حزم فهو فً مواضع ٌقول :
وهو قول داود وأصحابنا  ،وأصحابنا  .وفً مواضع أخرى ٌشٌر إلى الخالؾ فً المذهب ،
وعلٌه  :ال ٌجزم بما فً المحلى انه مذهب الظاهرٌة إال إذا نص على ذلك ابن حزم باالتفاق
علٌه.
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ثبت المصادر والمراجع
بعد القرآن الكرٌم
أحكام القرآن  ،محمد بن إدرٌس الشافعً أبو عبد هللا  ،تحقٌق :عبد الؽنً عبد الخالق ،

دار الكتب العلمٌة  -بٌروت .1400 -


أحكام القرآن ،أبو بكر محمد بن عبد هللا ابن العربً ،دار الكتب العلمٌة.



احكام القران ،احمد بن علً الرازي الجصاص أبو بكر ،دار الفكر.

االختٌار لتعلٌل المختار  ،عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلً الحنفً  ،مصطفى

البابً الحلبً ـ مصر.
االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار ،أبو عمر ٌوسؾ بن عبد هللا بن عبد البر

النمري القرطبً  ،تحقٌق :سالم محمد عطا-محمد علً معوض ،دار الكتب العلمٌة  -بٌروت -
2000م ،الطبعة األولى.
اسنى المطالب شرح روض الطالب  ،ركرٌا بن محمد بن زكرٌا االنصاري  ،دار

الكتاب االسالمً.
االشباه والنظائر  ،زٌن العابدٌن بن ابراهٌم بن نجٌم  ،تحقٌق عبد العزٌز الوكٌل ،

مإسسة الحلبً ـ القاهرة 1387 ،هـ ـ 19687م.

الثانٌة.

األم  ،محمد بن إدرٌس الشافعً أبو عبد هللا ،دار المعرفة  -بٌروت  ،1393 -الطبعة

األنساب  ،أبو سعٌد عبد الكرٌم بن محمد ابن منصور التمٌمً السمعانً ،تحقٌق :عبد

هللا عمر البارودي  ،دار الفكر  -بٌروت 1998 -م ،الطبعة األولى.
اإلنصاؾ فً معرفة الراجح من الخالؾ على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل،علً بن

سلٌمان المرداوي أبو الحسن ،تحقٌق :محمد حامد الفقً  ،دار إحٌاء التراث العربً  -بٌروت .
األوسط فً السنن واإلجماع واالختالؾ  ،أبو بكر محمد بن إبراهٌم بن المنذر

النٌسابوري  ،تحقٌق :د  .أبو حماد صؽٌر أحمد بن محمد حنٌؾ  ، .دار طٌبة  -الرٌاض -
1985م  ،الطبعة األولى.
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء االمصار  ،احمد بن ٌحٌى المرتضى الحسٌنً

(ت840هـ)  ،دار الكتاب االسالمً.


بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع  ،عالء الدٌن الكاسانً ،دار الكتب العلمٌة.

بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد  ،محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبً أبو الولٌد،

دار الفكر  -بٌروت
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البداٌة والنهاٌة إسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرشً أبو الفداء  ،مكتبة المعارؾ –

بٌروت.
البدر المنٌر فً تخرٌج األحادٌث واألثار الواقعة فً الشرح الكبٌر ،سراج الدٌن أبً

حفص عمر بن علً بن أحمد األنصاري الشافعً المعروؾ بابن الملقن  ،تحقٌق :مصطفى أبو
الؽٌط و عبدهللا بن سلٌمان وٌاسر بن كمال  ،دار الهجرة للنشر والتوزٌع  -الرٌاض-السعودٌة
 1425هـ2004-م ،الطبعة االولى.بلؽة السالك ألقرب المسالك ،أحمد الصاوي  ،تحقٌق :ضبطه وصححه :محمد عبد

السالم شاهٌن  ،دار الكتب العلمٌة  -لبنان /بٌروت 1415 -هـ 1995 -م ،الطبعة األولى.


التاج المذهب الحكام المذهب  ،احمد بن قاسم العنسً الصنعانً  ،مكتبة الٌمن.

تارٌخ اإلسالم ووفٌات المشاهٌر واألعالم  ،شمس الدٌن محمد بن أحمد بن عثمان

الذهبً  ،تحقٌق :د .عمر عبد السالم تدمرى  ،دار الكتاب العربً  -لبنان /بٌروت 1407 -هـ
 1987م  ،الطبعة :األولى.تارٌخ بؽداد  ،أحمد بن علً أبو بكر الخطٌب البؽدادي  ،دار الكتب العلمٌة  -بٌروت.

تبٌن الحقائق شرح كنز الدقائق

الكتب اإلسالمً  -القاهرة 1313 -هـ.

 ،فخر الدٌن عثمان بن علً الزٌلعً الحنفً

 ،دار

التحقٌق فً أحادٌث الخالؾ  ،عبد الرحمن بن علً بن محمد بن الجوزي أبو الفرج ،

 ،1415الطبعة
تحقٌق :مسعد عبد الحمٌد محمد السعدنً  ،دار الكتب العلمٌة  -بٌروت -
األولى.
 ،أحمد بن علً بن حجر أبو الفضل
تلخٌص الحبٌر فً أحادٌث الرافعً الكبٌر

العسقالنً  ،تحقٌق :السٌد عبدهللا هاشم الٌمانً المدنً  ،المدٌنة المنورة .1964 - 1384 -
التمهٌد لما فً الموطؤ من المعانً واألسانٌد  ،أبو عمر ٌوسؾ بن عبد هللا بن عبد البر

النمري  ،تحقٌق :مصطفى بن أحمد العلوي ،محمد عبد الكبٌر البكري ،وزارة عموم األوقاؾ
والشإون اإلسالمٌة  -المؽرب 1387 -
تهذٌب التهذٌب  ،أحمد بن علً بن حجر أبو الفضل العسقالنً الشافعً  ،دار الفكر -

بٌروت  ،1984 - 1404 -الطبعة األولى.
تهذٌب الكمالٌ ،وسؾ بن الزكً عبدالرحمن أبو الحجاج المزي  ،تحقٌق :د .بشار عواد

معروؾ  ،مإسسة الرسالة  -بٌروت  ،1980 - 1400 -الطبعة األولى.
جامع البٌان عن تؤوٌل آي القرآن  ،محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن خالد الطبري أبو جعفر،

دار الفكر  -بٌروت – .1405
الجامع الصحٌح المختصر  ،محمد بن إسماعٌل أبو عبدهللا البخاري الجعفً  ،تحقٌق :د.

مصطفى دٌب البؽا  ،دار ابن كثٌر  ،الٌمامة  -بٌروت  ،1987 - 1407 -الطبعة الثالثة.
الجامع ألحكام القرآن  ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبً ،دار الشعب -

القاهرة .
حاشٌة ابن القٌم على سنن أبً داود  ،أبو عبد هللا شمس الدٌن محمد بن أبً بكر بن

أٌوب بن سعد الزرعً الدمشقً،دار الكتب العلمٌة  -بٌروت  ،1995 - 1415 -الطبعة الثانٌة
.
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حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر ،محمد عرفه الدسوقً  ،تحقٌق :محمد علٌش  ،دار

الفكر – بٌروت.
حاشٌة رد المختار على الدر المختار شرح تنوٌر األبصار  ،ابن عابدٌن ، .دار الفكر

للطباعة والنشر  ،بٌروت 1421 -هـ 2000 -م.


الخرشً على مختصر سٌدي خلٌل  ،دار الفكر للطباعة  -بٌروت .

خالصة البدر المنٌر فً تخرٌج كتاب الشرح الكبٌر للرافعً ،عمر بن علً بن الملقن

األنصاري  ،تحقٌق :حمدي عبد المجٌد إسماعٌل السلفً  ،مكتبة الرشد  -الرٌاض ،1410 -
الطبعة األولى .
الدراٌة فً تخرٌج أحادٌث الهداٌة  ،أحمد بن علً بن حجر العسقالنً أبو الفضل

تحقٌق :السٌد عبد هللا هاشم الٌمانً المدنً  ،دار المعرفة  -بٌروت.

،

سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام  ،محمد بن إسماعٌل الصنعانً األمٌر ،

تحقٌق :محمد عبد العزٌز الخولً  ،دار إحٌاء التراث العربً  -بٌروت  ،1379 -الطبعة
الرابعة .
سنن أبً داود  ،سلٌمان بن األشعث أبو داود السجستانً األزدي تحقٌق :محمد محًٌ

الدٌن عبد الحمٌد  ،دار الفكر.
سنن البٌهقً الكبرى  ،أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى أبو بكر البٌهقً ،تحقٌق:

محمد عبد القادر عطا  ،مكتبة دار الباز  -مكة المكرمة .1994 – 1414 -
سنن الترمذي  ،محمد بن عٌسى أبو عٌسى الترمذي السلمً تحقٌق :أحمد محمد شاكر

وآخرون  ،دار إحٌاء التراث العربً  -بٌروت.
سنن الدارقطنً  ،علً بن عمر أبو الحسن الدارقطنً البؽدادي  ،تحقٌق :السٌد عبد هللا

هاشم ٌمانً المدنً  ،دار المعرفة  -بٌروت .1966 – 1386 -
سٌر أعالم النبالء  ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قاٌماز الذهبً أبو عبد هللا  ،تحقٌق:

 ،1413الطبعة
شعٌب األرناإوط  ،محمد نعٌم العرقسوسً  ،مإسسة الرسالة  -بٌروت -
التاسعة.


السٌرة النبوٌة  ،د.علً محمد الصالبً  ،دار ابن كثٌر ـ بٌروت 1425 ،هـ ـ 2004م.

السٌل الجرار المتدفق على حدائق األزهار  ،محمد بن علً بن محمد الشوكانً

تحقٌق :محمود إبراهٌم زاٌد  ،دار الكتب العلمٌة  -بٌروت  ،1405 -الطبعة األولى.

،

شرح النووي على صحٌح مسلم  ،أبو زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ بن مري النووي ،دار

إحٌاء التراث العربً  -بٌروت  ،1392 -الطبعة الطبعة الثانٌة.


شرح فتح القدٌر  ،كمال الدٌن محمد بن عبد الواحد السٌواسً ،دار الفكر – بٌروت.

الصحاح  ،اسماعٌل بن حماد الجوهري  ،تحقٌق احمد عبد الؽفور عطار  ،دار الكتاب

العربً ـ مصر.
صحٌح ابن حبان بترتٌب ابن بلبان  ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمٌمً البستً،

تحقٌق :شعٌب األرنإوط  ،دار النشر :مإسسة الرسالة  -بٌروت  ،1993 - 1414 -الطبعة
الثانٌة.
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صحٌح ابن خزٌمة  ،محمد بن إسحاق بن خزٌمة أبو بكر السلمً النٌسابوري  ،تحقٌق:

د .محمد مصطفى األعظمً  ،المكتب اإلسالمً  -بٌروت .1970 - 1390 -
صحٌح مسلم ،مسلم بن الحجاج أبو الحسٌن القشٌري النٌسابوري ،تحقٌق :محمد فإاد

عبد الباقً  ،دار إحٌاء التراث العربً  -بٌروت.
طبقات الحفاظ  ،عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً أبو الفضل ،دار الكتب العلمٌة -

بٌروت  ،1403 -الطبعة األولى.
طبقات الشافعٌة الكبرى ،تاج الدٌن بن علً بن عبد الكافً السبكً  ،تحقٌق :د .محمود

محمد الطناحً د.عبد الفتاح محمد الحلو  ،هجر للطباعة والنشر والتوزٌع 1413 -هـ ،ط.2
طبقات الفقهاء  ،إبراهٌم بن علً بن ٌوسؾ الشٌرازي أبو إسحاق  ،تحقٌق :خلٌل المٌس

 ،دار القلم – بٌروت.
طرح التثرٌب فً شرح التقرٌب  ،زٌن الدٌن أبو الفضل عبد الرحٌم بن الحسٌنً

العراقً  ،دار احٌاء الكتب العربٌة.
طلبة الطلبة فً اإلصطالحات الفقهٌة  ،نجم الدٌن أبً حفص عمر بن محمد النسفً،

تحقٌق :خالد عبد الرحمن العك  ،دار النفائس  -عمان 1416 -هـ ـ 1995م.
عمدة القاري شرح صحٌح البخاري  ،بدر الدٌن محمود بن أحمد العٌنً ،دار إحٌاء

التراث العربً – بٌروت.
عون المعبود شرح سنن أبً داود ،محمد شمس الحق العظٌم آبادي ،دار الكتب العلمٌة

 بٌروت 1995 -م ،الطبعة الثانٌة.فتح الباري شرح صحٌح البخاري  ،أحمد بن علً بن حجر أبو الفضل العسقالنً

الشافعً  ،تحقٌق :محب الدٌن الخطٌب  ،دار المعرفة  -بٌروت.
الفروع  ،محمد بن مفلح المقدسً أبو عبد هللا  ،تحقٌق :أبو الزهراء حازم القاضً ،دار

الكتب العلمٌة  -بٌروت  ،1418 -الطبعة األولى.
فقه االمام داود  ،د.عالء حسٌن الدلٌمً  ،رسالة ماجستٌر ـ كلٌة الفقه وأصوله ـ

الجامعة االسالمٌة ـ بؽداد 1998م.
فقه االمام سعٌد بن المسٌب  ،االستاذ الدكتور هاشم جمٌل عبد هللا  ،مطبعة االرشاد ـ

بؽداد  ،ط1394 ،1هـ ـ .1974
الفواكه الدوانً على رسالة ابن أبً زٌد القٌروانً ،أحمد بن ؼنٌم بن سالم النفراوي

المالكً ،دار الفكر  -بٌروت – .1415


القاموس المحٌط ،محمد بن ٌعقوب الفٌروزآبادي ،مإسسة الرسالة – بٌروت.



القوانٌن الفقهٌة ،محمد بن أحمد بن جزي الكلبً الؽرناطً.

الكاشؾ فً معرفة من له رواٌة فً الكتب الستة  ،محمد بن أحمد أبو عبدهللا الذهبً

الدمشقً  ،تحقٌق :محمد عوامة  ،دار القبلة للثقافة اإلسالمٌة  ،مإسسة علو  -جدة - 1413 -
 ،1992الطبعة األولى.
الكامل فً التارٌخ  ،أبو الحسن علً بن أبً الكرم محمد بن محمد بن عبد الكرٌم

الشٌبانً ،تحقٌق :عبد هللا القاضً  ،دار الكتب العلمٌة  -بٌروت 1415 -هـ  ،ط .2
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كشاؾ القناع عن متن اإلقناع  ،منصور بن ٌونس بن إدرٌس البهوتً  ،تحقٌق :هالل

مصٌلحً مصطفى هالل  ،دار الفكر  -بٌروت .1402 -
كشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفنون  ،مصطفى بن عبدهللا القسطنطٌنً الرومً

الحنفً  ،دار الكتب العلمٌة  -بٌروت – 1413هـ ـ 1992م.
لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور األفرٌقً المصري ،دار صادر  -بٌروت،

الطبعة األولى.
لسان المٌزان  ،أحمد بن علً بن حجر أبو الفضل العسقالنً الشافعً  ،تحقٌق :دائرة

1406هـ ـ ،1986
المعرؾ النظامٌة  -الهند  ،مإسسة األعلمً للمطبوعات  -بٌروت –
الطبعة الثالثة.
لعبر فً خبر من ؼبر  ،شمس الدٌن محمد بن أحمد بن عثمان الذهبً  ،تحقٌق :د.

صالح الدٌن المنجد  ،مطبعة حكومة الكوٌت  -الكوٌت –  ، 1984ط. 2


المبسوط ،شمس الدٌن السرخسً ،دار المعرفة – بٌروت.

مجمع األنهر فً شرح ملتقى األبحر ،عبد الرحمن بن محمد بن سلٌمان الكلٌبولً

المدعو بشٌخً زاده تحقٌق :خرح آٌاته وأحادٌثه خلٌل عمران المنصور ،دار الكتب العلمٌة -
لبنان /بٌروت 1419 -هـ 1998 -م ،الطبعة األولى.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،علً بن أبً بكر الهٌثمً ،دار الرٌان للتراث/دار الكتاب

العربً  -القاهرة  ،بٌروت – .1407


المجموع شرح المهذب ٌ ،حٌى بن شرؾ النووي  ،المطبعة المنٌرٌة.



المحلى ،علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم الظاهري أبو محمد،دار الفكر ـ بٌروت.



المدونة الكبرى ،تؤلٌؾ :مالك بن أنس،دار الكتب العلمٌة.

مسائل من الفقه المقارن  ،االستاذ الدكتور هاشم جمٌل عبد هللا  ،ط

1989م  ،بٌت الحكمة ـ جامعة بؽداد.

1409 ، 1هـ ـ

المستدرك على الصحٌحٌن ،محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاكم النٌسابوري  ،تحقٌق:

مصطفى عبد القادر عطا  ،دار الكتب العلمٌة  -بٌروت 1411 -هـ 1990 -م ،الطبعة :األولى.

مصر.

مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشٌبانً ،مإسسة قرطبة –

مصنؾ ابن ابً شٌبة  ،أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبً شٌبة الكوفً  ،تحقٌق :كمال

ٌوسؾ الحوت  ،مكتبة الرشد  -الرٌاض –  ، 1409الطبعة األولى.
مطالب أولً النهى فً شرح ؼاٌة المنتهى ،مصطفى السٌوطً الرحٌبانً ،المكتب

اإلسالمً  -دمشق 1961 -م.


معجم البلدان ٌ ،اقوت الحموي  ،دار صادر ودار بٌروت  ،بٌروت 1388هـ ـ 1968م.

 ،تحقٌق :حمدي بن
المعجم الكبٌر ،سلٌمان بن أحمد بن أٌوب أبو القاسم الطبرانً

عبدالمجٌد السلفً  ،مكتبة الزهراء  -الموصل  ،1983 - 1404 -الطبعة الثانٌة.
مؽنً المحتاج إلى معرفة معانً ألفاظ المنهاج ،محمد الخطٌب الشربٌنً ،دار الفكر –

بٌروت.
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المؽنً فً فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشٌبانً ،عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسً أبو

محمد  ،دار احٌاء التراث العربً.
المقدمات الممهدات لبٌان ما اقتضته رسوم المدونة من الشرعٌات والتحصٌالت

المحكمات المهات مسائلها المشكالت  ،ابو الولٌد محمد بن احمد بن رشد القرطبً (ت520هـ)
 ،تحقٌق الدكتور محمد صبحً  ،دار الؽرب االسالمً ـ بٌروت  ،ط1408 ، 1هـ ـ 1988م.
المنتقى شرح الموطؤ  ،ابو الولٌد سلٌمان بن خلؾ (ت

مطبعة السعادة ـ مصر.

474هـ)  ،ط 1332 ، 1هـ ،

مواهب الجلٌل لشرح مختصر خلٌل ،محمد بن عبد الرحمن المؽربً أبو عبد هللا ،دار

الفكر  -بٌروت  ،1398 -الطبعة الثانٌة.
موطؤ اإلمام مالك ،مالك بن أنس أبو عبدهللا األصبحً  ،تحقٌق :محمد فإاد عبد الباقً ،

دار إحٌاء التراث العربً  -مصر.
مٌزان االعتدال فً نقد الرجال  ،شمس الدٌن محمد بن أحمد الذهبً  ،تحقٌق :الشٌخ

علً محمد معوض والشٌخ عادل أحمد عبدالموجود  ،دار الكتب العلمٌة  -بٌروت – ، 1995
الطبعة األولى .
النجوم الزاهرة فً ملوك مصر والقاهرة  ،جمال الدٌن أبً المحاسن ٌوسؾ بن تؽري

بردى األتابكً  ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومً – مصر.
نصب الراٌة ألحادٌث الهداٌة ،عبدهللا بن ٌوسؾ أبو محمد الحنفً الزٌلعً ،تحقٌق:

محمد ٌوسؾ البنوري  ،دار الحدٌث  -مصر .1357 -
نٌل األوطار من أحادٌث سٌد األخٌار شرح منتقى األخبار ،محمد بن علً بن محمد

الشوكانً  ،دار الحدٌث.
الوافً بالوفٌات  ،صالح الدٌن خلٌل بن أٌبك الصفدي ،تحقٌق :أحمد األرناإوط وتركً

مصطفى  ،دار إحٌاء التراث  -بٌروت 1420 -هـ2000 -م.
وفٌات األعٌان و انباء أبناء الزمان  ،أبو العباس شمس الدٌن أحمد بن محمد بن أبً

بكر بن خلكان  ،تحقٌق :احسان عباس  ،دار الثقافة – لبنان.
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