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{ًٍََب مبَُ اىَُؤٍِنٌَُُ ىَِْنفِسًُا مبفخ فيٌىب ّفسَ ٍِِ
مو فِسقخٍ ٍِنيٌُ طبئِفخ ىَِْزفقيٌُا فِِ اىدِّ

ًَىُِْنرِزًُاقٌٍَيٌُ إذا زَجَعٌُا إىْيٌ ىعَييٌُ َّحرزًَُُ}
[اىزٌثخ]211 :

{ ًَقو زَة شدِِّ عِيَب}
[طو]223 :

إقـــزار
أنا المكقع أدناه يمقدـ الرسالة التي تحمؿ العنكاف:
فقو اإلياو

حمًد بن عبد انزمحن بن أبً نٍهى
يف املعامالت

من باب الشركة إىل باب القراض
دزاظخ فقيْخ

أيًيقُّر بأف ما اشتملت عليو ىذه الرسالة ،إنما ىك نًتاج جيدم الخػاص ،باسػتانام مػا تىمػت ائلشػارةي إليػو حيامػا

و
ً
و
كىرد ،كأف ىػػذه الرسػػالة ىل يلػػؿ ،أك ٌ و
ػي ،أك بحػػث ،لػػدل أم
ى
أم جػػزم منيػػا ،لػػـ ييقىػػدـ مػػف قىٍبػػؿ ،لىنٍيػػؿ ىد ىر ىجػػة ،أك لىقىػػب علمػ ٌ
و
و
تعليمية ،أك بحاي وة أييخرل.
مؤسسة

وأني أتحم ُل المسئولية القانونية األكاديمية كاممة حال ثبوت ما يخالف ذلك.
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التاريخ:

/

َُِٓ/ـ.

اإلىداء
** أىدي ىذا البحث المتواضع:
 إلى ركح جدم الشيخ /سليـ شراب الذم أفنى عمره فػي الػدعكة إلػى اه ،رافعػان لػكام التكحيػد
ك السنة في أرجام فلسػطيف ،فبنػى مسػاجد ،كأقػاـ حلق و
ػات للتعلػيـ ،كجاىػد فػأامرت جيػكده كالحمػد ه

كلػػاف مػػف أبػػرز ىػػذه الجيػػكد إنشػػام الجامعػػة ائلسػػةلمية التػػي قوػػد ببنا يػػا كجػػو اه كبلشػػيم يػػر
ذلؾ،كابتعػػاث العش ػرات مػػف طػػةلب العلػػـ إلػػى الجامع ػات ائلسػػةلمية فػػي عػػدد مػػف الػػدكؿ العرييػػة،
فتخرج بسببو أعةلـ مف العلمام كالدعاة في فلسطيف ،رحمو اه رحمة كاسعة.
 إلى كالدم اللريميف أطاؿ اه عمرىما في طاعتو كأقر أعينيما في الدنيا كاآلخرة .
 إلى زكجتي الغالية /أـ ىماـ.
 كالى فلذتي لبدم :ابنتي الحبيبة /مريـ  ،ككلدم الغالي /ىماـ.
 كالى إخكتي كأخكاتي اؤلعزام.
 كالى أعمامي كأخكالي جميعان.
 كالى عا لتي آؿ شراب اللريمة.
 كالى أويارم الفضةلم أبك ياسيف كأـ ياسيف كأبنا يما.
 كالى أساتذتي كمشايخي في المدينة المنكرة ،كبغداد.
 كالى طةلبي اؤلعزام في المعاىد اؤلزىرية.
إىْيٌ مجْعب أىدُ ىرا اجليد املزٌاظع
الباحث

ػأػ

شكر وعرفان
الحمػد ه حمػدان يػكافي نعمػػو ،كيػدافع نقمػو ،كيلػػافا مزيػده ،الليػـ لػػؾ الحمػد أف جعلتنػا مػػؤمنيف،
كمػػف أمػػة سػػيد المرسػػليف ،كالوػػةلة كالسػػةلـ علػػى المبعػػكث رحمػػة للعػػالميف  ،سػػيدنا محمػػد وػػلى اه
عليو ،كعلى آلو كوحبو كمف تمسؾ بيديو إلى يكـ الديف كسلـ ،كبعد:
يقكؿ جؿ في عةله { :زََة أًشعنِِِ أُ أشنسَ ِِّعَََزلَ اىزِِِ أّعَََذَ عََيَِّ ًَعََيَ ًَاىِدََُّ ًََأُ أع َََو صَبىِِحب رسظبهُ
سَحََزِلَ ِفِِ عِ َجَب ِدِك اىصَّبىِحِنيَ}
ًََأد ِخِي ِنِِ ث َ

(ُ)

.

اعت ارف ػان منػػي بالجميػػؿ ؤلىلػػو كتقػػدي انر ؤلىػػؿ الفضػػؿ ف ػ ني أشػػلر اه أكبلن كآخ ػ انر ،علػػى تيسػػيره ل ػي
إتماـ ىذا البحث على ىذا الكجو
كانطةلقان مف التكجيو النبكم اللريـ ( ٍََِ ال ََّشنسُ اى َّنَّبضَ ىب ََّشنسُ اىيوَ)(ِ) ،ف ني بعد شلر اه جػؿ
في عةله على نعمو اللايرة التي بل تعد كبل تحوى أتقدـ بخالص الشلر كالتقػدير ؤلسػتاذم كمشػرفي
على ىذه الرسالة:
فضيلة الدلتكر /سامي محمد أبو عرجة  ....حفطو اه تعالى
على ما بذلو مف جيد في تكجييي كارشادم كتقديـ النوح .
لما أتكجو بالشلر كالتقدير ؤلستاذم اللريميف اللذيف تفضةل بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة
فضيلة الدلتكر/نعيم سمارة المصري ....حفظو اه تعالى
فضيلة الدلتكر /بسام حسن العف.....حفظو اه تعالى
لما بذبله مف جيد ككقت في قرامة ىذه الرسالة ،كأسأؿ اه أف ينفعنػي بمةلحظاتيمػا لتحسػيف
ىذا البحث كتنقيحو.

(ُ)

سكرة النمؿ ،آية ُٗ.

(ِ)

الحديث أخرجػو ائلمػاـ الترمػذم فػي سػننو ،أبػكاب البػر كالوػلة ،بػاب مػا جػام فػي الشػلر لمػف أحسػف إليػؾ ْ ،ّّٗ/وػححو اؤللبػاني
في وحيح الجامع ِ.ُُِِ/

ػبػ

لذلؾ بل يفكتني أف أتقدـ بالشلر الجزيؿ كالانام الجميؿ للؿ مف أسيـ فػي إعػانتي ئلخػراج ىػذه
الرسػػالة إلػػى حيػػز الكجػػكد بػػأم كجػػو مػػف كجػػكه ائلعانػػة ،كعلػػى أرسػػيـ أخػػي كزميلػػي العزيػػز ،اؤلسػػتاذ
الفاضؿ /إّبد زاظِ أثٌ ظعدح ،الذم ساندني ككقؼ بجانبي إلى أف خرج ىذا البحث بيذا الشلؿ.
كالشلر مكوكؿ لذلؾ لزميلي العزيز اؤلستاذ الفاضؿ أحمد السيد سمارة.
فأرجك مف اه العلي القدير أف يجزييـ عني خير الجزام على ما قدمكه مف عكف كمساندة ،كأف
يكفقنا لما يحبو كيرضاه إنو سميع مجيب الدعكات.
ًصيَ اهلل ًظيٌ ًثبزك عيَ ظْدّب حمَد ًعيَ آىو ًصحجو ًظيٌ

ػتػ

الممخص
تدكر رحى الدراسة حكؿ فقو ائلماـ محمد بف عبد الرحمف بف أبػي ليلػى فػي المعػامةلت مػف
بػػاب الشػػرلة إلػػى بػػاب الق ػراض ،كذلػػؾ بجمػػع المسػػا ؿ التػػي كرد لالمػػاـ أق ػكاؿ فييػػا مػػف بطػػكف لتػػب
الفقػػو ،كبيػػاف وػػكرة ىػػذه المسػػا ؿ ،مػػع ذلػػر أق ػكاؿ الفقيػػام مػػف أوػػحاب المػػذاىب اؤلربعػػة فػػي ىػػذه
المسا ؿ ،المكافؽ منيـ لالماـ كالمخالؼ ،مع تحرير محؿ النزاع فييا ،مػع ذلػر أسػباب الخػةلؼ ،اػـ
التطرؽ إلى أدلة قكؿ ائلماـ في ىذه المسا ؿ.
كالرسػػالة عالجػػت مكاضػػيع متعػػددة مػػف مكاضػػيع المعػػامةلت ماػػؿ الشػػرلة كالػػرىف كالشػػفعة
كالحجر كاليبة كالكقؼ كالكديعة كالحكالة كالولح كالقراض ،كخطة الرسالة في العرض لما يلي:
الفصــل األول لالتمييــدي  :كمػػف خةللػػو عرفػػت بائلمػػاـ ابػػف أبػػي ليلػػى ،كذلػػؾ فػػي مبحاػػيف
تطرقػػت فػػي اؤلكؿ إلػػى الحقبػػة الزمنيػػة التػػي عػػاش فييػػا ائلمػػاـ ،كفػػي المبحػػث الاػػاني ترجمػػت لالمػػاـ
ب ػذلر اسػػمو ،كلنيتػػو ،كلقبػػو ،كنسػػبو ،ككبلدتػػو ،كنشػػأتو ،كحياتػػو العلمي ػة ،كاشػػير شػػيكخو كتةلمذتػػو،
كأخةلقو كمنيجو في ابلجتياد ،كختمت المبحث بالحديث عف كفاتو.
الفصــل الثــاني :كتناكلػػت مػػف خةللػػو تعريػػؼ لػػؿ مػػف الشػػرلة ،كالػػرىف ،كالشػػفعة ،كالمسػػا ؿ
المتعلقة بلؿ مف ىذه المكاضيع كالتي لاف لالماـ ابف أبي ليلى قكؿ فييا.
الفصل الثالث :كحمؿ في طياتو تعريؼ لؿ مف الحجر ،كاليبة ،كالكقؼ ،كالمسا ؿ المتعلقة
بيا ،كنقؿ عف ائلماـ اجتياد فييا.
الفصـــل الرابـــع :كاحت ػػكل عل ػػى تعري ػػؼ الكديع ػػة ،كالحكال ػػة ،كالو ػػلح ،كالقػػراض ،لم ػػا ن ػػاقش
المسا ؿ المتعلقة بيذه المكضكعات ،كلاف لالماـ رأم فييا.
كختمت الرسالة بأىـ النتا ج كالتكويات ،كأتبعتيا بالفيارس العامة.

ػثػ

Abstract
The study focuses on the jurisprudence of Imam Muhammad ibin
Abdul Rahman ibin AbiLayla in the transactions from the association
section to sleeping partnership section, this is done by collecting the
matters that the Imam has sayings about it extracted from the books of
Fiqh, and showing the status of these issues and mentioning the sayings of
the imams of the four schools of Islamic religious law in these matters , the
corresponding and the offender of them to the imam, with analyzing the
disputeand mentioning the reasons of the disagreement, and then indicates
the evidence in the Imam’s saying in these issues.
The study deals with multiple subjects of the transaction, such as
mortgage, partnership, preemption, interdiction, grant, endowment, deposit,
letter of credit, reconciliation and sleeping partnership, the plan of the study
is as follows:
The first chapter (preliminary): through it I introduced the
Imam0IbnAbiLayla, in two subjects indicated in the first to the era in
which he lived, and in the second part, I mentioned the imam’s
biography,his name, nickname, title, affinity, birth, upbringing, scientific
life, his famous sheikhs and his students, faith and morals and his methods
in diligence, and I concluded the topic by talking about his death.
The second chapter: Italked about the definitions for each of the
partnership, themortgage and the preemption, and the related matters to
each of these topics, which the Imam IbnAbiLayla hada sayingin it.
The third chapter: it includes the definitions for each of the interdiction,
the grant and the endowment, and the related matters to each of these
topics, which the Imam IbnAbiLayla had a saying in it.
The fourth chapter: it contains the definition of thedeposit, the letter of
credit, the reconciliation and sleeping partnership, it also discusses the
issues related to these topics, which the imam had an opinion about.
I conclude the study with the most important findings and
recommendations, and then followed by the general indexes.
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مقدمة

الحمػػد ه حمػػدان يػػكفي مزيػػدان مػػف الػػنعـ ،كالشػػلر علػػى مػػا أكبلنػػا مػػف الفضػػؿ كاللػػرـ ،بل أحوػػي
ػام عليػػو ىػػك لمػػا أانػػى علػػى نفسػػو ،كالوػػةلة كالسػػةلـ علػػى النبػػي اؤلعظػػـ كالرسػػكؿ اؤللػػرـ سػػيدنا
انػ ن
محمد ولى اه عليو كسلـ ،كعلى آلو كوحبو كعلى سا ر إخكانو مف النبييف كالمرسليف.
ََّ بأُّّ َيَب اىرَِِّ آٍَنٌُُا ارقٌا اىيوَ حَقَّ رقبرِوِ ًََال ر ٌَُُرَِّ إالّ ًََأّزٌ ٍُُعيِ ٌََُُُ.)ُ(
عَبءً ًََارقٌا اىيوَ
ََّبأُّّيََب اىنََّّبضُ ارقٌا زَثََّّنٌ اىرُِِ خََيقنٌ ٍِِِ ّفطٍ ًََاحِدَحٍ ًَخََيقَ ٍِِنيََب شًجَيََب ًَثَشَّ ٍِِنيَََُب زجََبال مضِِريا ًَِّ َ

عَبءَىٌَُ ثوِ ًََاألز َحَبًَ إَُّ اىيوَ مبَُ عََيْنٌ زَقِِْجب.)ِ(
اى ِرُِ رز َ
ََّ بأُّّيََب اىرَِِّ آٍَنٌُُا ارقٌا اىيوَ ًََقٌىٌا قٌال ظَدِّدا ُُّصيِِح ىنٌ أعََبىنٌ ًََّغ ِفِس ىنٌ ذٌّثََنٌ ًَ ٍََِ ُّ ِطِع اىيوَ ًَزَظٌُىوُ فقد

فبش فٌشا عَ ِظَِْب.)ّ(
ف ف أفضؿ ما اتجيت اليو اليمـ ،كبذلت فيو الجيكد ،كاستنزفت فيو الطاقة ،كعني بو الباحاكف
كالدارس ػػكف م ػػا تض ػػمف خدم ػػة الشػ ػريعة ائلس ػػةلمية الغػ ػرام ،كتن ػػاكؿ تبي ػػيف أحلامي ػػا كتحري ػػر مس ػػا ليا
كقضػػاياىا اللليػػة كالجز يػػة ،كاف مػػف خيػػر مػػا اشػػتغؿ بػػو العلمػػام كالمجتيػػدكف مػػف عوػػر الوػػحابة
رضكاف اه عنيـ حتى يكمنا ىذا دراسة الفقو ائلسةلمي كتعلمو كالتأليؼ كالتونيؼ الجاد فيو ،سكام
مػػا لػػاف مػػف فقػػو المػػذاىب اؤلربعػػة المدكنػػة المشػػيكرة أك مػػف فقػػو اؤل مػػة المجتيػػديف الػػذيف لػػـ يقػػدر
لمذاىبيـ الجمع كالتدكيف كالتحرير الةل ؽ بيا ماؿ النخعي كالاكرم كاؤلكزاعي كابف ابػي ليلػى كالليػث
بف سعد كأبك اػكر كمػف فػي طبقػتيـ كمنػزلتيـ العلميػة ،كلمػا لانػت بعػض لنػكزىـ الفقييػة حبيسػة فػي
أميػات اللتػب ،مفرقػة فييػػا بل يعرفيػا اللايػر مػف النػػاس إبل مػف خػةلؿ إشػارات أىػػؿ العلػـ العػابرة فػػي
لتب اؤلار كالخةلؼ أحببػت أف أشػارؾ مػف سػبقني فػي إخػراج فقػو بعػض فقيػام التػابعيف كأف أسػيـ
معيػػـ ؤلنػػاؿ شػػي ان كلػػك يسػػي انر مػػف علػػـ أكل ػػؾ العلمػػام المجتيػػديف المشػػيكد ليػػـ بائلمامػػة كائلجتيػػاد
كلذلؾ قررت مستعينان باه كحده أف أتطػرؽ لفقػو إمػاـ جليػؿ مػف أ مػة التػابعيف كىػك ائلمػاـ محمػد بػف
(ُ)

سكرة آؿ عمراف ،اآلية َُِ.

(ِ)

سكرة النسام ،آية ُ.

(ّ)

سكرة اؤلحزاب ،آية َٕ.ُٕ-

ػِػ

عبد الرحمف بف أبي ليلى ،فقد قمت بجمع أقكالو كآ ار و الفقيية في المعامةلت في حدكد د ارسػتي مػف
اللتػػب الفقييػػة المختلفػػة التػػي تيسػػر لػػي الرجػػكع إلييػػا كذلػػرت مػػف كافقػػو كمػػف خالفػػو مػػف أوػػحاب
الم ػػذاىب الفقيي ػػة اؤلربع ػػة (الحنفي ػػة كالماللي ػػة كالش ػػافعية كالحنابل ػػة) كبين ػػت س ػػبب الخ ػػةلؼ ف ػػي تل ػػؾ
المسا ؿ،كسػػميت ىػػذه الرسػػالة (فقػػو ائلمػػاـ محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ليلػػى فػػي المعػػامةلت مػػف
باب الشرلة إلى باب القراض) دراسة فقيية.
أىمية الموضوع :
ُ .إبراز أىمية فقو التابعيف فيػك إمتػداد لفقػو الوػحابة الػذم ىػك موػدر ائلنطػةلؽ لةلجتيػاد الػذم
أخذ مباشرة مف اللتاب كالسنة.
ِ .إبراز ملانة ائلماـ ابف أبي ليلى على كجو الخوكص فلاير مف الناس بل يعرفو عالمان مجتيدان
تبكأ ملانة عالية في الفقو في عوره الذم عاش فيو.
ّ .إارام الملتبػة ائلسػةلمية ب ضػافة بحػث جديػد يجمػع بعػض فقػو ائلمػاـ ابػف أبػي ليلػى فػي بعػض
أبكاب فقو المعامةلت.
أسباب اختيار الموضوع:
ُ .إبراز الجانب الفقيي لالماـ ابف ابي ليلى ،كبياف سعة باعػو فيػو مػف خػةلؿ جمػع فقيػو المتفػرؽ
في اللتب ،ليظير للقارمم ملانتو العلمية كما لاف يتمتع بو مف قكة اسػتنباط لإلحلػاـ الشػرعية
مف أدلتيا التفويلية ك ازرة فقيو ،حيث إف فقيو بل يقؿ عف فقو الملاريف مف فقيام التابعيف.
ِ .ائلسياـ في تدكيف فقػو التػابعيف الػذم يعػد فقييػـ بماابػة اؤلسػاس القػكم لفقػو اؤل مػة المشػيكريف
كتسليط الضكم على فترة مف أىـ فترات تاريخ الفقو ائلسةلمي.
ّ .محاكلة حور كجمع آرام ائلماـ ابف ابي ليلى في بعض أبكاب فقو المعامةلت مف مظانيا في
ملاف كاحد تسييةل على الباحايف ،كتقريبا للطالبيف.
حدود الدراسة:
تشمؿ الدراسة في ىذا البحث في فقو ائلماـ ابف أبػي ليلػى اؤلبػكاب التاليػة (:الشػرلة – الػرىف-
الشفعة  -الحجر -اليبة – الكقؼ – الكديعة – الحكالة – الولح  -القراض).
ػّػ

الجيود السابقة:
مػػف خػػةلؿ البحػػث عػػف جيػػكد سػػابقة لػػـ أعاػػر علػػى لتػػب أفػػردت لفقيػػو للننػػي كجػػدت لتابػان بعنػكاف
(اخػػتةلؼ أبػػي حنيفػػة كابػػف أبػػي ليلػػى) للمؤلػػؼ أبػػك يكسػػؼ يعقػػكب بػػف ابػراىيـ تحقيػػؽ أبػػك الكفػػا اؤلفغػػاني،
علما باف ىذا اللتاب ليس رسالة علمية حدياة كانما ىكلتاب قديـ.
منيج البحث:
ُ .جمػػع آرام ائلمػػاـ محمػػد بػػف أبػػي ليلػػى فػػي فقػػو المعػػامةلت مػػف اللتػػب الفقييػػة المختلفػػة كل ػاف
ائلعتمػػاد بشػػلؿ أساسػػي علػػى خمسػػة مني ػػا كىػػي المبسػػكط كابلسػػتذلار كاؤلـ كالمغنػػي كتبي ػػيف
الحقا ؽ.
ِ .وػػيا ة المسػػا ؿ الفقييػػة بشػػلؿ سػػيؿ ،لتسػػييؿ ابلطػػةلع علييػػا ،فقمػػت بعػػرض المسػػألة بػػذلر
وكرتيا كتحرير محؿ النزاع فييا كذلر رأم ائلماـ إبف أبي ليلى في المسألة.
ّ .ذلر مف كافؽ ائلماـ ابف أبي ليلى مف أوحاب المذاىب الفقيية اؤلربعة اـ ذلر مف خالفو في
ما ذىب إليو مف أوحاب المذاىب الفقيية اؤلربعة.
ْ .ذلػػر اؤلدلػػة التػػي اسػػتند إلييػػا ائلمػػاـ ابػػف أبػػي ليلػػى كمػػف كافقػػو مػػف أوػػحاب المػػذاىب الفقييػػة
اؤلربعة مع تبييف سبب الخةلؼ .
ٓ .ابلعتماد في نقؿ رأم أم مذىب مف المذاىب على أميات اللتب في المذىب نفسو مع تكايقيا.
ٔ .عػػزك اآليػػات القرآنيػػة إلػػى سػػكرىا كأرقاميػػا كتخػريج اؤلحاديػػث النبكيػػة كالحلػػـ علييػػا إذا لػػـ تلػػف
مخرجة في الوحيحيف.
ٕ .ذلر تكضيح لمعنى بعض الللمات المشللة التي تحتاج إلى إيضاح.
ٖ .اعتمدت في تكايؽ الم ارجػع علػى الترتيػب الزمنػي فػي المػذىب نفسػة كالترتيػب الزمنػي للمػذاىب
الفقيية ابلخرل.
ٗ .الترجمة بشلؿ مختور لبعض اؤلعةلـ كاؤلعياف الذيف ذلرتيـ في رسالتي.
َُ .ختمػػت البحػػث بعمػػؿ فيػػرس لأليػػات ،فيػػرس لإلحاديػػث ،فيػػرس للموػػادر كالم ارجػػع ،كفيػػرس
للمكضكعات.

ػْػ

خطة البحث:
ى ػػذا كق ػػد اقتض ػػت طبيع ػػة الد ارس ػػة أف يتض ػػمف ىيللي ػػا :المقدم ػػة ،كأربع ػػة فو ػػكؿ ،اؤلكؿ مني ػػا
تمييدم ،كخاتمة ،كفيارس.


الفوؿ اؤلكؿ (التمييدم) :كيشتمؿ على التعريؼ بائلماـ ابف أبي ليلى كفيو مبحااف:


المبح ػػث اؤلكؿ :الحقب ػػة الزمني ػػة الت ػػي عاش ػػيا ائلم ػػاـ اب ػػف أب ػػي ليل ػػى كحيات ػػو كفي ػػو اةلا ػػة
مطالب:
 المطلب اؤلكؿ :الحياة السياسية.
 المطلب الااني :الحياة ائلجتماعية.
 المطلب الاالث :الحياة العلمية.



المبحث الااني :في حياة ائلماـ ابف أبي ليلى كفيو أربعة مطالب:
 المطلب اؤلكؿ :سيرتو الشخوية.
 المطلب الااني :شيكخو كتةلميذه
 المطلب الاالث :أخةلقو كمنيجو في ائلجتياد.
 المطلب الرابع :كفاتو.

 الفوؿ الااني :فقو ائلماـ ابف أبي ليلى في الشرلة كالرىف كالشفعة كفيو اةلاة مباحث:


المبحث اؤلكؿ :مسا ؿ في أحلاـ الشرلة ،كفيو مطلباف:
 المطلب اؤلكؿ :تعريؼ الشرلة.
 المطلب الااني :مسا ؿ في أحلاـ الشرلة.



المبحث الااني :مسا ؿ في أحلاـ الرىف ،كفيو مطلباف:
 المطلب اؤلكؿ :تعريؼ الرىف.
ػٓػ

 المطلب الااني :مسا ؿ في أحلاـ الرىف.


المبحث الاالث :مسا ؿ في أحلاـ الشفعة ،كفيو مطلباف:
 المطلب اؤلكؿ :تعريؼ الشفعة.
 المطلب الااني :مسا ؿ في أحلاـ الشفعة.

 الفوؿ الاالث :فقو ائلماـ ابف أبي ليلى في الحجر كاليبة كالكقؼ كفيو اةلاة مباحث:


المبحث اؤلكؿ :مسا ؿ في أحلاـ الحجر ،كفيو مطلباف:
 المطلب اؤلكؿ :تعريؼ الحجر.
 المطلب الااني :مسا ؿ في أحلاـ الحجر.



المبحث الااني :مسا ؿ في أحلاـ اليبة ،كفيو مطلباف:
 المطلب اؤلكؿ :تعريؼ اليبة.
 المطلب الااني :مسا ؿ في أحلاـ اليبة.



المبحث الاالث :مسا ؿ في أحلاـ الكقؼ ،كفيو مطلباف:
 المطلب اؤلكؿ :تعريؼ الكقؼ.
 المطلب الااني :مسا ؿ في أحلاـ الكقؼ.

 الفوؿ الرابع :فقو ائلماـ ابف أبػي ليلػى فػي الكديعػة كالحكالػة كالوػلح كالقػراض كفيػو أربعػة
مباحث:


المبحث اؤلكؿ :مسا ؿ في أحلاـ الكديعة ،كفيو مطلباف:
 المطلب اؤلكؿ :تعريؼ الكديعة.
ػٔػ

 المطلب الااني :مسا ؿ في أحلاـ الكديعة.


المبحث الااني :مسا ؿ في أحلاـ الحكالة ،كفيو مطلباف:
 المطلب اؤلكؿ :تعريؼ الحكالة.
 المطلب الااني :مسا ؿ في أحلاـ الحكالة.



المبحث الاالث :مسا ؿ في أحلاـ الولح ،كفيو مطلباف:
 المطلب اؤلكؿ :تعريؼ الولح.
 المطلب الااني :مسا ؿ في أحلاـ الولح.



المبحث الرابع :مسا ؿ في أحلاـ القراض ،كفيو مطلباف:
 المطلب اؤلكؿ :تعريؼ القراض.
 المطلب الااني :مسا ؿ في أحلاـ القراض.

 الخاتمة تتضمف أىـ نتا ج الدراسة ،كتكويات الباحث.
 الفيارس.

ػٕػ

انفصم األًل (انتًيٍدي)
اىزعس ّـف ثبإلٍبً اثِ أثِ ىْيَ
ًفْو ٍجحضبُ:
ادلبحث األًل:احلقبت انزينٍت انتً عاشيا اإلياو ابن أبً نٍهى.
ادلبحث انثانً :يف حٍاة اإلياو ابن أبً نٍهى.

ادلبحث األًل
احلقجخ اىصٍنْخ اىيت عبشيب اإلٍبً اثِ أثِ ىْيَ ًحْبرو
ًفْو صالصخ ٍطبىت:
ادلطهب األًل :احلٍاة انسٍاسٍت.
ادلطهب انثانً :احلٍاة اإلجتًاعٍت.
ادلطهب انثانث :احلٍاة انعهًٍت.

المطمب األول :الحياة السياسية
مػػف المعلػػكـ أف الحالػػة السياسػػية تعتبػػر اؤلبػػرز تػػأاي انر علػػى حيػػاة اؤلمػػـ كالشػػعكب كالجماعػػات
كاؤلفراد ،كاف الناظر المتأمؿ ليذه الفترة التي لاف مكلد ائلماـ ابػف أبػي ليلػى فييػا ،كالبلػد التػي لانػت
مسػػقط أرسػػو كىػػي اللكفػػة ،يعلػػـ أف مكلػػد ائلمػػاـ ابػػف أبػػي ليلػػى لػػاف فػػي بي ػػة تعػػج بابلضػػطرابات
السياسية على الوعيد الداخلي ،مف فتنة ابف الزبير ،إلى ظيكر الخكارج ،كتكلي الحجاج بف يكسؼ
الاقفػػي ،كفتنػػة ابػػف اؤلشػػعث ،أمػػا علػػى الوػػعيد الخػػارجي ،فيػػذه الفت ػرة تعػػد مػػف حيػػث الفتكحػػات مػػف
أكسػػع الفت ػرات فػػي حيػػاة اؤلمػػة ،كقػػد عػػاش إلػػى أف انتيػػت الدكلػػة اؤلمكيػػة كظيػػرت الدكلػػة العباسػػية،
حيث أدرؾ العور العباسي اؤلكؿ ،كمف خةلؿ سيرتو يظير أف ابف أبي ليلى لـ يتػأار بابلختةلفػات
السياس ػػية ،كذل ػػؾ أن ػػو عم ػػؿ قاض ػػيان ف ػػي ال ػػدكلتيف اؤلمكي ػػة كالعباس ػػية ،كى ػػذا ذل ػػر م ػػكجز لي ػػذه الفتػ ػرة
السياسػػية نسػػتطلع مػػف خةللػػو أىػػـ اؤلحػػداث علػػى الوػػعيديف الػػداخلي كالخػػارجي التػػي حػػدات بعػػد
مكلده:
أوالً :عمى الصعيد الداخمي:
عصر الدولة األموية:
مػػرت الدكلػػة اؤلمكيػػة فػػي بػػةلد الع ػراؽ فػػي الفت ػرة التػػي عاشػػيا ائلمػػاـ ابػػف أبػػي ليلػػى بلايػػر مػػف
اؤلحداث السياسية التي يرت كجو التاريخ ،لاف مف أىميا ما يأتي:
ٔـ تولية الحجاج بن يوسف الثقفي:
اجتمع ػػت اؤلم ػػة بعػ ػد مقت ػػؿ عب ػػد اه ب ػػف الزبي ػػر عل ػػى عب ػػد المل ػػؾ ب ػػف م ػػركاف كأو ػػبح الخليف ػػة
الشرعي ،كىك أكؿ خليفة ينتػزع الخةلفػة بقػكة السػيؼ كالقتػاؿ(ُ) ،كلػاف مػف أشػير مػف اسػتعمليـ عبػد
الملؾ بف مػركاف علػى الجيػكش كالػبةلد الحجػاج بػف يكسػؼ الاقفػي ،كقػد كبله عبػد الملػؾ الحجػاز فػي
زمف القتاؿ مع عبد اه بف الزبير ،كبعد القضام على ابف الزبير كبله عبد الملؾ على العػراؽ ،كلػاف
ىذا سنة (ٕٓق) ،كقد دخؿ اللكفة ملامان ،كأمر بالندام الوةلة جامعة ،فوػعد المنبػر كطػاؿ سػلكتو
(ُ)

الدكلىة اؤلمكية ،علي الوةلبي ُ.ِٔٔ/

ػ َُ ػ

حتى اجتمع الناس ،كىـ بعض مف بالمسجد برجمو بالحجارة ،فقاـ فكضع نقابو كتقلد قكسو كقاؿ:
أّــــــــــب اثــــــــــِ جــــــــــال ًطــــــــــال اىضنبّــــــــــب

ٍزـــــــــــَ أظـــــــــــع اىعَبٍـــــــــــخ رعسفـــــــــ ـٌِّ

إني ؤلرل رؤكسػا قػد أينعػت ،كحػاف قطافيػا ،لػأني أنظػر إلػى الػدمام بػيف العمػا ـ كاللحػى ،لػيس بعشػؾ
فػػادرجي ،قػػد شػػمرت عػػف سػػاقيا فشػػمرم ،ىػػذا أكاف الشػػد فاشػػتدم ،قػػد لفيػػا الليػػؿ بسػكاؽ حطػػـ ،لػػيس ب ارعػػي
إبػؿ كبل ػنـ كبل بجػزار علػى ظيػر كضػػـ(ُ) ،فسػقط الحوػى مػػف أيػدم مػف ىمػكا برجمػو كبعضػيـ بل يشػػعر
بو مف الرىبة ،كقد لاف سببان لبي انر في تابيت الحلـ للدكلة اؤلمكيػة فػي عيػد عبػد الملػؾ بػف مػركاف ،فقػد لػاف
على يديو القضام على فتف عظيمة لما سيأتي ،كفتح اه على يديو لايػر مػف بػةلد المشػرؽ ،كقػاؿ فيػو ابػف
لاير :لانت فيو شيامة عظيمة كفػي سػيفو رىػؽ ،كلػاف يغضػب ضػب الملػكؾ ،كلػاف ػ فيمػا يػزعـ ػ يتشػبو
بزياد بف أبيو ،كلاف زياد يتشٌبو بعمر بػف الخطػاب فيمػا يػزعـ أيضػان ،كبل سػكام كبل قريػب(ِ) ،كقػاؿ :كبالجملػة

الحجػاج نقمػػة علػى أىػػؿ العػراؽ بمػػا سػػلؼ مػف الػػذنكب كالخػركج علػػى اؤل مػة كخػػذبلنيـ كعوػػيانيـ
فقػد لػػاف ٌ
كمخػػالفتيـ ،كابلفتيػػات علػػييـ(ّ) ،كقػػاؿ .. :كلػػاف جبػػا انر عنيػػدان مقػػدامان علػػى سػػفؾ الػػدمام بػػأدنى شػػبية .كقػػد

يرًكم عنو ألفاظ بشعة شنيعة ظاىرىا اللفر ،فػ ف لػاف قػد تػاب منيػا كأقلػع عنيػا ،كابل فيػك بػا و
ؽ فػي عيػدتيا،
حرفػكا عليػو
كللف يخشى أنيا ركيت عنو بنكع مف زيادة عليو ،ف ف الشيعة لاف يبغضكنو جػدان لكجػكه ،كربمػا ٌ

بعػػض الللػػـ ،كزادكا فيمػػا يحلكنػػو عنػػو بشػػاعات كشػػناعات كقػػد ركين ػا عنػػو أنػػو لػػاف يتػػديف بتػػرؾ المسػػلر،

كلاف يلار تةلكة القرآف كيتجنب المحارـ ،كلـ ييشػتير عنػو شػيم مػف الػتلطخ بػالفركج ،كاف لػاف متسػرعان فػي

سفؾ الدمام فاه تعالى أعلـ بالوكاب كحقا ؽ اؤلمكر كس ار رىا كخفيات الودكر كضما رىا(ْ).

الحجػػاج ،كبل نمدحػػو ،كبل نسػػبو كنبغضػػو فػػي اه بسػػبب تعديػػو علػػى بعػػض حػػدكد اه
فػػةل نلفػػر ٌ

كأحلامو كأمره إلى اه

(ٓ)

.

ٕـ القضاء عمى حركات الخوارج:
ظػػؿ الخ ػكارج فرقػػة كاحػػدة ،يتبنػػكف أفلػػا انر كمبػػادئ كاحػػدة بوػػفة عامػػة إلػػى مػػا بعػػد كفػػاة يزيػػد،
(ُ)

تاريخ دمشؽ ،ابف عسالر ُِ.ُِٕ/

(ِ)

البداية كالنياية ،ابف لاير ُِ.َُٓ/

(ّ)

المرجع السابؽُِ.ّٓٔ/

(ْ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ٓ)

الدكلة اؤلمكية ُ.ٕٖٔ/

ػ ُُ ػ

كبػدأكا ينشػػقكف علػى أنفسػػيـ ،كللمػػا اختلػؼ أحػػدىـ مػػع رفاقػو فػػي الػرأم ،انشػػؽ عػػنيـ ملكنػان لػػو فرقػػة
خاوػػة ،حتػػى كوػػؿ عػػدد ف ػرقيـ إلػػى ألاػػر مػػف اةلاػػيف فرقػػة ،كمػػف أشػػير ىػػذه الفػػرؽ فرقتػػا اؤل ازرقػػة
كالوفرية(ُ) ،كقد تـ القضام علييما في زمف عبد الملؾ بف مركاف .
ُ .فرقة األ زارقة :ىـ أتباع نافع بف اؤلزرؽ ،الذيف يعدكف أشد فرؽ الخكارج تطرفان في اؤلفلار كالمبادئ
كجنكحػان إلػػى العنػػؼ ،كلػػاف زعػػيـ ىػػذه الفرقػػة ىػػك أكؿ مػػف أحػػدث الخػػةلؼ بػػيف الخػكارج لتطرفػػو ،فقػػد
بػػرئ مػػف القاعػػديف ،الػػذيف بل يخرجػػكف معػػو للقتػػاؿ ،لمػػا قػػاؿ بلفػػر مػػف لػػـ ييػػاجر إليػػو .فض ػةلن عػػف
إباحتو أمكاؿ كدمام مخالفيو ،كتلفيره لمرتلب اللبيرة كحلمو بخلكده في النار كمف أىـ ما تميزت بو
ىذه الفرقة:
 ابلنفواؿ اللامؿ عف المجتمع المسلـ ،حيث زعـ نافع كأتباعو أف دار مخالفييـ دار لفر.-

إيمػانيـ بمبػػدأ ابلسػػتعراض فلػػانكا يتعرضػػكف للنػػاس بالقتػػؿ كالنيػػب ،فقػػد أبػػاحكا ؤلنفسػػيـ قتػػؿ الرجػػاؿ
كالنسام كالوبياف مف المسلميف

(ِ)

.

 أنيـ لفركا القعدة. كلاف نافع أكؿ مف أظير البرامة مف القعدة عػف القتػاؿ ،كاف لػانكا مػكافقيف لػو علػى دينػو ،كلفػر مػفلـ يياجر إليو .
فيذه مف أىـ البدع الني فارؽ بيا اؤل ازرقة بقية الخكارج .
كلػاف أكؿ مػػف كلػي علػػى حػػرب اؤل ازرقػة الميلػػب بػف أبػػي وػػفرة ،كاسػتمر فػػي حػربيـ مػػا يقػػارب
(ّ)
الحجػػاج بػػف يكسػػؼ
العػػاميف ،كلانػػت لػػو معيػػـ كقا عػػو المشػػيكرة  ،كلمػػا أسػػندت كبليػػة الع ػراؽ إلػػى ٌ

الاقفي سنة ٕٓى ػ ج ٌػد فػي مسػاعدة الميلػب كحشػد لػو العػراقييف كشػد أزره ،فاشػتد فػي مقػاكمتيـ حتػى
تملف مف القضام على خطرىـ ،كلاف ذلؾ في عاـ(ٕٕق)

(ْ)

.

(ُ)

مقابلت ائلسةلمييف كاختةلؼ الموليف ،أبك الحسف اؤلشعرمُ.ُٕٓ/

(ِ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ّ)

مف كجكه أىؿ البورة كفرسانيـ كأجكادىـ زافي خةلفة عمر بف الخطاب ككفد على يزيد بف معاكية ككلػي لبنػي أميػة كبليػات( .تػاريخ
دمشؽ بلبف عسالر.)َِٖ/ُٔ ،

(ْ)

تاريخ الرسؿ كالملكؾ ،ابف جرير الطبرم ٕ ّٖ/إلى ٖٗ.

ػ ُِ ػ

ٕ .الخوارج الصفرية:
الخكارج الوفرية ىـ أحد فرؽ الخكارج الر يسية كفي تعييف نسبتيـ أقكابلن عدة ،فقيؿ إنيـ أتباع
زياد بف اؤلوفر ،كقيؿ يػره ،كقيػؿ أطلػؽ علػييـ ذلػؾ اللقػب ؤلف العبػادة أنيلػتيـ فاوػفرت كجػكىيـ
فنسبكا إلى تلؾ الوفرة(ُ) ،كقكليـ في الجملة لقكؿ اؤل ازرقة في أف أوحاب الػذنكب مشػرلكف ،يػر
أف الوفرية بل يركف قتؿ أطفاؿ مخالفييـ كنسا يـ كاؤل ازرقة يركف ذلؾ

(ِ)

.

كقػػد تملنػػت ىػػذه الفرقػػة مػػف التغلػػب علػػى العديػػد مػػف جيػػكش الحجػػاج فػػي كقعػػات لايػرة بقيػػادة
شػػبيب بػػف يزيػػد الشػػيباني ،كقػػد لانػػت مػػنيـ محاكلػػة ا تيػػاؿ عبػػد الملػػؾ بػػف مػػركاف فػػي مكسػػـ الحػػج،
كبعد لاير مف الي از ـ طلب الحجاج مف عبد الملؾ مددان مف أىؿ الشػاـ بعػد أف رأل ىشاشػة جيػكش
اللػػكفييف فػػي القتػػاؿ ،فأرسػػؿ لػػو عبػػد الملػػؾ جيش ػان قػػاده الحجػػاج بنفسػػو ،كتملػػف ؤلكؿ م ػرة أف ييػػزـ
الوػػفرية كفػػر شػػبيب إلػػى اؤلىػكاز ،كأرسػػؿ الحجػػاج جيشػان فػػي أاػره ،كلػػـ تلػػف بينيمػػا نتيجػػة حاسػػمة،
ك رؽ شبيب في أحد اؤلنيار

(ّ)

عاـ(ٕٕ)

(ْ)

كانتيت بذلؾ فتنتو .

ٖ .القضاء عمى ثورة ابن األشعث:
كىػػي أخطػػر الاػػكرات التػػي خرجػػت علػػى الدكلػػة اؤلمكيػػة ،كلػػاف مبػػدأ خركجيػػا بػػداعي اللراىيػػة بػػيف
الحجػػاج كعبػػد الػػرحمف بػػف اؤلشػػعث ،كلانػػت البدايػػة مػػف إقلػػيـ سجسػػتاف حيػػث لػػاف لرتبيػػؿ ملػػؾ ذلػػؾ ائلقلػػيـ
لايػػر مػػف التجػػاكزات ،فأرسػػؿ إليػػو الحجػػاج بعػػد القضػػام علػػى الخ ػكارج جيش ػان بقيػػادة عبػػد اه بػػف أبػػي بل ػرة،
فيزمو كطارده إلى أف اعتوـ رتبيؿ في أحوف مدف سجستاف ،كطارده عبد اه حتى كقػع فػي شػرؾ رتبيػؿ
كقضي على عامة جيش المسلميف فييا ،فأراد الحجاج تأديب رتبيؿ كعقابػو ،فاسػتأذف عبػد الملػؾ بػف مػركاف
في أف يبعث جيشان لبي انر بلغ عدده أربعيف ألؼ مقاتؿ مػف أىػؿ اللكفػة كأىػؿ البوػرة ،كأنفػؽ عليػو ألفػي ألػؼ
(مليػػكنيف) سػػكل أعطيػػات المقػػاتليف كبػػالغ فػػي تجيي ػزه بػػالخيكؿ الركا ػػع كالسػػةلح اللامػػؿ ،كبلػػغ مػػف فخامػػة
الجيش أف سماه الناس جيش الطكاكيس(ٓ) ،كأسند قيادتو إلى عبد الرحمف بػف اؤلشػعث ،كقػد انتوػر
(ُ)

الدكلة اؤلمكية ُ.ِّٔ/

(ِ)

الفرؽ بيف الفرؽ ،عبد القاىر البغدادم صَٕ.

(ّ)

اللامؿ في التاريخ ،ابف اؤلاير ّ.ُِّ/

(ْ)

كفيات اؤلعياف ،ابف خللاف البرملي ِ.ْٓٓ/

(ٓ)

تاريخ الرسؿ كالملكؾ ٔ.ِّٗ/

ػ ُّ ػ

ابف اؤلشعث على رتبيؿ ،كلجأ رتبيؿ إلى نفس حيلتو مع عبد اه بف أبي بلرة للف عبػد الػرحمف بػف
اؤلشعث قد تنبو لذلؾ ،كلـ يتبعو كأرسؿ إلى الحجاج بػذلؾ ،كأنػو سػيرجا مياجمػة رتبيػؿ فػي حوػنو
حتى يستتب لو اؤلمػر فيمػا اسػتكلى عليػو مػف بلػداف ،فأرسػؿ الحجػاج إليػو يسػبو كيشػتمو كيحقػر أريػو
كمف معو ،فاستنفر ابف اؤلشعث مف معػو علػى حػرب الحجػاج كالخػركج عليػو ،فأجػابكه لمػا أراد كقػد
أعانػػو علػػى ذلػػؾ مػػا لػػاف مػػف الحجػػاج منأسػػلكبو القاسػػي كتعاملػػو السػػيم كشػػدتو كسػػفلو للػػدمام ،كقػػد
زادت المعػػارؾ بػػيف الحجػػاج كابػػف اؤلشػػعث علػػى امػػانيف معرلػػة ،انتيػػت بانتوػػار الحجػػاج علػػى ابػػف
اؤلشعث كمف معو في معرلة دير الجماجـ ،كىي المعرلة التي قتؿ فييا كالد واحبنا ائلماـ التابعي
الجليؿ عبد الرحمف بف أبي ليلى .
ٗ .انييار الدولة األموية:
لقػػد قامػػت الدكلػػة اؤلمكيػػة فػػي المش ػرؽ مػػف عػػاـ الجماعػػة كىػػك العػػاـ الح ػادم كاؤلربعػػكف مػػف
اليجرة ،لما سبؽ كذلرنا ،كعاشت ىذه الدكلة تكاجو عددان مف المشلةلت حتى انتيت سريعان كىي بل
تزاؿ فتية سنة ما ة كاانتيف كاةلايف.
كيلاد يجمػع المؤرخػكف علػى أف مؤسسػيا اؤلكؿ كىػك الوػحابي معاكيػة بػف أبػي سػفياف عظػيـ
مػػف عظمػػام العػػرب كداىيػػة مػػف دىػػاتيـ ،كيلػػادكف يجمعػػكف لػػذلؾ علػػى أف مػػركاف بػػف محمػػد -آخػػر
خلفام الدكلة اؤلمكية -ىك اآلخر مف عظمام الخلفام كالقػادة فػي تػاريخ ائلسػةلـ للػو ،كأنػو لػاف لف ػان
ػادر -ىػذا الخليفػة اؤلخيػر -علػى
بارعان ،كلكبل تلالب عكامػؿ السػقكط كبػزكغ دعػكة آؿ العبػاس للػاف ق ان
قيادة السفينة باقتدار.
كبػػيف ىػػذيف الػػرجليف العظيمػػيف مػػع اخػػتةلؼ فػػي درجػػة العظمػػة بينيمػػا ،تتػػابع خلفػػام بنػػي أميػػة
اؤلربعة عشر ،كسيتـ اسػتعراض أسػمام مػف تػكالى علػى الخةلفػة فػي عوػر الدكلػة اؤلمكيػة فػي حيػاة
ابف أبي ليلى عدد منيـ ،كىـ:
ٔ .عبد الممك بن مروان بن الحكم (ٖٓٔٔ-ق)(ُ) ،كيعتبر المؤسػس الاػاني للدكلػة اؤلمكيػة  ،فقػد
لاف المؤسس اؤلكؿ ليا معاكية بف أبي سفياف ،كلاف حيلمان حازمػان ،كسياسػيان محنلػان ،اسػتطاع
أف يحلـ كيدير البةلد بحزـ كعزـ .
(ُ)

ما بيف القكسيف ىك فترة حلمو ،اؤلعةلـ ،الزرللي الدمشقي ْ.ُٔٓ/

ػ ُْ ػ

ٕ .الوليد بن عبد الممك بن مروان (ٖٔٗٔ-ق) ،لاف محبان للقرآف يختمو لؿ اةلث ،كلػاف مكلعػان
بالبنػػام كالتشػػييد ،فبنػػى المسػػجد اؤلمػػكم ،كالمسػػجد النبػػكم كزخرفػػو ،كلػػاف فيػػو عسػػؼ كجبػػركت.
الزمنػػى كالضػػعفام مػػف بيػػت المػػاؿ ،كضػػبط
كقيػػاـ بػػأمر الخةلفػػة ،كقػػد فػػرض للفقيػػام كاؤليتػػاـ ك ٌ

اؤلمكر في فترة خةلفتو

(ُ)

.

ٖ .سميمان بن عبد الممك بن مروان (ٔٗٗٗ-ق) ،لاف عاقةلن فويحان طمكحان إلى الفػتح ،فػأطلؽ
اؤلسرل كأخلى السجكف كعفى عف المجرميف ،كأحسف إلى الناس.
ٗ .عمــر بــن عبــد العزيــز بــن مــروان بــن الحكــم(َُُٗٗ-ق) ،ائلمػػاـ الحػػافظ العةلمػػة المجتيػػد
ال ازى ػػد العاب ػػد ،أمي ػػر الم ػػؤمنيف حقػ ػان الخليف ػػة ال ازى ػػد ال ارش ػػد أى ىشػ ػ ُّج بن ػػي أي ىميػ ػة(ِ) ،ل ػػاف م ػػف أ م ػػة

كعد عند أىؿ العلـ مف الخلفام الراشديف كالعلمػام العػامليف ،كلػاف رحمػو اه فوػيحان
ابلجتياد ،ي

يمفكىػان(ّ) ،كسػػار فػػي الحلػػـ بسػػيرة جػػده عمػػر بػػف الخطػػاب ،كأوػػلح لايػ انر مػػف الفسػػاد  ،كأخػػذ
ممػػا فػػي أيػػدم اؤلم ػرام مػػا لػػـ يلػػف حق ػان ليػػـ ،كنقػػص مػػف أعطيػػاتيـ ،كأخبػػاره فػػي عدلػػو كحسػػف
سياستو لايرة .كلاف يدعى " أى ىش ُّج بني أي ىمية"(ْ) ،كيعتبر أحد المجدديف الذيف بشػر بيػـ النبػي

جَددُ ى َيَب دِّنَيََب)
زَأض مو ٍِِبئخِ ظَنَخٍ ٍََِ ُّ َ
بقكلو( :إَُّ اىيوَ ََّجعَ شُ ىِيَرِهِ اىأٍَّخِ َعَيَ َ

(ٓ)

.

٘ .يزيــد بــن عبــد الممــك بــن مــروان(ََُُُٓ-ق) لػػاف قبػػؿ الخةلفػػة محبكبػان فػػي قػريش ،بجميػػؿ
(ٔ)

مأخػػذه بنفسػػو كىديػػو كتكاضػػعو كقوػػده ،حازم ػان مرن ػان كاقعي ػان

 ،خػػرج عليػػو يزيػػد بػػف الميلػػب،

كأخم ػػد فتنت ػػو بكاس ػػطة أخي ػػو مس ػػلمة ،كا ػػارت ف ػػي زمن ػػو بع ػػض ف ػػرؽ الخػ ػكارج ،كقض ػػي عليي ػػا،
كظيػػرت حرلػػة الييػػكدم شػػيريـ الػػذم زعػػـ أنػػو المسػػيح المنتظػػر المخلػػص للييػػكد ،كدعػػا إلػػى
تخليص فلسطيف مف أيدم المسلميف ،كىاجر إليو ييكد مف بةلد شتى ،فأسر كقتؿ(ٕ).
(ُ)

سير أعةلـ النبةلم ،الذىبي ْ ّْٖ/كما بعدىا.

(ِ)

كذلؾ أف دابة مف دكاب أبيو لانت شجتو فقيؿ لو :اشج بنى اميو ،تاريخ الطبرم ٔ.ٓٔٔ/

(ّ)

المرجع السابؽ ٓ.ُُْ/

(ْ)

اؤلعةلـ ْ.ِّ/

(ٓ)

الحػػديث أخرجػػو ائلمػػاـ ابػػك داكد فػػي سػػننو ،لتػػاب المةلحػػـ ،بػػاب مػػا يػػذلر فػػي قػػرف الما ػػة ْ ،َُٗ/وػػححو اؤللبػػاني فػػي وػػحيح
الجامع.ُْٖٕ/

(ٔ)

الدكلة اؤلمكية ِ.ّّٗ/

(ٕ)

المرجع السابؽ ِ.ّٖٗ/

ػ ُٓ ػ

 .ٙىشام بن عبد الممك بن مروان(َُُِٓٓ-ق) :كلػاف حسػف السياسػة ،يقظػا فػي أمػره ،يباشػر
اؤلعمػػاؿ بنفسػػو ،خػػرج عليػػو زيػػد بػػف علػػي بػػف الحسػػيف(َُِق) بأربعػػة عشػػر ألفػػا مػػف أىػػؿ
اللكفػػة ،فكجػػو إليػػو مػػف قتلػػو كفػػؿ جمعػػو ،اجتمػػع فػػي خ از نػػو مػػف المػػاؿ مػػا لػػـ يجتمػػع فػػي خ ازنػػة
أحد مف ملكؾ بني أمية في الشاـ(ُ).
 .ٚالوليد بن يزيد بن عبد الممك لٕ٘ٔ: ٕٔٙ-لاف ىذا الرجؿ مجػاى ار بػالفكاحش موػ ار علييػا،
منتيلا محارـ اه عز كجؿ ،بل يتحاشى مف معوية ،اار عليو ابف عمو يزيد النػاقص لمجكنػو
كقتلو ،كتكلى الخةلفة بعده

(ِ)

.

 .ٛيزيــد بــن الوليــد بــن عبــد الممــكلٕٔٙه  :لانػػت خةلفتػػو خمسػػة أشػػير ،لػػاف مػػف أىػػؿ الػػكرع
كالوةلح ،قيؿ فيو " :لـ يلف في بني أمية مالو كماؿ عمر بػف عبػد العزيػز ،لػاف لقبػو الشػالر
ؤلنعـ اه كيقاؿ لو " :الناقص" ؤلف سلفو "الكليد بف يزيػد" لػاف قػد زاد فػي أعطيػات الجنػد ،فلمػا
كلي يزيد نقص الزيادة (ّ).
 .ٜإبراىيم بن الوليد بن عبد الممك ل : ٕٔٙلانت خةلفتو سبعيف يكمان ،كلػاف ضػعيفان تػارة يسػلـ عليػو
بالخةلفة ،كتارة بائلمارة ،كتارة بل يسلـ عليو ،خرج عليو مركاف بػف محمػد ،كسػلبو الخةلفػة ،ففػر إلػى
أف أمنو إبراىيـ فعاد ،كقتؿ مع مف قتؿ مف اؤلمكييف على أيدم العباسييف(ْ).
ٓٔ .مروان بن محمد بـن الحكـم :آخػر الخلفػام اؤلمػكييف كلقػب الجعػدم نسػبة إلػى مؤدبػو الجعػد
بف درىـ ،كلقب بالحمار :لوبره على الحركب كموابرتو الشػدا د فػي الكقػا ع التػي مػرت علػى
رأسو أياـ إمارتو كخةلفتو ،لاف مشيك انر بالفركسية كائلقداـ ،كالرجكلة كالدىام.
أما عن أسباب انييار الدولة األموية فنذكرىا بإيجاز:
ٔ -الاػػكرات التػػي قامػػت ضػػد بنػػي أميػػة علػػى امتػػداد تػػاريخيـ ،فبعضػػيا اػػكرات للشػػيعة العلػػكييف،
كبعضيا اكرات للخكارج ،كبعضيا اآلخر اكرات لبعض لبار القادة لعبػد اه بػف الزبيػر ،كعبػد
(ُ)

تاريخ الخلفام ،السيكطي صِْٕ.

(ِ)

تاريخ دمشؽ ّٔ.ُّٗ/

(ّ)

سير أعةلـ النبةلم،الذىبي ٓ.ّْٕ/

(ْ)

كفيات اؤلعياف ُ.ّْْ/

ػ ُٔ ػ

اه بف اؤلشعث اللندم كيزيد بف الميلب بف أبي وفرة(ُ).
ٕ -العوػػبيات القبليػػة ،التػػي اسػػتردت شػػي ان مػػف عافيتيػػا فػػي خةلفػػة عامػػاف ،كبخاوػػة فػػي السػػنكات
اؤلخيػرة مػػف خةلفتػػو ،كأخػػذت فػػي ابلتسػػاع حتػػى زادت عمػػا لانػػت عليػػو فػػي الجاىليػػة فػػي عيػػد
الدكلػػة اؤلمكيػػة ،كلػػـ تلػػف ىػػذه اآلفػػة مقوػػكرة علػػى اؤلمػػكييف كحػػدىـ ،بػػؿ لانػػت رقعتيػػا ممتػػدة
حتى طالت لاي انر ممف لانكا مف آؿ بيت النبي 

(ِ)

.

ٖ -مكقؼ المكالي مف الدكلة اؤلمكية ،كالمكالي ىـ سلاف البةلد التي فتحيػا المسػلمكف،كلاف ىػؤبلم
مف عناور ير عربية ،كيملف تقسيميـ إلى أربع طكا ؼ ر يسية(ّ):
أ-

ًّ
حقيقيًّا ،كارتفعت فكؽ العوبيات القكمية.
طا فة أسلمت إسةلمان

ب -طا فة أسلمت إسةلمان خفيفان ،كلـ تتخلص تمامان مف الماضي ،كظلػت تفخػر باؤلمجػاد الفارسػية
القديمة ،كىذه الطا فة لـ ترفض ائلسػةلـ دينػان ،للنيػا رفضػت السػيادة كالحلػـ العػربييف ،كظلػت
تسعى للقضام علييما ،كلانت ىػذه الطا فػة نػكاة الحرلػة الشػعكبية التػي نػادت بتفضػيؿ الفػرس
على العرب.
ت -طا فة أسلمت نفاقان ؤلنيا رأت أف السبيؿ إلى المػاؿ كالجػاه بل يلػكف إبل بالػدخكؿ فػي ائلسػةلـ،
فأعلنػت اعتناقػػو كلػػـ يػػدخؿ ائليمػػاف فػػي قلكبيػا ،كلػػـ تػػدع فروػػة للليػػد للمسػػلميف إبل اسػػتغلتيا،
لما دعت إلى الشعكبية كالى المذاىب الدينية اليدامة الباطلة ،كىػذه الطا فػة لانػت أساسػان لمػا
يعرؼ بحرلة الزندقة ،التي ظيرت في مطالع العور العباسي.
ث -طا ف ػػة ل ػػـ تس ػػلـ أب ػػدان ،كبقي ػػت عل ػػى ديانتي ػػا بفض ػػؿ الحري ػػة الت ػػي منحي ػػا الع ػػرب ؤلى ػػؿ ال ػػبةلد
المفتكحة ،كقد لاف لػبعض المػكالي مػف الفػرس مكاقػؼ عدا يػة مػف الدكلػة اؤلمكيػة ،علػى الػر ـ
مف تسامح الحلكمة معيـ كاشراليـ فػي ائلدارة ،بػؿ تفضػيليـ أحيانػان علػى العػرب أنفسػيـ ،فلػـ
يترؾ ىؤبلم فروة للخركج كالاكرة علييا إبل انتيزكىا ،كبل دعكة لاا ر إبل انضمكا إليو .
(ُ)

الدكلة اؤلمكية ِ.ٕٓٓ/

(ِ)

المرجع السابؽ ِ.ٕٕٓ/

(ّ)

المرجع السابؽ ِ.ٕٖٓ/

ػ ُٕ ػ

ٗ -التآلؿ كابلنشقاؽ الداخلي لإلسرة اؤلمكية الحالمة .
ىذه ىي اؤلسباب الر يسة ،التي تفسر لنا سقكط دكلة بني أمية .
عصر الدولة العباسية:
ىػػك ابلسػػـ ال ػػذم ييطلػػؽ عل ػػى االػػث خةلف ػػة إسػػةلمية ف ػػي التػػاريخ ،كا ػػاني السػػةلبلت الحالم ػػة

ائلسةلمية ،استطاع العباسػيكف أف يزيحػكا بنػي أميػة مػف دربيػـ كيسػتفردكا بالخةلفػة ،كقػد قضػكا علػى
تل ػػؾ الس ػػةللة الحالم ػػة كط ػػاردكا أبنا ي ػػا حت ػػى قضػ ػكا عل ػػى أ ل ػػبيـ كل ػػـ ي ػػنج م ػػنيـ إبل م ػػف لج ػػأ إل ػػى
اؤلندلس ،تأسست الدكلة العباسية على يد المتحدريف مف سةللة أوغر أعمػاـ النبػي وػلى اه عليػو
كسلـ ،كىك العباس بف عبد المطلب ،كقد اعتمد العباسيكف في تأسػيس دكلػتيـ علػى الفػرس النػاقميف
على اؤلمكييف لما سبؽ ذلره مف انقساـ الفرس إلى طكا ؼ ،منيا طكا ؼ لانػت تليػد لإلمػكييف مػع
ل ػػؿ خ ػػارج ،كق ػػد اس ػػتعاف العباس ػػيكف بيػ ػؤبلم للمس ػػاعدة عل ػػى زعزع ػػة لي ػػاف الدكل ػػة اؤلمكي ػػة ،كنق ػػؿ
ػامية ،إلػى اللكفػة(ُ)،كقػد أدرؾ
العباسيكف عاوػمة الدكلػة ،بعػد نجػاح اػكرتيـ ،مػف دمشػؽ العربيػة الش ٌ
ائلماـ ابف أبي ليلى العور اؤلكؿ مف الدكلة العباسية .
بداية ظيور الدولة العباسية :
قامػػت الدكلػػة العباسػػية علػػى اسػػاس الخػػركج المسػػلح علػػى الحػػالـ القػػا ـ مػػف يػػر شػػكرل مػػف
المسػػلميف ،لسػػابقتييا ،ال ارشػػدة كاؤلمكيػػة فػػاؤلكلى قامػػت علػػى أسػػاس ابلسػػتخةلؼ كالشػػكرل ،كالاانيػػة
قامت على أساس الولح بيف المسلميف .
حمػػؿ لػكام الػػدعكة للعباسػػييف أبػػك مسػػلـ الخ ارسػػانى ،كاسػػتطاع ابلسػػتيةلم علػػى "خ ارسػػاف" ككطػػد
سلطانو فييا(ِ).
كفى الاالث مف شير ربيع اؤلكؿ سنة ُِّىػَٕٓ /ـ ،استكلى أبك مسلـ على "نيسابكر" كراح
يعلف الدعكة ؤلبى العباس السػفاح أكؿ خلفػام بنػى العبػاس ،لقػد أعػد مػركاف بػف محمػد جيشػان للقضػام

علػػى العباسػػييف ،كلػػاف اللقػػام علػػى "نيػػر الػزاب" كللػػف دارت الػػدا رة علػػى مػػركاف كجيشػػو ،ففػػر ىاربػان
إلى مور.
(ُ)

الدكلة اؤلمكية ِ.ِِٓ/

(ِ)

تاريخ الطبرم ٔ.ِّٕ/

ػ ُٖ ػ

كلـ ينتو اؤلمر عند ىذا الحد ،بؿ دارت معرلة أخيػرة حاسػمة ،لقػد بلحقػو العباسػيكف كطػاردكه،

كدارت معرلة أخيرة بينو كبينيـ على ضػفة النيػؿ الغربػى عنػد بلػدة "بكوػير" ،كقيتً ىػؿ مػركاف ،كبمقتلػو
انتيت دكلة اؤلمكييف التى اسػتمرت ق اربػة إحػدل كتسػعيف سػنة ليشػيد العػالـ مكلػد دكلػة جديػدة تحمػؿ

راية ائلسةلـ ىى دكلة بنى العباس(ُ).
ثانياً :عمى الصعيد الخارجي:
-

فتح سجستان سنةٓٛه:
الحجػاج فػي عػاـ َٖى ػ
كلاف ذلؾ على يػد الجػيش الػذم عػرؼ بجػيش الطػكاكيس الػذم أعػده ٌ

بقيػػادة عبػػد الػػرحمف بػػف اؤلشػػعث الػػذم سػػار بيػػـ حتػػى كوػػؿ سجسػػتاف ،كقػػد ذلرنػػا مزيػػد بيػػاف ليػػذا
الحدث آنفان ،كذلؾ عند الحديث عف اكرة ابف اؤلشعث
-

(ِ)

.

فتح إقميم بخارى سنة ٛٚهٜٓ-ه:
كلاف ذلؾ بعد أف أودر الحجاج إلى قتيبة بػف مسػلـ أكامػره باسػت ناؼ الفتكحػات ،كلػاف يغػزك

قتيبة إقليـ بخارل في الويؼ ف ذا دخؿ الشتام عاد بجيشو إلى مرك ،كاستمر على ىذه الحاؿ اةلث
سنكات إلى أف تـ لو فتح ائلقليـ سنةَٗق
-

(ّ)

.

فتح سمرقند ٜٓهٜٖ-ه
كلانػػت أعظػػـ بػػةلد الوػػغد التػػي لػػاف مللػان علييػػا طرخػػكف الػػذم وػػالح قتيبػػة وػػلحان َٗق اػػـ

نلاو ،فعاد قتيبة ليا فاتحان ،كقد فتح اه على يديو بعد أخضعيـ للنزكؿ على ولح فرض علييـ فيو
شركط منيا أف يخرج المقاتلكف مف المدينة كأف يدخؿ كيولي فييا كيتغدل ،كفعؿ كلسر ما بيا مف
اؤلوناـ كحرقيا ،كبنػى فييػا مسػجدا كىػك الػذم وػلى فيػو كخطػب ىنالػؾ خطبػة كخػرج بعػدىا عا ػدان
إلى مرك سنةّٗق(ْ).

(ُ)

شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،ابف العماد ِ.ُّٖ/

(ِ)

تاريخ الطبرمٔ.ِّٕ/

(ّ)

المرجع السابؽ ٕ.ُّّ/

(ْ)

اللامؿ في التاريخ ْ.ْٕ/

ػ ُٗ ػ

-

أقاليم الشاش وفرغانة وكاشغر ٜٗىـ ـ ٜٙىـ:
كلعادتػو بػدأ قتيبػة فػػي الوػيؼ بالتكجػو إلػػى الشػرؽ لمكاوػلة الفتػكح سػػنةْٗق ،كلقػي فػي ىػػذه

المرة مقاكمة شرسة ،دعتو ليطلب المد مف الحجاج فأرسؿ لو مددا مف العراؽ كأمر محمد بف القاسـ
أف يرسؿ لو مددان مف السند ،فملنو اه مف ابلنتوار علييـ سنة ٔٗق.
-

غزو الصين سنة ٜٙه:
بعد أف فتح اه على يد قتيبة لاشغر أرسػؿ لػو ملػؾ الوػيف أف يرسػؿ لػو مػف يعػرفيـ مػا ىػي

دعكة المسػلميف ،فأرسػؿ لػو قتيبػة عشػرة رجػاؿ أك اانػي عشػر رجػةلن كجعػؿ علػييـ ىبيػرة بػف المشػمرج
اللةلبي ،كدار بينيـ حكار انتيى بػأف كافػؽ ملػؾ الوػيف علػى إعطػام الجزيػة كانفػاذ يمػيف قتيبػة بػأف
يطأ تراب الوػيف كأف يخػتـ ملػكؾ الوػيف فأرسػؿ لػو مػف تػراب الوػيف فػي أطبػاؽ مػف ذىػب كأربعػة
مف أبنام ملكليـ فختميـ .
-

فتح بالد االندلس:
سار مكسى بف نوير إلى إفريقيا لفتحيػا فخػرج مػف موػر علػى رأس جػيش قاوػدان إفريقيػا اػـ

أخذ مكسى يقاتؿ البربر كالبيزنطييف ك لاف يحسف إلى البربر كيسػاكم بػيف المسػلميف العػرب كالبربػر
في القسمة فلما رأكا منو ذلؾ أقبلكا على ائلسةلـ كانتشر ائلسةلـ فػي إفريقيػا حتػى بلػغ طنجػة كلانػت
قوبة البةلد فييا كأىـ المدا ف ىناؾ ،كحاورىا إلى أف فتحيا الو على يديو كدخؿ أىليا ائلسةلـ.
بعد أف بسط مكسى بف نوير سيطرتو في إفريقيا بػدأ يعػد لفػتح اؤلنػدلس التػي بل يفوػليا عػف
إفريقيا سكل مضيؽ يع ًرؼ فيما بعد بمضيؽ جبؿ طارؽ  ،فشرع مكسى بف نوير سنة ٖٖ ق ببنام
المػكانا كتشػػيد السػػفف مػػف أجػؿ فػتح بػػةلد اؤلنػػدلس اػـ التقػػى بطػػارؽ بػػف زيػاد سػػنة َٗق الػػذم سػػمي
المضيؽ باسمو ،كتـ فتح اؤلندلس بعد مكقعة كادم برباط سنةِٗ ق(ُ).

(ُ)

المنتظـ في تاريخ اؤلمـ كالملكؾ ،ابف الجكزم ْ.ِّٔ/

ػ َِ ػ

تأثير الحياة السياسية عمى فقو االمام بن أبي ليمى:
اف المتتبػػع للحالػػة السياسػػية فػػي عيػػد ابلمػػاـ ابػػف ابػػي ليلػػى يجػػدىا ازخ ػره بػػالتغيرات كالتقلبػػات
السياسية حيث عايش ابلماـ للتا الدكلتيف ابلمكية كالعباسية كمف المعلكـ أف ىذه التغيرات كالتقلبات
ونعت نكعان مف ابلوطفافات ابل أف ائلماـ ابف ابي ليلى لـ يلف تػأار بيػذه التقلبػات ،كالظػاىر أنػو
لػػـ ينحػكا منحػػى أبيػػة عبػػد الػػرحمف ابػػف أبػػي ليلػػى الػػذم لػػاف كاضػػحان أنػػو مػػف أنوػػار سػػيدنا علػػي(ُ)،
كليس أدؿ على ذلؾ تكليو القضام في زمػف الدكلػة اؤلمكيػة كمػع ذلػؾ فلػـ يلػف مػف أنوػار اؤلمػكييف
كمما يؤلد ذلؾ أف العباسييف أبقكه قاضيان بعد سقكط الدكلة اؤلمكية.

(ُ)

تاريخ الاقات للعجليُ.ُِٔ/

ػ ُِ ػ

المطمب الثاني :الحالة االجتماعية
بنيت اللكفة في محرـ سػنة سػبع عشػرة ،كقػد أسسػيا سػعد بػف أبػي كقػاص فػي خةلفػة عمػر،
كذلؾ بعدما نزؿ المسلمكف المدا ف ،كطاؿ بيا ملايـ ،كآذاىـ الغبار كال ٌذباب ،فلتػب عمػر إلػى سػعد
ركادا يرتػػادكف منػزبل برٌيػػا بحرٌيػػا ،فػ ف العػػرب بل يوػػلحيا مػػف البلػػداف إبل مػػا أوػػلح
 ،فػػي بعاػػو ٌ

الشػػاة كالبعيػػر(ُ) ،فبعػػث سػػعد حذيفػػة كسػػلماف  ،فسػػار لػػؿ كاحػػد منيمػػا بل يرضػػى شػػي ان حتػػى أتيػػا
اللكفة ،فألبا علييا ،كفييا ديارات اةلاة ،فأعجبتيما البقعة فنزبل كوليا ،كدعا لؿ كاحد منيما :الليـ
رب السػػمكات كمػػا أظلػػت ،كرب اؤلرضػػيف كمػػا أقلػػت ،كرب الريػػاح كمػػا أذرت ،كالنجػػكـ كمػػا ىػػكت،
كالبحػػار كمػػا حػػكت ،بػػارؾ لنػػا فػػي ىػػذه اللكفػػة ،كاجعلػػو منػػزؿ ابػػات .اػػـ رجعػػا إلػػى سػػعد بػػالخبر،
كلتػػب عمػػر إلػػى سػػعد رضػػي اه عنيمػػا يػػأمره بنزكلػػو ،فارتحػػؿ سػػعد رضػػي اه عنػػو بالنػػاس مػػف
المدا ف حتى عسلر باللكفة في محرـ سنة سبع عشرة(ِ).
كىي بلدة ارتفعت عف البعكضة ،كتطأطأت عف البقة ،كطعنت في البرية ،كخالطت الريؼ(ّ).
لتب عمػر إلػى أىليػا" :إنػي قػد بعاػت إلػيلـ عمػار بػف ياسػر أميػ انر ،كعبػد اه بػف مسػعكد معلمػان
ككزي انر ،كىما مف النجبام مف أوحاب محمد  مف أىؿ بدر فاقتدكا بيمػا كاسػمعكا مػف قكليمػا ،كقػد
آارتلـ بعبد اه على نفسي"(ْ) ،كقد سلنيا أيضػان مػف الوػحابة علػي بػف أبػي طالػب اربػع الخلفػام
كابف عـ رسكؿ اه ،كحذيفة بف اليماف وػاحب سػر رسػكؿ اه  ،ك يػرىـ حتػى بلػغ عػدد مػف
سلنيا منيـ مف البدرييف سبعيف .
كمح ٌؿ اللكفة في العراؽ مح ٌؿ الليكات كاللساف مف الجسد ،كمكضعيا على وػدكر اؤلرضػيف،
الزلية الفرات كدجلة .
ينتيي إلييا المام ببرده كعذكبتو ،كيتفرؽ فييا كيجكز بالعذبة ٌ
ني الذم يشفع في ماؿ ربيعة كمضر ،كربيع بػف خاػيـ ،كاؤلسػكد بػف يزيػد
كقد سلنيا أكيس القر ٌ
كعلقمة ،كمسركؽ ،كىبيرة بف يريـ ،كأبك ميسرة ،كسػعيد بػف جبيػر ،كىػؤبلم مػف أ مػة العلمػام كتةلمػذة
(ُ)

معارؼ ،ابف قتيبة الدينكرمُ.ْٓٔ/
ً
الركض المعطار في خبر اؤلقطار ،ابف عبد المنعـ الحميرل صَِٓ.

(ّ)

تاريخ خليفة بف خياط صُّٖ.

(ْ)

المعرفة كالتاريخ ،الفسكم ِ.ّّٓ/

(ِ)

ػ ِِ ػ

ابف مسعكد كعلى بف أبي طالب ،كأبك حنيفة ،كأىؿ اللكفة جند سعد بف أبي كقٌاص يػكـ القادس ٌػية،

كأوحاب الجمؿ ،كوفٌيف ،كخانقيف ،كجلكبلم ،كنياكند(ُ).

كبعػػد ذلػػؾ لانػػت اللكفػػة تشػػلك مػػف لا ػرة الميػػاجريف دكف م ارعػػاة كضػػعيا ابلجتمػػاعي ،بمعنػػى
اليجػ ػرة ي ػػر المنض ػػبطة ،ل ػػذلؾ ل ػػاف المجتم ػػع الل ػػكفي يع ػػيش ،حال ػػة مض ػػطربة ،كيخض ػػع لض ػػغط
الميػػاجريف الجػػدد مػػف ائلع ػراب يػػر المنػػدمجيف فػػي منظكمػػة العطػػام الػػذيف سػػيطركا علػػى مقػػدرات
اؤلمػػكر ،فت ارجػػع نفػػكذ اؤلشػراؼ القبليػػيف كأىػػؿ السػػابقة فػػي القتػػاؿ ،كشػػللكا أقليػػة عدديػػة بالمقارنػػة مػػع
اؤلعراب الكافديف ،مما جعليا دا مان عديمة الرضا عف كبلتيا(ِ).
كلانت مف المدف التي تمتاز بخوكبة أرضيا ،كقد لانت تطؿ على نير الفػرات ،ممػا يجعليػا
والحة للزراعة ،كلذلؾ لانػت للتجػارة لقػرب المكاضػع التػي بينيػا كبػيف المػدف اؤلخػرل مػف بعضػيا
مما يسيؿ الكسفر كالكوكؿ إلييا .
تأثير الحياة اإلجتماعية عمى اإلمام ابن أبي ليمى :
عند د ارسػتنا للحالػة ائلجتماعيػة فػي زمػف ائلمػاـ ابػف أبػي ليلػى ،نجػد أف اللكفػة مكطنػان للعلمػام
كلاي انر مف الوحابة كخاوة البدرييف منيـ كىذا بدكره أار علػى فقػو ائلمػاـ ابػف أبػي ليلػى ،حيػث إف
ائلماـ لػاف معجبػان كمعتمػدان إلػى حػد لبيػر علػى أىػؿ بلػده مػف العلمػام ألاػر مػف يػرىـ ،حيػث لػاف
يرل أف عمؿ أىؿ اللكفة مقدـ على يرىـ(ّ).

(ُ)

الركض المعطار في خبر اؤلقطار صَِٓ.

(ِ)

تاريخ الخلفام الراشديف الفتكحات كائلنجازات السياسية ،محمد سييؿ طقكش صّٕٗ.

(ّ)

مكسكعة مسا ؿ الجميكر في الفقو ائلسةلمي ،محمد نعيـ ساعي َُُِٖ/

ػ ِّ ػ

المطمب الثالث :الحياة العممية
تميػز عوػػر ابػػف أبػػي ليلػػى بظيػػكر الفػػرؽ المبتدعػػة المختلفػػة ماػػؿ :الشػػيعة كالمعتزلػػة كالمرج ػػة
كالقدريػة كالجيميػة أك المعطلػػة ،كلانػت ىػذه الفػػرؽ مػع قلػة أتباعيػػا يباٌػكف ُّ
الش ىػبو كالتشػػليؾ فػي الػػديف
الحنيػػؼ ،فقػػاـ علمػػام المسػػلميف يػػردكف علػػى ى ػؤبلم المبتدعػػة(ُ) ،فػػأطلؽ المسػػلمكف الػػذيف ظلػكا علػػى

طريقػػة النبػػي علػػى أنفسػػيـ اسػػمان يتميػػزكف بػػو حتػػى يتبػػيف قػػكؿ ى ػؤبلم المبتدعػػة مػػف قػػكؿ عامػػة
الس ػػنة كالجماع ػػة كى ػػي م ػػا ل ػػاف علي ػػو النب ػػي كالو ػػحابة
المس ػػلميف ،فس ػ ٌػمكا عام ػػة المس ػػلميف أى ػػؿ ي

كالتػػابعيف كىػػـ السػكاد اؤلعظػػـ مػػف اؤلمػػة ،كبظيػػكر الفقيػػام اؤلعػػةلـ أماػػاؿ أبػػي حنيفػػة ابػػف أبػػي ليلػػى
كمالػػؾ كالسػػفيانيف

(ِ)

كاؤلك ازعػػي كالشػػافعي كأحمػػد ك يػػرىـ ،اش ػرأبت أعنػػاؽ النػػاس إلػػييـ يأخػػذكف مػػف

فقييـ كينيلكف مف علكميـ ،فجمع ىؤبلم اؤل مة الناس على مػنيج أىػؿ الس ٌػنة كالجماعػة فيمػا يتعلػؽ

بالعقيدة كحذركا الناس مف البدع كدافعكا عف ائلسةلـ دفاعان قكيان.

كقد لاف ظيكر التدكيف ىك مف أبرز سمات الفترة الزمنيػة التػي عاشػيا ابػف أبػي ليلػى ،كلانػت
البدايػػة فػػي لتابػػة الحػػديث ،بػػدأ تػػدكيف علػػكـ الحػػديث فػػي أكاخػػر القػػرف اليجػػرم اؤلكؿ عنػػدما أمػػر
الخليفػ ػػة ال ارشػ ػػد عمػ ػػر بػ ػػف عبػ ػػد العزيػ ػػز رحمػ ػػو اه بجمػ ػػع أحاديػ ػػث النبػ ػػي بمختلػ ػػؼ مكضػ ػػكعاتيا
كأبكابيا(ّ) ،كلاف التدكيف فييا مختلطان بفتاكل الوحابة كالتابعيف ،كالتي سػميت بعػد ذلػؾ باؤلحاديػث
المكقكفػة ،كىػػذا لفتػػاكل الوػػحابة ،أك اؤلحاديػػث المقطكعػػة كىػذا لفتػػاكل التػػابعيف ،كقػػد ظيػػرت بعػػض
اؤلحاديػػث المدكنػػة كالوػػحؼ الجامعػػة للحػػديث الش ػريؼ التػػي اعتنػػى بلتابتيػػا ألػػابر التػػابعيف ،كمػػف
أشير ما لتب في القرف اؤلكؿ الوحيفة الوحيحة ليماـ بػف يم ىنبػو الوػنعاني (ت ُُّ ق ) ،التػي

ركاىػا عػف أبػى ىريػرة ،)ْ(اػـ جػام بعػده التػدكيف فػي التفسػير ،كجمػع التفسػير مػع السػنة لبػاب مػف
أبكاب الحديث ،اـ بدأ التػدكيف فيػو بوػكرة مسػتقلة ،كأشػير مػف دكف التفسػير فػي ىػذه المرحلػة يزيػد

(ُ)
(ِ)

مكقؼ أوحاب اؤلىكام كالفرؽ مف السنة النبكية كركاتيا جذكرىـ ككسا ليـ كأىدافيـ قديمان كحدياان ،محمد بف مطر الزىراني صُِ.

كىماُ :ػ سفياف" بف سعيد بف مسركؽ الاكرم أبك عبد اه اللكفي (ت ُُٔىػ)ِ .ػ سفياف" بػف عيينػة بػف أبػي عمػراف ميمػكف اليةللػي
أبك محمد اللكفي (ت ُٖٗىػ) .كفيات اؤلعياف ِ ،ّّٗ ،ِّٗ /كتيذيب التيذيب ،ابف حجر العسقةلني ِ.ُُٕ/ِ ،ُُُ /

(ّ)

تدكيف السنة كمنزلتيا ،عبد المنعـ السيد نجـ صْٓ.

(ْ)

مكارد ائلماـ البييقي في لتابو السنف اللبرل ،نجـ عبد الرحمف خلؼ صُٕ.

ػ ِْ ػ

بف ىػاركف السػلمي ( ت ُُٕ :ى ػ ) (ُ) ،اػـ ظيػر التػدكيف فػي الفقػو بوػكرة مسػتقلة ،كلػاف مػف أكؿ
مف دكف فيو المدكنات ائلماـ مالؾ بف أنس .
كاف مف أبرز ما تميز بو ىذا العور أيضان ظيكر مدرستي أىؿ الحديث كأىؿ الرأم ،كاؤلخيرة
ىي المدرسة التػي ينتسػب إلييػا ائلمػاـ ابػف أبػي ليلػى حيػث أنيػا مدرسػة العػراقييف ،التػي لػاف السػبب
فػػي تأسيسػػيا الوػػحابي الجليػػؿ عبػػد اه بػػف مسػػعكد ،كالػػذم سػػار بػػدكره علػػى خطػػى عمػػر بػػف
الخطاب.)ِ(
أدام كفيم ػان ،كلػػاف فػػي
كأىػػـ العلػػكـ التػػي لانػػت تػػدرس فػػي ىػػذا العوػػر ،الق ػرآف الل ػريـ حفظػان ك ن

اللكفػػة مدرسػػة خاوػػة لػػذلؾ ىػػي مدرسػػة ابػػف مسػػعكد ،كالفقػػو كمكضػػكعاتو المختلفػػة ،كالحػػديث د اريػػة
كركاية كحفظان ،كاللغة كقد ظير في ىذا العور مدرستا النحك اللكفييف البورييف .

(ُ)

التفسير كالمفسركف ،محمد السيد حسيف الذىبي ُ.َُْ/

(ِ)

إعةلـ المكقعيف عف رب العالميف ،ابف قيـ الجكزية ُ.ُٕ/

ػ ِٓ ػ

ادلبحث انثانً
حْبح اإلٍبً اثِ أثِ ىْيَ
ًفْو أزثعخ ٍطبىت:
ادلطهب األًل :سرية اإلياو ابن أبً نٍهى.
ادلطهب انثانً :شٌٍخو ًتاليٍذه.
ادلطهب انثانث :أخالقو ًينيجو يف اإلجتياد.
ادلطهب انزابعً :فاتو.

المطمب األول :سيرة اإلمام ابن أبي ليمى
أوالً :اسمو ونسبو:
ىك محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليلى بف بةلؿ بف بليؿ بف أحيحة بف الجةلح اؤلنوارم اـ
أحد بني جحجبا بف للفة  ،مف بني عمرك بف عكؼ مف اؤلكس ،اللكفي(ُ).
قاؿ ابف اؤلاير" :إذا أطلؽ المحداكف ابف أبي ليلى ف نيـ يعنكف بو عبد الرحمف بف أبي ليلى،
كاذا أطلؽ الفقيام يعنكف بو محمد بف عبد الرحمف"(ِ).
كقد كقع اضطراب في تحديد اسـ أبي ليلى جده ،حيث قاؿ بعػض المػؤرخيف :اسػمو "بػةلؿ"
كقاؿ آخركف :ىك "يسار"(ْ) ،كقاؿ آخركف :ىك "داكد"

(ٓ)

(ّ)

.

كأبػػك ليلػػى ىػػك وػػاحب رسػػكؿ اه ،شػػيد معػػو المشػػاىد يػػر بػػدر ،كشػػيد مػػع ابنػػو عبػػد
الرحمف المشاىد لليا مع علي بف أبي طالب ،كذلؾ بعد أف انتقؿ إلى اللكفة

(ٔ)

.

كل ػػد اب ػػف أب ػػي ليل ػػى ف ػػي أسػ ػرة عرف ػػت ب ػػالعلـ كالعب ػػادة ،كاؤلدب كالح ػػرص عل ػػى الح ػػديث ع ػػف
النبي ،خاوة أبكه التالية ترجمتو لترجمة جده.
فقػد لػػاف جػػده ىػػك الوػػحابي الجليػػؿ أبػػك ليلػػى الػػذم سػػبقت ائلشػػارة إلػػى ابلخػػتةلؼ فػػي اسػػمو،
أسند ىع ٍف رس ً
كؿ الل ًو ،كىك ممف نزؿ اللكفة كأعقب بيا ،كفي كلده جماعة يذلركف بالفقو كيعرفكف
ىي

بعلي يسمر معو كمنقطعػان إليػو .ككرد المػدا ف فػي وػحبتو كشػيد
بالعلـ ،كلاف أبك ليلى خويوان ٌ
وفيف معو(ٕ).

(ُ)

الطبقات اللبرل ،ابف سعدٔ ،ّٖٓ/سير أعةلـ النبةلم ،الذىبئ.ّٗٗ/

(ِ)

جامع اؤلوكؿ ،ابف اؤلاير ُِ.ُّٖ/

(ّ)

الطبقات اللبرل ٔ ،ْٓ/معجـ الوحابة ،ابف قانع البغدادم ُ.ََُ/

(ْ)

الطبقات اللبرل ٔ.َُٗ/

(ٓ)

تاريخ دمشؽ ّٔ.ٕٔ/

(ٔ)

ابلستيعاب في معرفة اؤلوحاب ،ابف عبد البرْ.ُْْٕ/

(ٕ)

تاريخ بغداد كذيكلو ،الخطيب البغدادم ُ.ُٗٗ/

ػ ِٕ ػ

كأبكه عبد الرحمف بف أبي ليلى مف اقات كلبار التػابعيف باللكفػة ،قػاؿ عػف نفسػو :لقػد أدرلػت
عشريف كما ة مف اؤلنوار مف أوحاب رسكؿ اه ،إذا سػ ؿ أحػدىـ عػف المسػألة أحػب أف يلفيػو
يره(ُ).
مما يدؿ على حروو علػى مةلزمػة مجػالس العلػـ عنػد أوػحاب رسػكؿ اه ،كوػفو الػذىبي
بقكلػػو" :ائلمػػاـ ،العةلمػػة ،الحػػافظ ،أبػػك عيسػػى اؤلنوػػارم ،اللػػكفي ،الفقيػػو"(ِ) ،قػػاؿ عنػػو محمػػد بػػف
سيريف :جلست إلى عبد الرحمف بف أبػي ليلػى ،كأوػحابو يعظمكنػو(ّ) ،لأنػو أميػر ،كىػك مػع ذلػؾ لػـ
يأخذ عف أبيو مف العلـ سماعان شي ان ؤلف أباه مات كىك مازاؿ وغي انر(ْ) ،فلاف الذم أخػذه عػف أبيػو
مف طريؽ أخيو عيسى الذم ستأتي ترجمتو ،كعف يره ممف رككا عف أبيو .
كعيسى ىك أخكه اؤللبر لـ ينؿ مف الشيرة ما نالو أخكه محمد ،كذلره في لتػب التػراجـ قليلػة،
كقد أخرج لو الترمذم كأبك داكد كابف ماجو في سننيـ ،كالنسا ي في عمؿ اليكـ كالليلة(ٓ).
ابنػػو عمػراف بػػف محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ليلػػى ،لػػاف يػػركم عػػف أبيػػو ،كعػػف سػػعيد بػػف
جبير ،كالزىرم ،كعلرمة مكلى ابف عباس ،ك يرىـ ،كأخرج حدياو الترمػذم ،كابػف ماجػو ،كذلػره ابػف
حباف في الاقات

(ٔ)

.

كابػف عمػو مختػار بػػف عبػد اه بػف أبػػي ليلػى ،أخػرج لػػو البخػارم فػي جػػزم القػرامة خلػؼ ائلمػػاـ
تعليقان(ٕ).
كجدتػػو أـ ليلػػى رضػػي اه عنيػػا فيػػي وػػحابية ركت عػػف النبػػي ،كلػػذلؾ أختػػو آمنػػة ،كابنتػػو
حمادة أخرج حديايف ابف حباف

(ٖ)

.

(ُ)

الطبقات اللبرل ٔ.َُُ/

(ِ)

سير أعةلـ النبةلم ،الذىبي ْ.ِِٔ/

(ّ)

تاريخ ائلسةلـ ،الذىبي ِ.ٗٔٔ/

(ْ)

سير أعةلـ النبةلم ،الذىبي ٔ.َُّ/

(ٓ)

تيذيب التيذيب ٖ.ُِٗ/

(ٔ)

تيذيب اللماؿ في أسمام الرجاؿ ،المزم ِِ.ّْٗ/

(ٕ)

تيذيب التيذيب َُ.ٖٔ/

(ٖ)

الاقات ،ابف حباف ٔ.َِٓ/

ػ ِٖ ػ

ثانياً :مولده ونشأتو:
شػػأف مكلػػده شػػأف لايػػر مػػف اؤلعػػةلـ ،حيػػث يجمعػػكف علػػى تػػاريخ كفػػاة أحػػدىـ ،كيختلفػػكف فػػي
تحديد مكلده ،ير أنيـ متفقكف على أنو كلد بعد عاـ سبعيف .
كقد أشار ابف سعد إلى أنو كلد سنة ست كسبعيف بما أخرجو عف الفضؿ بف دليف قػاؿ :لػاف
محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليلى يكـ مات قد بلغ اانتيف كسبعيف سنة(ُ).
تػكفي أبػكه كىػك وػبي فلػـ يأخػذ عنػو مػف العلػـ شػي ان ،كقػد تمػت ائلشػارة إلػى ىػذا سػابقان ،كانمػػا
لاف ما ركاه عنو بكاسطة أخيو عيسػى ،ك يػره مػف شػيكخو الػذيف رككا عػف أبيػو ،كقػد سػأؿ سػعيد بػف
ػألت –أم
أبي الحلـ شعبة عف سماع محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليلى عف أبيػو فأجابػو بقكلػو :س ي

سػػألت محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ليلػػى -عمػػا سػػألتني ،فقػػاؿ :مػػا أذلػػر مػػف أبػػي شػػي ان ،إبل أنػػو
لاف لو تيس يطرقو نـ جيرانو(ِ).
كالاابػت أف ابػف أبػي ليلػى نشػأ فػي بيػت علػػـ ،كقػرآف ،ككرع ،كشػرؼ فلقػد لػاف أبػكه مػف لبػػار
التػػابعيف الػػذيف كرا ػكا علػػـ الوػػحابة ،كمػػف أقطػػابيـ فػػي الفقػػو كالحػػديث كالق ػرآف ،كلػػاف يحػػدث كفػػي
مجلسو نفر مف الوحابة ،منيـ البرام بف عازب رضي اه عنو ،كلاف القرام يجتمعكف إليو في بيتو
يقػػرؤكف عليػػو الق ػرآف ،كلػػاف مػػف سػػادات اللكفػػة كأش ػرافيا ،كلانػػت لػػو آرام فػػي الحلػػاـ ،كمكاقػػؼ فػػي
السياسة ،كقتلو في معرلة دير الجماجـ في اكرة ابف اؤلشعث يغني عف التدليؿ على ذلؾ المكقؼ.
ىذا بالنسبة ؤلسرتو التي كلد فييا أما اللكفة التي ىي بلده فقد لانت مكطف علمام العراؽ في
عوره ،ف لييا ينسب عدد مف القرام العشرة ،كاحدل مدرستي النحك اؤلشير ،كمدرسة أوحاب الرأم
في الفقو ،كلذلؾ ابف مسعكد في التفسير.

(ُ)

الطبقات اللبرل ٔ.ّٖٓ/

(ِ)

الضعفام اللبير العقيلي ْ.ََُ/

ػ ِٗ ػ

المطمب الثاني :أشير شيوخ ابن أبي ليمى وأشير تالمذتو
أوالً :أشير شيوخو:

ُ .إبر ً
اىيـ بف أبي حرة مف أىؿ نويبيف
ِ.

(ُ)

.

أبك الزبير الملي )ِ(.

ّ .اؤلجلح بف عبد اه )ّ(.
ْ .إسماعيؿ بف أمية)ْ(.
ٓ .اابت ٍبف يع ىبيد اؤلىٍىن ً
م
وار ٌ

)ٓ(

ٔ .حميضة بف كيقاؿ بنت الشمردؿ)ٔ(.
ٕ .الحلـ ٍبف عتيبة

)ٕ(

ٖ .داكد بف علي بف عبد اه بف عباس)ٖ( . 
ٗ .سلمة بف لييؿ)ٗ(.
َُ .عامر الشعبي

)َُ(

ُُ .ىعبد اللو ٍبف عطام

)ُُ(

ُِ .عبد اه بف عيسى)ُِ(.
ُّ .عطام بف أبي رباح

)ُّ(

.

(ُ)

التاريخ اللبير ،البخارم ُ.ُِٖ/

(ِ)

تيذيب التيذيب ٗ.َُّ/

(ّ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ْ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ٓ)

تيذيب اللماؿ في أسمام الرجاؿ ِٓ.ِّٔ/

(ٔ)

تيذيب التيذيب (ٗ.)َُّ/

(ٕ)

تيذيب اللماؿ في أسمام الرجاؿ ِٓ.ِّٔ/

(ٖ)

تيذيب التيذيب ٗ.َُّ/

(ٗ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(َُ) تيذيب اللماؿ في أسمام الرجاؿ ِٓ.ِّٔ/
(ُُ) المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.
(ُِ) تيذيب التيذيب ٗ.َُّ/
(ُّ) المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

ػ َّ ػ

ُْ .عطية بف مرة )ُ(.
ُٓ .عمرك بف مرة

)ِ(

.

ُٔ .عيسى بف عبد الرحمف بف أبي ليلى

)ّ(

.

ُٕ .القاسـ بف أبي بزة (ْ).
ُٖ .اٍلقى ً
اسًـ ٍبف عبد الر ٍح ىم ًف ٍبف ىعبد الل ًو ٍبف مسعكد
(ٔ)
ُٗ .القاسـ بف الكليد اليمذاني

)ٓ(

.

َِ .محمد بف بياف التغلبي (ٕ).
ُِ .يم ىحمد ٍبف ىع ٍبد الرحمف ٍبف سعد ٍبف ز اررة اؤلىٍىن ً
م
وار ٌ
ِِ .يم ىحمد بف مقىاتؿ المرزكم(ٗ) .
ِّ .مزيدة بف جابر

(َُ)

.

ِْ .المنياؿ بف عمرك)ُُ(.
ِٓ .نافع مكلى بف عمر)ُِ(.
ِٔ .اليياـ بف بدر (ُّ).
ِٕ .يحيى بف عبيد البيراني

)ُْ(

(ُ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ِ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ّ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ْ)

الجرح كالتعديؿ ،ابف أبي حاتـ ٕ.ُِِ/

(ٓ)

تيذيب اللماؿ في أسمام الرجاؿ ِٓ.ِّٔ/

(ٔ)

الجرح كالتعديؿ ٕ.ُِّ/

(ٕ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ٖ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ٗ)

العلؿ كمعرفة الرجاؿ ،ائلماـ أحمد ِ.ُٓ/

(َُ) الجرح كالتعديؿ ٖ.ِّٗ/
(ُُ) تيذيب التيذيب ٗ.َُّ/
(ُِ) المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.
(ُّ) الجرح كالتعديؿ ٗ.َٖ/
(ُْ) المرجع السابؽ ٗ.ُُٕ/

ػ ُّ ػ

)ٖ(

.

ثانياً :أشير تالمذتو:
(ُ)

ُ .اؤلىىحكص ٍبف جكاب
ِ .حويف ابف نمير(ِ) .

.

ّ .حميد ٍبف عبد الرحمف الرؤاسي
ْ .از دة ابف قدامة(ْ) .
(ٓ)

ٓ .يس ٍف ىياف الاكرم
ٔ .سفياف ٍبف يع ىي ٍي ىنة(ٔ) .

(ّ)

.

.

ٕ .ىش ًريؾ ٍبف ىعبد اه
ٖ .شعبة ٍبف الحجاج(ٖ) .
(ٕ)

ٗ .عا ذ ٍبف حبيب

(ٗ)

.

.

(َُ)

َُ .ىعبد اه ٍبف داكد الخريبي
ُُ .عبد ً
كسى(ُُ) .
الملؾ ٍبف يج ىرٍيج ،ي
ى
كع ىبيد اه ٍبف يم ى
ى
ُِ .عقبة ٍبف خالد السلكني

(ُِ)

ُّ .علي ابف ىاشـ ٍبف البريد
ُْ .علي بف مسير

(ُْ)

.

.

(ُّ)

.

.

(ُ)

تيذيب اللماؿ في أسمام الرجاؿ ِٓ.ِّٔ/

(ِ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ّ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ْ)

تيذيب التيذيب ٗ.َِّ/

(ٓ)

تيذيب اللماؿ في أسمام الرجاؿ ِٓ.ِّٔ/

(ٔ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ٕ)

تيذيب التيذيب ٗ.َِّ/

(ٖ)

تيذيب اللماؿ في أسمام الرجاؿ ِٓ.ِّٔ/

(ٗ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(َُ) المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.
(ُُ) تيذيب التيذيب ٗ.َِّ/
(ُِ) المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.
(ُّ) المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.
(ُْ) المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

ػ ِّ ػ

ُٓ .عمار ٍبف رزيؽ

(ُ)

.

ُٔ .يع ىمر ٍبف ىع ٍبد الر ٍح ىم ًف اؤلبار
ًُٕ .ع ٍمراف ٍبف يم ىحمًد ٍبف عبد الرحمف بف أىىبي ليلى(ّ) .
ُٖ .ىع ٍمرك ٍبف أىىبي قيس الرازم(ْ) .
(ِ)

.

ً
ً
يسى بف عبد الرحمف ابف أىىبي ليلى
ُٗ .عيسى ٍبف المختار بف ىعبد اللو بف ع ى
(ٔ)

.

(ٕ)

.

َِ .عيسى ٍبف يكنس
ُِ .الفضؿ ٍبف دليف
ِِ .قيس ٍبف الربيع

(ٖ)

ِّ .يم ىحمد ٍبف ربيعة

(ٗ)

ِْ .كليع ٍبف الجراح

.
.

(َُ)

.

ِٓ .يحيى ٍبف ىزىل ًريا ٍبف أىىبي از دة

(ُُ)

(ُ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ِ)

تيذيب التيذيبٗ.َِّ/

(ّ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ْ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ٓ)

تيذيب اللماؿ في أسمام الرجاؿ ِٓ.ِّٔ/

(ٔ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ٕ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ٖ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ٗ)

تيذيب التيذيبٗ.َِّ/

.

(َُ) المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.
(ُُ) المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

ػ ّّ ػ

(ٓ)

.

المطمب الثالث :أخالقو ومنيجو في اإلجتياد
أوالً :أخالقو:
أجمػػع علمػػام المحػػدايف كالفقيػػام علػػى تزليػػة ابػػف أبػػي ليلػػى فػػي دينػػو كعقيدتػػو كأخةلقػػو ،فقػػد
أجمعكا على كوفو بالودؽ كاؤلمانة ،كالفقو كالديف ،كأنو إماـ مػف أ مػة العلػـ فػي اللكفػة ،كبل يعتبػر
فيو قكؿ اؤلقراف كتةلمذتيـ ،لما علـ مف أنو لـ يسلـ مف اللةلـ فػي أق ارنػو مػف أىػؿ العلػـ ك يػرىـ إبل
القليؿ ،للف لاف ييتى ىللـ فيو بينيـ مف جية سكم حفظو الذم عرؼ بو للارة اشتغالو بالقضام .
وىذه طائفة من أقوال أىل العمم فيو:
(ُ)

.

-

قاؿ از دة :لاف أفقو أىؿ الدنيا

-

قػاؿ بشػر بػػف الكليػد :سػػمعت أبػا يكسػػؼ يقػكؿ :مػا كلػػى القضػام أحػػد أفقػو فػػي ديػف اه ،كبل أقػ أر
للتاب اه ،كبل أقكؿ حقان باه ،كبل أعؼ عف ابلمكاؿ  -مف ابف أبي ليلى(ِ) .

-

قػػاؿ العجلػػي  :لػػاف فقيي ػان وػػاحب سػػنة وػػدكقا جػػا ز الحػػديث كلػػاف عالم ػان بػػالقرآف كلػػاف مػػف
(ّ)

أحسب الناس كلاف جميةلن نبيةلن
-

.

قػػاؿ حفػػص ابػػف يػػاث :مػػف جةللتػػو ق ػ أر الق ػرآف علػػى عش ػرة شػػيكخ ،كلػػاف مػػف أحسػػب النػػاس،
كأحسنيـ خطان كنقطان للمحوؼ ،كأجمليـ كأنبليـ

-

(ْ)

.

كلاف شيخو عطام بف أبي رباح ،يلرمو كيجلو ،قاؿ ابف أبي ليلى :دخلت علػى عطػام ،فجعػؿ
يسألنى ،فلأف أوحابو أنلركا عليو ذلؾ ،كقالكا :تسألو؟ قاؿ :كما تنلركف؟ ىك أعلـ مني(ٓ).

-

رمة
يقكؿ سفياف الاكرم :فقياؤنا ابف أبي ليلى ىك ٍابف ٍ
شب ى

(ُ)

تيذيب التيذيب ٗ.َِّ/

(ِ)

المرجع السابؽّ.ُْٔ/

(ّ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ْ)

الكافي بالكفيات ،الوفدم ّ.ُٖٓ/

(ٓ)

ميزاف ابلعتداؿ ،الذىبي ّ.ُٔٓ/

(ٔ)

العلؿ كمعرفة الرجاؿ ِ.ّْٔ/

ػ ّْ ػ

(ٔ)

.

-

اؿ قاضييا ابف أبي ليلى
س ؿ منوكر بف اٍل يم ٍعتى ًمر :مف أفقو أىؿ اٍل يلكفىة؟ قى ى

-

لاف أحمد يقكؿ :فقو ابف أبي ليلى أحب إًلى ٍي ىنا مف ىحًدياو
(ّ)

(ِ)

)ُ(

.

.

.

-

قاؿ ابف خزيمة :ليس بالحافظ كاف لاف فقييان عالمان

-

قػاؿ أبػك حػاتـ :محلػػو الوػدؽ ،لػاف سػػيم الحفػظ شػغؿ بالقضػام فسػػام حفظػو ،بل يػتيـ بشػػيم
مف اللذب ،إنما ينلر عليو لارة الخطأ ،يلتب حدياو كبل يحتج بو

(ْ)

.

-

ً
ىؿ ىعلىى ًلتى ً
البي ىنةى ٍاب يف أىبًي لىٍيلىى
قاؿ البخارم :ىكأىىك يؿ ىم ٍف ىسأى ى
اب القىاضي ى

-

قاؿ الساجي ":لاف سيم الحفػظ بل يتعمػد اللػذب"(ٔ) .كالسػبب فػي لػكف ابلمػاـ ضػعيؼ الحفػظ

(ٓ)

.

أنػػو لػػاف منشػػغةلن فػػي القضػػام لمػػا بػػيف ذلػػؾ أبػػي حػػاتـ عنػػدما قػػاؿ عنػػو" :شػػغؿ بالقضػػام فسػػام
حفظو"

(ٕ)

.

فالقػػارئ لمػػا يلحػػظ أف الػػذيف جرحػػكه فػػيمف سػػبؽ لػػانكا يتلطفػػكف فػػي جرحػػو ،حتػػى إف بعػػض
اؤلقكاؿ في جرحو لأنيا تعديؿ لو ،كىي لذلؾ لما تضمنتو مف ائلشارة إلى عدالتو كالتنبيو علييا.
ثانياً :منيجو في االجتياد:
ٔـ التمسك بظاىر القرآن:
بل شؾ أف المسلميف مجمعكف على أف لتاب اه مقطكع بابكتو مف حيث النقػؿ كالركايػة ،ك
على ىذا اؤلمر لـ يقػع الخػةلؼ بػيف أىػؿ العلػـ ،إنمػا كقػع العلػـ فػي دبللتػو علػى اؤلحلػاـ الفقييػة إذا
لانػػت اآليػػة أك الللمػػة تحتمػػؿ ألاػػر مػػف كجػػو ،كالعلمػػام فػػي ىػػذا ليػػـ منػػاىج مختلفػػة فمػػنيـ مػػف لػػاف
يأخػػذ بظػػاىر الػػنص ،كمػػنيـ مػػف يػػرل العػػدكؿ عػػف المعنػػى الظػػاىر إلػػى معنػػى آخػػر يحتملػػو الػػنص
(ُ)

المرجع السابؽ ِ.ّْٕ/

(ِ)

العلؿ كمعرفة الرجاؿ ُ.ُُْ/

(ّ)

تيذيب التيذيب ٗ.َّّ/

(ْ)

المرجع السابؽ ٗ.َِّ/

(ٓ)

ذلره ائلماـ البخارم في وحيحو في لتاب اؤلحلاـ ،باب الشيادة على الخط المختكـ ٗ.ٔٔ/

(ٔ)

تيذيب التيذيب ٗ.َّّ/

(ٕ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

ػ ّٓ ػ

بلعتبػػارات كقػ ار ف جعلتػػو بل يحلػػـ بالظػػاىر ،كلػاف ائلمػػاـ ابػػف أبػػي ليلػػى ممػػف يأخػذ بظػػاىر الػػنص،
كمف أمالة ذلػؾ مػا سػيأتي فػي مبحػث الػرىف فػي "مسػألة الػرىف علػى يػدم عػدؿ" حيػث أخػذ بظػاىر
قكلو تعالى تعالى[ :فسىََبٌُ ٍََقجٌُُظخ]

(ُ)

.

ٕـ العمل بالحديث دون التحقق من إسناده أو االعتبار لحال رواتو:
بقػػي العمػػؿ بحػػديث النبػػيفاشػػيان دكف الحاجػػة إلػػى التابػػت مػػف إسػػناده إلػػى أف ظيػػرت الفتنػػة،
كح ىلى ىذا
كبعد ظيكر الفتنة وار العلمام مف التابعيف كتابعييـ يطلبكف مف الركاة أسمام شيكخيـ ،ى
يسأىليكف ىعف ًٍ
اؤلمر ٍابف ًس ً
ائل ٍس ىناد ىفلىما ىكقعت اٍل ًفتٍىنة قىاليكا سمكا لنػا
يريف رحمو اه حيث قى ى
اؿ " :ىل يانكا ىبل ٍ
السنة فىيي ٍؤ ىخذ ىع ٍنييـ ىكًالىى أىؿ اٍلبدع فى ىػةل يي ٍؤ ىخػذ ىع ٍػنييـ"(ِ) ،يػر أف ىػذا المػنيج
رجاللـ فى ٍينظر إًلىى أىؿ ٌ
لػـ يلػػف منتشػ انر بػيف أىػػؿ العلػػـ عامػان جميػػع اؤلقطػػار ،كأىػػؿ اللكفػة ممػػف لػػـ يتحػركا التابػػت البػان فػػي

الحػػديث لػػذلؾ رمػكا بلاػرة التػػدليس فػػييـ بػػيف اؤلقػػاليـ(ّ) ،كلعػػؿ ىػػذا أحػػد أسػػباب تضػػعيؼ ركايػػة ابػػف
أبي ليلى بجانب سكم حفظو ،كقد لاف يأخذ بالحديث دكف التحرم فػي إسػناده ،لمػا لػاف يقبػؿ ركايػة
المستكر كالمبتدع مطلقان ،كلاف يحتج بالحديث المرسؿ كالمنقطع.
ٖـ التسامح في المسائل إذا اختمفت فييا اآلثار:
كىػػذا مػػا ذل ػره عنػػو ائلمػػاـ السرخسػػي حيػػث يقػػكؿ" :كل ػاف ابػػف أبػػي ليلػػى  -رحمػػو اه – يقػػكؿ:
يتخير ائلماـ في التسمية بيف الجير كالمخافتة كىذا مذىبو في لؿ ما اختلؼ فيو اؤلار"

(ْ)

.

ٗـ القياس:
كىػػك مػػنيج مطػػرد عنػػد جميػػع الفقيػػام فػػي تلػػؾ الفتػرة ،كلػػاف أشػػير مػػف عػػرؼ بػػو فقيػػام اللكفػػة،
كلذلؾ ف نيـ يعدكا مف أ مة مدرسة الرأم(ٓ) ،كالناظر في فقو ابف أبي ليلػى يجػد أف ألاػر اسػتعمابلتو
المنيجية في استنباط اؤلحلاـ الشرعية بالقياس ،كىذا ما ظير أيضان مف خةلؿ ىذه الدراسة .

(ُ)

سكرة البقرة ،آية ِّٖ.

(ِ)

النلت على مقدمة ابف الوةلح ،الزرلشي ُ.ْْٗ/

(ّ)

علكـ الحديث كموطلحو ،وبحي إبراىيـ الوالح ُ.ِٖٓ/

(ْ)

المبسكط ،السرخسي ُ.ُٕ/

(ٓ)

المدخؿ إلى دراسة المذاىب الفقيية ،على جمعة محمد عبد الكىاب صّْٓ.

ػ ّٔ ػ

-

كلاف يجكز القياس على ائلجماع لقياسو عدـ فسخ النلاح بجنكف المرأة أك الجػذاـ فييػا علػى
إجماع الفقيام أنو بل يفسخ بالعيب الوغير

(ُ)

.
(ِ)

.

-

كلذلؾ القياس على أوؿ ابت بالقياس لقياس المزارعة على المضاربة

-

كلذلؾ يجكز القياس على نص ابت على خةلؼ القياس ،لقياسو حلـ تملؾ الخكارج لما سلبكه
مف أمكاؿ المسلميف بالبغي على تملؾ اللفار لو ،كعليو أجاز شرامه منيـ(ّ) ،كذلؾ أف الخكارج
بل يضمنكف ما أتلفكه مف أمكاؿ المسلميف لأىؿ الحرب ،كالذم يسػكم بيػنيـ فػي الضػماف عليػو
أف يسػػكم بيػػنيـ فػػي الملليػػة ،كالقيػػاس أف مػػف وػػب مػػابلن كىػػك فػػي دار ائلسػػةلـ فلػػيس لػػو أف
يمللػػو ،كلػػذلؾ إف أتلفػػو فعليػػو الضػػماف ،فلػػاف التمليػػؾ كعػػدـ التضػػميف مقيس ػان علػػى نػػص ابػػت
علػػى خػػةلؼ القيػػاس ،كالػػنص ىػك اتفػػاؽ الوػػحابة علػػى عػػدـ الضػػماف فػػي زمػػف الفتنػػة كىػػك مػػا
ركم عف الزىرم نقلو عف الوحابة(ْ).
(ٓ)

على السارؽ في قطع اليد

(ٔ)

.

-

كلذلؾ يجكز إابات الحدكد بالقياس لقياس النباش

-

قياس الشبو ،لقياسو عدـ ضـ الذىب كالفضة إذا لـ يبلغ أحدىما النواب استقةلبلن النواب
(ٕ)

المقرر للزلاة قياسان على الماشية لاؤلبقار كالغنـ إذا لـ يبلغ أحدىما النواب استقةلبلن

.

٘ـ عدم االحتجاج بقول الصحابي:
لاف العمؿ في فقو ائلماـ ابف أبي ليلى مكافقان فيو قكؿ وحابي أك ألار في الب ما ذىب إليو ،للنو
ذميان(ٖ) .
أحيانان لاف ينفرد بقكؿ يخالؼ فيو الوحابة مااؿ ذلؾ ،أنو يرل أف المسلـ يي ٍقتى يؿ إذا قتؿ ٌ

(ُ)

ابلستذلار ،ابف عبد البر ٓ.ِِْ/

(ِ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى ،أبك يكسؼ صِْ.

(ّ)

المرجع السابؽ صِٖ.

(ْ)

تحفة الفقيام ،السمرقندم ّ.ُّْ/

(ٓ)

ىك الذم ينبش القبكر على المكتى ؤلخذ متاع الميت (العيف ،الفراىيدم.)ِٔٗ/ٔ ،

(ٔ)

أحلاـ القرآف ،الجواص ْ.ٖٔ/

(ٕ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صُِٖ.

(ٖ)

مكسكعة مسا ؿ الجميكر في الفقو ائلسةلمي ِ.َُٖ/

ػ ّٕ ػ

ٙـ األخذ بعمل أىل الكوفة:
حيث أفتي في بعض مسا ؿ المكاريث مستندان إلى ما ذىب إليو أىؿ اللكفة مورحان بذلؾ
كماالو :إف لاف ىناؾ رجةلف كراا ما ة دينار فشيد أحدىما أف على واحبو عشرة دنانير ،كأنلر
اآلخر قضى على الذم شيد خمسة ،قاؿ :محمد – يعني ابف أبي ليلي  : -بل نرفع شي ان مف ىذا
إلى أوحاب النبي ،كللف إلى فقيا نا دكف ذلؾ

(ُ)

.

ٚـ االستحسان:
كقد أخذ بابلستحساف في عدد مف المسا ؿ مااليا ما سيأتي في مبحث الكقؼ في "مسألة
الكاقؼ إذا اشترط في الكقؼ أف ينفؽ منو على نفسو" حيث قاؿ بوحتو ،كىك خةلؼ القياس إذ
القياس أف الكقؼ حبس اؤلوؿ كتمليؾ المنفعة على ما يكًقؼ عليو .
ٛـ مفيوم المخالفة:
كىك الحلـ على مسألة بدليؿ فيو حلـ على ما لاف على خةلفيا على سبيؿ العلس أك
ابلستانام ،كقور الحلـ على ما ذلر في الدليؿ ،كمف أمالتو :إذا أسلـ الرجؿ على يدل الرجؿ
ككابله كعاقده اـ مات كبل كارث لو ،ف ف ابف أبي ليلى بل يكراو شي ان(ِ) ،كقلنا ىنا أنو عمؿ بمفيكـ
المخالفة ؤلف النص عف النبي على أف الكبلم الذم يلكف سببان في الميراث لمف أعتؽ ،قاؿ:
(ًَإََّب اىٌَالءُ ىََِِ أعزقَ)

(ّ)

كىنا لـ يحوؿ العتؽ.

ٜـ المكروه عنده بمعنى الحرام:
إف المطرد عند الب المتقدميف مف أوحاب القركف الاةلاة إف لـ يلف عامتيـ ،أف ما يلكف
ملركىان فيك الحراـ ،ماالو تحريـ شرب ما نبذ في المزفت كالنقير ،كقد ذلر ىذا السرخسي بقكلو:
"لاف ابف أبي ليلى  -رحمو اه  -يلره النبيذ في المزفت كالنقير للنيي الكارد في الباب"

(ْ)

(ُ)

اؤلار ذلره عبد الرزاؽ الونعاني في مونفو َُ ،َِٗ/كلـ أقؼ على حلـ عليو فيما اطلعت عليو مف لتب التخريج.

(ِ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى ص ٖٖ.

(ّ)

الحديث اخرجو ائلماـ البخارم فى وحيحو ،لتاب الشركط ،باب الشركط في الكبلمّ.ُِٗ/

(ْ)

المبسكط َّ.ُٕٔ/

ػ ّٖ ػ

.

المطمب الرابع :وفاتو:
أجمع المؤرخػكف كعلمػام التػراجـ أنػو تػكفي  -رحمػو اه  -باللكفػة فػي سػنة ُْٖق ،فػي شػير
رمضاف منيا(ُ) ،كلاف على القضام  ،كلاف قد بلغ مف العمر اانتيف كسبعيف سنة.

(ُ)

تذلرة الحفاظ ،الذىبيُ.ُِٗ/

ػ ّٗ ػ

انفصم انثانً
فقو اإلٍبً اثِ أثِ ىْيَ
يف اىشسمخ ًاىسىِ ًاىشفعخ
ًفْو صالصخ ٍجبحش:
ادلبحث األًل :يسائم يف أحكاو انشزكت.
ادلبحث انثانً :يسائم يف أحكاو انزىن.
ادلبحث انثانث :يسائم يف أحكاو انشفعت.

ادلبحث األًل
ٍعبئو يف أحنبً اىشسمخ
ًفْو ٍطيجبُ:
ادلطهب األًل :تعزٌف انشزكت.
ادلطهب انثانً :يسائم يف أحكاو انشزكت.

المطمب األول :تعريف الشركة
الشركة لغة :ىي ابلختةلط أم خلط أحد الماليف باآلخر ،كقد ذلرت بيذا المعنى فػي قػكؿ اه
تعػػالىًََ [ :إَُّ م ـضِِريا ٍِ ـَِ اىليطــبءِ ى ََْجغِــِ َثَعع ـ ُيٌُ َعَيــَ َثَع ـطٍ] (ُ)كىػػي تلػػكف بػػيف اانػػيف فػػألار بحيػػث بل
يمتازكف عف بعضيـ(ِ).
الشركة اصطالحاً :أطلقت الشػرلة عنػد الفقيػام علػى العقػد الخػاص بيػا ،كاف لػـ يكجػد اخػتةلط
النويبيف ؤلف العقد سبب الخلط(ّ).
واختمفت عبارات الفقياء في تعريف الشركة اصطالحاً ،عمى النحو اآلتي:
-

فعرفيا الحنفية بقكليـ :ىي عبارة عف عقد بيف المتشارليف في رأس الماؿ كالربح
(ٓ)

(ْ)

-

كعرفيا الماللية بقكليـ :ىي إذف في التورؼ للشريليف مع أنفسيما

-

كعرفيا الشافعية بقكليـ :ىي ابكت الحؽ في شيم بلانيف فألار على جية الشيكع

-

كعرفيا الحنابلة بقكليـ  :ىي ابلجتماع في استحقاؽ أك تورؼ

(ٕ)

.

.
(ٔ) .

.

كالمتأمػػؿ فػػي التعػػاريؼ يلمػػح أف أسػػباب اخػػتةلؼ اوػػطةلحيـ فييػػا ىػػك مػػا لػػاف معتبػ انر فػػي التعريػػؼ
كاف لـ يلف لو أار في حقيقػة العقػد ،فقػد اعتبػر فييػا الحنفيػة الملليػة كعا ػد الػربح ،كالمالليػة اعتبػركا
فييا التورفات ،كالشافعية اعتبركا شمكؿ الحؽ لمػاؿ الشػرلة للػؿ كاحػد مػف الشػريليف ،مػا يلػكف بػو
إمضػ ػػام التو ػ ػرفات كىػ ػػك اجتمػ ػػاع إذف الشػ ػػرلام ،كالحنابلػ ػػة اعتبػ ػػركا ائلذف فػػػي التوػ ػػرؼ ،كأرل أف
الجميع جامكا بتعاريؼ وحيحة للشرلة بل مأخذ علييا .
(ُ)

سكرة ص ،آية ِْ.

(ِ)

النياية في ريب الحديث كاؤلار ،ابف اؤلاير ِ ، ،ُُْْ/لساف العرب ،ابف منظكر ٕ ،َُِ/طلبة الطلبة ،النسفي ُ.ٗٗ/

(ّ)

فتح القدير ،ابف اليماـ ٓ ،ِ/تبييف الحقا ؽ ،الزيلعي ّ.ُِّ/

(ْ)

تبييف الحقا ؽّ ،ِِّ/حاشية ابف عابديفْ.ِٗٗ/

(ٓ)

الشػػرح اللبيػػر مػػع حاشػػية الدسػػكقي ،الػػدردير ّ ،ّْٖ/بدايػػة المجتيػػد ،ابػػف رشػػد ْ ،ّٕ/كالم ػراد بػػالتعريؼ :أف يػػأذف لػػؿ كاحػػد مػػف
الشريليف لواحبو في أف يتورؼ في ماليما مع إبقام حؽ التورؼ للؿ منيما.

(ٔ)

مغني المحتاج ،الشربيني ِ ،ُُِ/حاشية قليكبي كعميرة ،القليكبي كعميرة ِ.ِّّ/

(ٕ)

المغني ،ابف قدامة ٓ ،ّ/مطالب أكلي النيى في شرح اية المنتيى ،الرحيبانى ّ.ْْٗ/

ػ ِْ ػ

كعند تتبعي ؤلقكاؿ ابف أبي ليلى في الشرلة لـ أعار ابل على اةلث مسا ؿ مف أحلاـ الشرلة،
كىي:
 حلـ الشرلة بالعركض . إذا اشترؾ الرجةلف مفاكضة ،كزاد ما يمللو أحدىما عف اآلخر . -إذا كرث أحد المتفاكضيف مابلن ،فيؿ يدخؿ في ماؿ الشرلة ،أـ ينفر بو الكارث منيما؟

ػ ّْ ػ

المطمب الثاني :مسائل في أحكام الشركة
ل1

المسألة األولى :حكم الشركة بالعروض

.

أوالً :صورة المسألة:
أف يػػأتي رجػػةلف يمتلػػؾ لػػؿ منيمػػا نكع ػان مػػف المعػػدات أك اؤلاػػاث فيتفقػػاف علػػى خلطيمػػا كأف
يلكف الربح فييما مقسكمان بينيما على ما يتفقاف عليو.
ثانياً :تحرير محل النزاع:
اتفػػؽ الفقيػػام علػػى ج ػكاز الشػػرلة إذا لانػػت مػػف وػػنؼ كاحػػد مػػف النقػػديف(ِ) ،كاختلف ػكا فػػي يرىمػػا،
فذىب ابف أبي ليلى إلى جكاز الشرلة بالعركض مطلقان(ّ) ،كيعتمد في القسمة قيمتيا عند العقد.
ككافقػػو فػػي ذلػػؾ المالليػػة(ْ) ،كالشػػافعية

(ٓ)

فػػي قػػكؿ لي ػـ أني ػـ أجازكىػػا فػػي ذكات اؤلماػػاؿ(ٔ)،

كالحنابلة في ركاية عف أحمد(ٕ).
كخالفو فيو الحنفية(ٖ) ،كالشػافعية فػي قػكؿ(ٗ) ،كالحنابلػة فػي ركايػة عػنيـ(َُ) ،كقػالكا إف العػركض
بل تجكز الشرلة بيا.

(ُ)

تعريؼ العركض لغة كاوطةلحان:

العػ ٍػرض مػػا لػػاف خػػةلؼ النقػػد مػػف المػػاؿ كالمتػػاع ،كمػػف أمالتيػػا الفػراش كالملبكسػػات كاؤلاػػاث كالمعػػدات كسػػا ر
العــروض لغــة :جمػػع ىعػ ٍػرض ،ك ى
اؤلمتعة( ،الوحاح تاج اللغة كوحاح العربية ،الجكىرم الفارابي ّ.)َُّٖ/
العروض اصطالحاً :العركض تطلؽ على ما أعػد للتجػارة ممػا عػدا النقػكد لالحيكانػات كالملػيةلت كالمكزكنػات كالعقػارات( ،لشػاؼ القنػاع عػف
متف ائلقناع ،البيكتى ِ.)ِّٗ/

(ِ)

ابلختيار لتعليؿ المختار ٓ ،ُٖ/بداية المجتيد ْ.ّٓ/

(ّ)

تبييف الحقا ؽ ّ ،ُّٔ/المغني ٓ.ُّ/

(ْ)

المدكنة ،ائلماـ مالؾ ّ ،َْٔ/المقدمات المميدات ،ابف رشد الجد ّ.ْٕ/

(ٓ)

الميذب ،الشيرازم ِ ،ُٓٔ/تلملة المجمكع شرح الميذب ،المطيعيُْ.ٔٓ/

(ٔ)

مف الاياب كالدكاب كنحكىا ،أنيس الفقيام في تعريفات اؤللفاظ المتداكلة بيف الفقيام ،القكنكم ُ.ُٖ/

(ٕ)

مسا ؿ ائلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو ،اللكسج ٔ ،َِٗٗ/المغنيٓ ،ُّ/المبدع في شرح المقنع ،ابف مفلح ْ.ُّٕ/

(ٖ)

المبسكط ُُ ،َُٔ/بدا ع الونا ع ،اللاساني ٔ.ٓٗ/

(ٗ)

الميذب ِ ،ُٕٓ/تلملة المجمكع شرح الميذب ُْ.ٔٓ/

(َُ) المغني ٓ ،ُّ/اللافي في فقو ائلماـ أحمد ،مكفؽ الديف ابف قدامة ِ.ُْٔ/

ػ ْْ ػ

ثالثاً :سبب الخالف:
اعتبػػار ابػػف أبػػي ليلػػى لقيمػػة العػػركض عنػػد العقػػد قياسػان علػػى تقػػدير قيمتيػػا عنػػد زلاتيػػا ،كعػػدـ
مكافقػػة المخػػالفيف لػػو علػػى ىػػذا القيػػاس ؤلف العػػركض تتفػػاكت قيمتيػػا قبػػؿ البيػػع كبعػػده ،كقػػالكا :إنػػو
يجتمع فييا الشرلة كالبيع(ُ) ،كلعلة الجيؿ في رأس الماؿ ؤلف تقكيـ رأس الماؿ قا ـ على الظف(ِ).
رابعاً :الدليل :
ييسػػتدؿ بلبػػف أبػػي ليلػػى كمػػف كافقػػو علػػى مػػاذىبكا إليػػو مػػف جػكاز الشػػرلة بػػالعركض باعتبػػار قيمتيػػا

عند العقد لما اعتبركىا عند تقدير نواب الزلاة فييا ،كلذلؾ اعتبارىـ لشرلة العقد(ّ) بشرلة الملؾ(ْ)(ٓ).
المسألة الثانية :إذا اشترك الرجالن مفاوضة(ٔ) ،وزاد ما يممكو أحدىما عن اآلخر .
أوالً :صورة المسألة:
أف يشترؾ الرجةلف مفاكضة ،كؤلحدىما ألؼ درىـ كلألخر ألار مف ذلؾ فما الحلـ؟
ثانياً :تحرير محل النزاع:

اختلؼ العلمام في أحلاـ شرلة المفاكضة ،منيا حلـ عػدـ تسػاكل رأس المػاؿ فػي القيمػة ،فيػرل
ابف أبي ليلى أنيا مفاكضة جا زة كأف الماؿ بينيما نوفاف(ٕ).

(ُ)

بداية المجتيد ْ.ّٓ/

(ِ)

المبسكط ُُ.َُٔ/

(ّ)

شرلة العقد ىي عبارة عف عقد بيف المتشارليف في اؤلوؿ كالربح ،مجمع اؤلنير في شرح ملتقى ابلبحر ،شيخي زاده ُ.ُْٕ/

(ْ)

شرلة الملؾ ىي أف يختص ااناف فواعدا بشيم كاحد ،أك ما ىك في حلمو ،المكسكعة الفقيية اللكيتيةِٔ.َِ/

(ٓ)

المبسكط ُُ ،َُٔ/الميذب ِ ،ُٕٓ/اللافي في فقو ائلماـ أحمد ِ.ُْٔ/

(ٔ)

تعريؼ المفاكضة لغة كاوطةلحان:

المفاوضة لغـة :المسػاكاة كالمشػارلة ،كالمخالطػة ،كالفكضػة :كىػي مفاعلػة مػف التفػكيض ،لػأف لػؿ كاحػد منيمػا رد مػا عنػده إلػى وػاحبو ،كتفػاكض الشػريلاف
ػديث أخ ػ يذكا فيػػو أراد محاداػػة العلمػػام كمػػذالرتيـ فػػي العلػػـ( .الوػػحاح تػػاج اللغػػة كوػػحاح العربيػػة،
فاكض ػكا الحػ ى
فػػي المػػاؿ إذا اشػػترلا فيػػو أجمػػع ،كتى ي
ّ ،َُٗٗ/المحلػػـ كالمحػػيط اؤلعظػػـ ،ابػػف سػػيده ،ِِٓ/ٖ ،أسػػاس البةل ػػة ،الزمخشػػرم ،َْ/ِ ،الفػػا ؽ فػػي ريػػب الحػػديث ،الزمخشػػرمّ،ُْٖ/

النياية في ريب الحديث كاؤلار ّ ،ْٕٗ/أنيس الفقيام في تعريفات اؤللفاظ المتداكلة بيف الفقيام ،صٗٔ).
المفاوضة اصطالحاً :ىي شرلة متساكييف ،مابلن كتورفان كدينان( .التعريفات ،الجرجاني صِِّ ،اللليات ،اللفكم صّٕٓ).

(ٕ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صّٗ.

ػ ْٓ ػ

ككافقو الماللية

(ُ)

.

كخالفو الحنفية

(ِ)

كالحنابلة(ّ) ،فقالكا :ىي عناف عاـ.

كذىب الشافعية إلى بطةلف شرلة المفاكضة

(ْ)

.

ثالثاً :سبب الخالف:
عػػدـ اشػػتراط المسػػاكاة بػػيف مػػاؿ الش ػريليف فػػي المفاكضػػة عنػػد القػػا ليف بوػػحتيا  ،بينمػػا اشػػترط
الحنفية ذلؾ(ٓ).
رابعاً :الدليل :
ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو لما ذىبكا إليو مف أف شرلة المفاكضة بل يشػترط فييػا التسػاكم

فػػي رأس المػػاؿ كذلػػؾ تشػػبييان بشػػرلة العنػػاف(ٔ) ،كيسػػتدؿ ليػػـ لػػذلؾ بأنػػو بل ػػرر فييػػا ،ؤلنيمػػا إنمػػا
أخرجا الماليف اـ كلؿ لؿ كاحد منيما واحبو على التورؼ فيو على ائلطةلؽ(ٕ).

المسألة الثالثة :إذا ورث أحد المتفاوضين ماالً ،فيل يدخل في مال الشركة ،أم ينفرد بو الوارث
منيما؟
أوالً :صورة المسألة:
تشػارؾ رجػػةلف مفاكضػػة فػػي جميػػع المػػاؿ ،فػػكرث أحػدىما مػػابلن يػػر مػػا اتفقػػا علػػى الشػرالة فيػػو،
فما حلمو؟

(ُ)

المدكنة ّ ،ُٔٓ/النكادر كالزيادات على ما في المدكنة مف يرىا مف اؤلميات ،ابف أبي زيد القيركانيٗ.َّْ/

(ِ)

المبسكط َّ ،ُٓٔ/بدا ع الونا ع ٔ.ٖٓ/

(ّ)

مسا ؿ ائلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو ٔ ،َّْٓ/أخور المختورات ،ابف بلباف صُْٖ.

(ْ)

اؤلـ ،الشافعيّ ،َِٔ/مختور المزني ٖ ،َِٕ/ائلقناع ،الماكردم ،صَُٖ.

(ٓ)

النكادر كالزيادات على ما في المدكنة مف يرىا مف اؤلميات ٗ ،َّْ/مسا ؿ ائلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيؤ.َّْٓ/

(ٔ)

بداية المجتيد ْ.ّٕ/

(ٕ)

المقدمات المميدات ّ.ّٔ/

ػ ْٔ ػ

ثانياً :تحرير محل النزاع:
اختلػػؼ العلمػػام فػػي حلػػـ المػػاؿ المػػكركث ؤلحػػد الش ػريليف بالمفاكضػػة ،فيػػرل ابػػف أبػػي ليلػػى أف
يلكف بيف الشريليف نوفيف

(ُ)

كخالفو في ذلؾ الحنفية

(ِ)

.
كالماللية

(ّ)

كالحنابلة(ْ) ،كقالكا :أنو خاص بالشػريؾ الػكارث فقػط ،كبل

يدخؿ في الشرلة ،كقد تقدـ رأم الشافعية في شرلة المفاكضة في المسألة الاانية .
ثالثاً :سبب الخالف:
عػدـ اشػػتراط ابػػف أبػػي ليلػػى التسػػاكم فػي شػػرلة المفاكضػػة ،كاشػػترطيا المخػػالفكف سػػكل المالليػػة،
كقد تقدـ رأييـ في التساكم في المسألة الاانية .
رابعاً :الدليل :
ييسػػتدؿ بلبػػف أبػػي ليلػػى علػػى مػػا ذىػػب إليػػو بػػالبرامة اؤلوػػلية :فاؤلوػػؿ الجػكاز ،حتػػى يقػػكـ دليػػؿ

على المنع كبل دليؿ(ٓ) ،كلذلؾ ببقام المسألة علػى أوػليا عنػده مػف أف التفػاكض تفػكيض فػي جميػع
الماؿ ،فأدخؿ فيو الماؿ المكركث.

(ُ)

المبسكط ُُ.ُٖٗ/

(ِ)

المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة ،تبييف الحقا ؽ ّ.ُّٔ/

(ّ)

المدكنة ّ ،ُٔٔ/التيذيب في اختوار المدكنة ،البراذعي ّ ،ّٓٔ/شرح مختور خليؿ ،الخرشي ٔ.ْٕ/

(ْ)

مسا ؿ ائلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو ٔ ،ِّْٕ/المغني ٓ.ِِ/

(ٓ)

المكسكعة الفقيية اللكيتيةِٔ.ّٓ/

ػ ْٕ ػ

ادلبحث انثانً
ٍعبئو يف أحنبً اىسىِ
ًفْو ٍطيجبُ:
ادلطهب األًل :تعزٌف انزىن.
ادلطهب انثانً :يسائم يف أحكاو انزىن.

المطمب األول :تعريف الرىن
الرىن لغـة :الابػكت كالػدكاـ ،يقػاؿ :نعمػة راىنػة أم :اابتػة دا مػة  ،كمػام ارىػف أم :ارلػد كدا ػـ،
(ُ)

كىك بمعنى بمعنى الحبس أيضان

 .كمنو قكؿ اه[ :مو اٍساٍ ثَِب معَتَ زَىِِْ] (ِ) كمػا جػام

ظٌُه اىيوِ ِ ًَ دِزعُوُ ٍََسىٌُّخ ِعِندَ َّيٌُُدٍُِّ ،ثضالَصِنيَ صََبعب ٍِِِ شَعِريٍ
عف النبي :لر ٌُُفَِ زَ ُ

(ّ)

.

الرىن اصطالحاً :لقد كردت تعريفات الفقيام حكؿ الرىف بألفاظ مختلفة للنيا متفقػة فػي معناىػا

كىي على النحك التالي:

فقػػدعرؼ الحنفيػػة الػػرىف بقػػكليـ(ْ) :ىػػك حػػبس شػػيم بحػػؽ يملػػف اسػػتيفاؤه منػػو لالػػديف كينعقػػد
ب يجاب كقبكؿ كيتـ بالقبض.
كعرفو الماللية بقكليـ(ٓ) :ىك ماؿ قبض تكاقان بو في ديف.
كعرفو الشافعية بقكليـ (ٔ):ىك جعؿ عيف مالية كايقة بديف يستكفى منيا عند تعذر كفا و.
كعرفو الحنابلة بقكليـ(ٕ):ىكجعؿ عيف مالية كايقة بديف يستكفى منيا عند تعذر استيفا و ممف ىك عليو.
كمف خػةلؿ مػاعرض مػف تعريفػات الفقيػام للػرىف تبػيف لػي أنيػا تػدكر حػكؿ معنػى كاحػد يملػف
إجمالو بأف الرىف ىك جعؿ عيف مالية محبكسة بديف يستكفى منيا أك مف امنيا إذا تعذر الكفام.
كعند تتبعي ؤلقكاؿ ابف أبي ليلى في الرىف لـ أعار ابل على خمس مسا ؿ مف أحلاـ الرىف ،كىي:
 -مسألة رىف المشاع

 مسألة الرىف على يدم عدؿ -تورؼ الراىف بالرىف

ؽ منيا شقص
استي ًح ٌ
 إذا رىف الرجؿ الرجؿ دا انر ،اـ ٍ ىةلؾ الرىف عند المرتيف(ُ)

تاج العركس ،الزبيدم ّٓ ،ُِِ/المعجـ الكسيط ،مجمع اللغة العربية ُ.ّٕٖ/

(ِ)

سكرة الطكر ،آية ُِ.

(ّ)

الحديث أخرجو ائلماـ البخارم ،لتاب الجياد كالسير ،باب ما قيؿ في درع النبي ،كالقميص في الحرب ْ.ُْ/

(ْ)

مجمع اؤلنير ُ.ِٔٗ/

(ٓ)

شرح مختور خليؿ للخرشيٓ.ِّٔ/

(ٔ)

ائلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ،الخطيب الشربيني ِ.ِٕٗ/

(ٕ)

المبدع في شرح المقنعْ.َِِ/

ػ ْٗ ػ

المطمب الثاني :مسائل في أحكام الرىن
المسألة األولى :مسألة رىن المشاعلٔ :
أوالً :صورة المسألة:
أف يتشارؾ ااناف فألار في ماؿ معيف للػؿ كاحػد منيمػا نوػيب فػي جميػع أجػزام مػاؿ الشػرلة،
بحيث بل يستقؿ لؿ كاحد بمللية جزم منيا عف بقية الشرلام ،فيؿ يجكز لكاحػد مػنيـ أف يػرىف شػي ان
مف الشرلة في ديف عليو؟
ثانياً :تحرير محل النزاع:
اتفػػؽ الفقيػػام علػػى أنػػو يجػػكز الػػرىف فػػي لػػؿ متمػػكؿ يملػػف اسػػتيفام الػػديف منػػو(ِ) ،كاختلف ػكا فػػي
جكاز رىف المشاع ،حيث ذىب ائلماـ ابف أبي ليلى إلى القكؿ بجكاز رىف المشاع
ككافقو في ذلؾ الماللية

(ْ)

كالشافعية

(ٓ)

(ّ)

.

كالحنابلة(ٔ) ،فقالكا :لؿ ماجاز بيعو جاز رىنو كلػك لػاف

مشاعان .
كخالفيـ فػي ذلػؾ الحنفيػة(ٕ) ،فقػالكا :بل يجػكز رىػف المشػاع فيمػا يقسػـ ،كمػا بل يقسػـ مػف جميػع
أوناؼ ما يرىف عندنا .
ثالثاً :سبب الخالف:
اخػػتةلفيـ فػػي مقوػػكد الػػرىف ،فقػػاؿ ابػػف أبػػي ليلػػى كمػػف كافقػػو:إف المقوػػكد ىػػك اسػػتيفام الػػديف،
كقاؿ المخالفكف:إف المقوكد ىك حبس المرىكف إلى أف يتـ الكفام بالديف

(ٖ)

.

(ُ)
(ِ)

المشاع :ىك أف تلكف بقعة مملكلة للشرلام ،لؿ كاحد يملؾ جزمان منيا ،شرح عمدة اؤلحلاـ بلبف جبريف ِٓ.ٖ/

اختةلؼ اؤل مة العلمام ،الشيباني ُ.ُْٓ/

(ّ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صّٓ ،المغني ْ.ِّٓ/

(ْ)

المدكنة ْ ،ُِّ/منح الجليؿ شرح مختور خليؿ ،عليش ٓ.ِْْ/

(ٓ)

اؤلـ ّ ،ُْٗ/تلملة المجمكع شرح الميذب ُّ.ُٖٗ/

(ٔ)

عمدة الفقو ،مكفؽ الديف ابف قدامة صٖٓ ،أخور المختورات صُْٕ ،لشؼ المخدرات ،البعلي الخلكتيُ.ُْٖ/

(ٕ)

المبسكطُِ ،ٔٗ/اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صّٓ.

(ٖ)

المغني ْ.ِّٓ/

ػ َٓ ػ

اربعاً :الدليل:
ييسػػتدؿ بلبػػف أبػػي ليلػػى كمػػف كافقػػو بػػالقكؿ " :لػػؿ عػػيف جػػاز بيعيػػا جػػاز رىنيػػا ؤلف مقوػػكد الػػرىف
ابلستيااؽ بالديف للتكوؿ إلى اسػتيفا و مػف امػف الػرىف إف تعػذر اسػتيفاؤه مػف ذمػة الػراىف ،كىػذا يتحقػؽ فػي
لػؿ عػػيف جػاز بيعيػػا ،كؤلف مػا لػػاف محػةلن للبيػػع لػػاف محػةلن لحلمػػة الػرىف ،كمحػػؿ الشػيم محػػؿ حلمتػػو ،إبل
أف يمنع مانع مف ابكتو ،أك يفكت شرط ،فينتفي الحلـ بلنتفا و ،فيوح رىف المشاع لذلؾ"(ُ) .
المسألة الثانية :مسألة الرىن عمى يدي عدل

لٕ

:

أوالً :صورة المسألة:
أف يتفػػؽ الػػدا ف كالمػػديف علػػى رىػػف تلػػكف عنػػد رجػػؿ عػػدؿ ياقػػاف بػػو إلػػى أف يػػأتي أجػػؿ الػػديف،
بحيث يلكف العدؿ كليةلن للمرتيف فيلكف قبضو قبض للمرتيف .
ثانياً :تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقيام على أف قبض الػرىف شػرط فػي الػرىف(ّ) ،كاختلفػكا فػي لػكف الػرىف علػى يػد عػدؿ،
فذىب ابف أبي ليلى إلى أنو ليس بػرىف(ْ) ،ؤلنػو لػـ يلػف فػي يػد المػرتيف ،كانمػا لػاف مكضػكعان علػى
يدم يره .
كخالفو في ذلؾ الحنفية(ٓ)كالماللية(ٔ)كالشافعية

(ٕ)

كالحنابلة

(ٖ)

.

(ُ)

المدكنة ْ ،ُِّ/المغني ْ ،ِْٓ/نياية المحتاج إلى شرح المنياجْ.ِّٖ/

(ِ)

كىناؾ مسألة أخػرل ىػي تبػع ليػذه المسػألة قػد خػالؼ فييػا ابػف أبػي ليلػى أبػا حنيفػة ،كىػي أف يكضػع الػرىف علػى يػدم عػدؿ كقػد يسػلط

علػػى بيعػػو عنػػد محػػؿ اؤلجػػؿ ،للػػف لػػـ أذلرىػػا باعتبػػار رأم ابػػف أبػػي ليلػػى فػػي ىػػذه المسػػألة أعػػةله ،كذلػػؾ ؤلنػػو إنمػػا قػػاؿ عقػػب ىػػذه

المسألة ،أف رأيو فييا في قياس قكؿ أبي حنيفة (اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صْٓ).
(ّ)

بداية المجتيدْ.ٕٓ/

(ْ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صّٓ ،اؤلـٕ ،ُِّ/المغنيْ.ِّٔ/

(ٓ)

المبسكط ُٗ ،ٕٖ/بدا ع الونا ع ٔ ،ُّٓ/البحر ال ار ؽ شرح لنز الدقا ؽ ،ابف نجيـ ٖ.ُِٗ/

(ٔ)

المدكنة ْ ،ُِّ/البياف كالتحويؿ ،ابف رشد الجد ُُ.ّٓ/

(ٕ)

مختور المزني ٖ ،ُٗٔ/ائلقناع الماكردم ،صَُِ.

(ٖ)

مسا ؿ ائلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو ٔ ،َّّٕ/الشرح اللبير ،ابف قدامةْ.ُْٗ/

ػ ُٓ ػ

ثالثاً :سبب الخالف:

ع ػػدـ اعتب ػػار اب ػػف أب ػػي ليل ػػى لعم ػػكـ المعن ػػى ،كاعتب ػػر التعب ػػد بالتمس ػػؾ بظ ػػاىر ال ػػنص ،كاعتب ػػر

المخالفكف عمكـ معنى القبض(ُ).

رابعاً :الدليل:

ييستدؿ بلبف أبي ليلى بقكؿ اه تبارؾ كتعالى[ :فس َىَبٌُ ٍََق ُجٌُظخ]

لٕ

.

وجو الداللة:

أف اه جعؿ التكاؽ بالرىف عكضان عف التكاؽ باللتاب للديف ،كنا بان عنو فػي ضػماف الحػؽ،

كبل يلكف لذلؾ إبل أذا لاف في يد المرتيف(ّ).
المسألة الثالثة :تصرف المرتين بالرىن:
أوالً :صورة المسألة:

أف يلػػكف الػػرىف قػػابةلن لةلنتفػػاع بػػو لػػأف يلػػكف بيت ػان مػػاةلن فيػػؿ يجػػكز للم ػرتيف أف ي ػؤاجره أك

يعيره؟ .

ثانياً :تحرير محل النزاع:
اتفقػ ػكا

(ْ)

عل ػػى أف ال ػػرىف محب ػػكس بال ػػديف حت ػػى يس ػػتكفيو ال ػػدا ف ،كاختلفػ ػكا ف ػػي حل ػػـ تو ػػرؼ

الم ػرتيف بػػالرىف ،فيػػرل ابػػف أبػػي ليلػػى أف لػػو إجارتػػو كاعارتػػو مػػدة بل يتػػأخر انقضػػاؤىا عػػف حلػػكؿ

الديف(ٓ).

(ٔ)

ككافقو فيو الماللية

كالشافعية

كخالفيـ في ذلؾ الحنفية

(ٗ)

(ٕ)

(ٖ)

كالحنابلة

.

.

(ُ)

الجامعإلحلاـ القرآف ،القرطبي ّ.َُْ/

(ِ)

سكرة البقرة ،آية ِّٖ

(ّ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالوفحة.

(ْ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صْٓ ،اؤلـ ٕ ،ُِْ/المغني ْ.ِّٗ/

(ٓ)

المراجع السابقة.

(ٔ)

المدكنة ْ ،ُْٗ/الذخيرةٖ.ُِٔ/

(ٕ)

اؤلـ ٕ ،ُِْ/مختور المزني ٖ.ُِٗ/

(ٖ)

المغني ْ ،ِّٗ/الشرح اللبير ،ابف قدامة ْ.ّٕٗ/

(ٗ)

ملتقى اؤلبحر ،إبراىيـ الحلبي صِّٕ ،مجمع اؤلنير ِ ،ٖٕٓ/حاشية ابف عابديف.ُِٓ/ٔ،

ػ ِٓ ػ

ثالثاً :سبب الخالف:
يرل ابف أبي ليلى كمف كافقو أف سلنى الدار كابلنتفاع بالشيم ليس جػزمان مػف الشػيم ،كيػركف
أف قيمػة ائلجػارة تسػقط مػف الػديف إف أخػذىا المػرتيف ،كيػرل المخػالفكف أف الػرىف ينتقػؿ للعاريػة بػػدبلن
مف ابلرتياف

(ُ)

.

رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو بأف الرىف بل يخرج مف كبليػة المػرت ًيف بيػذه التوػرفات إذ ىػك

الذم يباشرىا ،فيده عليو باقية

(ِ)

.

ق منيا شقص
استُ ِح ّ
المسألة الرابعة :إذا رىن الرجل الرجل دا ارً ،ثم ْ

لٖ

.

أوالً :صورة المسألة:

أف يلكف للراىف دا انر لو فييا شريؾ ،كلـ ييعلـ ذلؾ إبل بعد الرىف .
ثانياً :تحرير محل النزاع:
لػػـ يختلػػؼ العلمػػام علػػى ج ػكاز رىػػف المػػاؿ المعلػػكـ المحػػدد الػػذم لػػيس في ػو شػػرلة علػػى سػػبيؿ
الشيكع(ْ) ،كاختلفكا في رىف ما تبيف أنو شرلة على جية الشيكع لـ يلف ذلؾ معلكمان إبل بعػد الػرىف،
لأف يلكف الرىف دا انر لشريليف فيرىنيا أحدىما اـ يتبيف أف فييا نوػيبان لألخػر ،فقػاؿ ابػف أبػي ليلػى:
ما بقي مف الدار فيك رىف بالحؽ

(ٓ)

.

ككافقو في قكلو الماللية(ٔ)كالشافعية(ٕ).
(ُ)

حاشية ابف عابديف ،ُِٓ/ٔ ،الذخيرة ٖ ،ُِٔ/اؤلـ ٕ ،ُِْ/المغني ْ.ِّٗ/

(ِ)

الشرح اللبير ،ابف قدامة ْ.ّٕٗ/

(ّ)

الش ٍقص :نويب الشريؾ المعلكـ مف حيث القيمة ير المفركز (تيذيب اللغة ،اؤلزىرم ٖ ،ِْٓ/تاج العركسُٖ ،ُٓ/لساف العرب ٕ.)ْٖ/

(ْ)

الجػكىرة النيػرة علػى مختوػر القػدكرم ،الزبيػدم ُ ،ِّٔ/النػكادر كالزيػادات علػى مػا فػي المدكنػة مػف يرىػا مػف اؤلميػػات َُ،ِِْ/
البياف في مذىب ائلماـ الشافعي ،العمراني ٔ ،ِّ/المغني ْ.َّٓ ،ِْٓ/

(ٓ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صْٓ ،اؤلـ ٕ.ُِّ/

(ٔ)

النكادر كالزيادات على ما في المدكنة مف يرىا مف اؤلميات َُ ،ِِْ/الشامؿ في فقو ائلماـ مالؾ ،الدمياطي ُ.ّٕٔ/

(ٕ)

اؤلـ ٕ ،ُِّ/البياف في مذىب ائلماـ الشافعئ.ِّ/

ػ ّٓ ػ

كخالفيـ فيو الحنفية(ُ) ،فقالكا :الرىف باطؿ بل يجكز .
كلـ أجد فيما اطلعت عليو مف لتب الحنابلة(ِ)قكبلن ليـ في المسألة .
ثالثاً :سبب الخالف:
يرل ابف أبي ليلى كمف كافقو أف ماؿ ىذه الوكرة يوح فييا البيع ،كقد سبؽ أف ذلػرت قػكليـ بػأف مػا
يوح بيعو يوح رىنو ،كيرل الحنفية أف المشاع نويب ير مقسكـ فةل يوح أف يلكف رىنان(ّ) .
رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبػف أبػي ليلػى كمػف كافقػو بػأف القػبض فػي الػرىف لػالقبض فػي البيػع كىػك شػرط الػرىف،

كقد تحقؽ فيك رىف وحيح

(ْ)

.

المسألة الخامسة :ىالك الرىن عند المرتين .
أوالً :صورة المسألة:
أف يرىف المديف عند الدا ف مابلن فيتلؼ عنده سكام ألاف الماؿ نقدان أـ عينان ،فيؿ يضمف
المرتيف الرىف؟
ثانياً :تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقيام على كجكب قبض الرىف

(ٓ)

كللنيـ اختلفكا في يد المرتيف على الرىف ،ىؿ ىي
(ٔ)

يد ضماف أك يد أمانة؟ فذىب ابف أبي ليلى إلى القكؿ بأف يد المرتيف يد ضماف لذا يضمف
ككافقو في ذلؾ الحنفية(ٕ) ،كالماللية إذا لاف الرىف مما يخفى ىةللو(ٖ).

(ُ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صْٓ ،الجكىرة النيرة على مختور القدكرم ،الزبيدم ُ.ِّٔ/

(ِ)

المغني ْ ،َّٓ ،ِْٓ/الشرح اللبير ،ابف قدامة ْ ،ّٕٗ/اللافي في فقو ائلماـ أحمد ِْٕ/ك يرىا.

(ّ)

الجكىرة النيرة على مختور القدكرم ُ ،ِّٔ/الشامؿ في فقو ائلماـ مالؾ ُ.ّٕٔ/

(ْ)

اؤلـ ٕ.ُِّ/

(ٓ)

الجامعإلحلاـ القرآف ّ.َُْ/

(ٔ)

ابلستذلار ٕ.ُّْ/

(ٕ)

المبسكط ُِ ،ْٕ/بدا ع الونا ع ٔ.ُّٗ/

(ٖ)

الرُّعيني ٓ.ِٗ/
التيذيب في اختوار المدكنة ْ ،ُٓ/مكاىب الجليؿ في شرح مختور خليؿ ،الحطاب ُّ

ػ ْٓ ػ

.

كخالفيـ في ذلؾ الشافعية

(ُ)

كالحنابلة(ِ) ،فقالكا :يد المرتيف يد أمانة فةل يضمف .

ثالثاً :سبب الخالف:
يػػرل ابػػف أبػػي ليلػػى كمػػف كافقػػو أف يػػد الم ػرتيف يػػد ضػػماف ،بينمػػا يػػرل المخػػالفكف أف يػػده يػػد
أمانة(ّ).
رابعاً الدليل :
ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقػو بحػديث أف رجػةلن رىػف فرسػان فنفػؽ فػي يػده ،فقػاؿ رسػكؿ اه

للمرتيف:لذىت حقل (ْ) ،كحديث( :اىسََّّىُِ ثَََب فِِْوِ)

(ٓ)

.

وجو الداللة:
أف إىدار النبي لحؽ المػرتيف بيػةلؾ الػرىف ظػاىر الدبللػة علػى أف المػرتيف ضػامف(ٔ) ،ؤلنػو
بنص الحديايف يلكف بحبسو للػرىف قػد اسػتكفى حقػو بيةللػو ،كتلػكف يػده يػد أمانػة إف لػاف فػي قيمػة
الرىف ما يزيد على الديف ،كلو استيفام ما زاد لو مػف الػديف إذا لػاف دينػو ألبػر مػف قيمػة الػرىف ،كاف
لـ يعرؼ تفاضؿ فيك بالديف فقط

(ٕ)

.

(ُ)

اؤلـ ّ ،ُُٗ/البياف في مذىب ائلماـ الشافعي ٔ.َُُ/

(ِ)

مسا ؿ ائلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو ٔ ،َِّّ/الشرح الممتع على زاد المستقنع ،ابف عايميف ٗ.ُْٖ/

(ّ)

الجامعإلحلاـ القرآف ّ.َُْ/

(ْ)

الحػػديث أخرجػػو ائلمػػاـ أبػػك داكد فػػي الم ارسػػيؿ ،بػػاب مػػا جػػام فػػي الػػرىف ،صُِٕ ،كائلمػػاـ الطحػػاكم فػػي شػػرح معػػاني اآلاػػار ،لتػػاب
الػ ػػرىف ،بػ ػػاب الػ ػػرىف ييلػ ػػؾ فػ ػػي يػ ػػد الم ػ ػرتيف ليػ ػػؼ حلمػ ػػو؟ ْ ،َُِ/ضػ ػػعفو عبػ ػػد الحػ ػػؽ كابػ ػػف القطػ ػػاف فػ ػػي البنايػ ػػة شػ ػػرح اليدايػ ػػة،
العينيُِ.ِْٕ/

(ٓ)

الحػػديث أخرجػػو ائلمػػاـ الػػدارقطني فػػي سػػننو ،لتػػاب البيػػكع ّ ،ّْٕ/كحلػػـ بكضػػعو ،ؤلف فػػي سػػنده اسػػماعيؿ بػػف أميػػة كىػػك يضػػع
الحديث.

(ٔ)

البناية شرح اليداية ُِ.ِْٕ/

(ٕ)

مجمع اؤلنير ِ.ٖٓٔ/

ػ ٓٓ ػ

ادلبحث انثانث
ٍعبئو يف أحنبً اىشفعخ
ًفْو ٍطيجبُ:
ادلطهب األًل :تعزٌف انشفعت.
ادلطهب انثانً :يسائم يف أحكاو انشفعت.

المطمب األول :تعريف الشفعة

الشفعة لغة :الشفعة مشتقة مف الشفع ؤلف فييا أخذان كضمان لحوة أخرل شفعتو

(ُ)

.

الشفعة اصطالحاً:
فعرفيا الحنفية بقكليـ :ىي :تملؾ المنفعة بما قاـ على المشترم بالشرلة ،أك الجكار(ِ).
كعرفيا الماللية بقكليـ :ىي :استحقاؽ شريؾ أىىخذ مبيع شريلو بامنو(ّ).
كعرفيػػا الشػػافعية بقػػكليـ :ىػػي :حػػؽ تملػػؾ قيػػرم ابػػت للش ػريؾ القػػديـ علػػى الحػػادث فيمػػا ملػػؾ

بعكض بما ملؾ بو لدفع الضرر(ْ).

كعرفيا الحنابلة بقكليـ :كىي استحقاؽ انتزاع ائلنساف حوة شريلو مف مشترييا بماؿ امنيا(ٓ).
مػػف خػػةلؿ مػػا عػػرض مػػف تعريفػػات الفقيػػام للشػػفعة كجػػدت أف عبػػارتيـ اتفقػػت فػػي تعريفيػػا مػػع

اختةلؼ بينيـ فػي بعػض اؤللفػاظ ،إبل أف الحنفيػة زادكا فػي التعريػؼ قػكليـ (أك الجػكار) كذلػؾ تمشػيان
مع مذىبيـ القا ؿ باستحقاؽ الجار للشفعة.

كعند تتبعي ؤلقكاؿ ابف أبي ليلى في الشفعة لـ أعار ابل على عشر مسا ؿ مف أحلاـ الشفعة ،كىي:
 مف شركط الشفعة أف يلكف الشقص منتقةلن بعكض . -مف لـ يطالب بالشفعة في كقت علمو بالبيع .

 إذا أظير المشترم أف الامف ألار مما كقع العقد بو . -حؽ الشريؾ الوغير بالشفعة .

 -الشقص المشفكع إذا تعدد فيو الشفعام.

 على مف تلكف العيدة في المشفكع ،على البا ع أـ على المشترم؟ بنام المشترم ك رسو في الشقص المشفكع على كجو مباح . -ميراث حؽ الشفعة .

 استحقاؽ الشفعة لغير المسلـ . كجكب الشفعة للشريؾ القاسـ .(ُ)

تاج العركس ُِ ،ِّٖ/المعجـ الكسيط ُ ،ْٖٕ/معجـ لغة الفقيام ،قلعجي صِْٔ.

(ِ)

البناية شرح اليداية ُُ.ِْٕ/

(ّ)

الفكالو الدكاني ،على رسالة ابف أبي زيد القيركاني ،شياب الديف النفراكم ِ.َُٓ/

(ْ)

نياية المحتاج إلى شرح المنياج ٓ.ُِٗ/

(ٓ)

اللافي في فقو ائلماـ أحمد ِ.ِِّ/

ػ ٕٓ ػ

المطمب الثاني :مسائل في أحكام الشفعة
المسألة األولى :من شروط الشفعة أن يكون الشقص منتقالً بعوض :
أوالً :صورة المسألة:
أف ينتقؿ الشػقص مػف الشػريؾ لغيػر شػريؾ مقابػؿ عػكض ،كقػد يلػكف العػكض مػابلن ،كقػد يلػكف
مي انر ،أك عكضان في خلع ،أك ولحان في دـ عمد .
ثانياً :تحرير محل النزاع:
أجمع العلمام على أف الشقص المنتقػؿ إذا لػاف بشػرام كبيػع كجبػت فيػو الشػفعة(ُ) ،كاختلفػكا إذا لػاف
الع ػػكض ي ػػر الم ػػاؿ ،أك لان ػػت بغي ػػر ع ػػكض ف ػػذىب اب ػػف أب ػػي ليل ػػى إل ػػى الق ػػكؿ بكج ػػكب الش ػػفعة في ػػو
جميعو(ِ).
ككافقو في ذلؾ الماللية في ركاية عف مالؾ(ّ).
كخالفػػو فػػي ذلػػؾ الحنفيػػة

(ْ)

كالشػػافعية

(ٓ)

كالحنابلػػة(ٔ) ،فقػػالكا :بعػػدـ وػػحة الشػػفعة إبل فيمػػا لػػاف

بعكض.
ثالثاً :سبب الخالف:
ػاؿ :لقعــَ زَظُــٌه اهلل
كركد الػػنص فػػي حػػديث جػػابر علػػى البيػػع فقػػط حيػػث جػػام فيػػو أنػػو قىػ ى
شَبءَ أ َخَرًََ ،إُ شََبءَ
شَسّن ُوُ ،فئُ َ
طٍ ،ال َّحِوُّ ىوُ أُ ََّجْعَ َحَزَ ُُّؤذَُِ َ
زَثعَ ٍخٍ ،أً َحَبئِ ٍ
شِسمخٍ ىٌ رقعٌَََ ،
ثبىشُُّّفعَخِ ِفِِ مو ِ
سَك ،فئذا َثَب َ ًَىٌ ُُّؤذِّوُ فيٌَُ أحَقُّ ثوِ (ٕ) ،كلذلؾ اعتبار ابف أبي ليلى للضرر علة للشفعة .
ر َ

(ُ)

بداية المجتيد ْ.ِْ/

(ِ)

المغني ٓ.ِّْ/

(ّ)

المدكنة ْ ،ِْْ/ابلستذلار ٕ.ٕٔ/

(ْ)

الحجة على أىؿ المدينة ،محمد بف الحسف ّ ،ْٗ/المبسكط ٓ.ٕٖ/

(ٓ)

اؤلـْ ،ّ/الميذب ِ.ِِْ/

(ٔ)

اللافي في فقو ائلماـ أحمد ِ ،ِّّ/المغنيٓ.ِْٗ/

(ٕ)

الحديث أخرجو ائلماـ مسلـ في وحيحو ،لتاب البيكع ،باب الشفعة ٓ.ٕٓ/

ػ ٖٓ ػ

رابعاً :الدليل:
ييسػػتدؿ بلبػػف أبػػي ليلػػى كمػػف كافقػػو باعتبػػار الضػػرر المترتػػب علػػى انتقػػاؿ الشػػقص أنػػو فػػي لػػؿ

شرلة ،كىك بذلؾ جعلو علة للشفعة

(ُ)

.

المسألة الثانية :من لم يطالب بالشفعة في وقت عممو بالبيع .
أوالً :صورة المسألة:
بػػاع أحػػد الش ػريليف نوػػيبان مػػف دار أك نحكىػػا ،كعلػػـ بػػذلؾ الش ػريؾ الاػػاني فيػػؿ لػػو حػػؽ فػػي
الشفعة إف سلت عنيا كلـ يطالب بيا فكر علمو بالبيع؟
ثانياً :تحرير محل النزاع:
لـ يختلؼ العلمام في استحقاؽ الشريؾ للشفعة إذا طالب بيا فكر علمػو بػالبيع ،كللػنيـ اختلفػكا
فيو إذا تأخر في المطالبة بيا ،فػذىب ابػف أبػي ليلػى إلػى القػكؿ بػأف لػو خيػار المطالبػة بحػؽ الشػفعة
مدة اةلاة أياـ

(ِ)

.

ككافقو فيما ذىب إليو الشافعية(ّ) كذىب الماللية(ْ) إلى أف خيار المطالبة سنة لاملة بعد علمو .
كخالفو في ذلؾ الحنفية

(ٓ)

كالحنابلة(ٔ) ،فقالكا :ىي على الفكر .

ثالثاً :سبب الخالف:
اعتبار ابف أبي ليلى كمف كافقو الشفعة على التراخي بل تسقط ما لـ يكجد مف الشػفيع مػا يػدؿ
على الرضا ،كاعتبر زمف التراخي ليا بزمف التراخي لخيار الشرط في البيع ،كيرل الحنفيػة كالحنابلػة
أف الشفعة بالمكاابة ساعة العلػـ بيػا(ٕ) ،كلػـ أعاػر علػى سػبب قػكؿ المالليػة أنيػا لسػنة فيمػا اطلعػت
عليو مف لتبيـ.
(ُ)

بداية المجتيد ْ.ِْ/

(ِ)

المبسكط ُْ ،ُُٕ/اؤلـ ٕ ،ُُٓ/المغني ٓ.ُِْ/

(ّ)

الحاكم اللبير ،الماكردم ٕ ،َِْ/تلملة المجمكع شرح الميذب ُْ ،ُّّ/النجـ الكىاج في شرح المنياج ،الدميرم ٓ.ِْٕ/

(ْ)

الشرح اللبير مع حاشية الدسكقي ،الدردير ّ ،ْٖٓ/بلغة السالؾ ؤلقرب المسالؾ ،الواكم ّ.ْْٔ/

(ٓ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صّٔ.

(ٔ)

المغني ٓ ،ُِْ/ائلنواؼ في معرفة الراجح مف الخةلؼ ،المرداكم ٔ.ُِٔ/

(ٕ)

المغني ٓ ،ُِْ/ائلنواؼ في معرفة الراجح مف الخةلؼ ٔ.ُِٔ/

ػ ٗٓ ػ

رابعاً :الدليل:
ييسػػتدؿ بلبػػف أبػػي ليلػػى كمػػف كافقػػو بػػأف جعليػػا مػػدة اةلاػػة أيػػاـ قياس ػان علػػى خيػػار الشػػرط فػػي

البيع(ُ).

المسألة الثالثة :إذا أظير المشتري أن الثمن أكثر مما وقع العقد بو .
أوالً :صورة المسألة:
أف يبيع أحد الشريليف لشخص فيزعـ الشخص المشترم أنػو اشػترل الشػقص بػألار مػف قيمتػو،
فيسلت واحب الحؽ في الشفعة عف المطالبة بيا فما الحلـ؟
ثانياً :تحرير محل النزاع:
اختلؼ العلمام في الشفعة إذا أظير المشترم أف الامف ألار مما كقع العقد بو ،فذىب ابف أبي
ليلى إلى القكؿ بأنو بل شفعة لو
كخالفو في ذلؾ الحنفية

(ّ)

(ِ)

.

كالماللية

(ْ)

كالشافعية

(ٓ)

كالحنابلة

(ٔ)

.

ثالثاً :سبب الخالف:
التفػػى ابػػف أبػػي ليلػػى بالرضػػا كالتسػػليـ دكف النظػػر إلػػى العػػذر الػػذم لػػـ يطالػػب بحقػػو فػػي الشػػفعة مػػف
أجلو ،بينما اعتبر المخالفكف أف ترلو للمطالبة كسلكتو لاف لعذر كىك عدـ الرضا بالامف اللاير(ٕ).
رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبف أبي ليلى بأف سلكتو كتسليمو للشقص رضان منو بالبيع

(ٖ)

.

(ُ)

المبسكط ُْ ،ُُٕ/المغني ٓ.ُّْ/

(ِ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صّٖ.

(ّ)

المبسكط ُْ ،ُِٓ/بدا ع الونا ع ٓ.ُٗ/

(ْ)

الذخيرة ٕ ،ّٔٗ/التاج كائللليؿ لمختور خليؿ ٕ.َُْ/

(ٓ)

الميذب ِ ،ِِْ/نياية المطلب في دراية المذىب ،أبك المعالي الجكيني ٕ ،ُِّ/ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ،النككم ٓ.ٕٗ/

(ٔ)

المغني ٓ ،ِّْ/الشرح الممتع على زاد المستقنع َُ.َِٖ/

(ٕ)

المغني ٓ.ِّْ/

(ٖ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالوفحة.

ػ َٔ ػ

المسألة الرابعة :حق الشريك الصغير بالشفعة .
أوالً :صورة المسألة:
وغير فيبيع الشريؾ اآلخر فيؿ للشريؾ الوغير حؽ في الشفعة؟
أف يلكف أحد الشريليف
ان
ثانياً :تحرير محل النزاع:
اختلؼ الفقيام في حلـ ابكت حؽ الشفعة للوغير الذم لـ يبلغ ،فذىب ابف أبي ليلػى إلػى أنػو
بل شفعة لو

(ُ)

.

كخالفػػو فػػي ذلػػؾ الحنفيػػة

(ِ)

كالمالليػػة

(ّ)

كالشػػافعية

(ْ)

كالحنابلػػة

(ٓ)

فقػػالكا بػػأف حػػؽ الشػػفعة يابػػت

للوغير كاف لـ يبلغ .
ثالثاً :سبب الخالف:
اعتبر ابف أبي ليلى العلة في الشفعة دفع التأذم بسكم المجاكرة ،كىذا مف اللبير دكف الوغير
تبع ،كيرل المخالفكف أف الشفعة استحقاؽ للؿ شريؾ يتوؿ كمالو بػالمبيع علػى السػكام وػغي انر لػاف
(ٔ)

أك لبي انر

.

رابعاً :الدليل:
ييس ػػتدؿ بلب ػػف أب ػػي ليل ػػى بػ ػأف العل ػػة الت ػػي ش ػػرعت م ػػف أجلي ػػا الش ػػفعة ي ػػر متحقق ػػة ف ػػي ش ػػرلة

الوغير(ٕ).

المسألة الخامسة :الشقص المشفوع إذا تعدد فيو الشفعاء:
أوالً :صورة المسألة:
ماةلن أف يلكف اةلاػة شػرلام فػي الػدار ،أحػدىما لػو النوػؼ ،آخػر لػو الالػث ،كلإلخيػر السػدس،
(ُ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صّٕ.

(ِ)

المرجع السابؽ نفس الوفحة ،النتؼ في الفتاكل ،السغدم ُ ،َّٓ/تبييف الحقا ؽ ٓ.ِّٔ/

(ّ)

المدكنة ْ ،ُِٕ/التاج كائللليؿ لمختور خليؿ ٕ ،ّٖٖ/البياف كالتحويؿ ُِ.ٗٔ/

(ْ)

اؤلـ ٕ.ُُٔ/

(ٓ)

المغني ٓ ،ِِٓ/اللافي في فقو ائلماـ أحمد ِ ،ِِْ/المبدع في شرح المقنعٓ.ٕٔ/

(ٔ)

المبسكط ُْ.ٗٗ/

(ٕ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالوفحة.

ػ ُٔ ػ

كأراد أحدىـ أف يبيع الدار ،فليؼ يقسـ حؽ الشفعة بينيـ ،على حسب نوػيبو فػي الشػرلة ،أـ علػى
حسب عدد الشرلام ،بحيث يتساككا في حؽ الشفعة؟
ثانياً :تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقيام على أف حؽ الشفعة يتقاسػمو الشػفعام إذا لػانكا ألاػر مػف كاحػد(ُ) ،كللػنيـ اختلفػكا
في تكزيع الشفعة علييـ ،فذىب ابػف إبػي ليلػى إلػى أف الشػفعة تلػكف مقسػكمة علػى حسػب الػرؤكس،
أم على عدد الشرلام بالتساكم .
ككافقػػو فيمػػا ذىػػب إليػػو الحنفيػػة

(ِ)

كالشػػافعية فػػي أحػػد قػػكلي ائلمػػاـ الشػػافعي(ّ) ،كماػػؿ الشػػافعية

الحنابلة عف أحمد(ْ).
كخالف ػو فػػي ىػػذا القػػكؿ المالليػػة
أخرل

(ٕ)

(ٓ)

كالشػػافعية فػػي القػػكؿ ال ػراجح عن ػدىـ(ٔ) ،كلػػذا الحنابلػػة فػػي ركايػػة

فقالكا إنما الشفعة على قدر اؤلنوبام كليس على عدد الرؤكس.

ثالثاً :سبب الخالف:
اعتبار أف مجرد حوكؿ الملؾ للشػقص سػبب فػي اسػتحقاؽ الشػفعة عنػد مػف قػالكا ىػي مقسػمة
على عدد الرؤكس ،كاعتبار ابلستحقاؽ على حسػب نوػيب الشػريؾ عنػد مػف اعتبػركا تقسػيميا علػى
حسب اؤلسيـ

(ٖ)

.

رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو بأف الشريؾ لك لػاف منفػردان فػ ف لػو حػؽ الشػفعة فػي الشػقص
للو دكف النظر لنويبو في جميع الماؿ(ٗ).
(ُ)

بداي ػػة المبت ػػدم المر ين ػػانى صَِٕ ،م ػػنح الجلي ػػؿ ش ػػرح مختو ػػر خلي ػػؿ ٕ ،َِِ/تحف ػػة الحبي ػػب عل ػػى ش ػػرح الخطي ػػب ،البجيرم ػػي
ّ ،ُٖٔ/المغني ٓ.ِٔٗ/

(ِ)

بداية المبتدم صَِٕ ،البناية شرح اليداية ُُ ،ُِٗ/اللباب في شرح اللتاب ،الميداني ِ.ُُٔ/

(ّ)

جكاىر العقكد ،المنياجي اؤلسيكطي ُ.ُٖٕ/

(ْ)

المغني ٓ ،ِٔٗ/ائلنواؼ في معرفة الراجح مف الخةلؼ ٔ.ِٕٓ/

(ٓ)

منح الجليؿ شرح مختور خليؿ ٕ ،َِِ/ائلشراؼ على نلت مسا ؿ الخةلؼ ،البغدادمِ.ّٖٔ/

(ٔ)

ائلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ِ ،َّْ/تحفة الحبيب على شرح الخطيب ّ.ُٖٔ/

(ٕ)

المغني ٓ ،ِٔٗ/الشرح اللبير ،ابف قدامة ٓ.َْٗ/

(ٖ)

بداية المجتيد ْ.ْْ/

(ٗ)

البناية شرح اليداية ُُ.ُِٗ/

ػ ِٔ ػ

المسألة السادسة :عمى من تكون العيدة في المشفوع ،عمى البائع أم عمى المشتري؟
أوالً :صورة المسألة:
أف يطالػػب وػػاحب حػػؽ الشػػفعة بالمشػػفكع بعػػد بيعػػو ،فمػػف الػػذم يلفػػؿ لػػو لػػكف المشػػفكع يػػر
(ِ)

(ُ)
مغوكب ،أك مبيع لشخص آخر  ،أك إف لاف بو عيبان

البا ع أـ المشترم؟

ثانياً :تحرير محل النزاع:
اختلػػؼ الفقيػػام فػػي العيػػدة علػػى مػػف تلػػكف فػػي المشػػفكع ،فػػذىب ابػػف أبػػي ليلػػى إلػػى القػػكؿ بػػأف
العيدة على البا ع

(ّ)

.

كقػد خالفػو فيػو الحنفيػػة

(ْ)

كالمالليػة

البا ع ؤلنو ىك الذم قبض الامف.

(ٓ)

كالشػافعية

(ٔ)

كالحنابلػة

(ٕ)

فقػػالكا إف العيػدة إنمػا تقػع علػػى

ثالثاً :سبب الخالف:
اعتبػػر ابػػف أبػػي ليلػػى أف العيػػدة علػػى البػػا ع ؤلف الشػػفعة كقعػػت للشػػفيع فػػي اليػػكـ الػػذم تػػـ فيػػو

بيعيػػا للمشػػترم ،كاعتبػػر اؤل مػػة أف العيػػدة تقػػع علػػى الػػذم يقػػبض الػػامف(ٖ) ،كعليػػو فالعيػػدة عنػػدىـ

للشفيع على المشترم ،كالعيدة للمشترم على البا ع

(ٗ)

.

رابعاً :الدليل:
ييسػػتدؿ بلبػػف أبػػي ليلػػى ب ػأف العيػػدة للمشػػترم علػػى البػػا ع ،كالشػػفيع قػػد قػػاـ مقامػػو،كأف العيػػدة

مةلزمة للمبيع مف يكـ استحقاقو ،كالشفعة قد استحقت يكـ أف بيعت للمشترم

(َُ)

.

(ُ)

الشرح الممتع على زاد المستقنع َُ.ِّٖ/

(ِ)

المغني ٓ.ِٕٕ/

(ّ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صّٕ.

(ْ)

المبسكط ُْ ،َُُ/تبييف الحقا ؽ ٓ.ِْٔ/

(ٓ)

المدكنة ْ ،ُِٖ/مناىج التحويؿ ،الرجراجي ٗ ،ِٗ/بداية المجتيد ْ ،ْٕ/التاج كائللليؿ لمختور خليؿٕ.ّّٖ/

(ٔ)

البيػػاف ف ػػي م ػػذىب ائلم ػػاـ الشػػافعي ٕ ،َُٔ/تلمل ػػة المجم ػػكع ش ػػرح الميػػذب ُْ ،ُّٔ/لفاي ػػة النبي ػػو ف ػػي شػػرح التنبي ػػو ،اب ػػف الرفع ػػة
ُُ ،َٖ/العزيز شرح الكجيز ،الرافعي ٓ.ّْٓ/

(ٕ)

المغني ٓ ،ِٕٕ/شرح منتيى ائلرادات ،البيكتي ِ ،َّٓ/مطالب أكلي النيى في شرح اية المنتيى ،ابف عبده السيكطي ْ.ُّْ/

(ٖ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صّٕ.

(ٗ)

الشرح الممتع على زاد المستقنع َُ.ِّٖ/

(َُ) المبسكط ُْ.َُُ/

ػ ّٔ ػ

المسألة السابعة :بناء المشتري وغرسو في الشقص المشفوع عمى وجو مباح .
أوالً :صورة المسألة:
أف يبني المشترم في المشفكع دا انر ،أك يغرس فييا نخةلن ،فما ىك حلـ الغراس أك البنػام؟ كذلػؾ
حيف يلكف على كجو بل يظير فيو حؽ الشفعة للشػفيع ،لػأف يعتقػد الشػفيع أف المشػترم لػاف كلػيةلن،
أك مكىكبػان لػػو ،أك أف الػػامف ألاػػر ممػػا يقبػػؿ بػػو اػػـ تبػػيف لػػو أنػػو بػػامف يقبػػؿ بػػو ،أك أف يلػػكف الشػػفيع
ا بان ،أك أف يلكف وغي انر فيلبر

(ُ)

.

ثانياً :تحرير محل النزاع:
اختلػػؼ العلمػػام فػػي ػراس المشػػترم كبنا ػػو فػػي الشػػقص المشػػفكع ،فلمػػف يلػػكف الغ ػراس كالبنػػام
كعلػػى مػػف التبعػػات ،فيػػرل ابػػف أبػػي ليلػػى أف الشػػفيع مخيػػر بػػيف اةلاػػة أمػػكر ،أف يػػدفع امػػف الغػػرس
كالبنام كيتمللو ،أك أف يقلع كيضمف ما نقص بالقلع ،أك أف يترؾ الشفعة
(ّ)

كالشافعية

(ٔ)

فقالكا :يأخذ الشفيع الدار كيأخذ واحب البنام النقض.

ككافقو في ذلؾ الماللية
كخالفو في ذلؾ الحنفية

(ْ)

(ِ)

.

كالحنابلة(ٓ).

ثالثاً :سبب الخالف:
ت ػػردد تو ػػرؼ المش ػػترم ب ػػيف ش ػػبية تو ػػرؼ الغاو ػػب ،كتو ػػرؼ المش ػػترم ال ػػذم يطػ ػ أر علي ػػو
ابلستحقاؽ لغيره ،كقد بنى في اؤلرض ك رس ،كذلؾ أنو كسط بينيما

(ٕ)

.

رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو بقكؿ النبي( :ال ظسز ًال ظِِساز)

(ٖ)

.

(ُ)

البياف في مذىب ائلماـ الشافعي ٕ ،ُٕٓ/المغني ٓ ،ِٓٔ/الشرح الممتع على زاد المستقنع َُ.ِّٕ/

(ِ)

المغني ٓ.ِٓٔ/

(ّ)

التيذيب في اختوار المدكنة ْ ،ُِْ/الذخيرة ٕ.َّٓ/

(ْ)

اؤلـ ٕ ،ُُٓ/الميذب ِ ،ِِِ/البياف في مذىب ائلماـ الشافعي ٕ.ُٕٓ/

(ٓ)

ائلنواؼ في معرفة الراجح مف الخةلؼ ٔ ،ِّٗ/لشاؼ القناع عف متف ائلقناع ْ.ُٕٓ/

(ٔ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صّٔ ،الحجة على أىؿ المدينة ّ ،ٖٔ/المبسكط َّ.ُْٓ/

(ٕ)

المراجع السابقة نفس الجزم كالوفحة.

(ٖ)

الحديث أخرجػو ائلمػاـ مالػؾ فػي مكط ػو ِ ،ِْٓ/كائلمػاـ الشػافعي فػي مسػنده صِِْ ،كائلمػاـ أحمػد فػي مسػنده ّ ،ِٕٔ/وػححو
ائلماـ اؤللباني في إركام الغليؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ّ.َْٖ/

ػ ْٔ ػ

وجو الداللة:
أف القلػػع كاليػػدـ فيػػو إضػرار بوػػاحبيما ،كىػػك لػػيس متعػ وػد بػػؿ لػػاف متوػرفان فػػي مللػػو ،فالضػػرر
الةلحؽ بو مضمكف على الشفيع .
المسألة الثامنة :ميراث حق الشفعة .
أوالً :صورة المسألة:
أف يبيػػع رجػػؿ مػػاؿ شػػرلة علػػى سػػبيؿ الشػػيكع لػػأف يلػػكف أرضػان ،كيعلػػـ شػريلو بػػذلؾ فيلػػكف
شفيعان فيمكت ،فيؿ ينتقؿ حؽ الشفعة لكراتو مف بعده؟
ثانياً :تحرير محل النزاع
اختلؼ العلمام في ميراث حؽ الشفعة ،كقد ذىب ابف أبي ليلى إلى أف حؽ الشفعة بل يكرث(ُ).
ككافقو الحنفية

(ِ)

.

كخالفو في ذلؾ الماللية

(ّ)

كالشافعية

(ْ)

.

كقاؿ الحنابلة أنيا تكرث إذا طالب بيا الشفيع قبؿ مكتو

(ٓ)

.

ثالثاَ :سبب الخالف:
ابلختةلؼ في الحقكؽ في الميراث ،ىؿ ىي لاؤلمكاؿ في ذلؾ أـ أنيا بل تكرث؟

(ٔ)

رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو بأف اؤلوؿ فيما يكرث أف يلكف مابلن ،أما الحقكؽ فليست في

معنى الماؿ مف ىذه الجية

(ٕ)

.

(ُ)

بداية المجتيد ّ.ِِٕ/

(ِ)

النتؼ في الفتاكل ُ ،َّٓ/الجكىرة النيرة على مختور القدكرم ُ.ِٕٓ/

(ّ)

الذخيرة ٕ ،ِٕٓ/النكادر كالزيادات ،ابف أبي زيد القيركاني ُُ.ُٖٕ/

(ْ)

الحاكم اللبير ٕ ،ِٓٓ/التنبيو في الفقو الشافعي ،الشيرازم صُُٖ ،التذلرة في الفقو الشافعي ،ابف الملقف صٕٗ.

(ٓ)

المغنيٓ ،ِٕٗ/الشرح اللبير ،ابف قدامة ٓ.ُٓٔ/

(ٔ)

تحفة الفقيام ّ ،ُٔ/بداية المجتيد ّ ،ِِٕ/المغنيٓ.ِٕٗ/

(ٕ)

بداية المجتيد ّ.ِِٕ/

ػ ٓٔ ػ

المسألة التاسعة :استحقاق الشفعة لغير المسمم .
أوالً :صورة المسألة:
أف يشترؾ مسلـ كذمي في أرض ،فيبيع المسلـ شقوو منيا لمسلـ فيؿ للافر حؽ الشفعة؟

ثانياً :تحرير محل النزاع:

كاختلؼ الفقيام في ابكت حؽ الشفعة لللفار ،كقد ذىب ابف أبي ليلى إلى أف اللافر ليس لو شفعة(ُ).
ككافقو في ىذا القكؿ الحنابلة

كخالفو فيو الحنفية

ثالثاً :سبب الخالف:

(ّ)

(ِ)

كالماللية

(ْ)

كالشافعية

(ٓ)

فقالكا بابكت حؽ الشفعة لللفار.

يرل ابف أبي ليلى أف الشفعة رفؽ شرعي فةل يستحقو اللافر ،كاعتبر المخالفكف أف الػذم ينقػاد

لحلػػـ ائلسػػةلـ فػػي المعػػامةلت تجػػرم لػػو الحقػػكؽ فييػػا لمػػا تجػػرم عليػػو الكاجبػػات،كبعمكـ قكلػػو:

لاجلبزُ أحَقُّ ثشُُفعَزِوِ

)ٔ(

كعليو أجازكىا.

رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو بأف مقود الشريعة في الشفعة ،الرفؽ الشػرعي ،فػةل تابػت إبل
لمف التزـ الشرع(ٕ) .
المسألة العاشرة :وجوب الشفعة لمشريك القاسم
أوالً :صورة المسألة:
إذا تقاسػػـ الش ػريلاف مػػاؿ الشػػرلة لػػأف يلػػكف قطعػػة أرض كعلػػـ لػػؿ كاحػػد منيمػػا أف لػػو جػػزمان
محددان مقسكمان ،فباع أحد الشريليف نويبو ،فيؿ للشريؾ اآلخر حؽ الشفعة؟ .
(ُ)

المبسكط ُْ ،ّٗ/العناية شرح اليداية ،البابرتي ٗ.َْْ/

(ِ)

مسػػا ؿ ائلمػػاـ أحمػػد كاسػػحاؽ بػػف راىكيػػو ٔ ،َِٔٓ/مطالػػب أكلػػي النيػػى فػػي شػػرح ايػػة المنتيػػى ْ ،َُُ/الشػػرح الممتػػع علػػى زاد
المستقنع َُ.ُِٔ/

(ّ)

المبسػػكط ُْ ،ّٗ/اليدايػػة فػػي شػػرح بدايػػة المبتػػدم ،المر ينػػاني ْ ،ُّٔ/المحػػيط البرىػػاني فػػي الفقػػو النعمػػاني ،ابػػف مػػازة البخػػارم
ٕ.ُّّ/

(ْ)

المدكنة ْ ،ُِّ/مكاىب الجليؿ في شرح مختور خليؿ ٓ.ُُّ/

(ٓ)

الحاكم اللبير ٕ ،َِّ/نياية المطلب في دراية المذىب ٕ.ُْٖ/

(ٔ)

الحديث أخرجو ائلماـ الترمذم في سننو ،أبكاب اؤلحلاـ ،باب ما جام في الشفعة للغا ب ّ ،ّْٔ/ك قاؿ عنو حديث ريب.

(ٕ)

المبسكط ُْ.ّٗ/

ػ ٔٔ ػ

ثانياً :تحرير محل النزاع
أجمع العلمام على كجكب حؽ الشفعة للشريؾ الذم لـ يقاسـ(ُ) ،كللف اختلفػكا فػي كجكبيػا فػي
نفس المبيع ،فذىب ابف أبي ليلى الى أف الشفعة بل تجب ،إبل للشريؾ في نفس المبيع
ككافقو في ذلؾ الماللية(ّ) ،كالشافعية

(ْ)

(ِ)

.

.

كقػػد خػػالفيـ فػػي ذلػػؾ الحنفي ػة(ٓ) ،كالحنابلػػة(ٔ) ،حيػػث قػػالكا إف الشػػفعة علػػى م ارتػػب اػػةلث يقػػدـ
الشريؾ فييا في نفس المبيع ،اـ الشريؾ في حقكؽ المبيع بعده ،اـ الجار المةلوؽ بعدىما.
ثالثاً :سبب الخالف:
صَـيَ اهلل
ما لاف ظاىره التعارض بيف اؤلدلة ،فعمدة ابف أبي ليلى كمف كافقو حػديث( :جَ َعَو اى َّنَّجـُِّ َ
شُّف َعَخ ِفِِ مو ٍََب ىٌ ُُّقعٌََ  ،فئذا ًََقعَذِ احلدًُُدًَُُ ،صُُسفذِ اىطُُّّـسُُُ ،فـالَ شُُـف َعَخ))ٕ( ،كاسػتدؿ الحنفيػة
ظَيٌَ اى ُّ
َعَيْوِ ًَ َ
كالحنابلة بحديث( :اجلبزُ أحَقُّ ثصََقجوِ)(ٖ).
رابعاً :الدليل:
شُّفعََخ فِِِ مو ٍََب
ظَيٌَ اى ُّ
صَيَ اهلل َعَيْوِ ًَ َ
ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو بحديث النبي ( :جَ َعَو اى َّنَّجُِّ َ
صُسفذِ اىطُّسُُُ ،فالَ شُُفعََخ)
ىٌ ُُّقعٌََ ،فئذا ًََقعَذِ احل ُدًُ ُدُُ ًَ ،

(ٗ)

.

وجو الداللة:
الحديث نص على أف الشفعة بلتلكف فيما كضعت لو الحدكد(َُ).

(ُ)

المبسكط ُْ ،ْٗ/بداية المجتيد ْ ،َْ/مختور المزني ٖ ،ُِٖ/شرح الزرلشي على مختور الخرقي ،الزرلشي ْ.ُٖٕ/

(ِ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صّٖ ،المبسكط ُْ.ْٗ/

(ّ)

بداية المجتيد ْ ،َْ/الذخيرة.َِٕ/ٕ ،

(ْ)

اؤلـ ،ُُٓ/ٕ ،مختور المزني ٖ.ُِٖ/

(ٓ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صّٕ ،المبسكط ُْ.ْٗ/

(ٔ)

مسا ؿ ائلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو ٔ ،َّٖٖ/شرح الزرلشي على مختور الخرقي ْ.ُٖٕ/

(ٕ)

الحديث أخرجو ائلماـ البخارم فى وحيحو ،لتاب الحيؿ ،باب اليبة كالشفعة ٗ.ِٕ/

(ٖ)

الحديث أخرجو ائلماـ البخارم في وحيحو ،لتاب الحيؿ ،باب اليبة كالشفعة ٗ.ِٕ/

(ٗ)

سبؽ تخريجو في نفس الوفحة.

(َُ) شرح الزرلشي على مختور الخرقي ْ.ُٖٕ/

ػ ٕٔ ػ

انفصم انثانث
فقو اإلٍبً اثِ أثِ ىْيَ
يف احلجس ًاهلجخ ًاىٌقف
ًفْو صالصخ ٍجبحش:
ادلبحث األًل :يسائم يف أحكاو احلجز.
ادلبحث انثانً :يسائم يف أحكاو اذلبت.
ادلبحث انثانث :يسائم يف أحكاو انٌقف.

ادلبحث األًل
ٍعبئو يف أحنبً احلجس
ًفْو ٍطيجبُ:
ادلطهب األًل :تعزٌف احلجز .
ادلطهب انثانً :يسائم يف أحكاو احلجز.

المطمب األول :تعريف الحجر
الحجــر لغــة :الحجػػر ىػػك المنػػع كائلحاطػػة علػػى الشػػيم ،قػػاؿ ابػػف ىسػ ٌػيده(ُ) :ىح ىجػ ىػر ىعلى ٍيػ ًػو ىي ٍح يجػ يػر
كح ٍج ارنػان ،فػ ً
كح ٍجػ انر كح ٍج ارنػان ً
ح ٍجػ انر كح ٍجػ انر ً
ػالح ٍجر ًح ٍجػػر ائلنسػػاف ،كىػػك العقػػؿ كسػػمي حجػ انر ؤلنػػو يمنػػع
ي
ى
ي ى
مػػف إتيػػاف مػػا بل ينبغػػي ،لمػػا سػػمي عق ػةلن تشػػبييا بالعقػػاؿ ،ك ً
الح ٍجػ يػر :الفػػرس اؤلناػػى كىػػي توػػاف
كيضف بيا ،كالحاجر :ما يمسؾ المام مف ملاف منيبط ،كجمعو حجراف ،كحجرة القػكـ :ناحيػة دارىػـ
كىػػي حمػػاىـ ،حجػػر علػػى المكضػػع :منػػع النػػاس مػػف الػػدخكؿ إليػػو ،كيقػػاؿ حجػػر الحػػالـ علػػى السػػفيو

حج انر كذلؾ منعو إياه مف التورؼ في مالو

(ِ)

.

الحجر اصطالحاً :اختلفت عبارات الفقيام في تعريؼ الحجر اوطةلحان ،على النحك اآلتي:
عرفو الحنفية بقكليـ ىك :المنع عف التورفات قكبلن بل فعةلنلٖ .

كعرفو الماللية بقكليـ ىك :منع المالؾ التورؼ في مالو لمنفعة نفسو ،أك يره(ْ).
(ٓ)

.

كعرفو الشافعية بقكليـ ىك :المنع مف التورفات المالية
كعرفو الحنابلة بقكليـ ىك :م ٍنع و
مالؾ مف التورؼ في مالو(ٔ) .
ى ي
كالتعريفػػات لمػػا ىػػك ظػػاىر لليػػا متفقػػة فػػي أنيػػا تػػدكر حػػكؿ المنػػع مػػف التوػػرؼ للػػف الحنفيػػة

قيدكه بالقكؿ دكف الفعؿ .

كعند تتبعي ؤلقكاؿ ابف أبي ليلى في الحجر لـ أعار إبل على اةلث مسا ؿ مف أحلاـ الحجر ،كىي:
(ٕ)

 -تورؼ المفلس

بشيم مف أعياف مالو بأف باع ،أك كىب ،أك أقرض ،أك أعتؽ.

 إذا أقر المحجكر عليو بما يكجب حده ،أك طلؽ زكجتو. -إذا حبس الرجؿ في الديف كفلٌسو

(ٖ)

القاضي فباع كاشترل كأعتؽ أك تودؽ.

(ُ)

ىك أبك الحسف علي بف إسماعيؿ النحكم اللغكم اؤلندلسي المعركؼ بابف ىسٌيده ،المخوصُ.ّّ/
الوحاح تاج اللغة كوحاح العربية ِ ،ِّٔ/مقاييس اللغة ،ابف فارس ِ ،ُّٖ/تاج العركس َُ.َّٓ/

(ّ)

تبييف الحقا ؽ ٓ ،َُٗ/الجكىرة النيرة على مختور القدكرم ُ ،ِّٗ/حاشية ابف عابديف ٔ.ُّْ/

(ْ)

الذخيرة ٖ ،ِِٖ/مكاىب الجليؿ في شرح مختور خليؿ ٓ ،ٕٓ/منح الجليؿ شرح مختور خليؿ ٔ.ِٖ/

(ٓ)

الحاكم اللبير ٔ ،ّّٗ/أسنى المطالب ِ ،َِٓ/ائلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ِ.ََّ/

(ٔ)

المغني ْ ،ّّْ/المبدع في شرح المقنع ْ ُِٖ/شرح منتيى ائلرادات ِ.ُٓٓ/

(ٕ)

المفلس ىك الذم بل يملؾ مابل كبل يملؾ ما يدفع بو حاجتو كبلغ بو الفقر إلػى الحالػة التػي يقػاؿ عنػو فييػا لػيس معػو فلػس ،فقػو السػنة،

(ِ)

سيد سابؽّ.ٕٓٔ/
(ٖ)

التفليس :لغة :الندام على المفلس كشيرتو بوفة ائلفةلس(معجـ مقاليد العلكـ في الحدكد كالرسكـ ،السيكطي صْٓ).

كفي الشرع :جعؿ القاضي مف عليو الديف مفلسان بمنعو مف التورؼ في مالو( .النجـ الكىاج في شرح المنياج ْ.)ّّٓ/

ػ َٕ ػ

المطمب الثاني :مسائل في أحكام الحجر
المسألة األولى :إن تصرف المفمس بشيء من أعيان مالو بأن باع ،أو وىب ،أو أقرض ،أو
أعتق ..فيل يصح تصرفو بيا؟
أوالً :صورة المسألة:
أف يملؾ الرجؿ أعيانان كعركضان ،كيلكف لو رمام كقد أفلس عف قضام ديكنيـ ،فخاومكه إلى
الحػالـ ،فػأمر بػالحجر عليػو ،فيػؿ يجػكز لػو أف يتوػرؼ فيمػا بقػي فيبيػع كيشػترم كيعتػؽ كييػب مػػف
أعياف مالو؟
ثانياً :تحرير محل النزاع:
اختلؼ الفقيام في الحجر على المفلس ،فذىب ابف أبي ليلي ،إلى كجكب الحجر عليو كابطػاؿ
تو ػرفاتو ،ؤلنػػو حجػػر ابػػت بحلػػـ الحػػالـ ،فلػػـ يو ػح تو ػرفو فيػػو ،لالسػػفيو(ُ)  ،كؤلف لػػؿ مػػف تعلػػؽ
بمالو حؽ الغير كجب أف يلكف ممنكعا مف التورؼ فيو ،لالرىف بل يوح تورؼ الراىف بو
ككافقػػو فيػػو المالليػػة

(ّ)

كالشػػافعية

(ْ)

كالحنابلػػة(ٓ) ،كالوػػاحباف مػػف الحنفيػػة

(ٔ)

(ِ)

.

إبل أف الوػػاحباف

قابل أف الحجر عليو على سبيؿ النظر لو.
كخػػالفيـ فػػي ذلػػؾ الحنفيػة فػػي قػػكؿ ائلمػػاـ أبػػي حنيفػػة

(ٕ)

فقػػاؿ :بل يحجػػر عليػػو القاضػػي ،كيػػرل

حبس المفلس حتى يبيع ىك مف مالو باختياره ،كحتى يلكف البيع عف تراض.
(ُ)

الســفيو :ىػػك خفيػػؼ العقػػؿ الػػذم بل يحسػػف التوػػرؼ فػػي مالػػو .والمفمــس :ىػػك مػػف دينػػو ألاػػر مػػف مالػػو .كجػػامع الحجػػر علييمػػا ىػػك
الحفػاظ علػى المػاؿ ،كيحجػر علػى السػفيو لػدفع الضػرر عنػو حتػى بليضػيع المػاؿ ،كيحجػر علػى المفلػس لػدفع الضػرر عػف الغرمػػام ،
مكسكعة الفقو ائلسةلمي ،التكيجرم ْ.ّٖٔ/ّ - ُٖٔ/

(ِ)

المغني ْ.َّّ/

(ّ)

شرح التلقيف ،المازرم ّ ،ِّٗ/ائلشراؼ على نلت مسا ؿ الخةلؼ ِ.ٖٓٗ/

(ْ)

البياف في مذىب ائلماـ الشافعي ٔ ،ُْْ/تلملة المجمكع شرح الميذب ُّ.ِِٖ/

(ٓ)

المغني ْ ،َّّ/حاشية الركض المربع ،النجدم ٓ.ُُٕ/

(ٔ)

المبسكط ِْ ،ُٕٓ/البناية شرح اليداية ُُ.ُُٓ/

(ٕ)

المبسكط ِْ ،ُّٔ/البناية شرح اليداية ُُ.ُُٓ/

ػ ُٕ ػ

ثالثاً :سبب الخالف:
قػػدـ أبػػك حنيفػػة اعتبػػار الت ارضػػي فػػي البيػػع ،لمػػا يظيػػر ؤلنػػو يػػرل أف الحقػػكؽ متعلقػػة بذمتػػو بل
بسا ر مالو ،كيرل في الحجر عليو إىدا انر ؤلىليتو ؤلنو ضرر فكؽ ضػرر فػةل يتػرؾ اؤلعلػى لإلدنػي

فةل يجكز لدفع ضرر الدا ف(ُ) ،كذىب المخالفكف القا لكف بالحجر إلى أف مػا تبقػى مػف مالػو تعلقػت
بو حقكؽ يره فةل يجكز لو التورؼ فييا .
رابعاً :الدليل:

جَـسَ َعَيـَ ٍُ َعَـبذٍ
ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو بفعؿ النبي مع معاذ ،حيث جػام عنػو أنػو( :حَ َ
ٍَبىوُ ًَ َثَبعَوُ ِفِِ دٍَِّ مبَُ عََيْوِ)(ِ).
وجو الداللة:
الحػديث نػػص فػي الحجػػر علػػى المفلػس ،كالدبللػػة فيػو ظػػاىرة علػػى أف الحػؽ قػػد تعلػؽ بمػػا عنػػده
مف ماؿ أيضان بل بذمتو فقط ،كقد باع النبيمالو ،كلـ يابت أنو قد استأذنو في بيعو(ّ).
المسألة الثانية :إذا أقر المحجور عميو بما يوجب حده ،أو طمق زوجتو؛ فما الحكم؟
أوالً :صورة المسألة:
أف يحجر على شخص لسفو ماةلن ،فأقر على نفسو بالزنا أك السرقة أك القػذؼ ،فيػؿ يقػاـ عليػو

الحد؟ كىؿ إذا طلؽ زكجتو يقع طةلقو؟
ثانياً :تحرير محل النزاع:
أجمػػع الفقيػػام

(ْ)

علػػى أف المحجػػكر عليػػو إف أقػػر بمػػا يكجػػب حػػدان أك قواوػان لزمػػو ذلػػؾ ،كىػػذا

قكؿ ابف أبي ليلى ،للنيـ اختلفكا في تطليقو زكجتو ،فقاؿ ابف أبي ليلى :بل يقع طةلقو

(ٓ)

.

(ُ)

اللباب في شرح اللتاب ِ.ِٕ/

(ِ)

الحديث أخرجو الحالـ في مستدرلو لتاب اؤلحلاـ ،باب الوػلح جػا ز بػيف المسػلميف ،كقػاؿ ىػذا حػديث وػحيح علػى شػرط الشػيخيف
كلـ يخرجاه ِ.ٕٔ/

(ّ)

المبدع في شرح المقنعْ.ِْٖ/

(ْ)

المغني ْ ،ّْٓ/منار السبيؿ ُ.ّٖٖ/

(ٓ)

المغني ْ.ّْٓ/

ػ ِٕ ػ

كخالفو في ذلؾ الحنفية(ُ) كالماللية(ِ) كالشافعية(ّ) كالحنابلة(ْ) ،فقالكا بكقكع طةلؽ المحجكر عليو.
ثالثاً :سبب الخالف:

اعتبر ابف أبي ليلى البضػع لالمػاؿ ،حيػث إنػو ييتى ىملػؾ بمػاؿ كيػزكؿ بمػاؿ ،كقػاؿ المخػالفكف :إف
الطةلؽ ليس بتورؼ في الماؿ ،كأنو بل يجرم مجراه فيك بل يكرث ،كيوح للعبػد بغيػر إذف سػيده،
فةل يمنع منو(ٓ).
رابعاً :الدليل:

ييستدؿ بلبف أبي ليلى بأف البضع يجرم مجرل المػاؿ بػدليؿ أنػو يمللػو بمػاؿ ،كيوػح أف يػزكؿ
مللو عنو بماؿ ،فلـ يملؾ التورؼ فيو لالماؿ(ٔ).

المسألة الثالثة :إذا حبس الرجل في الدين وفمّسو القاضي؛ فباع واشترى وأعتق أو تصدق ،فما
الحكم؟

أوالً :صورة المسألة:

رجؿ حبس في ديف عليو ،كظير أف ماؿ تجارتو استغرقتو الديكف ،فحلػـ القاضػي بأنػو مفلػس،

فبػػاع كىػػك فػػي السػػجف أك اشػػترل أك أعتػػؽ أك توػػدؽ مػػف مػػاؿ لػػو لػػـ يلػػف القاضػػي قػػد علػػـ بػػو ،اػػـ
يعرؼ شأنو فما الحلـ؟
ثانياً :تحرير محل النزاع:

اختلؼ العلمام في يح ٍلًـ مف ىح ىل ىـ القاضػي بحبسػو فػي الػديف كأعلػف تفليسػو ،يبيػع كيشػترم أك يعتػؽ أك

يتوػػدؽ ،ىػػؿ تنفػػذ تو ػرفاتو ،أـ أنػػو يي ٍمىنػػع مػػف ذلػػؾ؟ فقػػد ذىػػب ابػػف أبػػي ليلػػى إلػػى القػػكؿ بعػػدـ وػػحة بيعػػو

كش ار و كعتقو كودقتو بعد التفليس ،كعلى القاضي أف يبيع مالو كيقضي منو ديف الغرمام(ٕ).

(ُ)

المبسكطِْ ،ُٔٔ/تبييف الحقا ؽٓ ،ُِٗ/الجكىرة النيرة على مختور القدكرمُ ،ُِْ/حاشية ابف عابديف ٔ.ُْْ/

(ِ)

بداية المجتيد ْ ،ٔٓ/القكانيف الفقيية صُُٓ ،ائلشراؼ على نلت مسا ؿ الخةلؼ ِ.ٓٗٓ/

(ّ)

الحاكم اللبير ٔ ،ّّٔ/تلملة المجمكع شرح الميػذب ُّ ،َّٖ/ركضػة الطػالبيف كعمػدة المفتػيف ٕ ،ََُ/البيػاف فػي مػذىب ائلمػاـ
الشافعي ٔ.ِّْ/

(ْ)

المغني ْ ،ّْٓ/شرح الزرلشي على مختور الخرقي ْ ،َُُ/منار السبيؿ ُ.ّٖٖ/

(ٓ)

المغني ْ.ّْٓ/

(ٔ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالوفحة.

(ٕ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صِّ ،اؤلـ ٕ.َُٗ/

ػ ّٕ ػ

ككافقو فيو الماللية

(ُ)

كالشافعية

كخالفو في ذلؾ الحنفية

(ْ)

(ِ)

كالحنابلة(ّ).

فقالكا:إنو يؤمر ببيع مالو كيقضي منو الغرمام .

ثالثاً :سبب الخالف:
ال ػػذيف ق ػػالكا بع ػػدـ و ػػحة التوػ ػرفات ي ػػركف الحج ػػر عل ػػى المفل ػػس ،الحنفي ػػة ي ػػركف ع ػػدـ و ػػحة
الحجر لذلؾ قالكا بوحة تورفاتو ،ليذا ف نو يؤمر بالبيع(ٓ).
رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو بما ابت عف النبيإنو(حَجَسَ عََيَ ٍُعََبذٍ ٍَبىوُ ًَثََبعَوُ فِِِ دٍَِّ مبَُ عََيْوِ)(ٔ).
زَك ٍَبىوُ ثعََْنِوِ عِِندَ زَجُوٍ  -أً إّعََبٍُ  -قد أفيطَ فيٌَُ أ َحَـقُّ ثـوِ ٍِِـِ ْْـسهِ (ٕ) ،كفػي ركايػة عنػد
كانو قاؿ :لٍَ ِ أد َ
مسلـ :ل فيٌَُ أحَقُّ ثوِ ٍَِِ اىغسٍَََبءِ

(ٖ)

َ

وجو الداللة:
أف ىذه اؤلحاديث عف النبيتعني فسخ البيع ،كفسخ البيع مف ير المتعاقديف بحلػـ النبػي
بع ػػد إف ػػةلس م ػػف عن ػػده حق ػػكؽ للن ػػاس يس ػػتلزـ تكس ػػط الحج ػػر ال ػػذم يترت ػػب علي ػػو المن ػػع م ػػف إنف ػػاذ
التورفات ،كاذا لاف لذلؾ لـ يلف بيعو كبلشراؤه كبلعتقو كبلىبتو كبلودقتو تورفان وحيحان(ٗ).

(ُ)

المدكنة ْ ،ٕٔ/بداية المجتيد ْ ،ٔٗ/مناىج التحويؿ ٖ.ُّٖ/

(ِ)

اؤلـ ٕ ،َُٗ/مختور المزني ٖ ،َِّ/النجـ الكىاج في شرح المنياج ْ.ّٓٗ/

(ّ)

اللافي في فقو ائلماـ أحمدِ ،ٕٗ/المحرر في الفقو على مذىب ائلماـ أحمد بف حنبؿ ،أبك البرلات ابف تيميةُ.ّْٓ/

(ْ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صِّ ،اؤلـ ٕ.َُٗ/

(ٓ)

المسألة اؤلكلى مف ىذا المبحث.

(ٔ)

سبؽ تخريجو ص ِٕ.

(ٕ)

الحػديث أخرجػػو ائلمػاـ البخػػارم فػي وػػحيحو ،لتػػاب فػي ابلسػػتقراض كأدام الػديكف كالحجػػر كالتفلػػيس ،بػاب :إذا كجػػد مالػو عنػػد مفلػػس
في البيع ،كالقرض كالكديعة ،فيك أحؽ بو ّ.ُُٖ/

(ٖ)

الحديث أخرجو ائلماـ مسلـ فى وحيحو ،لتاب البيكع ،باب مف أدرؾ مالو بعينو عند رجؿ قد أفلس ٓ.ُّ/

(ٗ)

العزيز شرح الكجيز ٓ ،ّ/اليداية على مذىب ائلماـ أحمد ،الللكذاني صِِٕ.

ػ ْٕ ػ

ادلبحث انثانً
ٍعبئو يف أحنبً اهلجخ ًاىصدقبد
ًفْو ٍطيجبُ:
ادلطهب األًل :تعزٌف اذلبت.

ادلطهب انثانً :يسائم يف أحكاو اذلبت ًانصدقاث.

المطمب األول :تعريف اليبة
ػت اٍل ًي ىبػةى :قىبًٍلتييىػا(ُ) ،العطيػة الخاليػة عػف
ىىيبوي ًى ىبةن ىك ىم ٍكًىبػان ،ىكاتيى ٍب ي
اليبة لغة :يقاؿ ىك ىى ٍب ي
ت الش ٍي ىم أى ى
اؤلعكاض كاؤل راض .
اليبة اصطالحاً:
عرفيا الحنفية بقكليـ :ىي تمليؾ و
لماؿ بةل عكض(ِ).

كعرفيا الماللية بقكليـ :ىي تمليؾ شيم دكف ًعك و
ض(ّ).
ى

كعرفيا الشافعية بقكليـ :ىي التمليؾ بةل عكض(ْ).

كعرفيا الحنابلة بقكليـ :ىي :التبرع بتمليؾ ماؿ في حياتو(ٓ).
مف خةلؿ ما عرض مف تعريفات الفقيام لليبة تبيف لي أف عبارتيـ تلاد تلكف كاحدة في
تعريفيا.

كعنػػد تتبعػػي ؤلقػكاؿ ابػػف أبػػي ليلػػى فػػي اليبػػو لػػـ أعاػػر ابل علػػى تسػػع مسػػا ؿ مػػف أحلػػاـ اليبــة،

كىي:
 ىؿ يشترط في اليبة القبض ،كاف لانت معلكمة؟ -كىب ىبة فزادت ،فيؿ لو أف يرجع فييا؟

 ىؿ يشترط قبض المكىكب لو لليبة أك الودقة قبؿ مكت الكاىب ؟ إذا كىبت المرأة لزكجيا ىبة اـ قالت :ألرىني كجامت على ذلؾ ببينة ،فما الحلـ ؟ -رجكع الكاىب في ىبتو بعد العكض .

 ىبة المشاع ير المقسكـ . إذا يعلً ىمت الودقة كلـ يحوؿ القبض . حلـ قبض اليبة بةل إذف في المجلس. إذا كىب الرجؿ جارية بلبنو ،كابنو لبير كىك في عيالو .(ُ)

مقاييس اللغة ،ابف فارس ٔ ،ُْٕ/النياية في ريب الحديث كاؤلار ٓ.ُِّ/

(ِ)

البناية شرح اليداية َُ.ُٓٗ/

(ّ)

الشامؿ في فقو ائلماـ مالؾ ِ.ُٖٗ/

(ْ)

منياج الطالبيف كعمدة المفتيف في الفقو ،النككم ُ.ُُٕ/

(ٓ)

اللافي في فقو ائلماـ أحمد ِ.ِٓٗ/

ػ ٕٔ ػ

المطمب الثاني :مسائل في أحكام اليبة والصدقات
المسألة األولى :ىل يشترط في اليبة القبض ،وان كانت معمومة؟
أوالً :صورة المسألة:
أف يقػػكؿ رجػػؿ آلخػػر :كىبتػػؾ دارم بالملػػاف الفةلنػػي ،أك كىبتػػؾ حمػػارم اؤلبػػيض ،أك كىبتػػؾ
ب لو .
الاكب اؤلوفر ،كلـ يقبض المكىكب لو ما يكًى ى
ثانياً :تحرير محل النزاع:
اختلػػؼ العلمػػام فػػي شػػرط القػػبض لوػػحة اليبػػة ،فقػػاؿ ابػػف أبػػي ليلػػى :بل يشػػترط القػػبض فػػي
اليبة(ُ).
ككافقػػو فيػػو المالليػػة ،فقػػالكا :اليبػػة تػػتـ بالعقػػد كلػػـ يشػػترطكا القػػبض ،كقػػالكا بػػأف القػػبض بلزـ
للعقد

(ِ)

.

كخالفػػو فػػي ذلػػؾ الحنفيػػة
المليةلت

(ٔ)

كالمكزكنات

(ٕ)

(ّ)

كالشػػافعية

كالمعدكدات

(ٖ)

(ْ)

كاشػػترطكا القػػبض فييػػا ،أمػػا الحنابلػػة

كالمذركعات

(ٗ)

(ٓ)

فاشػػترطكه فػػي

فقط.

ثالثاً :سبب الخالف:
الػػذيف قػػالكا بعػػدـ اشػػتراط القػػبض قاسػػكىا علػػى البيػػع فلػػـ يشػػترط فيػػو القػػبض ،كالػػذيف اشػػترطكا

(ُ)

تبييف الحقا ؽ ٓ.ُٗ/

(ِ)

المدكنة ْ ،َُْ/مناىج التحويؿ ٓ ،ُِٓ/التاج كائللليؿ لمختور خليؿ ٖ.ُٔ/

(ّ)

المبسكط ُِ ،ْٖ/تحفة الفقيام ّ ،ُُٔ/حاشية ابف عابديفٓ.َٔٗ/

(ْ)

اؤلـ ٔ ،ِّٕ/ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ٓ ،ّٕٓ/تلملة المجمكع شرح الميذب ُٓ.ّٕٓ/

(ٓ)

مسا ؿ ائلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو ٖ ،ّْٕٓ/اللافي في فقو ائلماـ أحمد ِ ،ُِٔ/المغني ٔ.ْْ/

(ٔ)

الملػػيةلت :كىػػي التػػي تبػػاع بالليػػؿ لػػالقمح كالشػػعير ،كلػػبعض الس ػكا ؿ التػػي تبػػاع اليػػكـ بػػاللتر لػػالبتركؿ كالبن ػزيف ،الفقػػو ائلسػػةلمي
ً
الزحيلي ٓ.ّّْٕ/
كأدلتو ،كىبة

(ٕ)

المكزكنات:كىي التي تباع بالكزف لالسمف كالزيت كالسلر ،المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

(ٖ)

المعػػدكدات:كىي التػػي بل تتفػػاكت آحادىػػا إبل تفاكت ػان بس ػيطان لػػالبيض كالجػػكز ،كلالموػػنكعات المتماالػػة مػػف وػػنع المعامػػؿ لػػاللؤكس

(ٗ)

المػذركعات:كىي التػػي تبػػاع بالػػذراع لػػالقطع اللبػػرل مػػف المنسػكجات الوػػكفية أك القطنيػػة أك الحريريػػة ،كلاؤل ارضػػي ،المرجػػع السػػابؽ،

كوحكف الخزؼ كالبلٌكر كنحكىا ،المرجع السابؽ ،نفس الجزم كالوفحة.

نفس الجزم كالوفحة.

ػ ٕٕ ػ

القبض اعتمدكا على اؤلار المركم عف أبي بلػر ،مػع ابنتػو عا شػة

(ُ) ،كىػك مػا جػام عنيػا،

سَروُ اى ٌََفب ُحُ ،قبهًَ :اىيوِ ََّب ثُنَ ََّّْخٍََ ،ب ٍَِِ
حَي َيَب ُجُراذ ِعِشسَِّ ًََظقب ٍِِِ ٍَبىِوِ ثبىعَبىَِْ ِخِ ،في َََّّب َحَع َ
أنيا قالت " :إَُّ أ َثَب َثَنسٍ مبَُ ّ َ
حَيزلِ ٍِِِ ٍَبىِِِ جُ راذ ِعِشسَِّ ًََظقب ،فيٌ منذِ
لًََِ ،إِّ منذُ ّ َ
سًا ٍِِن ِ
لًََِ ،ال أعَصُّ َعَيَِّ فق ً
اى َّنَّبض أحَتُّ إىَِّ ِْ ًنًَ َثَع ِدُِ ٍِِن ِ
لِ ،فئّ َََب ىٌَُ اىًٌَََْ ٍََبه ًََازسٍ"
َجَرذ ِرِْ ِوًََِ ،احزص ِرِْوِ مبَُ ى ِ

(ِ)

.

رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو بأف اليبة عقد تمليؾ فةل يتكقؼ ابكت الملؾ بو على القبض

لعقد البيع

(ّ)

.

المسألة الثانية :وىب ىبة فزادت ،فيل لو أن يرجع فييا؟
أوالً :صورة المسألة:
أف ييب رجؿ آلخػر أرضػان بػك انر فيستوػلحيا كيزرعيػا ،أك ماشػية زاد كزنيػا ،أك دا انر حسػنيا بمػا
يزيد مف امنيا أك نحك ذلؾ ،فيؿ لو أف يرجع فييا؟
ثانياً :تحرير محل النزاع:
اختلؼ الفقيام في جكاز رجكع الكاىب في ىبتو بعد قػبض المكىػكب لػو الشػيم المكىػكب علػى
أق ػكاؿ ،فػػذىب ابػػف أبػػي ليلػػى إلػػى القػػكؿ بػػأف الكاىػػب لػػو الرجػػكع فػػي اليبػػة ،كاف زادت ،أك تكالػػدت
(ْ).

مطلقان

كخالفو في ىذا القكؿ الحنفية(ٓ)حيث أجازكا الرجكع في اليبة حاؿ الزيػادة المنفوػلة كمنعػكه إذا
لانت متولة.

(ُ)

اؤلار أخرجو ائلماـ مالؾ في مكط و ،لتاب النحؿ كالعطية ،ّْٖ/ِ ،كلـ أقؼ على حلـ عليو فيما اطلعت عليو مف لتب التخريج.

(ِ)

اللافي في فقو ائلماـ أحمد ِ.ُِٔ/

(ّ)

المبسكط ُِ.ْٖ/

(ْ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صْٔ ،اؤلـ ٕ.َُِ/

(ٓ)

بدا ع الونا ع ٔ ،ُِٗ/البحر ال ار ؽ ٕ.ُِٗ/

ػ ٖٕ ػ

كأجازه الماللية

(ُ)

بائلضافة إلى الكجو الذم أجازه الحنفية بأف تلكف الزيػادة متعلقػة بالقيمػة كلػـ

تلف طار ة على ذات اليبة.
كالشافعية

(ِ)

أجازكىا في الزيادة المتولة كالمنفوػلة ،كللػنيـ جعلػكا الزيػادة المنفوػلة للمكىػكب

لو ،كمنعكا مف جكاز الرجكع في اليبة مف ير ابلبف مطلقان .
كقػػاؿ الحنابلػػة فػػي إحػػدل الػػركايتينف عػػف أحمػػد تمنػػع الزيػػادة المتوػػلة ،كفػػي اؤلخػػرل لػػـ تمنػػع
للنيـ كافقكا الشافعية في ذلؾ حالة لكنيا لةلبف فقط

(ّ)

.

ثالثاً :سبب الخالف:
أف الزيادة لـ يرد علييا العقد عند المانعيف مف الرجكع فةل يرد علييػا الفسػخ ،كقػد فػرؽ بعضػيـ
بيف الزيادة المتولة كالمنفولة كلـ يفرؽ اآلخػركف ،كقػد جعليػا بعضػيـ ماػؿ الربػا فػي المعاكضػات،
كمف قاؿ زيادة السعر بل تضػر علػؿ ذلػؾ بػأف زيػادة السػعر ر بػة يحػدايا اه فػي القلػكب كبل عةلقػة
ليا بعيف المكىكب فةل تمنع الرجكع

(ْ)

.

رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو بما ركم عف النبي أنو قػاؿ :ل ٍََِ ًَىَتَ ىِ َجَخ فبزرجَعَ ث َيَب ف ُيُـٌَ أ َحَـقُّ
ث َيَب ٍََب ىٌ ُُّضت ٍِِنيََب ًَ ,ىنِنَّوُ مبىنيت َّعٌُُدُ فِِِ قْئِوِ

(ٓ)

.

وجو الداللة:
ابكت حؽ الرجكع في اليبة اابت للنو مذمكـ عقةلن كعرفػان ،كعلػى ذلػؾ فيػك ملػركه شػرعان ؤلنػو

يتنافى مع فضا ؿ اؤلخةلؽ

(ٔ)

.

(ُ)

بداية المجتيد ْ ،ُُٕ/القكانيف الفقيية صِِْ.

(ِ)

مغني المحتاج ّ ،َٕٓ/حاشية البجيرمي على الخطيب ّ.ِّٔ/

(ّ)

المغني ٔ ،ٕٔ/القكاعد الفقيية ،ابف رجب صُٗٓ.

(ْ)

بدا ع الونا ع ٔ.ُِٗ/

(ٓ)

الحديث اخرجو ابلماـ ابف ماجو في سننو ،لتاب اليبات ،باب مف كىب ىبة رجام اكابيا ،ٕٖٗ/ِ ،كضعفو اؤللباني في ضعيؼ
الجامع الوغير كزيادتو ،ص. ِْٔ :

(ٔ)

البناية شرح اليداية َُ.ُٖٕ/

ػ ٕٗ ػ

المسألة الثالثة :ىل يشترط قبض الموىوب لو لميبة أو الصدقة قبل موت الواىب؟
أوالً :صورة المسألة:
رجؿ كىب آلخر سيارة – ماةلن  -كلاف الكاىػب مريضػان كلػـ يقػبض المكىػكب لػو السػيارة حتػى

مات الكاىب.

ثانياً :تحرير محل النزاع:
اختلؼ العلمام في الرجؿ يكىب لو مف مريض ىبة ،كلـ يقبضيا حتى مات الكاىب ،كقد ذىب

ابف أبي ليلى إلى إجازتيا في حدكد الالث
ككافقو فيو الماللية

(ِ)

.

كخالفو في ىذا القكؿ الحنفية
كالشػػافعية

(ٓ)

للحنابلة أيضان(ٔ).

(ُ) .

(ّ)

كالحنابلة(ْ) ،فقالكا :تبطؿ اليبة بمكت الكاىب.

يقكل ػكف :إف ائلقبػػاض ينتقػػؿ لل ػكارث ،إف شػػام أمضػػاه كاف شػػام منعػػو ،كىػػك قػػكؿ

ثالثاً :سبب الخالف:
اعتبار ابف أبي ليلى لعدـ إلزاـ المتبرع شي ان بعقد التبرع ،كجعليا لالكوية ،كالذيف منعكىا أبقكا

القياس فييا على القبض في البيع لما فعلكا في المسألة السابقة

(ٕ)

.

رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو على القكؿ بأف اليبة في المرض كوية ،كلكنيا عقد تبرع بل
يلزـ المتبرع بو شيم ،كائلقباض إلزاـ(ٖ).

(ُ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صْٗ ،البناية شرح اليداية َُ.ُُٔ/

(ِ)

المدكنة ْ ،ِْٗ/اللافي في فقو أىؿ المدينة ،ابف عبد البر ِ.َََُ/

(ّ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صْٗ ،البناية شرح اليداية َُ.ُُٔ/

(ْ)

المغني ٔ ،ّْ/الشرح اللبير ،ابف قدامة ٔ.ِْٓ/

(ٓ)

اؤلـ ْ ،ٔٓ/البياف في مذىب ائلماـ الشافعي ٖ.ُُٓ/

(ٔ)

المغني ٔ.ّْ/

(ٕ)

البناية شرح اليداية َُ.ُِٔ/

(ٖ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالوفحة.

ػ َٖ ػ

المسألة الرابعة :إذا وىبت المرأة لزوجيا ىبة أو تصدقت أو تركت لو من ميرىا ثم قالت:
أكرىني؛ وجاءت عمى ذلك ببينة ،فما الحكم ؟
أوالً :صورة المسألة:
تظير وكرة المسألة مف عنكانيا .
ثانياً :تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقيام

(ُ)

على جكاز اليبة مطلقان اـ اختلفكا كرام ذلؾ فيـ إذا كىبت المرأة لزكجيػا ىبػة أك

تودقت أك ترلت لو مف ميرىا اـ ادعت أنو ألرىيػا ،فػذىب ائلمػاـ ابػف أبػي ليلػى

(ِ)

إلػى إلػى قبػكؿ

بينتيا إف جامت على ذلؾ ببينة ،كابطاؿ ما ودر منيا مف تورؼ .
ككافقو على ذلؾ جميكر الفقيام مف الماللية(ّ) كالشافعية(ْ) كالحنابلة(ٓ) ،كالواحباف مف الحنفية(ٔ).
كخالفيـ فييا ائلماـ أبك حنيفة فقط ،حيث قاؿ :بل أقبؿ بينتيا كأمضى علييا ما فعلت مف ذلؾ(ٕ) .
ثالثاً :سبب الخالف:
لـ اقؼ على سبب للخةلؼ ،كللف ربما لاف قكؿ أبي حنيفة على ىذا النحك ترجيحان ؤلدنػي المفسػدتيف

على أعةلىما ،للكف رجكع اليبة للزكجة يفضي إلى ظلـ الرجؿ ليا ،أك إنيام العةلقة الزكجية.
رابعاً :الدليل:

ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو بما جام عنالنبي :ل إَُّ اىيوَ قد رجَبًَش عَِ أٍَّزِِ اىلطأًَ ،اىنعَْبًٍَََُ ،ب
اظزنسىٌُا عَيْوِ (ٖ) ،كبما جام عف علي قاؿ :إذا ًىجذ املسأح ىصًجيب ىجخ  ،فئُ شبءد زجعذ فْيب إذا ىِ
ادعذ أّو اظزنسىيب(ٗ).
(ُ)

تلملة المجمكع شرح الميذبُٓ.ُْٕ/

(ِ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صْٓ ،اؤلـ ٕ.َُِ/

(ّ)

البياف كالتحويؿ ُّ.ْْٔ/

(ْ)

اؤلـ ْ.ْٔ/

(ٓ)

مسا ؿ ائلماـ أحمد كاسحؽ بف راىكيو ،ائلماـ أحمد ُ ،ّْٔ/المسا ؿ الفقيية مف لتاب الركايتيف كالكجييف ،ابف الفرام ُْْْ/

(ٔ)

المبسكط ُِ ،ِٓ/المحيط البرىاني في الفقو النعماني ٔ.ِٓٔ/

(ٕ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صْٓ ،اؤلـ ْ.ْٔ/

(ٖ)

الحديث أخرجو ائلماـ ابف ماجو في سننو ،لتاب الطةلؽ ،باب طةلؽ الملره كالناسي ُ ،ٔٓٗ/وححو اؤللباني وحيح الجامع ُ.ّٖٓ/

(ٗ)

المبسكط ُِ ،ِٓ/ذلر اؤلار السرخسي في المبسكط كلـ أجده فيما تكفر لدم مف مراجع في التخريج في يره ،كلـ يحلـ عليو.

ػ ُٖ ػ

وجو الداللة:
ائللراه سبب في إسقاط التبعات المترتبة على التورفات المنعقدة بو .
المسألة الخامسة :رجوع الواىب في ىبتو بعد العوض .
أوالً :صورة المسألة:
أف ييب الرجؿ -على سبيؿ المااؿ -اكبان ،فيعكضػو المكىػكب لػو نعػةلن ،فيػؿ يجػكز للكاىػب أف
يرجع في ىبتو بعد أخذ العكض .
ثانياً :تحرير محل النزاع:
اختلػػؼ العلمػػام فػػي رجػػكع الكاىػػب فػػي ىبتػػو بعػػد أخػػذ العػػكض منيػػا ،فيػػرل ابػػف أبػػي ليلػػى أف
الكاىب بل يستطيع أف يرجع في اليبة بعد العكض
ككافقو الحنفية

(ِ)

(ُ)

.

.

كيرل الشافعية(ّ)كالحنابلة

(ْ)

كخػػالؼ فػػي ذلػػؾ المالليػػة

(ٓ)

أف الكاىب ليس لو الرجكع في اليبة إبل أف يشترط اكابان منيا .
فقػػالكا :للكاىػػب أف يرجػػع فػػي ىبتػػو ،كللمكىػػكب لػػو أف يرجػػع فػػي

عكضو إبل أف يلكف العكض يعادؿ قيمة اليبة أك ألار .
ثالثاً :سبب الخالف:
قيػػاس اليبػػة بعػػد العػػكض علػػى البيػػع ،ؤلنػػو تمليػػؾ بعػػكض عنػػد المػػانعيف مػػف الرجػػكع فييػػا بعػػد
العكض مطلقان ،كاعتبػار ذلػؾ القيػاس باشػتراط العػكض عنػد القػا ليف بػالمنع منيػا حالػة لػكف العػكض
مشركطان ،أما الماللية ف نيـ لـ يعتبركه إبل إذا لاف مساكيان لليبة أك ألار(ٔ).
(ُ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلىصْٖ ،اؤلـ ٕ.ُُِ/

(ِ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صْٖ ،المبسكط ُِ ،ٕٓ/تحفة الفقيام ّ.ُٔٔ/

(ّ)

اؤلـ ،ُُِ/ٕ ،لفاية النبيو في شرح التنبيو ُِ.ُُٖ/

(ْ)

المغني ٔ ،ٕٔ/الشرح اللبير ،ابف قدامة ٔ.ِْٕ/

(ٓ)

المدكنة ْ ،َِٕ/الذخيرة ٗ ،ِٖ/النكادر كالزيادات على ما في المدكنة مف يرىا مف اؤلميات َُ.ُْٕ/

(ٔ)

اؤلـ ٕ.ُُِ/

ػ ِٖ ػ

رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو بما جام عف النبي :ل اىسَّ ُجُو أحَقُّ ثيجَزِوِ ٍََب ىٌ ُُّضت ٍِِنيََب

(ُ)

.

وجو الداللة:
لقد دؿ الحديث على أف للكاىب الرجكع بما كىبو ،كاذا رجع يرد عليو ىبتو(ِ).
المسألة السادسة :ىبة المشاع غير المقسوم :
أوالً :صورة المسألة:
دار لرجليف أك متاعان ،كذلؾ المتاع مما يقسـ فقبضاه جميعان ،فما الحلـ؟ .
كاذا كىب الرجؿ ان
ثانياً :تحرير محل النزاع:
اختلؼ العلمام في جكاز ىبة المشاع ير المقسكـ ،فلاف ابف أبي ليلى يقكؿ :ىبة المشاع جا زة(ّ).
ككافقو الماللية

(ْ)

كالشافعية
(ٕ)

كخالفيـ في ذلؾ الحنفية

(ٓ)

كالحنابلة

(ٔ)

.

فقالكا :بل تجكز تلؾ اليبة إبل أف يقسـ للؿ كاحد منيما منيا حوتو.

ثالثاً :سبب الخالف:
اعتبار مشركعية كجكد ما آلت إليو المسألة في الكاقع ،حيث إف الشرلة جا زة على الشيكع في
العيف أك العقار أك المنفعة ،كىذا عند مف قالكا بجكاز ىبة المشاع ير المقسكـ ،كأما مػف رأل عػدـ
جكاز ذلؾ فيك عنده مف باب دفع الضرر المتكقع ،حيث إف ماػؿ ىػذه المسػألة قػد تفضػي إلػى كقػكع
الخةلؼ بيف المكىكب لو كالمالؾ كالشريؾ

(ٖ)

.

(ُ)

الحديث أخرجو ائلماـ ابف ماجو ،أبكاب اليبات ،باب كىب ىبة رجام اكابيا ّ ،ْٕٔ/الحديث ضعفو اؤللباني في ائلركام ٔ.ٓٗ/

(ِ)

حاشية السندم على سنف ابف ماجو للسندمّ.َٕ/

(ّ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صْٔ ،اؤلـ ْ.ٔٓ/

(ْ)

اللافي في فقو أىؿ المدينة ِ ،ََُُ/بداية المجتيد ْ.ُُْ/

(ٓ)

اؤلـ ٕ ،ُُِ/النجـ الكىاج في شرح المنياج ٓ.ْٕٓ/

(ٔ)

المغني ٔ ،ْٓ/المبدع في شرح المقنع ٓ.ُْٗ/

(ٕ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صْٔ ،المبسكط ُِ.ٕٔ/

(ٖ)

المرجعاف السابقاف نفس الجزم كالوفحة.

ػ ّٖ ػ

رابعاً :الدليل:
ييسػػتدؿ بلبػػف أبػػي ليلػػى كمػػف كافقػػو بمػػا جػػام فػػي الحػػديث ،حيػػث ًَجَ ـدَ اىنَّــبضُ حََِــبزَ ًََح ـ ٍ عَقِــريا،
شَـأّنٌ ث َيَـرا
ظٌُه اىي ِوَِ ،
صَبحِجَوُ فقبهََّ :ب زَ ُ
سًُّهُ َحَزَ ََّأرَِِ صََبحِجُوُ ،فأرَ اى َجَيص ًََُُُّّ ،مبَُ َ
سًُهُ ىِِينََّّجِ  فقبه :أقِ ُّ
فر م ُ
ظٌُه اىيوِ  أ َثَب َثَنسٍ فقعَََوُ ِفِِ اىسفبُِ
اىحِ َََبز؟ فأٍَسَ زَ ُ

(ُ)

.

وجو الداللة:
أف الرجؿ كىب النبي كأوحابوالحمار مشاعان ،فدؿ على جكاز ىبة المشاع ،كؤلنو مشػاع
يوػػح بيعػػو فوػػحت ىبتػػو ،لالػػذم بل ينقسػػـ(ِ) ،فلػػذا ىاىنػػا كمتػػى لػػاف المكىػػكب بلانػػيف ،فقبضػػاه
ب ذنو ،ابت ملليما فيو ،كاف قبضو أحدىما ،ابت الملؾ في نويبو دكف نويب واحبو(ّ).
المسألة السابعة :إذا ُعمِ َمت الصدقة ولم يحصل القبض .
أوالً :صورة المسألة:
تو ػػدؽ بمبل ػػغ م ػػف الم ػػاؿ ،كل ػػـ يع ػػيف المتو ػػدؽ علي ػػو ،أك أن ػػو عين ػػو كل ػػـ يقبض ػػو ،فق ػػط ع ػػيف
الودقة.
ثانياً :تحرير محل النزاع:
اختلؼ العلمػام فػي حلػـ الوػدقة إذا يعلً ىمػت كلػـ تقػبض ،فػذىب ابػف أبػي ليلػى إلػى أف الوػدقة
إذا لـ تقبض فيي جا زة(ْ) .
ككافقو في ذلؾ الماللية
(ُ)
(ِ)

(ٓ)

كالشافعية(ٔ) ،كالحنابلة

(ٕ)

في ير المليةلت كالمكزكنات .

الحديث أخرجو ائلماـ أحمد في مسنده ِٓ ،ُِ/وححو اؤلرناؤكط في تخريج مسند أحمد.
البياف في مذىب ائلماـ الشافعي ٖ.َُِ/

(ّ)

المغنئ.ْٔ/

(ْ)

بدا ع الونا ع ٔ ،ُِّ/تبييف الحقا ؽ ٓ ،ُٗ/اؤلـ ْ.ُٔ/

(ٓ)

الذخيرة ٔ ،َِّ/شرح التلقيف ِ.ْْٖ/

(ٔ)

اؤلـ ْ ،ُٔ/لفاية اؤلخيار في حؿ اية ابلختوار صَّٗ ،السراج الكىاج ،الغمراكم صَّٖ.

(ٕ)

مسا ؿ ائلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيوٖ ،َْْٗ/المغنئ ،ُْ/شرح الزرلشي على مختور الخرقيْ.ََّ/

ػ ْٖ ػ

كخالؼ في ذلؾ الحنفية(ُ) ،فقالكا :بل تجكز الودقة إبل مقبكضة ،كمذىب الحنابلة في ير ماذلر.

ثالثاً :سبب الخالف:

أخػذ مػف قػالكا بجكازىػا بمػا جػام عػف عمػر كعلػي لمػا سػيأتي بيانػو فػي الػدليؿ ،كأخػذ الحنفيػػة
 :ال جتٌش اىصدقخ إال ٍقجٌظخ(ِ).

بقكؿ ابف عباس
رابعاً :الدليل:

ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو بما ركاه الشافعي عػف آؿ عمػر كآؿ علػي" أن عَـس ً صـدقزو

حزَ ٍبد ًجعييب ثعده إىل حفصخ ًًىل عيِ صدقزو حزَ ٍبد ًًىْيب ثعده احلعِ ثِ عيِ  -زظِ اهلل عنيَب ً -أُ فبطَخ
ثنذ زظٌه اهللً ىْذ صدقزيب حزَ ٍبرذ ًثيغين عِ ْري ًاحد ٍِ األّصبز أّو ً صدقزو حزَ ٍبد"

(ّ)

.

وجو الداللة من األثر:

إف اؤلار يدؿ على جكاز الودقات إذا تللـ بيا واحبيا قبضت ،أك لـ تقبض(ْ).
المسألة الثامنة :حكم قبض اليبة بال إذن في المجمس:

أوالً :صورة المسألة:

أف ييػػب رجػػؿ آلخػػر جيػػا انز فػػي مجلػػس مػػا ،فيأخػػذ المكىػػكب لػػو الجيػاز بمجػػرد إعػػةلف الكاىػػب

عف ىبتو لو دكف أف ينتظر ائلذف لو في القبض فما الحلـ؟

ثانياً :تحرير محل النزاع:

اختلؼ الفقيام في حلـ قبض اليبة إذا لـ يأذف الكاىب لو بذلؾ ،فلـ يشترط ابف أبي ليلػى إذف

القبض في اليبة

(ٓ)

.

ككافقو في ذلؾ الحنفية(ٔ)كالماللية

(ٕ)

.

(ُ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صْٗ ،الحجة على أىؿ المدينة ّ ،ٕٗ/النتؼ في الفتاكل ُ.ُّٓ/

(ِ)

اؤلار أخرجو ائلماـ البييقي فى معرفة السنف كابلاار ُٓ/ٗ ،كلـ أقؼ لو على حلـ فيما اطلعت عليو مف لتب التخريج .

(ّ)

اؤلـ ْ ُٔ/اؤلاػػر أخرجػػو ائلمػػاـ البييقػػي فػػي السػػنف اللبػػرل ،لتػػاب الكقػػؼ ،بػػاب جػكاز الوػػدقة المحرمػػة كاف لػػـ تقػػبضٔ ِٕٔ/كلػػـ
أقؼ لو على حلـ فيمااطلعت عليو مف لتب التخريج.

(ْ)

اؤلـ ْ.ُٔ/

(ٓ)

تبييف الحقا ؽ ٓ.ُٗ/

(ٔ)

المرج السابؽ ٓ ،ِٗ/درر الحلاـ شرح رر اؤلحلاـ ،مةل خسركا ِ ،ُِٗ/مجمع اؤلنير في شرح ملتقى اؤلبحر ِ.ّْٓ/

(ٕ)

المدكنة ْ ،َُْ/مناىج التحويؿ ٓ ،ُِٓ/التاج كائللليؿ لمختور خليؿ ٖ.ُٔ/

ػ ٖٓ ػ

كخالفو في ذلؾ الشافعية

(ُ)

كالحنابلة(ِ) ،فقالكا بل يجكز قبضيا إبل ب ذف الكاىب .

ثالثاً :سبب الخالف:
الػػذيف لػػـ يشػػترطكا ائلذف بػػالقبض فػػي المجلػػس قاسػػكه علػػى تسػػليـ السػػلعة فػػي البيػػع بعػػد دفػػع
الامف

(ّ)

الذم ىك العكض كالذم يسقط في اليبػة العػكض ،كقػد تنػازؿ عنػو الكاىب،فػالمكىكب لػو إذا

طػى الػامف فػي البيػع ب سػقاطو عنػو ،كاآلخػركف قاسػكه علػى تسػليـ السػلعة
قبؿ اليبة ،قاـ مقاـ مػف أىىع ى
في البيع قبؿ دفع الامف ،فقالكا :إف التسليـ ير مستحؽ على الكاىب ،فػةل يوػح التسػليـ إبل ب ذنػو،
لما لك أخذ المشترم المبيع مف البا ع قبؿ تسليـ امنو ،كبل يوح جعؿ اليبة إذنػان فػي القػبض ،بػدليؿ
ما بعد المجلس ،فلك أذف الكاىب في القبض ،اـ رجع عف ائلذف ،أك رجع فػي اليبػة ،وػح رجكعػو
ؤلف ذلؾ ليس بقبض كاف رجع بعد القبض ،لـ ينفع رجكعو ؤلف اليبة تمت(ْ).
رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو بأف اليبة عقد تمليؾ فةل يتكقؼ ابكت الملؾ بو على القبض

لعقد البيع

(ٓ)

.

المسألة التاسعة :إذا وىب الرجل جارية البنو ،وابنو كبير وىو في عيالو:
ىذه المسألة في كاقعنا المعاور بل كجكد ليا ،كللف بما أنيا ذلرت في مسا ؿ اليبػة أتيػت بيػا
لتحقيؽ اليدؼ مف دراستي ،كىك جمع فقو ائلماـ ابف أبي ليلى.
أوالً :صورة المسألة:
وكرة المسألة ظاىرة في العنكاف.
ثانياً :تحرير محل النزاع:
اختلؼ العلمام في جكاز ىبة الكالد بلبنو جارية كىك في عيالو ،كلػاف ابػف ابػي ليلػى يقػكؿ :إذا
(ُ)

اؤلـ ٔ ،ِّٕ/تلملة المجمكع شرح الميذب ُٓ ،ّٕٗ/الغرر البيية ،لزلريا اؤلنوارم ّ.َّٗ/

(ِ)

المغني ٔ ،ِْ/الشرح اللبير ،ابف قدامة ٔ.ِْٓ/

(ّ)

المبسكط ُِ.ْٖ/

(ْ)

المغني ٔ.ِْ/

(ٓ)

المبسكط ُِ.ْٖ/

ػ ٖٔ ػ

لاف الكلد في عياؿ أبيو ،كاف لاف قد أدرؾ فيذه اليبة جا زة
ككافقو الحنفيػة

(ِ)

(ُ)

.

كاشػترطكا فػي ذلػؾ القػبض ،كأمػا المالليػة

(ّ)

كالشػافعية

(ْ)

فقػد كافقػكه دكف ذلػر

اشتراط القبض .
كلـ أجد فيما اطلعت عليو مف لتب الحنابلة

(ٓ)

قكبلن ليـ فى المسألة.

ثالثاً :سبب الخالف:
عند مف اشترطكا القبض ،فالجارية إذا كىبيا الكالد لكلده فكط يػا الكالػد قبػؿ القػبض ف نيػا تلػكف
قد حرمت على الكلد ،كىي إف لـ يقبضيا الكلد فيي باقية تحػت توػرؼ الكالػد ،فربمػا كط يػا الكالػد،
فةل تحؿ للكلد مف بعده ،كعليو فلـ تستكؼ اليبة في ىذه المسألة تماميا ،كعند القا ليف بجكازىا فيي
ملػؾ للكلػػد ،فػػةل ينبغػػي للكالػػد أف يطأىػػا إبل أف يرجػػع فييػػا فينفسػػخ عقػػد اليبػػة ؤلف الكالػػد لػػو الرجػػكع
فيما كىب للكلد ،ما لـ يكجد مانع ،فيي ىبة للنيا قابلة للرجكع .
رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو بأف اليبة عقد تمليؾ فةل يتكقؼ ابكت الملؾ بو على القبض

لعقد البيع ،كأف للكالد الرجكع فييا(ٔ).

(ُ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صْٔ.

(ِ)

المرجع السابؽ ،المبسكط ُِ.ُٓ/

(ّ)

المدكنة ِ ،ّٕٗ/النكادر كالزيادات ُِ.ُُٗ/

(ْ)

اؤلـ ٕ ،َُِ/البياف في مذىب ائلماـ الشافعي ٖ.ُّٔ/

(ٓ)

المغني ٔ ،ُْ/المبدع في شرح المقنع ٓ ،َُٗ/الركض المربع شرح زاد المستقنع ،البيكتي صَْٔ  ،ك يرىا.

(ٔ)

المبسكط ُِ.ْٖ/

ػ ٕٖ ػ

ادلبحث انثانث
ٍعبئو يف أحنبً اىٌقف
ًفْو ٍطيجبُ:
ادلطهب األًل :تعزٌف انٌقف.
ادلطهب انثانً :يسائم يف أحكاو انٌقف.

المطمب األول :تعريف الوقف
الوقــف لغــة:الحػػبس ،يقػػاؿ :كقػػؼ الشػػيم كأكقفػػو كقف ػان  ،كحبسػػو كأحبسػػو حبس ػان ،كىػػك ممػػا اخػػتص بػػو

المسلمكف ،يقاؿ :كقفت الدار أم حبستيا فػي سػبيؿ اه ،كمنيػا السػلكف ،إذا لػاف بلزمػان يػر متع وػد يقػاؿ:
كقفت الدابة تقؼ كقفان ككقكفان :سلنت ،كمنيا المنع ،يقاؿ :كقفت الرجؿ عف الشيم كقفان :منعتو عنو .

كيطلؽ الكقؼ كيراد بو المكقكؼ مف باب التسمية بالمودر ،كيجمع على أكقاؼ لاكب كأاكاب(ُ).
الوقف اصـطالحاً :تباينػت أقػكاؿ الفقيػام فػي تعريػؼ الكقػؼ ،كقػد ترتػب علػى ذلػؾ كجػكد فػكارؽ دقيقػة،

لـ أجد ليا أا انر في اختةلؼ أحلاـ الكقؼ بيف أبي ليلى كاؤل مة كقد جامت على النحك اآلتي:
-

فعرفػو الحنفيػػة بقػػكليـ  :ىػك حػػبس العػػيف علػػى حلػـ ملػػؾ الكاقػػؼ ،كالتوػدؽ بالمنفعػػة كلػػك فػػي
الجملة(ِ).

-

كعرفو الماللية بقكليـ  :إعطام منفعة شيم مدة كجكده ،كالكقػؼ اسػمان مػا أعطيػت منفعتػو مػدة

-

كعرفػو الشػافعية بقػكليـ  :ىػػك حػبس مػاؿ يملػف ابلنتفػػاع بػو مػع بقػام عينػػو بقطػع التوػرؼ فػػي

كجكده(ّ).

رقبتو على مورؼ مباح مكجكد
-

(ْ)

.

كعرفػػو الحنابلػػة ،بقػػكليـ :ىػػك تحبػػيس مالػػؾ مطلػػؽ التوػػرؼ مالػػو المنتفػػع بػػو مػػع بقػػام عينػػو،
بقطع تورفو ك يره في رقبتو يورؼ ريعو إلى جية بر تقربان إلى اه تعالى

(ٓ)

.

كقد كجد الباحث أف أقرب التعريفات للفيـ ،كألارىا كضكحان ىك تعريؼ الحنابلة .
كعند تتبعي ؤلقكاؿ ابف أبي ليلى في الكقؼ لـ أعار إبل على مسألتيف مف أحلاـ الكقؼ ،كىما:
-

الكاقؼ إذا اشترط في الكقؼ أف ينفؽ منو على نفسو.

-

الكاقؼ إذا كقؼ على نفسو اـ على المساليف أك على كلده .

(ُ)

الموباح المنير ،الحمكم ِ ،ٔٔٗ/جميرة اللغة ،ابف دريد اؤلزدم ِ ،ٕٗٔ/الوحاح تاج اللغة ْ.ُُْْ/

(ِ)

اليداية شرح بداية المبتدل ّ ،ُٓ/حاشية ابف عابديفْ.ّّٕ/

(ّ)

التاج كائللليؿ لمختور خليؿ ٕ ،ِٔٔ/منح الجليؿ ٖ  ،َُٖ/الفكالو الدكاني على رسالة ابف أبي زيد القيركانيِ.َُٓ/

(ْ)

أسنى المطالب ِ ،ْٕٓ/مغني المحتاج ِ ،ّٕٔ/تحفة المحتاج في شرح المنياج ،ابف حجر الييتمي ٔ.ِّٓ/

(ٓ)

ائلنواؼ ٕ ،ّ/شرح منتيى ائلرادات ِ ،ْٖٗ/نيؿ المآرب بشرح دليؿ الطالب ،التغلبي الشيباني ِ.ٗ/

ػ ٖٗ ػ

المطمب الثاني :مسائل في أحكم الوقف
المسألة األولى :الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق منو عمى نفسو ،فما حكمو؟
أوالً :صورة المسألة:
أف يكقؼ شخص بيتان مؤج انر ،كيشترط أف ينفؽ مف أجرة البيت على نفسو .
ثانياً :تحرير محل النزاع:
أجمع العلمام على جكاز الكقؼ(ُ) ،كللنيـ اختلفكا في اشػتراط الكاقػؼ أف ينفػؽ علػى نفسػو مػف
الكقؼ ،فذىب ابف أبي ليلى إلى وحتو

(ِ)

.

ككافقو فيو أبك يكسؼ مف الحنفية(ّ) ،كالحنابلة

(ْ)

.

كخالفو فيو محمد بف الحسف مف الحنفية ،فقاؿ :الكقؼ جا ز كالشرط باطؿ
كخالفو أيضان ائلماـ أبك حنيفة

(ٔ)

كالماللية

(ٕ)

(ٓ)

.

كالشافعية(ٖ) ،فقالكا :بل يوػح الكقػؼ بشػرط النفقػة

منو على نفس الكاقؼ .
ثالثاً :سبب الخالف:

الػذيف أجػازكه اسػتدلكا بفعػؿ عمػر لمػػا ًقـف قـبهً " :ال ثــأض عيـَ ٍـِ ًىْيــب أُ ّأمـو ٍنـيب ،أً ّطعــٌ
صـدّقبْ ،ــري ٍزَــٌه فْــو"ل ، ٜكلػػاف الكقػػؼ فػي يػػده إلػى أف مػػات ،كؤلنػو إذا كقػػؼ كقفػان عامػان ،لالمسػػاجد،
كالسقايات ،كالرباطات(َُ) ،كالمقابر ،لاف لو ابلنتفاع بو
(ُ)

بدا ع الونا ع ٔ ،ُِٖ/المغني ٔ.ّ/

(ِ)

المرجع السابؽ ٔ.ٖ/

(ّ)

(ُ)

.

المبسكط ُِ ،ُْ/المحيط البرىاني في الفقو النعماني ٔ ،ُِّ/تبييف الحقا ؽ ّ.ِّٗ/

(ْ)

المغني ٔ ،ٖ/المنح الشافيات بشرح مفردات ائلماـ أحمد ،البيكتي ِ.ُٕٓ/

(ٓ)

المبسكط ُِ ،ُْ/المحيط البرىاني في الفقو النعماني ٔ ،ُِّ/تبييف الحقا ؽ ّ. ِّٗ/

(ٔ)

المبسكط ُِ ،ُْ/البحر ال ار ؽ ٓ.َِْ/

(ٕ)

الشرح اللبير مع حاشية الدسكقي ،الدردير ْ ،َٗ/حاشية الواكم على الشرح الوغير ،الواكم ْ.ُْٗ/

(ٖ)

ائلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ِ ،ُّٔ/تلملة المجمكع شرح الميذب ُٓ.ُّّ/

(ٗ)

اؤلار أخرجو ائلماـ البخارم ،لتاب الشركط ،باب الشركط في الكقؼ ّ ،ُٗٗ/كائلماـ مسلـ ،لتاب الكوية ،باب الكقؼ ٓ.ّٕ/

(َُ) الرباطات ىي البيكت التي لاف يقيـ بيا الفقرام كيتفر كف للعبادة كالتعليـ كىػك حوػف دفػاعي أخػذ تسػميتو مػف مرابطػة المجاىػديف فػي
سبيؿ اه فيو ،فلاف ىؤبلم المجاىدكف يرابطكف فيو كيقضكف يػكميـ كلػيليـ فػي العمػؿ أك العبػادة ه تعػالى ،التربيػة ائلسػةلمية أوػكليا
كتطكرىا في البةلد العربية ،محمد منير مرسيُ.َّّ/

ػ َٗ ػ

كالػػذيف لػػـ يجيػػزكه ،علل ػكا ذلػػؾ بػػأف الكقػػؼ إ ازلػػة للملػػؾ ،فلػػـ يجػػز اشػػتراط نفعػػو لنفسػػو ،لػػالبيع
كاليب ػػة ،كلم ػػا ل ػػك ب ػػاع ش ػػي ا كاش ػػترط أف ينتف ػػع ب ػػو ،كؤلف م ػػا ينفق ػػو عل ػػى نفس ػػو مجي ػػكؿ ،فل ػػـ يو ػػح
اشتراطو.
رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو بما جام في (صدقخ زظٌه اهلل أُ ّأمـو ٍنـيب أىيـو ثـبملعسً ْـري

املننس)(ِ) ،كؤلف عمر لما كقؼ قػاؿً" :ال ثأض عيَ ٍِ ًىْيب أُ ّأمو ٍنيب  ،أً ّطعـٌ صـدّقبْ ،ـري ٍزَـٌه
فْـــو"(ّ) .كل ػػاف الكق ػػؼ ف ػػي ي ػػده إل ػػى أف م ػػات .كؤلن ػػو إذا كق ػػؼ كقفػ ػان عامػ ػان ،لالمس ػػاجد ،كالس ػػقايات،
كالرباطات ،كالمقابر ،لاف لو ابلنتفاع بو ،فلذلؾ ىاىنا(ْ).
وجو الداللة:
أف الوػػدقة إخػ ػراج للم ػػاؿ مػػف المل ػػؾ بقو ػػد التقػػرب إل ػػى اه ،كل ػػذلؾ الكقػػؼ ،كق ػػد اس ػػتانى
النبي ؤلىلو مف الودقة ،فلذلؾ جاز أف يستانى مف الكقػؼ مػف بػاب أكلػى خاوػة كأف اؤلكقػاؼ
ينتفع بيا الكاقؼ ك يره فيما لانت منفعتو عامة

(ٓ)

.

المسألة الثانية :الواقف إذا وقف عمى نفسو ثم عمى المساكين أو عمى ولده  ،فما حكمو؟
أوالً :صورة المسألة:

لاف لو بستاف فكقؼ لتو على نفسو ،اـ على كلده مف بعده أك على المساليف .

ثانياً :تحرير محل النزاع:
اختلػػؼ الفقيػػام فػػيمف كقػػؼ علػػى نفسػػو اػػـ علػػى المسػػاليف أك علػػى كلػػده مػػف بعػػده ،فقػػد وػػحح
الكقؼ ابف أبي ليلى

(ٔ)

.

(ُ)

المغني ٔ.ّ/

(ِ)

أخرجو ائلماـ ابف أبي شيبة فػي موػنفو ،لتػاب البيػكع كاؤلقضػية ،مػف لػاف يػرل أف يكقػؼ الػدار كالمسػلف ْ ،َّٓ/لػـ أقػؼ لػو علػى
حلـ فيما اطلعت عليو مف لتب التخريج ،كىك مرسؿ ؤلف حج انر المدرل تابعي ،المكسكعة الفقيية ِّ.َِٖ/

(ّ)

سبؽ تخريجو ص َٗ.

(ْ)

المغني ٔ.ٖ/

(ٓ)

المنح الشافيات بشرح مفردات ائلماـ أحمدِ.ُٕٓ/

(ٔ)

المغني ٔ ،َُ/الشرح اللبير ،ابف قدامة ٔ.ُْٗ/

ػ ُٗ ػ

ككافقو فيو الحنابلة في ركاية عف ائلماـ أحمد
كخالفيـ في ذلؾ الحنفية

(ِ)

كالماللية

(ّ)

(ُ)

.

كالشافعية(ْ) ،كالحنابلة في الركاية الاانية(ٓ).

ثالثاً :سبب الخالف:
إ ف إخراج الكقؼ مف ملؾ الكاقؼ كيده شرط في وحة الكقؼ فةل يتـ بدكنو ،كؤلف ائلنسػاف بل
يي ىمل ػؾ نفسػػو مػػف نفسػػو كىػػذا عنػػد المػػانعيف ،كأمػػا المجيػػزكف قػػالكا :يجػػكز ؤلف الكاقػػؼ ينتفػػع بػػالكقؼ
العاـ ،كلذلؾ بالخاص قياسان عليو(ٔ) .
رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو بأار عف عمػر أّوُ مبَُ َّأمو ٍِِ صََس صَدَقزِوِ ثلْجَس(ٕ) ،كعػف
عاماف أّوُ ًَقفَ ثئسَا ًَقبه :دَىٌُ فِْيب مدِالء املعيَِِِْ(ٖ).
وجو الداللة:
انتفاع عمر كعاماف ،بما كقفكه كلـ ينلر علييـ أحد.
وؤلنو ينتفع بالكقؼ العاـ فلذلؾ الخاص(ٗ).

(ُ)

المرجعاف السابقاف ،نفس الجزم كالوفحة.

(ِ)

المحيط البرىاني في الفقو النعماني ٔ ،ُِِ/الجكىرة النيرة على مختور القدكرمُ ،ّّٓ/البحر ال ار ؽٓ.َِٔ/

(ّ)

الذخيرة ٔ ،ُُّ/التاج كائللليؿ لمختور خليؿ ٕ ،ّٕٔ/النكادر كالزيادات على ما في المدكنة مف يرىا مف اؤلميات ُِ.ُٕ/

(ْ)

الكسيط في المذىب ،الغزالي ْ،ِّْ/الحاكم اللبير ٕ ،ِٓٓ/أسنى المطالب ِ.َْٔ/

(ٓ)

المغني ٔ ،َُ/الشرح اللبير ،ابف قدامة ٔ.ُْٗ/

(ٔ)

المغني ٔ.َُ/

(ٕ)

اؤلار ذلره القرافي في الذخيرة ٔ ،ُُّ/كلـ أجده فيما تكفر لدم مف مراجع في التخريج في يره كلـ يحلـ عليو.

(ٖ)

اؤلار أخرجو ائلماـ البخارم في وحيحو ،لتاب المساقاة ،باب في الشربّ.َُٗ/

(ٗ)

الذخيرة ٔ.ُُّ/

ػ ِٗ ػ

انفصم انزابع
فقو اإلٍبً اثِ أثِ ىْيَ يف اىٌدّعخ ًاحلٌاىخ
ًاىصيح ًاىقساض
ًفْو أزثعخ ٍجبحش:
ادلبحث األًل :يسائم يف أحكاو انٌدٌعت
ادلبحث انثانً  :يسائم يف أحكاو احلٌانت
ادلبحث انثانث :يسائم يف أحكاو انصهح
ادلبحث انزابع :يسائم يف أحكاو انقزاض

ادلبحث األًل
ٍعبئو يف أحنبً اىٌدّعخ
ًفْو ٍطيجبُ:
ادلطهب األًل :تعزٌف انٌدٌعت نغت ًاصطالحا.
ادلطهب انثانً :يسائم يف أحكاو انٌدٌعت.

المطمب األول :تعريف الوديعة لغة واصطالحاً

ً
ً
ػيم
ػيم بً ىع ٍينًػػو يمػ ى
ػكدع كيسػ ٌػمى الشػ ٍ
الوديعــة لغــة أكدعتيػػو ىشػ ٍػي ان أكدعػػو إيػػداعان ،فىأىنػػت يمػػكدع ىكالشػ ٍ
يعة :كىي مفرد كدا ع ،يقاؿ :أكدعو مابلن أم دفعو إليو ليلكف كديعػة عنػده ،كأكدعػو مػابلن
ى
المكدع :ىكًد ى

أيضان :قبلو منو ،كىك مػف اؤلضػداد ،كيقػاؿ :أكدعػت زيػدان مػابلن كاسػتكدعتو إيػاه إذا دفعتػو إليػو ليلػكف
عنده ،فأنا مكدع كمستكدع ،كزيد مكدع كمستكدع ،كالماؿ أيضان مكدع كمستكدع ،أم كديعة(ُ).
الوديعة اصطالحاً :قد عرفيا العلمام في ابلوطةلح لالتالي:
عرفيا الحنفية بقكليـ ىي :أمانة في يد المكدع إذا ىللت لـ يضمنيا

(ّ)

.

(ْ)

.

كعرفيا الماللية بقكليـ ىي  :أمانة محضة ،بل تضمف إبلٌ بالتعدم
الغير ليحفظو
كعرفيا الشافعية بقكليـ  :ىي الما يؿ المكضكعي عند ٍ

(ِ)

.

كعرفيا الحنابلة بقكليـ ىي :أمانة عند المكدع بل ضماف عليو فييا إبل أف يتعدل

)ٓ(

.

كالتعريفات لما ىك ظاىر لليا تدكر حكؿ لكف الكديعة أمانػة للػف الشػافعية لػـ يوػرحكا بلفػظ
اؤلمانة ،كأىملكا فييا ذلر الضماف في التعريؼ ،كربما لاف ذلؾ التفام بذلرىا في أحلاـ الكديعة(ٔ).
كعند تتبعي ؤلقكاؿ ابػف أبػي ليلػى فػي الكديعػة لػـ أعاػر ابل علػى مسػألتيف مػف أحلػاـ الكديعػة،
كىما:
 إذا استكدع الرجؿ الرجؿ كديعة فجام آخر يدعييا معو ،فقاؿ المستكدع :بل أدرم أيلمااستكدعني ىذه الكديعة؟
 -إذا استكدع الرجؿ كديعة فاستكدعيا المستكدع يره.

(ُ)

جميرة اللغة ِ ،ٕٔٔ/الموباح المنير ِ ،ّٔٓ/مختار الوحاح ،الرازم صّّٓ ،لساف العرب ٖ.ّٖٔ/

(ِ)

اليداية فيشرح بداية المبتدم ّ ،ُِّ/العناية شرح اليداية ٖ.ْٖٓ/

(ّ)

شرح التلقيف ِ ،ُُِٕ/بداية المجتيد ْ.ْٗ/

(ْ)

الشرح اللبير ،الرافعي ٕ ،ِٖٔ/ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ٔ ،ِّْ/تحفة المحتاج في شرح المنياجٕ.ٖٗ/

(ٓ)

عمدة الفقو صّٔ ،العدة شرح العمدة صِّٗ.

(ٔ)

البياف في مذىب ائلماـ الشافعي ٔ ،ْٕٔ/أسنى المطالب ّ.َٖ/

ػ ٓٗ ػ

المطمب الثاني :مسائل في أحكام الوديعة
المسألة األولى :إذا استودع الرجل الرجل وديعة فجاء آخر يدعييا معو ،فقال المستودع :ال أدري
أيكما استودعني ىذه الوديعة؟
أوالً :صورة المسألة:
أف يكدع رجؿ عند آخر مبلغان مف الماؿ ،فيأتي االث فيدعي أنو واحب الماؿ ،كأنو ىػك مػف
ً
المكدع الحقيقي ،فما الحلـ؟
المستكدع أف يحدد
أكدعو ،كأقاـ بينة تابت دعكاه ،فلـ يستطع
ى
ثانياً :تحرير محل النزاع:
ػتكدع للمػ ً
ػكدع إذا ادعػػى الكديعػػة اانػػاف ،فػػذىب ابػػف أبػػي
اختلػػؼ الفقيػػام فػػي حلػػـ جيالػػة المسػ ى

المستكدع ليس عليو شيم ،كالكديعة نوفاف بيف الرجليف(ُ).
ليلى إلى القكؿ :بأف
ى

ككافقػو المالليػة فػي ذلػؾ يػر أنيػـ قػػالكا يحلػؼ المػدعياف ،فػ ف حلفػا قسػمت بينيمػا ،كاف نلػػةل
قسمت بينيما ،كاف حلؼ أحدىما ،كنلؿ اآلخر لانت لواحب اليميف(ِ) ،كىذا كجو عندىـ .
كالشػػافعية قػػالكا إف الكديعػػة مكقكفػػة لةلانػػيف إف لانػػت ممػػا بل يقسػػـ أك يحلػػؼ أحػػدىما كينلػػؿ
اآلخر فيستحؽ(ّ).
ػكدع ماليػا،
ػكدعيف ،كيضػمف ليمػا الم ى
كخالفيـ الحنفية فقػالكا إف الكديعػة تقسػـ نوػفيف بػيف الم ى

كتلكف أيضان نوفيف بينيما

(ْ)

.

كقاؿ الماللية في الكجو اآلخر ىي لإلكؿ كيضمف المكدع الااني ماليا(ٓ).
ثالثاً :سبب الخالف:
ػكدع بلعتبػػار أف النسػػياف مػػف العػكارض التػػي تعتبػػر أعػػذا انر كبل يػػدخليا
لػـ يضػػمف ابػػف أبػػي ليلػػى المػ ى
(ُ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صُٓ ،اؤلـ ٕ.ُِِ/

(ِ)

شرح التلقيف ّ ،ُّ/النكادر كالزيادات على ما في المدكنة مف يرىا مف اؤلميات ٗ.ُٖٔ/

(ّ)

اؤلـ ٕ ،ُِِ/حاشية البجيرمي على الخطيب ّ.َّّ/

(ْ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صُٓ ،الجامع الوغير كشرحو النافع اللبير ،محمد بف الحسف الشيباني صَّْ.

(ٓ)

شرح التلقيف ّ ،ُّ/النكادر كالزيادات على ما في المدكنة مف يرىا مف اؤلميات ٗ.ُٖٔ/

ػ ٔٗ ػ

ضمنكف أف الجيالة التي حدات نكع إتةلؼ
الم ى
التفريط أك التعدم الذم يترتب عليو الضماف ،كاعتبر ي
(ُ)

يضمف بو
المكدع ،ؤلف حقو في ماؿ ىذه اؤلمكر أف يضبط أوحاب الحقكؽ عنده ضبطان قكيان
ى

.

رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمػف كافقػو بقػكؿ النبػي :ل إَُّ اىيـوَ قـد رجَـبًَش عَـِ أٍَّزِـِ اىلطـأًَ ،اىنعـَْبًٍَََُ ،ـب
اظزنسىٌُا عَيْوِ (ِ).
وجو الداللة:
أف سبب الجيالة إنما ىك النسياف ،كقد تجاكز اه عنػو فيمػا يترتػب عليػو ،فيػك عػارض قيػرم
بل يملف التحرز منو ،كبل يملف ؤلحد أف يتعمده فةل تفريط فيو(ّ).

المسألة الثانية :إذا استودع الرجل وديعة ،فاستودعيا المستودع غيره [في غير عيالو] .
أوالً :صورة المسألة:
ػتكدع عنػد رجػؿ آخػر لػيس مػف
كضع رجؿ عند آخػر مػابلن علػى سػبيؿ ائليػداع ،فكضػعيا المس ى
أىؿ بيتو فيللت ،فما الحلـ؟
ثانياً :تحرير محل النزاع:
ػتكدع إذا تػػرؾ الكديعػػة فػػي عيالػػو فيللػػت أنػػو بل ضػػماف عليػػو(ْ)،
اتفػػؽ العلمػػام علػػى أف المسػ ى
كاختلفػ ػكا إذا اس ػػتكدعيا عن ػػد ي ػػرىـ ،فق ػػاؿ اب ػػف اب ػػي ليل ػػى :إذا اس ػػتكدع الرج ػػؿ كديع ػػة فاس ػػتكدعيا
المستكدع يره في ير عيالو ف نو بل ضماف عليو(ٓ).

(ُ)

الكسيط في المذىبْ.ُُٓ/

(ِ)

سبؽ تخريجو ص ُٖ.

(ّ)

الكسيط في المذىبْ.ُُٓ/

(ْ)

المبسكطُُ ،ُِّ/بداية المجتيد ْ.ٗٓ/

(ٓ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صُٓ ،اؤلـ ٕ.ُِِ/

ػ ٕٗ ػ

كخالفو في ذلؾ الحنفية

(ُ)

كالماللية

(ِ)

كالشافعية

(ّ)

كالحنابلة

(ْ)

.

ثالثاً :سبب الخالف:
يرل ابف أبي ليلى أف حفظ الكديعة ب يداعيا عند آخر ىي مف جنس حفظ مالو ؤلنػو يحفظػو
عنػػد ي ػره ،كيػػرل المخػػالفكف أف الكديعػػة تحفػػظ عنػػد مػػف جػػرت العػػادة أف يحفػػظ المػػاؿ عنػػدىـ ،ف ػ ف
خالؼ فيك ضامف

(ٓ)

.

رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبف أبي ليلى على ذلؾ بأنو حيف أكدعيا قد حفظيا بمػا يحفػظ بػو مالػو فلػـ يضػمنيا
لما حفظيا في حرزه

(ٔ)

.

(ُ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صُٓ ،المبسكط ُُ. َُُ /

(ِ)

بداية المجتيد ْ ،ٗٓ/الذخيرة ٗ ،ُِٔ/شرح مختور خليؿ ،الخرشي ٔ.ُُِ/

(ّ)

اؤلـ ٕ ،ُِِ/منياج الطالبيف كعمدة المفتيف صُٓٗ.

(ْ)

المغني ٔ ،ّْٖ/الشرح اللبير ،ابف قدامة ٕ.ِٗٗ/

(ٓ)

بداية المجتيد ْ.ٗٓ/

(ٔ)

الشرح اللبير ،ابف قدامة ٕ.ِٗٗ/

ػ ٖٗ ػ

ادلبحث انثانً
ٍعبئو يف أحنبً احلٌاىخ
ًفْو ٍطيجبُ:
ادلطهب األًل :تعزٌف احلٌانت.
ادلطهب انثانً :يسأنت يف أحكاو احلٌانت.

المطمب األول :تعريف الحوالة
الحوالة لغة :مف حاؿ الشيم حكبلن كحؤكبلن :تحكؿ .كتحكؿ مف ملانو انتقؿ عنو ،كحكلو تحكيةلن نقلو
مف مكضع إلى مكضع ،كالحكالة مأخكذة مف ىذا ،ف ذا أحلت شخوان بدينؾ فقد نقلتو إلى ذمة ير
ذمتؾ(ُ).
الحوالة اصطالحاً:
عرفيا الحنفية بقكليـ :ىي :نقؿ الديف كتحكيلو مف ذمة المحيؿ إلى ذمة المحاؿ عليو (ِ).
كعرفيا الماللية بقكليـ :ىي :تحكيؿ ما في ذمة ؤلخرل(ّ).
كعرفيا الشافعية بقكليـ :ىي :عقد يقتضي نقؿ ديف مف ذمة إلى ذمة أخرل(ْ).
كعرفيا الحنابلة بقكليـ :ىي :نقؿ الديف مف ذمة المحيؿ إلى ذمة المحاؿ عليو(ٓ).
مػػف خػػةلؿ مػػا عػػرض مػػف تعريفػػات الفقيػػام للحكالػػة تبػػيف لػػي أف عبػػارتيـ اتفقػػت فػػي تعريػػؼ
الحكالة مع اختةلؼ بينيـ في بعض اؤللفاظ.
كعند تتبعي ؤلقكاؿ ابف أبي ليلى في الحكالة لـ أعار إبل على مسألة كاحدة في أحلػاـ الحكالػة،
كىي:
 -إذا أفلس المحاؿ عليو .

(ُ)

تيذيب اللغة ِ ،ُٖٔ/الوحاح تاج اللغة كوحاح العربية ْ ،ُُٖٔ/الموباح المنيرُ.ُٕٓ/

(ِ)

ابلختيار لتعليؿ المختار ّ ،ّ/تبييف الحقا ؽ ْ.ُُٕ/

(ّ)

الشامؿ في فقو ائلماـ مالؾ ُ ،ٕٔٗ/البياف كالتحويؿ ُُ.ّّٖ/

(ْ)

ائلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ِ ،َّٗ/تلملة المجمكع شرح الميذب ُّ.ِْْ/

(ٓ)

اللافي في فقو ائلماـ أحمدِ ،ُِّ/شرح الزرلشي على مختور الخرقي ْ.َُٗ/

ػ ََُ ػ

المطمب الثاني :مسألة في أحكام الحوالة
المسألة :إذا أفمس المحتال عميو :
أوالً :صورة المسألة:
المحػاؿ عليػو ،فمػا
أف يلكف لرجؿ ديف على آخر فيعجز عف أدا و ،فيحلو علػى آخػر ،فػيفلس ي
الحلـ؟
ثانياً :تحرير محل النزاع:
اتفؽ العلمام على مشركعية الحكالة(ُ) ،للنيـ اختلفكا في رجػكع الػدا ف علػى المحيػؿ إذا أفلػس
المحاؿ عليو ،كيرل ابف أبي ليلى أنو إذا أفلس المحاؿ عليو رجع الطالب على المحيؿ
كخالفو في ذلؾ :الحنفية(ّ) ،كالماللية(ْ) ،كالشافعية(ٓ) ،كالحنابلة

(ٔ)

(ِ)

.

كللؿ منيـ ضابطو.

فالحنفية :يركف أنو ليس لو أف يرجع إبل أف يمكت المحاؿ عليو مفلسان.
كالماللية :فقالكا بليرجػع عليػو إبل أف يلػكف ػره ،بػأف يلػكف عالمػان بػ فةلس المحػاؿ عليػو ،كلػـ
ييعلـ واحب الديف.
كالشافعية :منعكا رجكع واحب الديف على المحيؿ بلؿ حاؿ .
كالحنابلة :منعكا مف الرجكع على المحيؿ إبل إف اشترط واحب الديف أف يلكف المحاؿ عليو
مليم كتبيف أنو ير ذلؾ .
ثالثاً :سبب الخالف:
ف ػ ف جميػػكر العلمػػام يػػركف أف الحكالػػة ضػػد الحمالػػة فػػي أنػػو إذا أفلػػس المحػػاؿ عليػػو لػػـ يرجػػع
(ُ)

بداية المجتيد ْ.ّٖ/

(ِ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صٕٓ.

(ّ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صٕٓ ،المبسكط َِ.َٕ/

(ْ)

المدكنة ْ ،ُِٔ/بداية المجتيد ْ.ْٖ/

(ٓ)

اؤلـ ٕ ،ُِْ/تلملة المجمكع شرح الميذب ُّ.ّْٔ/

(ٔ)

ائلقناع في فقو ائلماـ أحمد بف حنبؿ ،الحجاكمِ ،ُٖٕ/مطالب أكلي النيى في شرح اية المنتيىّ.ِّٖ/

ػ َُُ ػ

وػػاحب الػػديف علػػى المحيػػؿ بشػػيم .كقػػاؿ مالػػؾ ،كأوػػحابو :إبل أف يلػػكف المحيػػؿ ػره فأحالػػو علػػى
عديـ .كقاؿ أبك حنيفة :يرجع واحب الديف على المحيؿ إذا مات عليو مفلسا ،أك جحد الحكالة كاف
لـ تلف لو بينة ،كالظاىر أف سبب الخةلؼ ىك مشابية الحكالة للحمالة لما قاؿ ابف رشد

(ُ)

.

رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبف أبي ليلى بقكؿ عاماف" :ىْطَ عَيَ ٍَبه ٍُعيٌٍِ رٌٍ "

(ِ) (ّ)

وجو الداللة:
إف إفػػةلس المحػػاؿ عليػػو فيػػو إتػػةلؼ لمػػاؿ الػػدا ف ،كبعكدتػػو علػػى المحيػػؿ يعػػكد لػػو حقػػو ،كاه
أعلـ.

(ُ)

بداية المجتيد ْ.ْٖ/

(ِ)

تكل :تلؼ (جميرة اللغةُ ،ِِٗ/الزاىر في ريب ألفاظ الشافعي ،اؤلزىرم صُْٓ).

(ّ)

اؤلار أخرجو ائلماـ البييقي في السنف الوغرل ،لتاب البيكع ،باب الحكالة ِ ،َّْ/كقاؿ عنو منقطػع ؤلف فيػو أبػك إيػاس معاكيػة بػف
قرة لـ يدرؾ عاماف بف عفاف كبل أدرؾ زمانو.

ػ َُِ ػ

ادلبحث انثانث
ٍعبئو يف أحنبً اىصيح
ًفْو ٍطيجبُ:
ادلطهب األًل :تعزٌف انصهح .
ادلطهب انثانً :يسائم يف أحكاو انصهح.

المطمب األول :تعريف الصمح
وػليكحان ،ماػؿ ىد ىخ ىػؿ ىي ٍػد يخؿ يد يخػكبلن.
ةلحٌ :
الو ي
ولى ىح الشا ىي ٍ
وػليح ي
ضد الفساد ،تقكؿ :ى
الصمح لغة :ى
ً
كيؤنػث ،كقػد
الوػٍلح ،يػذ ٌلر ٌ
ي
الموػالحة ،كابلسػـ ي
كحلى ى
وليح أيضان بالضـ ،كالوػةلح بلسػر الوػاد :ى

و ػٍل هح ،كأو ػلىح بيػػنيـ :أزاؿ مػػا بيػػنيـ مػػف عػػداكة
ٍ
ينيمػػا ي
او ػطىلىحا كتوػػالىحا كاوػػالحا أيض ػان ىكقىػػعى ىب ى
ً
اع ػ ػ وػة
ينيم ػ ػػا ،ك ُّ
لج ىم ى
الو ػ ػٍلح أىىيض ػ ػان :اسػ ػ يػـ ى
كشػ ػػقاؽ ،كيقػ ػػاؿ :أوػ ػػلحيـ كيق ػ ػػاؿ أيض ػ ػان :توػ ػػالي يح القػ ػ ٍػكـ ىب ى
ًً
وٍل هح ،أىم يموالًحكف(ُ).
يمتوالحيف ،ييقىاؿ :ىـ لنا ي
الصمح اصطالحاً:

عرفو الحنفية بقكليـ :عقد يرفع بو النزاع

(ِ)

.

كعرفو الماللية بقكليـ :انتقاؿ عف حؽ أك دعكل بعكض لرفع نزاع أك خكؼ كقكعو
كعرفو الشافعية بقكليـ :عقد يتحقؽ فيو قطع النزاع

(ْ)

(ّ)

.

.

كعرفو الحنابلة بقكليـ :معاقدة يتكوؿ بيا إلى ائلوةلح بيف المتخاوميف

(ٓ)

.

كالمتأمؿ للتعاريؼ يرل أنيػا اجتمعػت حػكؿ فػض النػزاع كالخوػكمات ،يػر أف المالليػة عبػركا
عن ػػو بقكليـ":ابلنتق ػػاؿ ع ػػف ح ػػؽ أك ال ػػدعكل بع ػػكض" ،في ػػـ ي ػػركف أف ابلنتق ػػاؿ بغي ػػر ع ػػكض ل ػػيس
(ٔ)

ولحان

كلذلؾ أضافكا "رفع الخوكمة قبؿ كقكعيا" ،ؤلف الكقاية مف الخوكمة عندىـ ولح(ٕ).

كعند تتبعي بلقكاؿ ابف أبي ليلى في الولح لـ أعار إبل على مسألتيف مف أحلاـ الولح ،كىما
 المشركع في الولح ،ىؿ ىك ائلقرار ،أك ائلقرار كالسلكت ،أك ائلقرار كائلنلار ،أـ الجميع؟ -بياف ما تندفع بو الخوكمة عف المدعى عليو.

(ُ)

الوحاح تاج اللغة كوحاح العربية ُ ،ّّٖ/مقاييس اللغة ّ ،َّّ/تاج العركس ٔ.ْٖٓ/

(ِ)

تبييف الحقا ؽ ٓ ،ِٗ/درر الحلاـ شرح رر اؤلحلاـ ِ ،ّٗٓ/البحر ال ار ؽ ٕ.ِٓٓ/

(ّ)

حاشية العدكم على لفاية الطالب الرباني ،العدكم ِ ،ّّٓ/حاشية الواكم على الشرح الوغير = بلغة السالؾ ؤلقرب المسالؾ ّ.َْٓ/

(ْ)

ركض ػػة الط ػػالبيف كعم ػػدة المفت ػػيف ْ ،ُّٗ/فتكح ػػات الكى ػػاب بتكض ػػيح ش ػػرح م ػػنيج الط ػػةلب ،الجم ػػؿ ّ ،ُّٓ/التجري ػػد لنف ػػع العبي ػػد،
البجيرمي ّ.ِ/

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

المبدع في شرح المقنع ْ ،ِٖٓ/مطالب أكلي النيى في شرح اية المنتيى ّ ،ّّْ/نيؿ المآرب بشرح دليؿ الطالب ُ.ّْٖ/
الفكالو الدكاني على رسالة ابف أبي زيد القيركاني ِ.ُِّ/
المكسكعة الفقيية اللكيتيةِٕ.ِّّ/

ػ َُْ ػ

المطمب الثاني :مسائل في أحكام الصمح
المسألة األولى :المشروع في الصمح ،ىل ىو اإلقرار ،أو اإلقرار والسكوت ،أو اإلقرار واإلنكار ،أم
الجميع؟
أوالً :صورة المسألة:
اختوػػـ رجػػةلف فػػي مػػاؿ فػػادعى لػػؿ منيمػػا أنػػو لػػو ،أرادا أف يوػػطلحا ،فيػػؿ يوػػح الوػػلح إذا
أقر أحدىما بالماؿ أنو لخومو ،أك إذا أنلر أنػو لخوػمو للنػو تنػازؿ عنػو لػو ،أك إذا سػلت فلػـ يقػر
كلـ ينلر كتنازؿ عف الماؿ؟
ثانياً :تحرير محل النزاع:
أجمػػع العلمػػام علػػى مشػػركعية الوػػلح ،للػػنيـ اختلف ػكا فيمػػا يلػػكف بػػو الوػػلح(ُ) ،قػػاؿ ابػػف أبػػي
ليلى :المشركع ىك الولح عف إقرار كسلكت بل يرىما
(ّ)

كخالفو في ذلؾ الحنفية

(ٕ)

كعلى إنلار(ٔ) ،كعلى سلكت

(ْ)

كالماللية

(ِ)

.

 ،فقالكا :الولح على اةلاة أضرب :على إقرار(ٓ)،

مف المطلكب .

كالشافعية(ٖ) :قوركه على ائلقرار فقط.
(ٗ)

كالحنابلة

قالكا :إف الولح المشركع ىك ولح ائلقرار أك ائلنلار.

ثالثاً :سبب الخالف:
اعتبػػار الوػػلح عػػف ائلنلػػار ألػػؿ المػػاؿ بالباطػػؿ مػػف يػػر عػػكض .كمػػف أجػػازكه يقكلػػكف فيػػو
(ُ)

بداية المجتيدْ.ٕٕ/

(ِ)

بدا ع الونا ع ٔ.َْ/

(ّ)

المبسكطَّ ،ُّٔ/تحفة الفقيام ّ ،ِْٗ/بدا ع الونا ع ٔ.َْ/

(ْ)

التاج كائللليؿ لمختور خليؿ ٕ ،ٖ/الشرح اللبير مع حاشية الدسكقي ،الدردير ّ.َّٗ/

(ٓ)

الولح على إقرار ،كىك الولح الكاقع على إقرار المدعي عليو،مكسكعة فقو المعامةلت ،مجمكعة مف المؤلفيفُ.ٖٖٗ/

(ٔ)

الولح على إنلار ،كىك الولح الكاقع على إنلار المدعي عليو،المرجع السابؽ نفس الجزم كالوفحة.

(ٕ)

الولح على سلكت ،كىك الولح الكاقع على سلكت المدعى عليو  ،بأف بل يقر كبل ينلر ،المرجع السابؽ نفس الجزم كالوفحة.

(ٖ)

ائلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ِ ،َّْ/فتكحات الكىاب بتكضيح شرح منيج الطةلب ّ.ٖ٘ٗ/

(ٗ)

المغني ْ ،ّٕٓ/ائلقناع في فقو ائلماـ أحمد بف حنبؿ ،الحجاكم ِ.ُٕٗ/

ػ َُٓ ػ

عػػكض ،كىػػك سػػقكط الخوػػكمة كانػػدفاع اليمػػيف عنػػو(ُ) ،كيػػرل ابػػف أبػػي ليلػػى أف السػػلكت فػػي حلػػـ
ائلقرار ،كيرل يره أف السلكت لائلنلار .
رابعاً :الدليل:
يػػرل ابػػف أبػػي ليلػػى أف ائلق ػرار فيػػو اعت ػراؼ بػػالحؽ كبػػو يعػػرؼ الحػػؽ لوػػاحبو ،أمػػا إف لػػاف
المدعى عليو ف ف لاف وادقان ففيػو معنػى المسػامحة مػف جيتػو
الولح عف إنلار
ى

يػر أف المػدعي

ػدعى علي ػػو لاذبػ ػان فػ ػ ف الوػػكرة تاب ػػت ل ػػو الح ػػؽ فيم ػػا بل
يألػػؿ ب ػػو م ػػابلن ب ػػدعكل لاذب ػػة ،كاف لػػاف الم ػ ى
ً
للمدعي كىك وادؽ(ِ) .
يستحقو ،كاف أخذه واحبو فيي بذلؾ تتضمف تلذيبان

المسألة الثانية :بيان ما تندفع بو الخصومة عن المدعى عميو إذا ادعى ممكية الشيء المتنازع
عميو لغيره.
أوالً :صورة المسألة:
ادعى رجؿ على آخر دا انر أك اكبان أك دابػة ،فقػاؿ الػذم فػي يده(المػدعى عليػو) :ىػي ملػؾ فػةلف
الغا ب أكدعنييا أك رىنيا أك أجرىا أك أعارىا لي فما الحلـ؟
ثانياً :تحرير محل النزاع:

اختلؼ العلمام فيما تندفع بو الخوكمة عف المدعي ،فذىب ابػف أبػي ليلػى إلػى أنػو تنػدفع عنػو

الخوكمة إذا ادعى ملليتيا لغيره كأقر أف الغير أكدعو إياىا أك رىنيا أك أجرىا أك أعارىا لو ،سكام
أقاـ البينة على ذلؾ أك لـ يقـ
كخالفو في ىذا الحنفية

(ّ)

(ْ)

.

كالحنابلة

(ٓ)

بقكليـ :إف الخوكمة بل تندفع إبل بالبينة.

كالشافعية ليـ فييا كجياف(ُ):
(ُ)

بداية المجتيد ْ.ٕٕ/

(ِ)

المبسكط َّ.ُْٔ/

(ّ)

بدا ع الونا ع ٔ.ُِّ/

(ْ)

بدا ع الونا ع ٔ ،ُِّ/المحيط البرىاني في الفقو النعماني ٗ ،َُِ/ابلختيار لتعليؿ المختار ِ.ُُٔ/

(ٓ)

لشاؼ القناع عف متف ائلقناع ٔ ،ّّْ/مطالب أكلي النيى في شرح اية المنتيى ٔ.َٔٓ/

ػ َُٔ ػ

اؤلكؿ :إف الخوكمة تندفع عنو ،كينزع الماؿ مف يده.
الااني :بل تندفع الخوكمة ،كبل ينزع الماؿ مف يده.
كلـ أجد فيما اطلعت عليو مف لتب الماللية قكبلن ليـ في المسألة(ِ).
ثالثاً :سبب الخالف:

اعتبار ابف أبي ليلى قكؿ المد ىعى عليو أف ملليتيا لغيره برامة لو ،فلـ يشترط عليو البينة ،كأمػا

اآلخركف لـ يلتفكا للبرامة بمجرد الػدعكل بػؿ طػالبكا بالبينػة علػى ذلػؾ ،ؤلف مجػرد القػكؿ لػيس بمزيػؿ
للمللية ،كبل يلفي في استحقاؽ يره للماؿ

(ّ)

.

رابعاً :الدليل:

ييسػتدؿ بلبػػف أبػػي ليلػى بػأف ائلنسػػاف بل يحتػػاج إلػى بينػػة ئلابػػات عػػدـ ملليتػو لشػػيم مػػا ،فالبينػػة

تطلب لدعكل المللية بل لنفييا

(ْ)

.

(ُ)

ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ُِ ،ِْ/العزيز شرح الكجيز ُّ،ُٕٗ/النجـ الكىاج في شرح المنياج َُ.َْٗ/

(ِ)

المدكنة ّ ،ّٖ/ْ ،ّْٕ/اللافي في فقو أىؿ المدينة،ُِٗ-ٖٕٖ/ِ ،شرح التلقيف ِ َُٕ /ك يرىا.

(ّ)

بدا ع الونا ع ٔ.ُِّ/

(ْ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالوفحة.

ػ َُٕ ػ

ادلبحث انزابع
ٍعبئو يف أحنبً اىقساض
ًفْو ٍطيجبُ:
ادلطهب األًل :تعزٌف انقزاض.
ادلطهب انثانً :يسائم يف أحكاو انقزاض.

المطمب األول :تعريف القراض
القـــراض لغـــة :القػ ػراض أك المقارض ػػة لغ ػػة :قارض ػػو يقارض ػػو ق ارضػ ػان كمقارض ػػة ،كأو ػػليا م ػػف

القرض في اؤلرض :كىك قطعيا بالسير فييا(ُ).
القراض اصطالحاً:
كىك بيذه التسمية عند الماللية كالشافعية:

مالؾ مابلن مف و
فعرفو الماللية بقكليـ :ىك :دفع و
نقد يم ىسلوـ معلػكـ لمػف يتجػر بػو بجػزم معلػكـ مػف
ربحو(ِ).
كعرفو الشافعية بقكليـ :أف يدفع مابل إلى شخص ليتجر فيو ،كالربح بينيما(ّ).
كذى ػػب الحنفي ػػة كالحنابل ػػة

(ْ)

إل ػػى تس ػػميتو بالمض ػػاربة(ٓ) ،كى ػػي م ػػأخكذة م ػػف قكل ػػو تع ػػالى:

سًَُُ ََّعس ُثٌَُُ ِفِِ اىأزض ََّجزغٌَُ ٍِِِ فعو اىيوِ] ل. ٙ
[ ًََآخَ ُ

كعنػػد تتبعػػي ؤلق ػكاؿ ابػػف أبػػي ليلػػى فػػي الق ػراض لػػـ أعاػػر ابل علػػى اػػةلث مسػػا ؿ مػػف أحلػػاـ
القراض ،كىي:
 -بيع المقارض نسي ة بغير أمر واحب الماؿ .

 -رد السلعة بالعيب مف ير أمر واحب الماؿ .

دار يؤاجرىا على
الرجؿ
 أف يعطيالرجؿ اكبان يبيعو على أف ما لاف فيو مف ربح فبينيما ،أك ان
ى
ي
أف أجرتيا بينيما نوفاف .

(ُ)

النياية في ريب الحديث كاؤلار ْ ،ُْ/لساف العرب ٕ.ُِٕ/

(ِ)

بلغة السالؾ ُّٖٔ/

(ّ)

ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ٓ.ُُٕ/

(ْ)

عػػرؼ الحنفيػػة المضػػاربة بقػػكليـ :ىػػي إعػػارة المػػاؿ إلػػى مػػف يتوػػرؼ فيػػو ليلػػكف ال ػربح بينيمػػا علػػى مػػا شػػرطا .البنايػػة شػػرح اليدايػػة

(ٓ)

َُ.ِْ/
ػكف لػػو تحػت يػػده علػػى س ً
ػبيؿ الكديعػ ًػة أك الغوػػبً
ػاف مػػف مالػػو إلػى إنسػ و
كعرفيػا الحنابلػػة بقػكليـ :ىػػي أف يػػدفع إنس ه
ػاف آخػػر شػي ان ،أك يلػ ى
ً
بحس ًب ما يتفقاف عليو ،نيؿ المآرب بشرح دليؿ الطالب ُ.ُْْ/
كيأذف لو ليتٌ ًج ىر فيو،
ما هؿ،
كيلكف الر ي
ى
ى
بح بينيما ى
بدا ع الونا ع ٔ ،ٕٗ/مجمع اؤلنير ّ ،ّْْ/المغني ٓ ،ُٗ/الشرح اللبير ،ابف قدامة ٓ.َُّ/

(ٔ)

سكرة المزمؿ،آية َِ.

ػ َُٗ ػ

المطمب الثاني :مسائل في أحكام القراض
المسألة األولى :مسألة المقارض إذا باع بنسيئة بغير أمر صاحب المال:
أوالً :صورة المسألة:
أف يبيع المقارض (الشريؾ بالجيد) سلعة مف ماؿ القراض بامف مؤجؿ ،مف ير أف يػأذف لػو
واحب الماؿ .
ثانياً :تحرير محل النزاع:
أجمع الفقيام

(ُ)

على أف المقارض إنما يجب لو أف يتورؼ في ماؿ القراض ما يتوػرؼ فيػو

النػػاس الب ػان فػػي ألاػػر اؤلح ػكاؿ كىػػك البيػػع حػػابلن ،للػػنيـ اختلف ػكا فػػي بيػػع الق ػراض نسػػي ة بغيػػر أمػػر
واحب الماؿ ،فذىب ائلماـ ابف أبي ليلى

(ِ)

إلى أف المقارض بل يجكز لو البيػع نسػي ة إذا لػـ يلػف

مورحان لو بذلؾ.
ككافقو في ذلؾ الماللية

(ّ)

كالشافعية(ْ)كالحنابلة في أحدل الركايتيف

كقد خالفيـ في ذلؾ الحنفية

(ٔ)

(ٓ)

.

فػذىبكا إلػى القػكؿ بجػكاز البيػع نسػي ة للمقػارض ،كلػذا الحنابلػة

في الركاية الاانية(ٕ) .
ثالثاً :سبب الخالف:
اعتبػار مقوػكد رب المػػاؿ عنػد ابػػف أبػي ليلػػى ،كىػك إطػةلؽ يػػد المضػارب فػػي المػاؿ ،كاعتبػػاره
الػػديف خارج ػان عمػػا يتوػػرؼ فيػػو النػػاس الب ػان ،كقياسػػو المقػػارض علػػى الكليػػؿ ،كىػػك مػػا لػػـ يعتب ػره
المخ ػػالفكف ،حي ػػث ل ػػـ يلتفتػ ػكا إل ػػى مقو ػػكد رب الم ػػاؿ بػ ػ طةلؽ ي ػػد المق ػػارض ،كاعتب ػػركا ال ػػديف م ػػف
التورفات الغالبة عند الناس ،كفرقكا بيف المقارض كالكليؿ(ٖ).

(ُ)

بداية المجتيد ْ ،ِٔ/المغني ٓ.ِٗ/

(ِ)

اختةلؼ أبي ىحنيفة كابف أبي ليلى صَّ ،اؤلـ ٕ.ُُْ/
المدكنة ،ائلماـ مالؾ ّ ،ِِٕ/البياف كالتحويؿ َُ.ْٕٓ/

(ْ)

اؤلـ ٕ ،ُُْ/ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ٓ. ُِٕ /

(ٓ)

مسا ؿ ائلماـ أحمد بف حنبؿ كاسحاؽ بف راىكيو ٔ ،ِّْٗ/المغني ٓ ،ِٗ/الشرح اللبير ،ابف قدامة ُِ.ّٕٕ/

(ّ)

(ٔ)

بدا ع الونا ع ٔ ،ٖٖ/اليداية في شرح بداية المبتدمّ.َِٖ/

(ٕ)

المغني ٓ ،ِٗ/الشرح اللبير ،ابف قدامة ُِ.ّٕٕ/

(ٖ)

المبسكط ِِ ،ّٖ/بداية المجتيد ْ ،ِٔ/المغني ٓ.ِٗ/

ػ َُُ ػ

رابعاً :الدليل:

ييستدؿ بلبف أبي ليلى كمف كافقو لما ذىبكا إليػو بجعػؿ المقػارض لالكليػؿ ،فػي أنػو بل يجػكز لػو
التورؼ بالسلعة على كجو ما إبل إذا لاف مورحان لو بائلذف فيو ،كؤلف البيع نسي ة يكجب قور يػد

المقارض عف الماؿ ،كىك خةلؼ مقوكد رب الماؿ(ُ).

المسألة الثانية :رد المقارض السمعة بالعيب من غير أمر صاحب المال:

أوالً :صورة المسألة:

أف يشترم المقارض سلعة بماؿ شريلو ،اػـ يجػد فييػا عيبػان فيػؿ يجػكز أف يردىػا مػف يػر أمػر

واحب الماؿ؟ .

ثانياً :تحرير محل النزاع:

اختلػػؼ العلمػػام فػػي رد المقػػارض للسػػلعة إذا كجػػد فييػػا عيب ػان مػػف يػػر أمػػر وػػاحب المػػاؿ،

ف ػذىب ابػػف أبػػي ليلػػى إلػػى القػػكؿ :بػػأف المشػػترم المقػػارض بل يسػػتطيع أف يػػرد شػػي ان اشػػتراه مقارض ػة
بالعيب حتى يحضر رب الماؿ فيحلؼ باه ما رضي بالعيب (ِ).

كخالفو في ذلؾ الحنفية :حيث يركف أف المقارض إذا اشترل شي ان مف ذلؾ فكجد بو عيبان ،فلو

أف يرده كبل يستحلؼ على رضا اآلمر بالعيب(ّ).
كذى ػػب الماللي ػػة

(ْ)

كالش ػػافعية(ٓ) ،الحنابل ػػة(ٔ)إل ػػى أف المق ػػارض ل ػػو أف ي ػػرد م ػػا اش ػػتراه إف ل ػػاف

و ىرىا الماللية على شرام العبد المعيب كرده.
معيبان كاف لـ ى
يرض رب الماؿ ،كقى ى
ثالثاً :سبب الخالف:
اعتبار ابف أبي ليلى المقارض لالكليؿ ،كليس لذلؾ ىك عند المخالفيف

رابعاً :الدليل :

(ٕ)

ييستدؿ بلبف أبي ليلى بأف يد المقارض في الشرام يد أمانة ليد الكليؿ(ٖ).

(ُ)

المغني ٓ.ِٗ/

(ِ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صِٓ ،المبسكط ُّ.َُِ/

(ّ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صِٓ ،المبسكط ُّ ،َُِ/بدا ع الونا ع ٔ.َٗ/

(ْ)

المدكنة ّ.ٕٔٓ/

(ٓ)

اؤلـ ٕ.ُُُ/

(ٔ)

المغني ٓ ،ِٗ/الشرح اللبير ،ابف قدامةٓ.ُْٖ/

(ٕ)

المبسكط ُّ ،َُِ/المغني ٓ.ِٗ/

(ٖ)

المرجعاف السابقاف نفس الجزم كالوفحة.

ػ ُُُ ػ

.

الرجل ثوباً يبيعو عمى أن ما كان فيو من ربح فبينيما ،أو ا
الرجل
المسألة الثالثة :يعطي
دارً
َ
ُ
يؤاجرىا عمى أن أجرتيا بينيما نصفان.

أوالً :صورة المسألة:
وكرة المسألة ظاىرة في تكويفيا .
ثانياً :تحرير محل النزاع:
اتفػػؽ الفقيػػام علػػى جػكاز القػراض بالنقػػد ،كللػػنيـ اختلفػكا فػػي يػره لػػالعرض كنحػػكه (ُ) ،فػػذىب
ابػػف أبػػي ليلػػى الػػى ج ػكاز إعطػػام الرج ػ يؿ الرجػ ىػؿ اكب ػان ليبيعػػو علػػى أف مػػا لػػاف فيػػو مػػف ربػػح فبينيمػػا
دار يبنييا كيؤاجرىا (ِ).
نوفاف ،أك أعطاه ان
كخالفو في ىذا القكؿ الحنفية

(ّ)

(ٔ)

كالماللية(ْ) ،كالشافعية(ٓ) ،كالحنابلة

فقالكا بعدـ وحة

القراض ،كأف الذم باع لو أجر مالو على رب الاكب ،كلباني الدار أجر مالو على رب الدار.
ثالثاً :سبب الخالف:
(ٖ)

قاس ابف أبي ليلى ىذه الوكرة على المزارعة(ٕ) ،كالذيف خالفكه اعتبركاالمقارض أجي انر

.

رابعاً :الدليل:
ييستدؿ بلبف أبي ليلى بقياس القراض على المزارعة

(ٗ)

.

(ُ)

بداية المجتيد ْ.ُِ/

(ِ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صَّ ،اؤلـ ٕ.ُُّ/

(ّ)

اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى صَّ ،تحفة الفقيامّ.ُِ/

(ْ)

الشرح اللبير مع حاشية الدسكقي ،الدردير ّ ،ُٕٓ/الفكالو الدكاني على رسالة ابف أبي زيد القيركاني ِ.ُِِ/

(ٓ)

اؤلـ ٕ ،ُُّ/البياف في مذىب ائلماـ الشافعيٕ.ُِٕ/

(ٔ)

الشرح اللبير ئلبف قدامةٓ،ُُّ/مطالب أكلي النيىّ.ِْٓ/

(ٕ)

المزارعػػة :ىػػي دفػػع أرض لم ػػف يزرعيػػا بجػػزم معلػػكـ مش ػػاع ممػػا يخػػرج منيػػا لالنو ػػؼ أك الربػػع كنحكىمػػا ،كالبػػاقي لمال ػػؾ اؤلرض،
مكسكعة الفقو ائلسةلمي ّٖٕٓ/

(ٖ)

اؤلـ ٕ.ُُّ/

(ٗ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالوفحة.

ػ ُُِ ػ

اخلامتت
ًرشزَو عيَ:
-

أًال :أىى اننتائج.

-

ثانٍا :أىى انتٌصٍاث.

أوالً :أىم النتائج:
الحمػػد ه الػػذم بنعمتػػو تػػتـ الوػػالحات ،كالوػػةلة كالسػػةلـ علػػى رسػػكلو خيػػر البريػػات ،فبعػػد أف
كفقني اه ئلنيام ىذا البحث تكولت إلى النتا ج ابلتية:
ُ -عاش ائلماـ ابف أبي ليلى في فترة زمنية لانت تعج بالتقلبػات السياسػية ،كابلنقةلبػات العسػلرية
يػر أنػو لػـ يظيػر عليػػو أم تػأاير ليػا ،كلعػؿ ذلػؾ مؤشػػر علػى تمسػلو بيػدم النبػيككوػػاياه
في زمف الفتف باجتنابيا .
ِ -تبيف مف خةلؿ ىذه الدراسة أف ائلماـ ابف أبي ليلى لاف مف اؤل مة الػذيف ليػـ شػأنيـ فػي الفقػو
كالقضام كىـ مف أفراد فقيام اؤلمة كف ار دىا ،كقد أجمع علػى إمامتػو العلمػام ،كلػـ يجػرح بشػيم
شا ف أك يعاب بو واحبو ،كذلؾ أف جرحو لـ يلف إبل في سكم حفظو الػذم اعتػذر لػو العلمػام
فيو كقالكا :لعلو لاف مف اشتغالو بالقضام .
ّ -كتبيف أيضان أف ائلماـ مف أ مة مدرسة الرأم كمجتيدييا ،كأنو لاف يقيس المسا ؿ بالمسا ؿ.
ْ -إف ابلمػػاـ لػػو شخوػػيتو الخاوػػة بػػو حيػػث انفػػرد ب أريػػو عػػف بػػاقي أ مػػة المػػذاىب بتسػػع مسػػا ؿ ،
كأنو قد خالؼ اؤل مة في عدد بل بأس بو مف المسا ؿ ،كقد لاف لبعضيـ في مخالفة بعض.
ٓ -اتضح لي مػف خػةلؿ ىػذه الد ارسػة أف ائلمػاـ ابػف أبػي ليلػى قػد خػالؼ ائلمػاـ أبػي حنيفػة بػاةلث
كاةلاكف مسألة مف أوؿ تسع كاةلاػكف مسػألة ،ممػا يػدؿ علػى لاػرة مخالفتػو لالمػاـ أبػي حنيفػة
ؤلنو لاف نظي انر لو في ذلؾ الكقت ،كأنو لانت لو أوكلو كمنيجو الخاص بو في ائلجتياد.
ٔ -يةلحظ أف ائلماـ لاي انر مالاف يتمسؾ بالنوكص في المسا ؿ التي يكجد علييا دليؿ كاضح.
ٕ -لقد جعؿ ائلماـ في منيجو عمؿ أىؿ اللكفة حجة كمقدـ على يره.
ٖ -يعتبر الملركه عند ائلماـ ابف ابى ليلى بمعنى الحراـ.

ػ ُُْ ػ

ثانياً :أىم التوصيات:
ُ -أكوػػي طػػةلب العلػػـ الشػػرعي بالبحػػث كالتحػػرم عػػف آرام فقيػػام السػػلؼ كاجتيػػاداتيـ ،فمػػا تػػرؾ
اؤلكؿ لألخػػر إبل الفتػػات ،كللػػف لاي ػ انر مػػف آ ار يػػـ مدفكنػػة فػػي بطػػكف أميػػات اللتػػب تحتػػاج إلػػى
كاويف يستخرجكنيا ليفيد منيا العلمام كطلبة العلـ كعامة المسلميف .
ِ -مطالعػػة سػػير العلمػػام أماػػاؿ ابػػف أبػػي ليلػػى ،كابلسػػتنارة بيػػـ ،لػػيعلـ أف العلػػـ يعطػػي مػػف يعطيػػو،
كأن ػػو بل ين ػػاؿ باؤلم ػػاني كالمنام ػػات ،كبل بالتجم ػػؿ كاؤلمني ػػات ،إنم ػػا ين ػػاؿ باليمػ ػة كالع ػػزـ ،كالج ػػد
كالحزـ.
ّ -أكوػػي المجػػامع العلميػػة ،كالمؤسسػػات المختوػػة ،بابلىتمػػاـ ب نشػػام المكسػػكعات العلميػػة ،فػػي
شػػتى ميػػاديف العلػػكـ الشػػرعية ،كتيي تيػػا ليقبػػؿ علييػػا طػػةلب العلػػـ ،كاحيػػام ت ػراث اؤلمػػة العلمػػي
كالفقيي .
ْ -أكوي طلبة العلـ بدراسة فقو ائلماـ ابف أبي ليلى كجمع مػالـ يحػالفني الحػظ بجمعػو مػف فقيػو
في أبكاب الفقو المختلفو.
ٓ -أكوػي طلبػػة العلػػـ بػػالنظر فػػي جميػػع أقػكاؿ العلمػػام كالمجتيػػديف كعػػدـ ائللتفػػام بػػأقكاؿ بعضػػيـ
حت ػػى تتس ػػع حو ػػيلتيـ العلمي ػػة كالفلري ػػة ليلكنػ ػكا ق ػػادريف ف ػػي النط ػػر فيم ػػا يخ ػػص شػ ػ كف اؤلم ػػة
كالناس.

ًآخس دعٌاّب أُ احلَد هلل زة اىعبملني

ػ ُُٓ ػ

انفيارس انعايت
ًرشزَو عيَ:
-

أًال :فيزس اٌَاث انقزآنٍت.

-

ثانٍا :فيزس األحادٌث اننبٌٌت انشزٌفت.

-

ثانثا :فيزس ادلصادر ًادلزاجع.

أوالً :فيرس اآليات القرآنية
مســـــــم

سل

السورة

اآليــــــــــــة

ٕٓٓ البقرة

﴿ 172 .2فسىَبٌُ ٍَقجٌُظخ﴾

ٖٓٓ آل عمران

َّ﴿ 201 .1بأُّّيَب اىرَِِّ آٍَنٌُا ارقٌا اىيوَ حَقَّ رقبرِوِ ًَال رٌَُرَِّ إالّ ًَأّزٌ ٍُعيٌََُُِ﴾
ٗٓٓ النساء

َّ﴿ 002 .2بأُّّيَب اىنَّبضُ ارقٌا زَثَّنٌ اىرُِ خَيقنٌ ٍِِ ّفطٍ ًَاحِدَحٍ﴾
ًٍََ﴿ 211 .3ب مبَُ اىَُؤٍِنٌَُُ ىَِْنفِسًُا مبفخ﴾
ًَ﴿ 223 .4قو زَة شدِِّ عِيًَب﴾

 ٜٓٓالتوبة
ٕٓٓ طو
 ٕٓٚالنمل

﴿ 028 .5زَة أًشعنِِ أُ أشنسَ ِّعََزلَ اىزِِ أّعََذَ عَيَِّ ًَعَيَ ًَاىِدََُّ﴾
َّ﴿ 060 .6بأُّّيَب اىرَِِّ آٍَنٌُا ارقٌا اىيوَ ًَقٌىٌا قٌال ظَدِّدًا﴾

ٖٖٓ األحزاب

ُّ﴿ 062 .7صيِح ىنٌ أعََبىنٌ ًَّغفِس ىنٌ ذٌّثَنٌ﴾
 ٖٓٛص

ًَ﴿ 013 .8إَُّ مضِريًا ٍِِ اىليطبءِ ىَْجغِِ ثَععيٌُ عَيَ ثَعطٍ﴾
﴿ 012 .20موُّ اٍساٍ ثََب معَتَ زَىِنيٌ﴾

ٕ٘ٓ الطور
ٖ ٓٚالمزمل

ًَ﴿ 010 .22آخَسًَُُ َّعسثٌَُُ فِِ األزض َّجزغٌَُ ٍِِ فعو اىيو﴾

ػ ُُٕ ػ

رقم الصفحة
41 ,25
1
1
ة
ة
ة
1
1
31
38
208

ثانياً :فيرس األحاديث النبوية الشريفة
 .2إذا ًىجذ املسأح ىصًجيب ىجخ

72

 .1إَُّ أثَب ثَنسٍ مبَُ ّحَييَب جُراذ عِشسَِّ ًَظقب ٍِِ ٍَبىِوِ

67

 .2إَُّ اىيوَ قد رجَبًَش عَِ أٍَّزِِ اىلطأًَ ،اىنعَْبًٍَََُ ،ب اظزنسىٌُا عَيْوِ

86 ,72

ًَ .3إََّب اىٌَالءُ ىََِِ أعزقَ

27

 .4أقِسًُّهُ حَزَ َّأرَِِ صَبحِجُوُ

73

 .5أُ عَس ً صدقزو حزَ ٍبد

74

 .6أُ ّأمو ٍنيب أىيو ثبملعسً ْري املننس

82

 .7أّو مبُ ّأمو ٍِ مثس صدقزو خبْرب

81

 .8أّو ًقف ثئسا ًقبه دىٌُ فْيب مدالء املعيَني

81

 .20رٌُفَِ زَظٌُه اىيوِ صَيَ اهلل عَيْوِ ًَظَيٌَ ًَدِزعُوُ ٍَسىٌُّخ عِندَ َّيٌُدٍُِّ

38

 .22اجلبزُ أحَقُّ ثشُفعَزِوِ

55

 .21اجلبزُ أحَقُّ ثصَقجوِ

56

 .22جَعَو اىنَّجُِّ صَيَ اهلل عَيْوِ ًَظَيٌَ اىشُّفعَخ فِِ مو ٍَب ىٌ ُّقعٌَ

56
63 ,61

 .23حَجَسَ عَيَ ٍُعَبذٍ ٍَبىوُ ًثَبعَوُ فِِ دٍَِّ مبَُ عَيْوِ
 .24ذىت حقل

44

 .25اىسَّجُو أحَقُّ ثيجَزِوِ ٍَب ىٌ ُّضت ٍِنيَب

72

 .26اىسَّىُِ ثََب فِْوِ ذىَجَذ اىسىَبُُ ثََب فِْيَب

44

 .27فيٌَُ أحَقُّ ثوِ ٍَِِ اىغسٍََبءِ

63

 .28قعَ زَظٌُه اهلل ثبىشُّفعَخِ فِِ مو شِسمخٍ ىٌ رقعٌَ

47

 .10ال جتٌش اىصدقخ إال ٍقجٌظخ

74

 .12ال ظسز ًال ظِساز

53
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201

 .11ىْطَ عَيَ ٍَبه ٍُعيٌٍِ رٌُ

82 ,80

ً .12ال ثأض عيَ ٍِ ًىْيب أُ ّأمو ٍنيب
 ٍَِ .13أدزَك ٍَبىوُ ثعَْنِوِ عِندَ زَجُوٍ  -أً إّعَبٍُ  -قد أفيطَ فيٌَُ أحَقُّ ثوِ ٍِِ ْْسهِ

63

 ٍَِ .14ىب َّشنسُ اىنَّبضَ ىب َّشنسُ اىيوَ

ة

ًَ ٍَِ .15ىَتَ ىِجَخ فبزرجَعَ ثيَب فيٌَُ أحَقُّ ثيَب ٍَب ىٌ ُّضت ٍِنيَب

68
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ثالثاً :فيرس المصادر والمراجع:
أوالً :كتب التفسير وعموم القرآن:
ُ.

التفسير كالمفسركف ،لمحمد السيد حسيف الذىبي ،طبعة :ملتبة كىبة ،القاىرة ،بدكف.

ِ.

الجػػامع ؤلحلػػاـ الق ػرآف ،لمحمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػي بلػػر شػػمس الػػديف القرطبػػي ،طبعػػة :دار
اللتب المورية ،القاىرة ،سنة ُْٔٗ ـ .

ثانياً :كتب الحديث وشروحو:
ّ.

إركام الغليؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،لمحمػد ناوػر الػديف اؤللبػاني ،طبعػة :الملتػب
ائلسةلمي ،بيركت ،سنة ُٖٓٗـ.

ْ.

ابلستذلار ،ليكسؼ بف عبد اه بف محمد بف عبد البر ،طبعة :دار اللتػب العلميػة ،بيػركت،
سنة َََِـ .

ٓ.

جامع اؤلوكؿ في أحاديث الرسكؿ ،لمجد الديف بف محمد بف محمد الشيباني الجزرم ابف

ٔ.

حاشػػية السػػندم علػػى سػػنف ابػػف ماجػػو ،لمحمػػد بػػف عبػػد اليػػادم التتػػكم السػػندم ،طبعػػة دار

اؤلاير ،طبعة :دار الفلر ،بدكف.

الجيؿ ،بيركت ،بدكف.
ٕ.

وحيح البخارم ،لمحمد بف إسماعيؿ البخارم ،طبعة :دار طكؽ النجاة ،سنة ُِِْىػ .

ٖ.

سػػنف ابػػف ماجػػو ،ؤلب ػي عبػػد اه محمػػد ب ػػف يزيػػد القزكينػػي ابػػف ماجػػو ،طبعػػة :دار الرس ػػالة
العالمية ،سنة ََِٗـ.

ٗ.

سػ ػػنف أبػ ػػي داكد ،لسػ ػػليماف بػ ػػف اؤلشػ ػػعث بػ ػػف إسػ ػػحاؽ اؤلزدم الس ًج ٍسػ ػػتاني ،طبعػ ػػة :الملتبػ ػػة

العورية ،ويدا ،بيركت ،بدكف .

َُ .سنف الترمذم ،لمحمد بف عيسى بػف ىس ٍػكرة الترمػذم ،طبعػة :شػرلة ملتبػة كمطبعػة موػطفى
البابي الحلبي ،مور ،سنة ُٕٓٗ ـ .

ُُ .سنف الدارقطني ،لعلي بف عمر بف أحمد البغدادم ،طبعة :مؤسسة الرسالة ،بيركت ،سنة ََِْ ـ.
ُِ .سػػنف النسػػا ي ،ؤلحمػػد بػػف شػػعيب بػػف علػػي الخ ارسػػاني النسػػا ي ،طبعػػة :ملتػػب المطبكعػػات
ائلسةلمية ،حلب ،سنة ُٖٔٗـ .
ػ َُِ ػ

ُّ .السػػنف اللبػػرل ،ؤلحمػػد بػػف الحسػػيف أبػػي بلػػر البييقػػي ،طبعػػة :دار اللتػػب العلميػػة ،بيػػركت،
سنة ََِّـ.
ُْ .السنف الوغرل ،ؤلحمد بف الحسيف أبي بلر البييقػي  ،طبعػة :جامعػة الد ارسػات ائلسػةلمية،
لراتشي ،سنة ُٖٗٗـ.
ُٓ .شرح معاني اآلاار ،ؤلحمد بف محمد اؤلزدم الحجرم المورم المعركؼ بالطحػاكم ،طبعػة:
عالـ اللتب ،سنة ُْٗٗ ـ .
ُٔ .وحيح الجامع الوغير كزياداتػو ،لمحمػد ناوػر الػديف اؤللبػاني ،طبعػة :الملتػب ائلسػةلمي،
بدكف.
ُٕ .ضعيؼ الجامع الوغير كزياداتو ،لمحمد ناوػر الػديف اؤللبػاني ،طبعػة :الملتػب ائلسػةلمي،
بدكف .
ُٖ .علكـ الحديث كموطلحو ،لوبحي إبراىيـ الوالح ،طبعة :دار العلـ للمةلييف ،بيركت،
لبناف ،سنة ُْٖٗ ـ .
ُٗ .الم ارسػػيؿ ،لسػػليماف بػػف اؤلشػػعث اؤلزدم الس ًج ٍسػػتاني ،طبعػػة :مؤسسػػة الرسػػالة ،بيػػركت ،سػػنة
َُْٖ.

َِ .المسػػتدرؾ علػػى الوػػحيحيف ،للحػػالـ محمػػد بػػف عبػػد اه بػػف محمػػد النيسػػابكرم ،طبعػػة :دار
اللتب العلمية ،بيركت ،سنة َُٗٗـ .
ُِ .مسػػند ائلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ ،ؤلحمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ الشػػيباني ،طبعػػة :دار الحػػديث،
القاىرة ،سنة ُٓٗٗ ـ .
ِِ .مس ػػند الش ػػافعي لالم ػػاـ محم ػػد ب ػػف إدري ػػس الش ػػافعي ،طبع ػػة :ش ػػرلة ػػراس للنش ػػر كالتكزي ػػع،
اللكيت ،سنة ََِْ ـ .
ِّ .المسػػند الوػػحيح المختوػػر ،لمسػػلـ بػػف الحجػػاج القشػػيرم النيسػػابكرم ،طبعػػة  :دار الجيػػؿ،
بيركت ،سنة ُّّْ ىػ
ِْ .المونؼ ،لعبد الرزاؽ بف ىماـ اليماني الونعاني ،طبعة :المجلس العلمي ،اليند ،سنة
َُّْق .
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ِٓ .مونؼ ابف أبي شيبة ،لعبد اه بف محمد بف أبي شيبة العبسي اللكفي ،بدكف.
ِٔ .معرفػة السػػنف كاآلاػار ،ؤلحمػػد بػف الحسػػيف أبػي بلػػر البييقػي ،طبعػػة :دار الكفػام ،المنوػػكرة،
القاىرة ،سنة ُُٗٗـ.
ِٕ .م ػكارد ائلمػػاـ البييقػػي فػػي لتابػػو السػػنف اللبػػرل ،لػػنجـ عبػػد الػػرحمف خلػػؼ ،طبعػػة :الجامعػػة
ائلسةلمية ،المدينة المنكرة ،سنة َُْٔـ.
ِٖ .مكطأ مالؾ ،ركاية أبي موعب الزىرم ،لمالؾ بف أنس بف مالؾ اؤلوػبحي المػدني ،طبعػة:
مؤسسة الرسالة ،سنة ُُِْ ىػ .
ِٗ .النلت على مقدمة ابف الوةلح ،لبدر الديف محمد بف عبد اه بف بيادر الزرلشي
الشافعي ،طبعة :أضكام السلؼ ،الرياض ،سنة ُٖٗٗـ .
ثالثاً :كتب الرجال:
َّ .ابلستيعاب في معرفة اؤلوحاب ،ليكسؼ بف عبد اه القرطبي ،طبعػة :دار الجيػؿ ،بيػركت،
سنة ُِٗٗ ـ.
ُّ .اؤلعػػةلـ ،لخيػػر الػػديف بػػف محمػػكد بػػف محمػػد بػػف علػػي بػػف فػػارس ،الزرللػػي الدمشػػقي ،طبعػػة:
دار العلـ للمةلييف ،سنة ََِِ ـ .
ِّ .تذلرة الحفاظ ،لشمس الديف أبي عبد اه محمد بف أحمد الذىبي ،طبعػة :دار اللتػب العلميػة
بيركت ،لبناف ،سنة ُُْٗىػ.
ّّ .تيػػذيب التيػػذيب ،ؤلحمػػد بػػف علػػي بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف حجػػر العسػػقةلني ،طبعػػة :مطبعػػة
دا رة المعارؼ النظامية ،اليند ،سنة ُِّٔىػ .
ّْ .تيذيب اللماؿ في أسمام الرجاؿ ،ليكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ المزم ،طبعة :مؤسسة
الرسالة ،بيركت ،سنة َُٖٗ ـ .
ّٓ .الاقات ،لمحمد بف حباف ،طبعة :دا رة المعارؼ العامانية بحيدر آباد اليند ،سنة ُّٕٗـ.
ّٔ .الجػػرح كالتعػػديؿ ،لعبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف إدريػػس ال ػرازم ،طبعػػة :مجلػػس دا ػرة المعػػارؼ
العامانية ،بحيدر آباد  ،اليند ،سنة ُِٓٗ ـ .
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ّٕ .سير أعةلـ النبةلم ،لمحمد بػف أحمػد بػف عامػاف الػذىبي ،طبعػة :دار الحػديث ،القػاىرة ،سػنة
ََِٔـ .
ّٖ .شذرات الذىب في أخبار مػف ذىػب ،لعبػد الحػي بػف أحمػد بػف محمػد بػف العمػاد ،طبعػة :دار
ابف لاير ،دمشؽ ،بيركت ،سنة َُْٔ ىػ .
ّٗ .الطبقػػات اللبػػرل ،لمحمػػد بػػف سػػعد بػػف منيػػع البغػػدادم ،طبعػػة :دار وػػادر ،بيػػركت ،سػػنة
ُٖٔٗـ.
َْ .العلػػؿ كمعرفػػة الرجػػاؿ ،ؤلحمػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ الشػػيباني ،طبعػػة :دار الخػػاني ،الريػػاض،
سنة ُِِْ ىػ .
ُْ .معجـ الوحابة ،لعبػد البػاقي بػف قػانع بػف مػرزكؽ بػف كااػؽ البغػدادم ،طبعػة :ملتبػة الغربػام
اؤلارية ،المدينة المنكرة ،سنة ُُْٖـ.
ِْ .مي ػزاف ابلعتػػداؿ ،لشػػمس الػػديف أب ػي عبػػد اه محمػػد بػػف أحمػػد الػػذىبي ،طبعػػة :دار المعرفػػة
للطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف ،سنة ُِّٖ ىػ.
ّْ .كفيات اؤلعياف كأنبام أبنام الزماف ،ؤلحمد بف محمد بف خللاف البرملي ائلربلي ،بدكف ،سنة
ُْٗٗ ـ.
ْْ .ال ػكافي بالكفيػػات ،لوػػةلح الػػديف خليػػؿ بػػف أيبػػؾ بػػف عبػػد اه الوػػفدم ،طبعػػة :دار إحيػػام
التراث ،بيركت ،سنة َُِْىػ .
ْٓ .تػدكيف السػنة كمنزلتيػا ،لعبػد المػنعـ السػيد نجػـ ،طبعػة :الجامعػة ائلسػةلمية ،المدينػة المنػػكرة،
السنة الحادية عشر ،العدد الاالث ،ربيع اؤلكؿ ُّٗٗىػ .
ْٔ.

مكقؼ أوػحاب اؤلىػكام كالفػرؽ مػف السػنة النبكيػة كركاتيػا جػذكرىـ ككسػا ليـ كأىػدافيـ قػديما
كحػػدياان ،لمحمػػد بػػف مطػػر آؿ مطػػر الزى ارنػػي ،طبعػػة :ملتبػػة الوػػديؽ للنشػػر كالتكزيػػع ،سػػنة
ُُُْىػ .

رابعاً :كتب الفقو الحنفي:
ْٕ .اختةلؼ أبي حنيفة كابف أبي ليلى ،ليعقكب بف إبراىيـ بف حبيب بف سعد اؤلنوارم ،طبعة:
لجنة إحيام المعارؼ النعمانية ،حيدر آباد ،بدكف.
ػ ُِّ ػ

ْٖ .ابلختيػػار لتعليػػؿ المختػػار ،لعبػػد اه بػػف محمػػكد بػػف مػػكدكد ،طبعػػة :مطبعػػة الحلبػػي ،القػػاىرة،
كوكرتيا دار اللتب العلمية ،بيركت ،سنة ُّٕٗ ـ.
ْٗ .البح ػػر ال ار ػػؽ ش ػػرح لن ػػز ال ػػدقا ؽ ،لػ ػزيف ال ػػديف ب ػػف إبػ ػراىيـ ب ػػف محم ػػد ،طبع ػػة :دار اللت ػػاب
ائلسةلمي ،بدكف.
َٓ .بدايػػة المبتػػدم ،لعلػػي بػػف أبػػي بلػػر المر ينػػاني ،طبعػػة :ملتبػػة كمطبعػػة محمػػد علػػي وػػبح،
القاىرة ،بدكف.
ُٓ .بدا ع الونا ع في ترتيب الش ار ع ،لعػةلم الػديف ،أبػي بلػر بػف مسػعكد اللاسػاني ،طبعػة :دار
اللتب العلمية ،بيركت ،سنة ُٖٔٗـ
ِٓ .البنايػػة شػػرح اليدايػػة ،لمحمػػكد بػػف أحمػػد العينػػى ،طبعػػة :دار اللتػػب العلميػػة ،بيػػركت ،سػػنة
َََِ ـ.
ّٓ .تبييف الحقا ؽ شرح لنز الدقا ؽ ،لعاماف بف علي الزيلعي ،طبعة :المطبعة اللبرل اؤلميرية،
بكبلؽ ،القاىرة ،سنة ُُّّ ىػ .
ْٓ .تحفػ ػػة الفقيػ ػػام ،لمحمػ ػػد بػ ػػف أحمػ ػػد السػ ػػمرقندم ،طبعػ ػػة :دار اللتػ ػػب العلميػ ػػة ،بيػ ػػركت ،سػ ػػنة
ُْٗٗـ.
ٓٓ .الجكىرة النيرة على مختور القدكرم ،ؤلبػي بلػر بػف علػي اليمنػي الحنفػي  ،طبعػة :المطبعػة
الخيرية ،سنة ُِِّىػ
ٔٓ .الحجػػة علػػى أىػػؿ المدينػػة ،لمحمػػد بػػف الحسػػف الشػػيباني ،طبعػػة :عػػالـ اللتػػب ،بيػػركت ،سػػنة
َُّْ ق.
ٕٓ .حاشية ابػف عابػديف ،المسػماة رد المحتػار علػى الػدر المختػار شػرح تنػكير اؤلبوػار  ،لمحمػد
أميف الشيير ب بف عابديف ،طبعة :دار الفلر ،بيركت ،سنة ُِٗٗـ .
ٖٓ .درر الحلػػاـ شػػرح ػػرر اؤلحلػػاـ ،لمحمػػد بػػف علػػي الشػػيير بمػػةل خسػػرك ،طبعػػة :دار إحيػػام
اللتب العربية ،بدكف.
ٗٓ .العناية شرح اليداية ،ؤللمؿ الديف محمد بف محمد البابرتي ،طبعة :دار الفلر ،بدكف
َٔ .الفتاكل اليندية ،لجنة علمام بر اسة نظاـ الديف البلخي ،طبعة :دار الفلر ،سنة َُُّ ىػ.
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ُٔ .فتح القدير ،للماؿ الديف محمد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ ،طبعة :دار الفلر ،بدكف.
ِٔ .اللبػػاب فػػي شػػرح اللتػػاب ،لعبػػد الغنػػي بػػف طالػػب الميػػداني الحنفػػي ،طبعػػة :الملتبػػة العلميػػة،
بيركت ،بدكف.
ّٔ .المبسػػكط ،لمحمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػي سػػيؿ السرخسػػي ،طبعػػة :دار المعرفػػة ،بيػػركت ،سػػنة
ُّٗٗـ.
ْٔ .مجمع اؤلنير في شرح ملتقى اؤلبحر ،لعبد الرحمف بف محمد بف سليماف ،طبعة :دار إحيػام
التراث العربي ،بدكف.
ٓٔ .المحيط البرىاني في الفقو النعماني ،لبرىاف الديف محمكد بف أحمد بف ىم ىازةى البخارم الحنفي،
طبعة :دار اللتب العلمية ،بيركت ،سنة ََِْ ـ .

الحلىبػػي الحنفػػي ،طبعػػة :دار اللتػػب العلميػػة ،بيػػركت ،سػػنة
ٔٔ .ملتقػى اؤلبحػػر ،ئلبػراىيـ بػػف محمػػد ى
ُٖٗٗـ .

ٕٔ .اليدايػػة فػػي شػػرح بدايػػة المبتػػدم ،لعلػػي بػػف أبػػي بلػػر المر ينػػاني ،طبعػػة :دار احيػػام الت ػراث
العربي ،بيركت  ،بدكف.
خامساً :كتب الفقو المالكي:
ٖٔ .ائلشػراؼ علػػى نلػػت مسػػا ؿ الخػػةلؼ ،لعبػػد الكىػػاب بػػف علػػي البغػػدادم المػػاللي ،طبعػػة :دار
ابف حزـ ،سنة ُٗٗٗـ.
ٗٔ .بدايػػة المجتيػػد كنيايػػة المقتوػػد ،لمحمػػد بػػف أحمػػد بػػف رشػػد القرطبػػي  ،طبعػػة :دار الحػػديث،
القاىرة ،سنة ََِْ ـ ،بدكف.
َٕ .بلغػػة السػػالؾ ؤلقػػرب المسػػالؾ المعػػركؼ بحاشػػية الوػػاكم علػػى الشػػرح الوػػغير ،ؤلحمػػد بػػف
محمد الخلكتي ،الشيير بالواكم الماللي ،طبعة :دار المعارؼ ،بدكف.
ُٕ .البياف كالتحويؿ ،لمحمد بف أحمد بف رشد القرطبي ،طبعة :دار الغرب ائلسةلمي ،بيػركت،
سنةُٖٖٗ ـ .
ِٕ .التػػاج كائللليػػؿ لمختوػػر خليػػؿ ،لمحمػػد بػػف يكسػػؼ الغرنػػاطي ،طبعػػة :دار اللتػػب العلميػػة،
سنة ُْٗٗـ .
ػ ُِٓ ػ

ّٕ .التيذيب فػي اختوػار المدكنػة ،لخلػؼ بػف أبػي القاسػـ محمػد ،اؤلزدم القيركانػي ،طبعػة :دار
البحكث للدراسات ائلسةلمية كاحيام التراث ،دبي ،سنة ََِِ ـ .
ْٕ .حاشية الدسكقي على الشرح اللبير ،لمحمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي ،طبعة :دار الفلر ،بدكف.
ٕٓ .حاش ػػية الع ػػدكم عل ػػى لفاي ػػة الطال ػػب الرب ػػاني ،لعل ػػي ب ػػف أحم ػػد الع ػػدكم ،طبع ػػة :دار الفل ػػر،
بيركت ،سنة ُْٗٗـ .
ٕٔ .الذخيرة ،ؤلحمد بف إدريػس بػف عبػد الػرحمف الشػيير بػالقرافي ،طبعػة :دار الغػرب ائلسػةلمي،
سنة ُْٗٗـ.
يرم الػدمي ً
ً
اط ٌي  ،طبعػػة :مرلػػز نجيبكيػػو
ٕٕ .الشػامؿ فػػي فقػػو ائلمػاـ مالػػؾ ،ليػراـ بػف عبػػد اه الػػدم ً ٌ ٍ ى
للمخطكطات كخدمة التراث ،سنة ََِٖـ .
ٖٕ .شرح التلقيف ،لمحمد بف علي المازرم ،طبعة :دار الغرب ً
ائلسةلمي ،سنة ََِٖ ـ .
ٕٗ .شرح مختور خليؿ ،لمحمد بف عبد اه الخرشي ،طبعة :دار الفلر للطباعة ،بيركت ،بدكف.
َٖ .الفكالػػو الػػدكاني علػػى رسػػالة ابػػف أبػػي زيػػد القيركانػػي ،ؤلحمػػد بػػف ػػانـ اؤلزىػػرم ،طبعػػة :دار
الفلر ،سنة ُٓٗٗـ .
ُٖ .القكانيف الفقيية ،لمحمد بف أحمد بف محمد بف جزم الغرناطي ،بدكف.
ِٖ .اللػػافي فػػي فقػػو أىػػؿ المدينػػة ،ليكسػػؼ بػػف عبػػد اه بػػف عبػػد البػػر القرطبػػي ،طبعػػة :ملتبػػة
الرياض الحدياة ،الرياض ،سنة َُٖٗـ .
ّٖ .مختو ػػر خلي ػػؿ ،لخلي ػػؿ ب ػػف إس ػػحاؽ ب ػػف مكس ػػى الجن ػػدم المو ػػرم ،طبع ػػة :دار الح ػػديث،
القاىرة ،سنة ََِٓـ .
ْٖ .المدكنة ،لالماـ مالؾ بف أنس اؤلوبحي  ،طبعة :دار اللتب العلمية ،سنة ُْٗٗـ .
ٖٓ .المقدمات المميدات ،لمحمد بف أحمد بف رشد القرطبي ،طبعة :دار الغرب ائلسةلمي ،سنة ُٖٖٗـ.
ٖٔ .منػػاىج التحوػػيؿ كنتػػا ج لطػػا ؼ التأكيػػؿ فػػي شػػرح المدكنػػة كحػػؿ مشػػلةلتيا ،لعلػػي بػػف سػػعيد
الرجراجي ،طبعة :دار ابف حزـ ، ،سنة ََِٕ ـ .
ٕٖ .مػػنح الجليػػؿ شػػرح مختوػػر خليػػؿ ،لمحمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد علػػيش ،طبعػػة :دار الفلػػر،
بيركت ،سنة ُٖٗٗـ .
ػ ُِٔ ػ

ٖٖ .مكاىب الجليؿ في شرح مختور خليؿ ،لمحمد بػف محمػد بػف عبػد الػرحمف المغربػي ،طبعػة:
دار الفلر ،سنة ُِٗٗـ.
ٖٗ .النػ ػكادر كالزي ػػادات عل ػػى م ػػا ف ػػي المدكن ػػة م ػػف يرى ػػا م ػػف اؤلمي ػػات ،لعب ػػد اه ب ػػف أب ػػي زي ػػد
القيركاني ،طبعة :دار الغرب ائلسةلمي ،بيركت ،سنة ُٗٗٗـ .
سادساً :كتب الفقو الشافعي:
َٗ .أسػػنى المطالػػب فػػي شػػرح ركض الطالػػب ،لزلريػػا بػػف محمػػد اؤلنوػػارم ،طبعػػة :دار اللتػػاب
ائلسةلمي ،بدكف.
ُٗ .ائلقناع في الفقو الشافعي ،لعلي بف محمد الشيير بالماكردم ،بدكف.
ِٗ .ائلقنػاع فػي حػؿ ألفػػاظ أبػي شػجاع ،لمحمػػد بػف أحمػد الخطيػػب الشػربيني ،طبعػة :دار الفلػػر،
بيركت ،بدكف.
ّٗ .اؤلـ ،لالماـ محمد بف إدريس الشافعي ،طبعة :دار المعرفة ،بيركت ،سنة َُٗٗـ.
ْٗ .البيػػاف فػػي مػػذىب ائلمػػاـ الشػػافعي ،ليحيػػى بػػف أبػػي الخيػػر العم ارنػػي ،طبعػػة :دار المنيػػاج،
جدة ،سنة َََِ ـ
الب ىج ٍي ىرًم ٌي ،طبعة :مطبعة الحلبي ،سنة َُٓٗـ .
ٓٗ .التجريد لنفع العبيد ،لسليماف بف محمد ي
الب ىج ٍي ىرًم ٌي ،طبعة :دار الفلر ،بدكف.
ٔٗ .تحفة الحبيب على شرح الخطيب ،لسليماف بف محمد ي

ٕٗ .تحف ػػة المحت ػػاج ف ػػي ش ػػرح المني ػػاج ،ؤلحم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف حج ػػر الييتم ػػي ،طبع ػػة :الملتب ػػة
التجارية اللبرل ،مور ،سنة ُّٖٗ ـ .
ٖٗ .التذلرة في الفقو الشافعي ،لعمر بف علي بف أحمد ،طبعة :دار اللتب العلمية ،بيركت ،سػنة
ََِٔـ .
ٗٗ .التنبيو في الفقو الشافعي ،ئلبراىيـ بف علي بف يكسؼ الشيرازم ،طبعة :عالـ اللتب ،بدكف.
ََُ .جكاىر العقكد ،لمحمد بف أحمد المنياجي اؤلسيكطي ،طبعة :دار اللتب العلمية ،بيركت ،بدكف.
الب ىجٍيىرًم ٌي ،طبعة :دار الفلر ،بدكف.
َُُ .حاشية البجيرمي على الخطيب ،لسليماف بف محمد بف عمر ي

َُِ .حاشػػيتا قليػػكبي كعمي ػرة ،ؤلحمػػد سػػةلمة القليػػكبي كأحمػػد البرلسػػي عمي ػرة ،طبعػػة :دار الفلػػر،
بيركت ،سنة ُٓٗٗـ .
ػ ُِٕ ػ

َُّ .الحاكم اللبير في فقو مذىب ائلماـ الشافعي كىك شرح مختور المزني ،لعلي بف محمد بف
حبيب الماكردم ،طبعة :دار اللتب العلمية ،بيركت ،سنة ُٗٗٗ ـ .
َُْ .ركض ػػة الط ػػالبيف كعم ػػدة المفت ػػيف ،ليحي ػػى ب ػػف ش ػػرؼ الن ػػككم ،طبع ػػة :دار اللت ػػب العلمي ػػة،
بيركت ،سنة ََِٔـ.
َُٓ .الغػ ػػرر البييػػػة فػ ػػي شػ ػػرح البيجػػػة الكرديػ ػػة ،لزلريػ ػػا بػ ػػف محم ػػد اؤلنو ػػارم ،طبعػػػة :المطبعػػػة
الميمنية ،بدكف.
َُٔ .فتكحات الكىػاب بتكضػيح شػرح مػنيج الطػةلب المعػركؼ بحاشػية الجمػؿ ،لسػليماف بػف عمػر
العجيلي ،طبعة :دار الفلر ،بدكف
َُٕ .لفاية اؤلخيار في حؿ اية ابلختوار ،ؤلبي بلر تقػي الػديف الحوػني ،طبعػة :دار الخيػر،
دمشؽ ،سنة ُْٗٗ ـ.
َُٖ .لفاية النبيو في شرح التنبيو ،لحمد بف محمد اؤلنوارم ،المعػركؼ بػابف الرفعػة ،طبعػة :دار
اللتب العلمية ،سنة ََِٗـ .
َُٗ .المجمػػكع شػػرح الميػػذب (مػػع تلملػػة السػػبلي كالمطيعػػي) ،ليحيػػى بػػف شػػرؼ النػػككم  ،طبعػػة:
دار الفلر ،بدكف.
َُُ .مختور المزني ،ئلسماعيؿ بف يحيى المزني ،طبعة :دار المعرفة ،بيركت ،سنة َُٗٗـ .
ُُُ .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،لمحمد بف أحمد الخطيب الشربيني ،طبعػة:
دار اللتب العلمية ،سنة ُْٗٗـ.
ُُِ .منياج الطالبيف كعمدة المفتػيف فػي الفقػو ،ليحيػى بػف شػرؼ النػككم ،طبعػة :دار الفلػر ،سػنة
ََِٓـ.
ُُّ .الميذب في فقة ائلماـ الشافعي ،ئلبراىيـ بف علي الشيرازم ،طبعة :دار اللتب العلمية ،بدكف.
ُُْ .النجـ الكىاج في شرح المنياج ،لمحمد بف مكسى الػد ًميرم ،طبعػة :دار المنيػاج ،جػدة ،سػنة
ََِْـ.
ُُٓ .نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،لشمس الديف أحمد بف حمػزة شػياب الػديف الرملػي ،طبعػة:
دار الفلر ،بيركت ،سنة ُْٖٗـ .
ػ ُِٖ ػ

ُُٔ .نياية المطلب في دراية المذىب ،لعبد الملؾ بف عبد اه الجكيني ،طبعة :دار المنياج ،سنة
ََِٕـ .
ُُٕ .نيػػؿ الم ػآرب بشػػرح دليػػؿ الطالػػب ،لعبػػد الق ػػادر بػػف عمػػر الشػ ٍػي ىباني ،طبعػػة :ملتبػػة الف ػػةلح،
اللكيت ،سنة ُّٖٗ ـ .

ُُٖ .الكسيط في المذىب ،لمحمد بف محمد الغزالي ،طبعة :دار السةلـ ،القاىرة ،سنة ُُْٕق.
سابعاً :كتب الفقو الحنبمي:
ُُٗ .أخوػػر المختوػرات ،لمحمػػد بػػف بػػدر الػػديف بػػف بلبػػاف ،طبعػػة :دار البشػػا ر ائلسػػةلمية ،سػػنة
ُُْٔق.
َُِ .إعةلـ المكقعيف عف رب العالميف ،لمحمد بف أبي بلر ابف قيـ الجكزيػة  ،طبعػة :دار اللتػب
العلمية ،ييركت ،سنة ُُُْىػ .
ُُِ .ائلقنػػاع فػػي فقػػو ائلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ ،لمكسػػى بػػف أحمػػد الحجػػاكم ،طبعػػة :دار المعرفػػة
بيركت ،بدكف.
ُِِ .ائلنوػػاؼ فػػي معرفػػة ال ػراجح مػػف الخػػةلؼ ،لعلػػي بػػف سػػليماف المػػرداكم ،طبعػػة :دار إحيػػام
التراث العربي ،بدكف.
ُِّ .حاشػػية الػػركض المرب ػػع شػػرح زاد المس ػػتقنع ،لعبػػد الػػرحمف ب ػػف محمػػد النج ػػدم ،بػػدكف ،س ػػنة
ُّٕٗ ىػ.
ُِْ .دقػػا ؽ أكلػػي النيػػى لشػػرح المنتيػػى المعػػركؼ بشػػرح منتيػػى ائلرادات ،لمنوػػكر بػػف يػػكنس بػػف
إدريس البيكتى ،طبعة :عالـ اللتب ،سنة ُّٗٗـ .
ُِٓ .ال ػػركض المرب ػػع ش ػػرح زاد المس ػػتقنع ،لمنو ػػكر ب ػػف ي ػػكنس ب ػػف إدري ػػس البي ػػكتى ،طبع ػػة :دار
المؤيد ،مؤسسة الرسالة ،بدكف.
ُِٔ .شرح الزرلشػي علػى مختوػر الخرقػي ،لمحمػد بػف عبػد اه الزرلشػي ،طبعػة :دار العبيلػاف،
سنة ُّٗٗ ـ .
ُِٕ .الشرح اللبير ،لعبد الرحمف بف محمد بف قدامػة المقدسػي ،طبعػة :دار اللتػاب العربػي للنشػر
كالتكزيع ،بدكف.
ػ ُِٗ ػ

ُِٖ .الشرح الممتع على زاد المستقنع ،لمحمد بف والح العايميف ،طبعة :دار ابف الجكزم ،بدكف.
ُِٗ .العدة شرح العمدة ،لعبد الرحمف بف إبراىيـ المقدسي ،طبعة :دار الحديث ،القاى ةر ،سنة ََِّـ.
َُّ .عمدة الفقو ،لعبد اه بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي ،طبعة :الملتبة العورية ،سنة ََِْـ.
ُُّ .القكاعد الفقيية ،لعبد الرحمف بف أحمد بف رجب البغدادم ،طبعة  :دار اللتب العلمية ،بدكف.
ُِّ .اللػػافي فػػي فقػػو ائلمػػاـ أحمػػد ،لعبػػد اه بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف قدامػػة المقدسػػي ،طبعػػة :دار
اللتب العلمية ،سنة ُْٗٗـ .
ُّّ .لشاؼ القناع عف متف ائلقنػاع ،لمنوػكر بػف يػكنس بػف إدريػس البيػكتى ،طبعػة :دار اللتػب
العلمية ،بدكف.
ُّْ .لشػػؼ المخػػدرات كالريػػاض المزى ػرات لشػػرح أخوػػر المختو ػرات ،لعبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد اه
الخلكتي ،طبعة :دار البشا ر ائلسةلمية ،بيركت ،سنة ََِِـ .
ُّٓ .المبػػدع فػػي شػػرح المقنػػع ،ئلبػراىيـ بػػف محمػػد بػػف مفلػػح ،طبعػػة :دار اللتػػب العلميػػة ،بيػػركت،
سنة ُٕٗٗـ.
ُّٔ .المحػػرر فػػي الفقػػو علػػى مػػذىب ائلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ ،لعبػػد السػػةلـ بػػف عبػػد اه بػػف تيميػػة
الحراني ،طبعة :ملتبة المعارؼ ،الرياض ،سنة ُْٖٗـ.
ُّٕ .مس ػػا ؿ ائلم ػػاـ أحم ػػد كاس ػػحاؽ ب ػػف راىكي ػػو ،ئلس ػػحاؽ ب ػػف منو ػػكر الم ػػركزم ،طبع ػػة :عم ػػادة
البحث العلمي ،الجامعة ائلسةلمية بالمدينة المنكرة ،سنة ََِِـ .
ُّٖ .المسػػا ؿ الفقييػػة مػػف لتػػاب الػػركايتيف كالػػكجييف ،لمحمػػد بػػف الحسػػيف المعػػركؼ ب ػػابف الف ػرام،
بدكف.
ُّٗ .مطالب أكلي النيػى فػي شػرح ايػة المنتيػى ،لموػطفى بػف سػعد الرحيبػانى ،طبعػة :الملتػب
ائلسةلمي ،سنة ُْٗٗـ .
َُْ .المغني ،لعبد اه بف أحمد بف قدامة المقدسي ،طبعة :ملتبة القاىرة ،سنة ُٖٔٗـ .
ُُْ .منار السبيؿ في شرح الدليؿ ،ئلبراىيـ بف محمد بف سالـ ،طبعة :الملتب ائلسةلمي ،سنة ُٖٗٗـ .
ُِْ .المنح الشافيات بشرح مفردات ائلماـ أحمد ،لمنوكر بػف يػكنس بػف إدريػس البيػكتى ،طبعػة:
دار لنكز إشبيليا للنشر كالتكزيع ،الممللة العربية السعكدية ،سنة ََِٔ ـ .
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ُّْ .اليدايػػة علػػى مػػذىب ائلمػػاـ أحمػػد ،لمحفػػكظ بػػف أحمػػد بػػف الحسػػف أبػػي الخطػػاب الللػػكذاني،
طبعة :مؤسسة راس للنشر كالتكزيع ،سنة ََِْ ـ .
ثامناً :كتب فقيية أخرى:
ػيباني ،طبعػػة :دار اللتػػب
ُْْ .اخػػتةلؼ اؤل مػػة العلمػػام ،ليحيػػى بػػف ىبيػرة بػػف محمػػد بػػف ىبيػرة الشػ ٌ
العلمية ،بيركت ،سنة ََِِـ.
ُْٓ .شػػرح عمػػدة اؤلحلػػاـ ،لعبػػد اه بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد اه بػػف جبػريف ،دركس وػػكتية قػػاـ
بتفريغيا مكقع الشبلة ائلسةلمية اللتاب مرقـ آليا ،كرقـ الجزم ىك رقـ الدرس.
ُْٔ .فقو السنة ،لسيد سابؽ  ،طبعة دار اللتاب العربي ،بيركت سنة ُٕٕٗ ـ
ُْٕ .الفقو ائلسةلمي كأدلتو ،لكىبة بف موطفى الزحيلي ،طبعة :دار الفلر ،دمشؽ ،بدكف
ُْٖ .مكسكعة فقو المعامةلت ،مجمكعة مف المؤلفيف ،بدكف طبعة كتاريخ.
ُْٗ .المدخؿ إلى دراسة المذاىب الفقيية ،لعلي جمعة محمد عبد الكىاب ،طبعة :دار السةلـ،
القاىرة ،سنة ََُِ ـ .
َُٓ .المكسكعة الفقيية اللكيتية ،مجمكعة مف المؤلفيف ،وادر عف ك ازرة اؤلكقاؼ كالشؤكف
ائلسةلمية ،اللكيتَُْْ ،قُِْٕ-ق.
ُُٓ .مكسكعة مسا ؿ الجميكر في الفقو ائلسةلمي ،لمحمد نعيـ ساعي ،طبعة :دار السةلـ
للطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة ،مور ،سنة ََِٕ ـ .
ُِٓ .مكسكعة الفقو ائلسةلمي ،لمحمد بف إبراىيـ بف عبد اه التكيجرم ،طبعة بيت اؤلفلار
الدكلية ،سنة ََِٗ ـ
تاسعاً :كتب العقيدة:
ُّٓ .الفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجية ،لعبد القاىر بف طاىر اؤلسفراييني ،طبعة :دار اآلفػاؽ
الجديدة ،بيركت ،سنة ُٕٕٗـ.
ُْٓ .مقابلت ائلسةلمييف كاختةلؼ الموليف ،لعلي بف إسماعيؿ بف أبي مكسى اؤلشعرم  ،طبعػة:
دار فرانز شتايز ،بمدينة فيسبادف ،ألمانيا ،سنة ََُْىػ.
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عاش ارً :كتب التاريخ:
ُٓٓ .البداي ػػة كالنياي ػػة ،ئلس ػػماعيؿ ب ػػف عم ػػر ب ػػف لاي ػػر ،طبع ػػة :دار إحي ػػام التػ ػراث العرب ػػي ،س ػػنة
َُْٖق.
ُٔٓ .تاريخ ائلسةلـ ،لمحمد بف أحمد الذىبي ،طبعة :دار الغرب ائلسةلمي ،سنة ََِّ ـ .
ُٕٓ .تػػاريخ الخلفػػام ال ارشػػديف الفتكحػػات كائلنجػػازات السياسػػية ،لمحمػػد سػػييؿ طقػػكش ،طبعػػة :دار
النفا س ،سنة ُِْْىػ .
ُٖٓ .تػػاريخ الخلفػػام ،لجػػةلؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بلػػر السػػيكطي ،طبعػػة :مطبعػػة المػػدني،
القاىرة ،بدكف .
ُٗٓ .تاريخ الرسؿ كالملكؾ ،لمحمد بف جرير الطبرم ،طبعة :دار التراث ،بيركت ،سنة ُّٕٖىػ.
َُٔ .التػاريخ اللبيػػر ،لمحمػد بػػف إسػماعيؿ البخػػارم ،طبعػة :دا ػرة المعػارؼ العامانيػػة ،حيػدر آبػػاد،
الدلف ،بدكف .
ُُٔ .تاريخ بغداد كذيكلو ،ؤلحمد بف علي الخطيب البغدادم ،طبعة :دار اللتػب العلميػة ،بيػركت،
سنة ُُْٕ ق .
ُِٔ .ت ػػاريخ خليف ػػة ب ػػف خي ػػاط ،لخليف ػػة ب ػػف خي ػػاط الش ػػيباني ،طبع ػػة :دار القل ػػـ ،مؤسس ػػة الرس ػػالة،
بيركت ،سنة ُّٕٗق.
ُّٔ .تػػاريخ دمشػػؽ ،لعلػػي بػػف الحسػػف المعػػركؼ بػػابف عسػػالر ،طبعػػة :دار الفلػػر للطباعػػة كالنشػػر
كالتكزيع ،سنة ُُْٓ ىػ .
ُْٔ .الدكلة اؤلمكية عكامؿ ابلزدىار كتداعيات ابلنييار ،لعلي محمد بف محمد الوػةلبي ،طبعػة:
دار المعرفة للطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،سنة ُِْٗ ىػ.
ُٓٔ .ال ػػركض المعط ػػار ف ػػي خب ػػر اؤلقط ػػار ،لمحم ػػد ب ػػف عب ػػد اه ً
الحمي ػػرل ،طبع ػػة :دار السػ ػراج،
بيركت ،سنة َُٖٗـ.
ُٔٔ .اللامػؿ فػي التػاريخ ،لعلػي بػف أبػي اللػػرـ عػز الػديف ابػف اؤلايػر ،طبعػة :دار اللتػاب العربػػي،
بيركت ،سنة ُُْٕىػ.
ُٕٔ .المعارؼ ،لمحمد عبد اه بف قتيبة الدينكرم ،طبعة :اليي ة المورية العامة لللتاب ،القاىرة،
سنة ُِٗٗـ.
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ُٖٔ .المعرفػ ػػة كالتػ ػػاريخ ،ليعقػ ػػكب بػ ػػف سػ ػػفياف الفسػ ػػكم ،طبعػ ػػة :مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة ،بيػ ػػركت ،سػ ػػنة
ُُٖٗـ.
ُٗٔ .المنتظـ في تاريخ اؤلمـ كالملكؾ ،لعبد الرحمف بف علي بف محمد الجكزم ،طبعة :دار اللتب
العلمية ،بيركت ،سنة ُُِْىػ.
الحادي عشر :كتب المغة والمصطمحات الفقيية:
َُٕ .أس ػػاس البةل ػػة ،لمحم ػػكد ب ػػف عم ػػرك ب ػػف أحم ػػد ،الزمخش ػػرم  ،طبع ػػة :دار اللت ػػب العلمي ػػة،
بيركت ،سنة ُٖٗٗـ .
ُُٕ .أنيس الفقيام في تعريفات اؤللفاظ المتداكلة بيف الفقيػام ،لقاسػـ بػف عبػد اه القكنػكم ،طبعػة:
دار اللتب العلمية ،سنة ُِْْىػ
ػرزاؽ الحسػيني ،طبعػػة :دار
محمػد بػف عبػد ال ٌ
محمػد بػف ٌ
ُِٕ .تػاج العػركس مػف جػكاىر القػامكس ،ل ٌ
اليداية ،بدكف.

ُّٕ .التعريفات ،لعلي بف محمد الجرجاني ،طبعة :دار اللتب العلمية ،بيركت ،سنة ُّٖٗـ .
ُْٕ .تيذيب اللغة ،لمحمد بف أحمد بف اؤلزىرم اليركم ،بدكف.
ُٕٓ .جميرة اللغة ،لمحمد بف الحسف بف دريد اؤلزدم ،بدكف.
ُٕٔ .الزاىر في ريب ألفاظ الشافعي ،لمحمد بف أحمد بف اؤلزىرم اليركم ،طبعة :دار الطةل ع ،بدكف.
ُٕٕ .شػػمس العلػػكـ كدكام لػػةلـ العػػرب مػػف الللػػكـ ،لنش ػكاف بػػف سػػعيد الحميػػرم ،طبعػػة :دار الفلػػر
المعاور ،بيركت ،سنة ُٗٗٗ ـ .
ُٖٕ .الوػ ػػحاح تػ ػػاج اللغػ ػػة كوػ ػػحاح العربيػ ػػة ،ئلس ػ ػماعيؿ بػ ػػف حمػ ػػاد الفػ ػػارابي ،طبعػ ػػة :دار العلػ ػػـ
للمةلييف ،بيركت ،سنة ُٕٖٗ ـ .
ُٕٗ .طلبػػة الطلبػػة فػػي ابلوػػطةلحات الفقييػػة ،لعمػػر بػػف محمػػد بػػف أحمػػد النسػػفي ،طبعػػة :المطبعػػة
العامرة ،ملتبة المانى ،بغداد ،بدكف.
َُٖ .الفا ؽ في ريب الحديث ،لمحمكد بف عمرك الزمخشرم ،طبعة :دار المعرفة ،لبناف ،بدكف.
ُُٖ .اللليات معجـ في الموػطلحات كالفػركؽ اللغكيػة ،ؤليػكب بػف مكسػى اللفػكم ،طبعػة :مؤسسػة
الرسالة ،بيركت ،بدكف .
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ُِٖ .لساف العرب ،لمحمد بف ملرـ ابف منظكر ،طبعة :دار وادر ،سنة ُُْْ ىػ .
ُّٖ .المحلػـ كالمحػيط اؤلعظػػـ ،لعلػي بػف إسػػماعيؿ بػف سػيده المرسػػي ،طبعػة :دار اللتػب العلميػػة،
بيركت ،سنة َََِ ـ .
ُْٖ .مختار الوحاح ،لمحمد بف أبي بلر الرازم ،طبعة :الملتبة العورية ،بيركت ،بدكف.
ُٖٓ .الموباح المنير في ريب الشرح اللبير ،ؤلحمد بف محمػد الحمػكم ،طبعػة :الملتبػة العلميػة،
بيركت ،بدكف.
ُٖٔ .المعجػػـ الكسػػيط ،مجمػػع اللغػػة العربيػػة بالقػػاىرة ،للػػؿ مػػف  :إب ػراىيـ موػػطفى ،أحمػػد الزيػػات،
حامد عبد القادر ،محمد النجار ،الناشر :دار الدعكة ،بدكف .
ُٕٖ .المخوص ،لعلي بػف إسػماعيؿ بػف سػيده المرسػي ،طبعػة دار إحيػام التػراث العربػي ،بيػركت،
سنة ُٔٗٗـ
ُٖٖ .معجـ لغة الفقيام ،لمحمد ركاس قلعجي ،كلحامد وادؽ قنيبي ،طبعة :دار النفػا س للطباعػة
كالنشر كالتكزيع ،سنة ُٖٖٗ ـ .
ُٖٗ .معجـ مقاليد العلكـ في الحدكد كالرسػكـ ،لعبػد الػرحمف بػف أبػي بلػر ،كلجػةلؿ الػديف السػيكطي
طبعة :ملتبة اآلداب ،القاىرة ،سنة ََِْ ـ .
َُٗ .النياية في ريب الحديث كاؤلار ،لمجد الديف المبارؾ بف محمد بف عبد اللريـ الجػزرم ابػف
اؤلاير طبعة :الملتبة العلمية ،بيركت ،سنة ُٕٗٗـ.
ُُٗ .مقاييس اللغة ،ؤلحمد بف فارس القزكيني الرازم  ،طبعة :دار الفلر ،سنة ُٕٗٗـ.
الثاني عشر :كتب متفرقة:
ُِٗ .التربية ائلسةلمية أوكليا كتطكرىا في البةلد العربية ،لمحمد منير مرسي ،طبعػة عػالـ اللتػب
سنة ََِٓـ
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