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ِإهداء
ً
إلى أبوي العزيزين :الذين ما زلت أتنسم عبيرحبهما وحنانهما ،واللذين ما زاال بحرا من العطاء الال محدود  ،أمي
ً
الغالية ،وأبي الغالي حفظكما هللا تاجا على رأس ي وسدد خطاكما.
إلى شيخي وأستاذي األول ،إلى معلمي كتاب هللا تعالى منذ نعومة أظفاري ،إلى الشيخ علي محمد األسطل
(أبوسعد) حفظك هللا وأدام ظلك ،ونفع بك ،ووفقك لم يحب ويرض ى
إلى أخواتي العزيزات ،الالتي عشت معهن مراحل حياتي ،شاركنني طفولتي وشبابي أنس ي وحزني أدام هللا َّ
ودكن
وساق إلى طريق الحق خطاكن.
رفيقة دربي (أم عبدهللا) التي هيأت لي أسباب النجاح ،وأعانتني على تربية أبنائي حفظها هللا
زوجتي الغالية،
ِ
إلى ِ
ورعاها.
ُ
ُ َ
إلى أبنائي األعزاء( :عبدهللا وندى ولمى) الذين َ
َ
يكتب لهم
فأسأل هللا أن
بأوقاتهم وف َس ِحهم من أجلي،
ضحوا
ِ
َ
َ
والصالح والفالح.
التوفيق
إلى الغالين على قلبي أعمامي وعماتي ،أخوالي وخاالتي حفظكم هللا تعالى وسدد إلى طريق الحق خطاكم
ً
إلى أصهاري الذين وهبوني فلذة أكبادهم ،ووثقوا بي في حفظ عرضهم ،أهل زوجتي ،وفقكم هللا جميعا ملا
يحب ويرض ى
إلى عائلتي العريقة عائلة ألسطل  ،وإلى النجوم الزاهرة في سمائها ،إخواني في اتحاد شباب عائلة األسطل الذين
ما زالوا يشعلون نور األمل ويبذلون من جهدهم ومالهم لخدمة عائلتهم ،أدام هللا عطاءكم.
َ
َ
إلى شهدائنا األبراروالجرحى واملصابين الذين رووا بدمائه ُم الطاهرة َ
تراب الوطن ،ورسموا خارطة فلسطين
ِ
ِ
ِ
ِِ
األحمرالقاني.
بالدم
ِ
ِ
البواس ِل في سجو ِن االحتالل،
إلى الشامخين الصابرين أسرانا
ِ

ً
إلى زمالئي في سلك التربية والتعليم بما يحبون من األسماء واأللقاب ،حفظكم هللا جميعا وسدد خطاكم
إلى زمالئي في الدراسة ،الشموع التي ال تنطفئ جذوتها ،أسأل هللا أن ينفعكم بعلمكم وأن يزيدكم من فضله،
وأن يهدينا سواء السبيل
َ
ً
َ
ً
ً
ً
جميعا أهدي ثمرة جهدي املتواضع ،والذي أسأل هللا عزوجل أن يجعله ثمرة نافعة  ،ولبنة بناءة،
إليكم
ً
ً
ً
ّ
حقل لم يز ْل
متجددا.
وإضافة ثرية في ٍ

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل حتى يبلغ الحمد منتهاه الحمد هلل حتى ترضىى وبعىد الرضىا الحمىد هلل حمىداً كثيى اًر مباركىاً فيىه

الحمد هلل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

ّ"( ,)1فىىينني أتقىىدم بالشىىكر
وانطالق ىاً مىىن قىىول رسىىول َ " :--مـ ا
ــن َال َي اشـ نــكنر ال ـــا َ َال َي اشـ نــكنر َ
وِ
العرفىىان لشىىيخي وأسىىتاذ  :األســتاذ الــدكتور /مــازن مصــباح صــباح حفظىىه  ،أُسى ِىج ُل بكىىل ِعرفى ي
ىان وتقىىدير
َ
ىوده الصىىادق ُة معىىي؛ فل ىوال – عىىز وجىىل -ثىىم َسىىع ُة صىىدره وغ ى ازرةُ علمىىه وفقهىىه وسىىداد
ألس ىتاذ الجليىىل جهى َ

البحث إلى هذه الصورة البهية.
فكره ,لما وصل هذا
ُ
التقدير إلى أُستاذ الكىريمين عضىو لجن ِىة المناقش ِىة ,اللىذين تفضىال وتكرمىا بقب ِ
بالشكر و ِ
ِ
ىول
أتقدم
ّ
كما ُ
مناقشى ِىة رسىىالتي هىىذه :فأتقىىدم بعظىىيم شىىكر للىىدكتور . :عــيم ســمارة المصــري ,الىىذ تكىىرم بقبىىول مناقشى ِىة هىىذه
ِ
خير الجزاء ،وزاده علماً ورفع ًة ,في الدنيا واآلخرة.
الجهد لتقييم هذا العمل ،فجزاه
بذله من
الدارسة ،وما ُ
َ
ىرف التتلمى ِذ علىى يديىه فىي مرحل ِىة الماجسىتير ،واآلن لىي
والدكتور :بسام حسن العف الىذ كىان لىي ش ُ
ِ
ِ
وتقويمه ،فجزاه ُ عني خير الجزاء.
العمل
شرف المثول بين يديه لتقيي ِم هذا
ُ
العلمي العظي ِم ،جامعتي الغراء ,جامع ُة األز ِ
هر ،ممثل ًة برئيسىها
أتقدم بالشكر والتقدير لهذا الصرِح
ِ
ْ
كما ُ
لية الشر ِ
اسات العليا ،وك ِ
ِ
وعمادة الدر ِ
يعةُ ،م َمثل ًة بعميدها :األستاذ الدكتور /محمد
وعماداتها وكلياتها وأقسامها
ُ
ِ
ىاتذتنا
مصطفى جم ،والتي احتضنتنا في رحابها،
ْ
ىايخنا وأس َ
ىص بالىذكر مش َ
وجادت علينىا بخيىرة علمائهىا ،وأخ ُ

الك ار ِم :الدكتور /محمد اللحام ،والدكتور /زياد مقداد ،والدكتور القاضي /إبراهيم ال جار ،فجزاهم ُ عنىا ك َىل
ي
ونفع بهم األم َة.
خير،
َ
وبارك فيهمَ ،
وال أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى األخ الحبيب شاكر سـمور لمىا قدمىه مىن تىدقي
ومراجعىة لغويىىة لهىذه الد ارسىىة ،واألخ العزيىز محمــد كـ
هذه الصورة البهية

و

الىىذ قىام بمسىىاعدتي فىي تنسىىي الد ارسىة لتبىىدو فىىي

ولي التوفي ...

) )1رواه أبو داود ( )255 /4كتاب اآلداب ،باب في شكر المعروف ،برقم( ،)4811والترمذ

والصلة ،باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ،برقم (.)1954
ج

( ،)339/4كتاب البر

ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على آراء اإلمام أبي علي ابن خيران ،الفقهية الواردة في كتب فقه
الشافعية المختلفة ،وهو من أعالم المذهب الشافعي وأحد الوجوه فيه.
وقد تكونت من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة
أما المقدمة فكانت عن أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،ومنهجية البحث وخطته.
وأما التمهيد فكان فيه ترجمة مقتضبة ألبي علي ابن خيران ،تناولت مولده ونشأته ،شيوخه ،وتالمذته،
ومكانته العلمية ،وورعه وتقواه ،ووفاته.
وأما الفصل األول فقد اشتمل على آراء اإلمام أبي علي ابن خيران في العبادات ،من طهارة وصالة
وصيام وحج وزكاة.
في حين اشتمل الفصل الثاني على آ ارئه في المعامالت المالية.
واشتمل الفصل الثالث على آرائه في األحوال الشخصية.
أما الفصل الرابع فقد اشتمل على آرائه في القصاص والحدود والدعاوى والبينات ،واإلقرار ومسائل
متفرقة.
وتم تذييل هذه الدراسة بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات والمصادر والمراجع ،والفهارس.

د

Abstract:
The study aimed to identify the opinions of Imam Abu Ali Ibn Khairan on
Fiqh, which is included in the books of the various Shafi'i jurisprudence, who was
one of the famous of the Shafi'i school, and one of the faces in it.
The study included, an introduction, preface, four chapters, and a
conclusion.
The introduction was about the importance of, subject, reasons for its
selection, research methodology, and its plan.
The preface was a brief translation of, his birth, his elders, his students, his
scientific status, his piety, his piety, and his death.
The first chapter included the opinions of the worship, that contains Purity,
prayer and fasting, Pilgrimage and charity zakat.
While the second chapter dealt with the opinions of financial transactions.
Chapter III included opinions in personal status, and the fourth chapter
includes retribution, borders, suits, evidence, recognition, and various issues.
The conclusion included the most important findings, recommendations,
sources, references and indexes.
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المقدمة
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا ،من يهده
مضل له ،ومن يضلل فال هاد له ،أشهد أن ال إله إال
ورسوله.

فال

وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمداً  عبده

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}.

()1

{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِريًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}.

()2

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ( )70يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا(.})70

()3

فين أصدق الحديث كتاب

تعالى ،وخير الهد

هد

محمد  وشر األمور محدثاتها ،وكل محدثة

بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة في النار.
أما بعد:
فين األنفس الزكية ،الطالبة للمراتب العلية ،لم تزل تدأب في تحصيل العلوم الشرعية ،ومن جملتها معرفة
الفروع الفقهية ،ألن بها اندفاع الوساوس الشيطانية ،وتصح العبادات والمعامالت المرضية ،ويكفيك بالفقه
يرويه البخار عن معاوية بن أبي سفيان

شرفاً ،قول سيد األولين واآلخرين محمد  في الحديث الذ
ِ
ِ
ِ
الدين" (. )4
قه نه في
خي اًر ني َف ا
هللا به ا
"من ني ِرد ن
قال :سمعت رسول  يقولَ :
فيذا كان الفقه بهذه المرتبة الشريفة ،والمزايا المنيفة ،كان االهتمام به في الدرجة األولى ،وصرف األوقات

وجنة ،وعليه فقد أزمع
النفيسة ،بل كل العمر فيه أولى؛ ألن سبيله سبيل الجنة ،والعمل به حرز من النار ُ

( )1اآلية ( )102من سورة آل عمران.
( )2اآلية ( )1من سورة النساء.
( )3االيتان ( )71-70من سورة األحزاب.

( )4رواه البخار ( ،)25/1كتاب العلم ،باب من يرد

به خي ار يفقه في الدين ،برقم.)71( :
ل
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الباحث أن يخوض غمار الفقه بدراسة فقه أحد أعالم المسلمين ،أال وهو اإلمام الحسين بن صالح
البغدادي

()1

المشهور بـأبي علي ابن خيران رحمه

تعالى ،سائالً المولى عز وجل التوفي والسداد.

مشكلة البحث:
إبراز مسائل اإلمام أبي علي ابن خيران الفقهية الواردة في كتب الشافعية ،مع دراستها دراسة فقهية،
واستنباط منهج اإلمام في الفقه من خاللها.
أوالً :طبيعة الموضوع:
الموضىىوع عبىىارة عىىن د ارسىىة فقىىه اإلمىىام أبىىي علىىي ابىىن خيىران ،يحىىاول الباحىىث مىىن خاللهىىا بيىىان فقىىه هىىذا
اإلمام ،وابراز آرائه الفقهية ،واجتهاداته.
ثا ياً :أهمية الموضوع وأسبا اختياره:
تظهر أهمية الموضوع وأسباب اختياره من خالل ما يأتي:
 -1أنىىه يجمىىع فقىىه إمىىام مىىن أئمىىة المىىذهب الشىىافعي ،بىىين دفتىىي كتىىاب واحىىد ،إذ إن فقهىىه منتثىىر فىىي بطىىون
الكتب.

 -2مما شجع الباحث على اختيار هذا الموضوع مكانة اإلمام العلمية وعظم قدره ،والرغبة في التعرف على
طريقته في استنباط الفقه.
 -3عدم وجود دراسة فقهية سابقة– في حد علم الباحث  -تطرقت لهذا الموضوع.
 -4التطرق لهذا الموضوع نفعه عام للباحث والقارئ ،إذ إنه يشمل غالب أبواب الفقه.
 -5إثراء المكتبة العلمية ،خدمة لطلبة العلم ولكل من بحث في هذا الموضوع.
ثالثاً :الدراسات السابقة:
بعد البحث والتحر لم يجد الباحث دراسة أفردت فقه اإلمام أبي علي ابن خيران بالذكر في بحث
مستقل في حدود علمه.

( )1سيتم اإلشارة إليه في البحث باسم الشهرة.
م
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رابعاً :م هجية البحث
اعتمد الباحث المنهج االستقرائي ،الوصفي ،التحليلي  ،وقد اتبع في ذلك الخطوات اآلتية:
 -1وضع ترجمة لإلمام أبي علي ابن خيران رحمه

.

 -2وضع توطئة يسيرة لكل مبحث؛ تكون مدخالً له.
 -3جمع آراء الفقيه أبي علي ابن خيران من كتب المذهب الشافعي ،وقد اعتمد الباحث على الكتب الخمسة
اآلتية:

أ -الحاو للماورد

د -بحر المذهب للروياني

ب -المجموع للنوو

ه -العزيز للرافعي

ج -كفاية النبيه البن الرفعة

 -4عرض المسألة التي فيها أر للفقيه بطريقة سلسة وسهلة.
 -5بيان حكم المسألة في المذهب الشافعي ،ومدى موافقة الفقيه للمذهب والمذاهب األخرى.
 -6ذكر سبب الخالف في المسألة ،وتوثيقه من مظانه ،وما لم يوث فهو من اجتهاد الباحث.
 -7سرد األدلة التي اعتمد عليها الفقيه أبو علي ابن خيران ،وموافقوه مع توجيهها ما أمكن.
وبال سبة لل صوص وال قول الواردة في الدراسة ،فسيتم اإلشارة إلى مصادرها كاآلتي:
 -1عزو اآليات الكريمة إلى السور التي وردت فيها ،مع رقم اآلية ،في الحاشية السفلية.
 -2تخريج األحاديث النبوية التي وردت في البحث ،واذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما ،يكتفي

الباحث بتخريجه منهما؛ لتلقي األمة لهما بالقبول .وأما إن كان في غيرهما ،يتوسع الباحث في تخريج
الحديث واستقصاء أقوال األئمة في الحكم عليه ،أو اإلشارة لعلته ما أمكن ،واتبع الباحث طريقة موحدة في
تخريج األحاديث بذكر راو الحديث األدنى ،وكتابه إن دعت الحاجة إليه ،مع اإلشارة إلى موضع الحديث

بالجزء ،والصفحة ،والكتاب والباب إن وجدا ،ورقم الحديث،

 -3عزو اآلثار إلى أصحابها وتخريجها من كتب اآلثار ،وذكر الحكم عليها ،بنفس الطريقة المتبعة في تخريج
األحاديث النبوية.

 -4عزو األقوال إلى أصحابها ،والنقول إلى مذاهبها المعتبرة ،من المصادر األصلية ،وذلك بذكر اسم الكتاب،
ثم مؤلفه ،ثم الجزء والصفحة.

 -5عند النقل بالنص يضع الباحث المنقول بين عالمتي تنصيص ،مع اإلشارة إلى المرجع في الحاشية ،وعند
النقل بالمعنى يشير الباحث إلى المرجع في الحاشية مقرونا بكلمة (ُينظر).
ن
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 -6قام الباحث بترجمة األعالم المغمورين ،والتعريف بالمصطلحات الغريبة في الهامش.
أما المظهر العام للدراسة قام الباحث بما يأتي:
 -1تقسيم الدراسة إلى فصول ومباحث ومطالب.
 -2توثي

المصادر والمراجع :بذكر اسم الكتاب ،ثم اسم المؤلف ،ثم المحق

ومكان النشر ،ورقم الطبعة ،وتاريخ النشر.

إن وجد ،ثم دار النشر،

 -3عمل قائمة بأسماء المصادر والمراجع مرتبة كاآلتي :القرآن الكريم ،كتب الحديث ،كتب الفقه حسب
التسلسل الزمني لكل مذهب ،كتب اللغة ،المراجع األخرى.
 -4وضع فهارس لآليات ،واألحاديث ،واآلثار ،والموضوعات.
خامساً :خطة البحث:
تتكون خطة من مقدمة وتمهيد ،وأربعة فصول ،وخاتمة ،وقد جاءت الخطة على النحو اآلتي:
المقدمة
وفيها :أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،وخطة البحث ،ومنهجه.
تمهيد :ترجمة اإلمام أبي علي ابن خيران.
الفصل األول :فقه اإلمام أبي علي ابن خيران في العبادات ،وفيه أربعة مباحث ،وهي:
المبحث األول :مسائل في الطهارة.
المبحث الثاني :مسائل في الصالة .
المبحث الثالث :مسائل في الزكاة ،والصوم.
المبحث الرابع :مسائل في والحج.
الفصل الثا ي :فقه اإلمام أبي علي ابن خيران في المعام ت ،وفيه مبحثان وهما:
المبحث األول :مسائل في البيوع.
المبحث الثاني :مسائل متفرقة في المعامالت.

س
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الفصل الثالث :فقه اإلمام أبي علي ابن خيران في األحوال الشخصية ،وفيه أربعة مباحث ،وهي:
المبحث األول :مسائل في النكاح.
المبحث الثاني :مسائل في الطالق.
المبحث الثالث :مسائل في النفقات.
المبحث الرابع :مسائل في الفرائض.
الفصل الرابع :فقه اإلمام أبي علي ابن خيران في الحدود والقصاص ،والدعاوى والبي ات واإلقرار ومسائل
متفرقة ،وفيه ثالثة مباحث ،وهي:
المبحث األول :مسائل في الحدود والقصاص.
المبحث الثاني :مسائل في الدعاوى والبينات واإلقرار.
المبحث الثالث :مسائل متفرقة.
الخاتمة ،وتشتمل على ما يأتي:
 -1أهم ال تائج ،والتوصيات.
 -2الفهار
أ -فهر
 -فهر

العامة ،وتحتوي على ما يأتي:
اآليات القرآ ية.
األحاديث ال بوية.

ج -فهر

المصادر والمراجع.

د -فهر

الموضوعات.

ع
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تمهيد :ترجمة أبي علي ابن خيران
()1

اسمه و سبه :هو أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغداد  ،المشهور بأبي علي ابن خيران.
مولده ،وحياته:

لم يقف الباحث في كتب السير والتراجم والطبقات على ما يدل على مولده أو نشأته ،وكل ما وقف
الباحث عليه أنه عاش في بغداد وتفقه بعلمائها ،وأصبح أحد أعالمها الذين يشار إليهم بالبنان ،ومن خالل

االطالع على شيوخه وتالمذته يبدو للباحث أنه قد ولد حوالي سنة مائتين وثالثين هجرية ذلك أنه قد روى
عن الحارث بن أسد المحاسبي،

()2

وكانت وفاته سنة ثالث وأربعين ومائتين ،وقد كانت بغداد في تلك الفترة

تعيش أبهة االزدهار العلمي في العلوم الشرعية ،وغالب الظن أنه نهل من علومها وتفقه بعلمائها.
شيوخه وت مذته :
وقف الباحث على مقولة للذهبي يتحدث فيها عن ابن خيران نصها" :لم يبلغ ا َعَلى من اشتغل وال َمن
()3
شيئا فيما أعلم"( )4وقد اجتهد الباحث في البحث عمن أخذ
أخذ َعا نه .وأظّ ه مات كه ً  ،ولم يسمع ً
عنهم ،وأخذوا عنه ووجد مجموعة منهم ،وهم:
أوالً -شيوخه:
-1
-2

()6()5

َحمد بن عمر بن ُس َريج.
القاضي أَُبو اْل َعباس أ ْ
()7
الحارث بن أسد المحاسبي.

(ُ )1ينظر :تاريخ بغداد ،للخطيب البغداد ( ،)593/8تاريخ اإلسالم ،للذهبي ( ،)617/23طبقات الشافعية الكبرى ،للسبكي
( ،)271/3طبقات الشافعيين ،البن كثير (.)199/1
( )2هو أبو عبد

الحارث بن أسد المحاسبي ،أحد أعالم الزهد والورع والفقه ،توفي سنة ثالث وأربعين ومائتين هى .انظر:

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (.)275/2

( )3الكهل هو الذ جاوز الثالثين وخطه الشيب .ني ظر :لسان العرب البن منظور (.)600/11

( )4تاريخ اإلسالم ،للذهبي( .)618 /23من خالل النظر في تواريخ وفيات العلماء الذين أخذ عنهم يغلب على ظن للباحث
أن مقولة اإلمام الذهبي غير صحيحة ،و

أعلم.

(ُ )5ينظر :مرآة الجنان ،لليافعي ( ،)185/2المنتظم ،البن الجوز ( ،)183/13تاريخ اإلسالم للذهبي ( ،)179/23توضيح
المشتبه ،البن ناصر الدين (.)73 /5
( )6هو أحد أعالم المذهب الشافعي ،أخذ الفقه عن أبي القاسم األنماطي ،تولى القضاء بشيراز ،وقد قال جماعة من العلماء
إنه عالم القرن الثالث الهجر  ،توفي سنة ست وثالثمائة هىُ .ينظر :طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (.)21/3
(ُ )7ينظر :تاريخ اإلسالم للذهبي ( ،)205/18طبقات الشافعية الكبرى ،للسبكي ( ،)276/2تهذيب الكمال للمز ()208/5
ف

املقـــدمـــــة

 -3ع ْثمان بن سعيد بن بشار أَبو اْلَق ِ
اسم األنماطى ْاألَحول.
ُ
ُ َ

()2()1

ثا ياً -ت مذته:
 -1عبد

بن عد الحافظ.

()4()3
()6()5

 -2أبو الطيب أحمد بن جعفر الحذاء.
()8()7
ِ
ِ
َحمد بن بشر بن َعامر المروذ .
 -3الَقاضي أَُبو َحامد أ ْ
علمه وث اء العلماء عليه:
يعد أبو علي ابن خيران واحداً من أصحاب الوجوه المتقدمين الذين وصلوا مرتبة االجتهاد في المذهب،
وهم الذين يخرجون المسائل على أصول المذهب ،وهذه مرتبة عالية في الفقه قل من يصل إليها ،ومن ذلك
أنه كانت له أراء في أصول الفقه إلى جانب آرائه الفقهية ،ومنها ما يأتي:

 -1إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين ،ثم أجمع التابعون على أحدهما فقد صار إجماعاً.
 -2إذا ثبت أن األمر الواجب لمرة واحدة فهو على التراخي وليس على الفور.

()9

()10

(ُ )1ينظر :طبقات الشافعية الكبرى ،للسبكي ( ،)301 /2طبقات الشافعية البن قاضى شهبة ( ،)80 /1نهاية المطلب،
للجويني (المقدمة ص)125
( )2هو أحد أعالم المذهب الشافعي في بغداد ،أخذ الفقه عن الربيع والمزني ،وكان سبباً لنشاط الناس لكتب فقه اإلمام

الشافعي في بغداد ،توفي سنة ثمان وثمانين ومائتين هى .ني ظر :طبقات الفقهاء للشيراز (ص ،)104:تاريخ بغداد ،للخطيب
البغداد ( ،)175/13وفيات األعيان البن خلكان (.)241/3

(ُ )3ينظر :المنتظم ،البن الجوز ( ،)183/13تاريخ بغداد ،للخطيب البغداد ()471/5
بن محمد بن مبارك أبو أحمد الجرجاني الحافظ الكبير ،ويعرف بابن القطان ،أحد
بن عد بن عبد
( )4هو عبد

األعالم في الجرح والتعديل ،صاحب كتاب الكامل في الضعفاء والمتروكين ،توفي سنة خمس وستين وثالثمائة هىُ .ينظر:

طبقات الشافعيين (ص.)283:

(ُ )5ينظر :المنتظم ،البن الجوز ( ،)334/11تاريخ بغداد ،للخطيب البغداد
()344/40

( ،)266/14تاريخ دمش  ،البن عساكر

( )6لم أقف له على ترجمة.
(ُ )7ينظر :طبقات الشافعية ،البن قاضى شهبة (.)138 /1
()8هو ش يخ الشافعية ومفتي البصرة ،له تصانيف كثيرة ،وعنه أخذ فقهاء البصرة ،توفي سنة اثنتين وستين وثالثمائة هى.
ني ظر :سير أعالم النبالء للذهبي (.)168/16

(ُ )9ينظر :التبصرة للشيراز (ص.)378:
(ُ )10ينظر :قواطع األدلة للسمعاني (.)75/1
ص

املقـــدمـــــة

 -3جواز تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل في بيان المجمل وتخصيص
()1

العموم.

ابتداء من غير أمر به وال نهي عنه فين
 -4إذا ورد عن النبي  أنه قد قام بالفعل على وجه القربة
ً
()2
الفعل يدل على الوجوب.
 -5إذا ورد الدليل عاماً وقد تجرد من المخصص ،فينه يجب التوقف عن العمل بالدليل العام حتى
()3

ُينظر في األدلة؛ فين وجد مخصص خص به ،وان لم يوجد وجب العمل به على عمومه.
()4
 -6تقييد الحكم بصفة معينة يدل على نفي الحكم عما عداه.
()5

 -7ال يعتبر استصحاب حكم االجماع في مسألة دليالً عليها عند تغير الحال.
 -8حمل المطل على المقيد في األصل والوصف سواء.

()6

وقد أثنى عليه العديد من العلماء الذين ترجموا له ،وهذا بعض ما قيل فيه:
()7

 قال عنه ابن كثير" :الفقيه الكبير الورع"

 وقال عنه ابن تغر برد " :كان من أفاضل الشيخ وأماثل الفقهاء"
 وقال اإلسنو " :كان إماما جلي "

()8

()9

ان من أفاضل الشيوخ وأماثل الفقهاء ،مع حسن المذه  ،وقوة
 وقال الخطيب البغداد َ " :ك َ
()10
الورع"
 وقد قال عنه أبو القاسم البردعي في قصيدة يمدح فيها الشافعي وأصحابه:
(ثم اابن خيران فريد عصره ِ ...إذا اعترى صدع ِب ِه التئامه)

()11

(ُ )1ينظر :قواطع األدلة للسمعاني (.)295/1
(ُ )2ينظر :قواطع األدلة للسمعاني ( ،)304/1المحصول للراز (.)229/3
(ُ )3ينظر :البحر المحيط للزركشي (.)47/4
(ُ )4ينظر :البحر المحيط للزركشي (.)155/5
(ُ )5ينظر :قواطع األدلة للسمعاني ()35/2
(ُ )6ينظر :البحر المحيط للزركشي (.)22/5
( )7البداية والنهاية البن كثير ()194/11

( )8النجوم الزاهرة البن تغر برد (.)235/3
( )9شذرات الذهب البن العماد الحنبلي(.)103 /4
( )10تاريخ بغداد للخطيب البغداد ( ،)593 /8طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح (.)459/1
( )11طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح (.)504 /1

ق

املقـــدمـــــة

 وقال السبكيَ " :ك َ ِ
اما زاهدا ورعا تقيا قيا متقشفا من كبار ااأل َِئمة ِبَب اغ َداد"
ان إ َم ً
()2
 وقال القزويني" :كان عالماً شافعي المذه جامعاً بين العلم والعمل والورع"

()1

ورعه وتقواه :
كان أبو علي بن خيران مشهو اًر بالزهد والورع ومما وورد في ذلك أن علي بن عيسى وزير المقتدر

عرض عليه أن يتولى القضاء؛ فرفض واستتر في بيته ،فوكل الوزير عدداً من رجاله للوقوف على باب بيته

ليجبره على القضاء؛ فلبث في بيته بضعة عشر يوماً حتى احتاج إلى الماء فلم يقدر عليه إال من عند
جيرانه ،فلما علم الوزير بذلك ،أمر بيزالة توكيله على القضاء ،فلما عوتب الوزير ،اعتذر بأنه يريد أن ُيعلم
()3

عرض عليه قضاء القضاة شرقاً وغرباً وهو ال يقبل.
أن في مملكته رجالً ُي ُ

كما كان يعيب على أبي العباس بن سريج توليه القضاء ويقول" إن هذا األمر لم يكن في أصحاب ا ،إّ ما

ان في أصحا أَِبي ح يفة".
َك َ

()4

وفاته:
أكثر العلماء على أنه توفي في شهر ذ
()6

وثالثمائة هى،
()7

الحجة سنة عشرين وثالثمائة هى,

()5

وقيل إحدى وعشرين

وهو قول ضعيف لم يتطرق إليه غير الذهبي ،ولعله سهو منه ،وقيل توفي سنة عشر

وثالثمائة.

( )1طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (.)271 /3
( )2آثار البالد وأخبار العباد للقزويني (ص.)320 :

(ُ )3ينظر :المنتظم ،البن الجوز ( ،)311 /13تاريخ اإلسالم ،للذهبي ( ،)618/23مرآة الجنان لليافعي ( ،)210/2البداية
والنهاية البن كثير ()194/11
( )4تاريخ اإلسالم ،للذهبي ( ،)618 /23مرآة الجنان لليافعي ( ،)210/2طبقات الفقهاء ،للشيراز ()110
(ُ )5ينظر :البداية والنهاية البن كثير ( ،)194/11النجوم الزاهرة البن تغر برد (.)235/3
(ُ )6ينظر :العبر للذهبي (.)10/2

(ُ )7ينظر :تاريخ اإلسالم ،للذهبي ( ،)292 /23طبقات الفقهاء الشافعية  ،البن الصالح (.)460/1
ر

الفصل األول
فقه اإلمام أبي علي ابن خريان يف العبادات
وفيه أربعة مباحث:

المبحث األول :مسائل في الطهارة.
المبحث الثا ي :مسائل في الص ة.
المبحث الثالث :مسائل في الزكاة.
المبحث الرابع :مسائل في الصوم والحج.

املبحث األول

مسائل يف الطهارة
وفيه:
تمهيد :تعريف الطهارة ومشروعيتها.
وعشر مسائل ،وهي كاآلتي:

المسألة األولى :حكم الماء المستعمل.
المسألة الثا ية :حكم تطهير اإل اء من سؤر الكل بغير الت ار .
المسألة الثالثة :مقدار الواج لتطهير بول عدة أشخاص.
المسألة الرابعة :حكم االست جاء بكف اآلدمي.
المسألة الخامسة :حكم من است جى بث ثة أحجار ولم نيا ِق المحل.
المسألة السادسة :حكم غسل األظافر إذا طالت عن رؤو

األصابع.

المسألة السابعة :حكم المستحاضة التي اختلفت عادتها مع تمييزها.
المسألة الثام ة :عدد المرات التي تثبت بها عادة المرأة.
المسألة التاسعة :حكم مباشرة الحائض بما دون اإل زار.
المسألة العاشرة :حكم ص ة من تيمم ثم وجد الماء في الوقت.

الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

تمهيد :تعريف الطهارة ومشروعيتها
البد للباحث قبل دراسة مسائل الطهارة يحسن به أن يمهد بتعريف الطهارة ،ومشروعيتها ومن ثم يثني
بمسائلها ،فيقول وباهلل التوفي
أوالً -تعريف الطهارة

الطهارة لغة :تطل

الطهارة في اللغة على النظافة وهي ضد القذارة والنجاسة ،والفرق بين الطهارة
()1

والنظافة أن الطهارة تشمل األدران المعنوية والحسية ،أما النظافة فتقتصر على األدران الحسية.
الطهارة شرعاًِ :هي رْفع ما يمنع الص َالة ِمن حد يث أَو نجاس ية ِباْلم ِ
اء ،أَو رْفع ح ْك ِم ِه ِبالتُّر ِ
اب".
َ
ْ َ ُ ُ
َ َ ُ َ ََْ ُ
َ
َ ْ ََ ْ َ َ َ

()2

ثا ياً -مشروعية الطهارة

ثبتت مشروعية الطهارة بالقرآن الكريم والسنة النبوية واإلجماع ،وبيانها كاآلتي:

أوالً -القرآن الكريم

ثناء على فعلها في مواضع كثيرة ،يكتفي الباحث
نص القرآن الكريم على مشروعية الطهارة أم اًر بها ،أو ً
بذكر أحدها:

 .1وقوله تعالى {يَا أَيُُّهَا الَُّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَُّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَُّهَُّرُوا}

()3

وجه الداللة :اآلية نص في مشروعية الطهارة ؛ إذ فيها أمر بالطهارة عند القيام إلى الصالة وعند حدوث
الجنابة.
ثا ياً -الس ة ال بوية.

وردت نصوص نبوية كثيرة تدل على مشروعية الطهارة يقتصر الباحث على ثالثة منها ،وهي:
)(4
ِ
ِ
َح َد َث َحتى َي َت َوضأَ»
ول َّللا « :الَ نت اقَب نل َص َ نة َم ان أ ا
ال َرُس ُ
َ .1ع ْن أَبي ُه َرْي َرَة  قال َ :ق َ
(ُ )1ينظر :الفروق اللغوية للعسكر ( ،)264/1أساس البالغة للزمخشر ( ،)616/1مختار الصحاح للراز (ص،)193 :
لسان العرب البن منظور ( ،)504/4القاموس المحيط للفيروزآباد (.)432/1
(ُ )2ينظر :المغني البن قدامة ( ،)7 /1المبدع البن مفلح ( ،)21 /1اإلنصاف للمرداو (.)19 /1
( )3من اآلية ( )6من سورة المائدة.
( )4متف عليه :رواه البخار ( )39 /1كتاب الوضوء ،باب ال تقبل صالة بغير طهور برقم ( ،)135ومسلم ()204/1
كتاب الطهارة ،باب وجوب الوضوء للصالة ،برقم (.)225

3

الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

وجه الداللة :الحديث نص في الداللة على مشروعية الطهارة؛ إذ عل النبي  قبول الصالة على حدوثها.
ثالثاً -اإلجماع
اتف الفقهاء على مشروعية الطهارة ،وقد نقل ابن المنذر اإلجماع على مشروعية الطهارة فقال " أجمع أهل
العلم على أن الصالة ال تجزئ إال بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل".

()1اإلجماع البن المنذر (ص)33:
4

)(1

الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

المسألة األولى :حكم الماء المستعمل
صورة المسألة:
إذا استعمل الماء في فرض الطهارة ،فهل يجوز استعماله فيها مرة أخرى؟
تحرير محل ال زاع:
اتف

الفقهاء على مشروعية استعمال الماء المطل

في فرض الطهارة،

()1

واختلفوا في حكم استعمال

الماء المستعمل في فرض الطهارة ،على ثالثة أقوال ،وهي:
قول أبي علي ابن خيران :يجوز استعماله في إزالة النجس ال في رفع الحدث.

()2

القول الثا ي :ال يجوز استعماله ال في رفع الحدث وال في إزالة النجس ،وهو مذهب الحنفية،
()4

والشافعية،

()5

والحنابلة.

()6

القول الثالث :يجوز استعماله في رفع الحدث وازالة النجس :وهو مذهب المالكية،
أحمد،

()7

()3

وابن تيمية من الحنابلة،

()8

ورواية عن

غير أن المالكية كرهوا استعماله عند وجود غيره.

سب الخ ف:
يرجع سبب اختالفهم إلى أمرين ،وهما:
 -1أن الماء المستعمل لم يتناوله اسم الماء المطل ؛ إذ إنه أضيف إلى االستعمال فلم يب
إطالقه.

()9

على

(ُ )1ينظر :اإلجماع البن المنذر (ص)34:
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)301/1المهذب للشيراز ( ،)23/1المجموع للنوو (.)156/1
(ُ )3ينظر :البحر الرائ البن نجيم ( ،)102/1البناية للعيني (.)704/1
(ُ )4ينظر :الحاو للماورد ( ،)301/1المهذب للشيراز ( ،)23/1المجموع للنوو (.)156/1

(ُ )5ينظر :المغني البن قدامة ( ،)16/1اإلنصاف للمرداو (.)35/1
(ُ )6ينظر :اإلشراف للقاضي عبد الوهاب ( ،)175/1القوانين الفقهية البن جز (ص ،)25:الشرح الكبير للدردير (.)41/1
(ُ )7ينظر :المغني البن قدامة ( ،)16/1اإلنصاف للمرداو (.)35/1
(ُ )8ينظر :مجموع الفتاوى البن تيمية (.)275/21
(ُ )9ينظر :بداية المجتهد البن رشد (.)33/1

5

الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

 -2اختالفهم في سلب االستعمال طهورية الماء؛ فمن قال إن االستعمال سلبه طهوريته لم ُي ِجز التطهر
به ،ومن قال إن االستعمال لم يسلبه طهوريته أجاز الطهارة به ،ومن قال إن االستعمال قد سلبه بعض
صفاته دون البعض اآلخر أجاز إزالة النجاسة به دون رفع الحدث.

أدلة أبي علي ابن خيران على جواز إزالة ال جاسة بالماء المستعمل ،وقد استدل بما يأتي:
 -1أن للماء حكمين ،وهما :رفع الحدث وازالة النجس ،فيذا استعمل في أحدهما وهو رفع الحدث لم يسقط
()1

اآلخر وهو إزالة النجس.

 -2قياس الماء المستعمل على بقية المطهرات األخرى كاستعمال الحجارة ،والطهارة بسؤر الهر مع أنه
يأكل النجاسات ،واستخدام التراب في تطهير الخفين ،فهذه األشياء تستعمل مطهرات للنجاسة ،وهي

ليست ماء ،فكذلك يجوز استعمال الماء المستعمل في إزالة النجاسة بجامع عدم اشتراط الماء المطل

في إزالتها ،وَأل َْن يجوز استخدام الماء المستعمل في إزالة عين النجاسة وأثرها ،أولى من استخدام
()2
الحجارة التي تزيل العين وال تزيل األثر.

(ُ )1ينظر :الحاو للماورد (.)301/1
(ُ )2ينظر :مجموع الفتاوى البن تيمية (.)475/21
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الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

المسألة الثا ية :حكم تطهير اإل اء من سؤر( )1الكل بغير الت ار

()

صورة المسألة:
إذا ولغ الكلب في اإلناء؛ وأردنا تطهيره من لعابه؛ فهل يجوز تطهيره بغير التراب؟
تحرير محل ال زاع:
()2

اتف الفقهاء على وجوب إزالة النجاسة،

واختلفوا في إزالة نجاسة سؤر الكلب بغير التراب على قولين،

وهما:
قول أبي علي ابن خيران :ال يجوز استعمال غير التراب في التطهير،

()3

وهو مذهب الشافعية،

()4

وقول

()5

عند الحنابلة.

()6

القول الثا ي :جواز استعمال غير التراب في تطهيره ،وهو مذهب الحنفية،

والمالكية،

()7

والحنابلة).(8

سب الخ ف:
يظهر أن سبب اختالفهم في المسألة يرجع إلى أمرين ،وهما:
 -1اختالف النصوص الواردة في المسألة؛ فمن اعتمد على النصوص التي ذكرت التراب أوجبه ،ولم يجز
غيره ،ومن اعتمد على النصوص التي لم تذكر التراب لم يوجبه.

 -2اختالفهم في تعليل النص ،فمن علل النص بالتعبد اشترط التتريب ،ومن علله بالنجاسة لم يشترط
التتريب.
( )1السؤر هو الماء القليل الذ القاه فم الحيوان أو جسمه .ني ظر :القاموس الفقهي ألبي جيب (ص.)162:

( )مسألة لعاب الكلب وحكمه من المسائل التي عمت بها البلوى في بالد كثيرة من بالد المسلمين ،لذا فين الباحث يشر إلى
ضرورة دراسة ذه المسألة دراسة مستفيضة.
(ُ )2ينظر :اإلقناع البن القطان (.)79/1
(ُ )3ينظر :الحاو للماورد (.)311/1

(ُ )4ينظر :أسنى المطالب لألنصار ( ،)21/1اإلقناع للشربيني ( ،)93/1مغني المحتاج للشربيني( ،)240 /1نهاية
المحتاج للرملي (.)253/1
(ُ )5ينظر :الهداية للكلوذاني ( ،)65-64المغني البن قدامة ( ،)40/1المبدع البن مفلح (.)205/1
(ُ )6ينظر :اللباب للمنبجي (.)88/1

(ُ )7ينظر :مواهب الجليل للحطاب ( ،)179/1شرح مختصر خليل للخرشي (.)119/1
(ُ )8ينظر :الهداية للكلوذاني (ص ،)65-64:المغني البن قدامة ( ،)40/1المبدع البن مفلح (.)205/1
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الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على وجو

تطهير اإل اء من ولوغ الكل

بالت ار  ،واستدلوا بما

يأتي:
ِ
ال رسول
الَ َ:ق َ
َ -1ع ِن ْاب ِن اْل ُم َغفل َ ،ق َ
()1
الث ِ
امَ َة ِفي ُّ
التَار ِ »

 -2عن أَِبي هريرة َ ،قالَ :قال رسول ِ
َُ ْ َ َ
َْ
َ َ َُ ُ
()2
ات أنوَال نهن ِب ُّ
التَار ِ »
َمر ٍ



ِ
ِ« :إ َذا وَل َغ اال َكال ِفي اِ ِ
ِ
وه
وه َساب َع َمر ٍ
اتَ ،و َع ّفنر ن
اإل َ اء َفا اغسنل ن
َ
ن



ِ
اء أ ِ
طهور ِإَ ِ
َن َي اغ ِسَل نه َساب َع
َحد نك ام ِإ َذا َوَل َغ ِفيه اال َكال ن  ،أ ا
َ
َ « :ن ن
()3

وجه الداللة :نص الحديثان على تطهير سؤر الكلب بالتراب ،فدل ذلك على تعينه في التطهير.

( )1رواه مسلم في صحيحه ( ،)235 /1كتاب :الطهارة ،باب :حكم ولوغ الكلب ،برقم (.)280
( )2رواه مسلم في صحيحه ( ،)234 /1كتاب :الطهارة ،باب :حكم ولوغ الكلب ،برقم (.)279
(ُ )3ينظر :سبل السالم للصنعاني (.)31/1

8

الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

المسألة الثالثة :مقدار الواج لتطهير بول عدة أشخاص
صورة المسألة
إذا بال عدة أشخاص في مكان واحد ،فهل يكفي َذُنوب()1واحد إلزالة نجاسة البول ،أم ال بد لبول كل

شخص من َذ ُنوب؟
تحرير محل ال زاع

اتف الفقهاء على أن الذنوب يزيل نجاسة بول الشخص الواحد،

()2

واختلفوا فيما يكفي لبول أكثر من شخص

على قولين ،وهما:
قول أبي علي ابن خيران :أن الذنوب متعين لبول كل شخص ،فيلزم في بول الواحد ذنوب ،وفي بول
()3

االثنين ذنوبان ،وهكذا،
اإلصطخر

()5

وهو قول الشافعي في الجديد،

()4

وأبي القاسم األنماطي ،وأبي سعيد

()6

من الشافعية.

القول الثا ي :ال يتعين الذنوب لبول كل شخص ،بل البد من المكاثرة حتى تستهلك النجاسة بصب الماء
()7

عليها ،وهو مذهب الحنفية،

()8

والمالكية،

()9

والشافعية،

والحنابلة(.)10

( )1الذ و هو الدلو العظيم ،وال يسمى ذنوباً حتى يكون مآلن .ني ظر :الزاهر للهرو (ص ،)71:لسان العرب البن منظور
(.)392/1

(ُ )2ينظر :نيل األوطار للشوكاني (.)61/1
(ُ )3ينظر :كفاية النبيه البن الرفعة (.)281/2

(ُ )4ينظر :األم للشافعي (.)69/1
( )5هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل اإلصطخر الفقيه الشافعي ،تولى حسبة بغداد ،وكان
قاضيا على سجستان ،توفي سنة ثمان وعشرين وثالثمائة هىُ .ينظر :وفيات األعيان البن خلكان (.)74/2
(ُ )6ينظر :الحاو للماورد ( ،)258/2كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)281/2المجموع للنوو (.)591/2

(ُ )7ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ( ،)89/1تحفة الفقهاء للسمرقند ( ،)76/1الرد على الشافعي البن اللباد (ص.)95:
(ُ )8ينظر :الذب عن مذهب مالك للنفراو ( )282/1المسالك البن العربي (.)293/2
(ُ )9ينظر :المجموع للنوو (.)591/2
(ُ )10ينظر :شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ،)147/1الكافي البن قدامة (.)162/1
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الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

سب الخ ف
يظهر أن سبب الخالف في المسألة يرجع إلى اختالفهم في فهم األحاديث الواردة في المسألة ،فمن فهم
أن الوارد في األحاديث متعين على التقدير ،أوجب في بول كل شخص ذنوباً ،ومن فهم أن المقصود منه

إزالة النجاسة ،وليس التقدير لم يوجب الذنوب لبول كل شخص ،بل أوجب المكاثرة حتى تزول النجاسة.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على تعين الذ و في بول كل شخص ،واستدلوا بما يأتي:
 -1عن أَنس بن مالِ يك َ قال :جاء أَع ارِبي َفبال ِفي َ ِ ِ
ِ
اه نم ال ِب ُّي
الم اس ِجدَ ،ف َز َجَرنه ال ا ن َ « ،فَ َه ن
َ َ َ ا َ ٌّ َ َ
طائ َفة َ
َْ َ َ َْ َ
ِ ()1
ِ
يق َعَلايه»
َمَر ال ِب ُّي ِ ب َذن و ٍ م ان َم ٍ
اء َفأ ا
نه ِر َ
َق َضى َب اوَل نه أ َ



َفَلما

وجه الداللة :أن أمره  ، بصب ذنوب على بول الرجل يدل على تعين الذنوب ،إذ ال يطهره أقل من
الذنوب ،فيجب في بول الرجلين ذنوبان ،والثالثة ثالثة ،وهكذا.

( )1متف

عليه :رواه البخار ( ،)54 /1كتاب الوضوء ،باب يهري

()2

الماء على البول ،برقم ( ،)221ومسلم (،)236/1

كتاب الطهارة ،باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد ،وأن األرض تطهر بالماء ،من غير
حاجة إلى حفرها ،برقم ()284

(ُ )2ينظر :الحاو للماورد (.)258/2
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الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

المسألة الرابعة :حكم االست جاء بيد اآلدمي
صورة المسألة
إذا قضى المكلف حاجته ،وأراد أن يستنجي؛ فهل يجوز له أن يستنجي بيد آدمي ،سواء أكانت يده ،أم
يد غيره ،دون استخدام الماء واألحجار ،كأن يقوم بيزالة النجاسة بيده ،وفركها في التراب ،واذا استنجى بها
هل يجزئه؟
تحرير محل ال زاع
()1

اتف الفقهاء على أن االستنجاء يحصل بالماء ،أو بالحجر ،أو بكليهما،

واختلفوا في حكم االستنجاء

بكف اآلدمي على خمسة أقوال ،وهي:
قول أبي علي ابن خيران :يجوز أن يستنجي بيده ِ
وبيد غيره.

()2
()3

القول الثا ي :عدم جواز االستنجاء بيد اآلدمي ،لكنه إذا استنجى بها أجزأه ،وهو مذهب المالكية.
القول الثالث :ال يجوز االستنجاء بيد اآلدمي ،وال يجزئه لو استنجى بها وهو مذهب الشافعية.
()5

القول الرابع :أنه يجوز االستنجاء بيده ال بيد غيره ،وهو قول إمام الحرمين الجويني

()4
( )6

من الشافعية،

()7

ومذهب الحنابلة.

القول الخام  :يجوز بيد غيره وال يجوز بيده ،وهو قول الماورد من الشافعية.

()8

و

( .)12،11/1بداية المجتهد البن رشد (،)90/1

(ُ )1ينظر :مراتب اإلجماع البن حزم (ص ،)20:تحفة الفقهاء للسمرقند
نهاية المطلب للجويني ( ،)105/1سنن الترمذ ( ،)30/1المغني البن قدامة (.)111/1

(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)168/1حلية العلماء للقفال ( ،)166/1كفاية النبيه البن الرفعة (.)467/1
( )3مواهب الجليل للحطاب (.)289/1
(ُ )4ينظر :نهاية المطلب للجويني ( ،)106/1المجموع للنوو (.)121/2
بن يوسف بن عبد
( )5هو ا لفقيه األصولي أبو المعالي عبد الملك بن عبد

بن يوسف بن محمد بن حيويه العالمة

إمام الحرمين ضياء الدين ،شيخ الشافعية بنيسابور ،صاحب التصانيف ،توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائةُ .ينظر :سير
أعالم النبالء للذهبي (.)468/18
(ُ )6ينظر :المجموع للنوو (.)121/2
(ُ )7ينظر :المجموع للنوو ( ،)121/2شرح عمدة الفقه البن تيمية ()160/1
(ُ )8ينظر :الحاو للماورد ( ،)168/1المجموع للنوو (.)121/2
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الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

سب الخ ف
يظهر أن سبب الخالف في المسألة هو اختالفهم في اعتبار كل ما يقوم مقام الحجارة في إزالة النجاسة،
بمثابة األحجار؛ فمن رأى أنه يكون بمثابتها أجاز االستنجاء بيد اآلدمي ،ومن رأى أنه ليس بمثابتها لم

ُي ِج ْزه.

()1

أدلة أبي علي ابن خيران على جواز االست جاء بيد اآلدمي ،واستدل بما يأتي:
 -1أن االستنجاء بيد اآلدمي تحصل به الطهارة كما تحصل بالماء واألحجار.

 -2أن المكلف مأمور بيزالة النجاسة ،وال بد من استعمال اليد في التطهير ،فكما جاز أن يستنجي بالماء
بيده ،جاز أن يستنجي بيده بدون ماء.

 -3قياس االستنجاء بيده على االستنجاء بيد غيره ،فكما يجوز على قول في المذهب االستنجاء بيد الغير،
()2

فمن باب أولى أن يجوز االستنجاء بيد نفسه.

(ُ )1ينظر :نهاية المطلب للجويني ()105/1
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد (.)168/1
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الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

صورة المسألة

المسألة الخامسة :حكم من است جى بث ثة أحجار ولم نيا ِق المحل

شخص قضى حاجته ،واستنجى بثالثة أحجار ،ولم تَ ْك ِ
ي
أحجار
ف الثالثة لإلنقاء؛ فهل يلزمه اإلنقاء بثالثة

أخرى ،أم بما يكفي لإلنقاء؟
تحرير محل ال زاع

()1

اتف الفقهاء على جواز االستنجاء باألحجار،

واختلفوا في اشتراط العدد الذ

يجب إلنقاء المحل ،على

ثالثة أقوال ،وهي:

قول أبي علي ابن خيران :تجب ثالثة أحجار إلنقاء المحل ،فين لم تَ ْك ِ
ف وجبت ثالثة أخرى.

()()2

القول الثا ي :المقصود اإلنقاء ،فمتى وجد اإلنقاء حصل المقصود سواء أكان بثالثة أحجار أم أقل أم أكثر
()3

ولم يشترطوا العدد ،وهو قول الحنفية،

()4

والمالكية.

()5

القول الثالث :يشترط العدد فين لم يكف زاد حج اًر حتى ينقي ،واستحبوا اإليتار ،وهو قول الشافعية،
()6

والحنابلة.

سب الخ ف
يرجع سبب الخالف في المسألة إلى اختالف األحاديث الواردة في فيها ،فمن رجح األحاديث التي تغلب
اس َت اج َمَر َفالنيوِتار»،
جانب اإلنقاء لم يشترط العدد ومنها ،قوله َ « م ِن ا
()8
ِ
َح َج ٍار».
َحند نك ام ِبندو ِن َث َ َثة أ ا
جانب العدد اشترط العدد ،ومنها قوله َ« ال َي اس َتا ِجي أ َ
()7

ومن رجح األحاديث التي تغلب

(ُ )1ينظر :مراتب اإلجماع البن حزم (ص ،)20:اإلقناع البن القطان (.)80/1
(ُ )2ينظر :النجم الوهاج للدمير ( ،)307/1البيان للعمراني ( ،)218/1الهداية لإلسنو (.)52/20

( )لم يقف الباحث على من واف ابن خيران في وجوب ثالثة أحجار أخرى ،إال أن ابن قاسم الغز استحب التثليث إن لم

ُي ْن ِ بثالثة .ني ظر :فتح القريب المجيب البن قاسم (ص.)37:
(ُ )3ينظر :بدائع الصنائع ( ،)19/1النهر الفائ البن نجيم ( ،)152/1التجريد للقدور (.)159/1

(ُ )4ينظر :البيان والتحصيل البن رشد (.)54/1
(ُ )5ينظر :البيان للعمراني ( ،)218/1كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)456/1نهاية المحتاج للرملي (.)149/1
(ُ )6ينظر :الكافي البن قدامة ( ،)100/1المبدع البن مفلح (.)73/1

( )7متف عليه من حديث أبي هريرة  :رواه البخار ( ،)43/1كتاب الوضوء ،باب االستنثار في الوضوء ،برقم ( ،)161ومسلم
( ،)212/1كتاب الطهارة ،باب اإليتار في االستنثار واالستجمار ،برقم (.)237

( )8رواه مسلم ( ،)224/1كتاب الطهارة ،باب االستطابة ،برقم ( )262عن سلمان .
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أدلة أبي علي ابن خيران على وجو ث ثة أحجار إذا لم تكف ث ثة لإل قاء ،واستدل بما يأتي:
 -عن سلمان



عن رسول



ِ
َح َج ٍار»
َحند نك ام ِبندو ِن َث َ َثة أ ا
قال «َال َي اس َتا ِجي أ َ

()1

وجه الداللة :نهي النبي  عن االستنجاء دليل على وجوب ثالثة أحجار ،ولو كان يجزئ أقل من ذلك
()2

ألشار إليه،

ويظهر أن أبا علي ابن خيران قد اعتبر النجاسة الباقية بعد استخدام األحجار الثالثة،

كالنجاسة بعد الحدث فأوجب فيها ثالثة أحجار أخرى.

( )1تقدم تخريجه (ص.)13:

( )2ينظر :معالم السنن للخطابي (.)12/1
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المسألة السادسة :حكم غسل األظافر إذا طالت عن رؤو

األصابع

صورة المسألة
شخص طالت أظافره عن رؤوس أصابعه وأراد أن يتوضأ ،فهل يجب عليه غسل ما طال من أظافره
عن رؤوس أصابعه؟
تحرير محل ال زاع
()1

اتف الفقهاء على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين والقدمين إلى الكعبين في الوضوء،

واختلفوا في حكم

غسل األظافر في الوضوء إذا طالت عن رؤوس األصابع على قولين ،وهما:
()2

قول أبي علي ابن خيران :يجب غسل ظاهر األظافر وباطنها إذا طالت عن رؤوس األصابع،
()3

مذهب الحنفية،

()4

والظاهر عند المالكية،

والصحيح عند الشافعية،

()5

ومذهب الحنابلة.

()6
()7

القول الثا ي :أن حكمها كحكم شعر الرأس واللحية المسترسلة(*) ،وهو لبعض المالكية،
الشافعية.

وهو

وقول عند

()8

(ُ )1ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)6/1بداية المجتهد البن رشد ( ،)21،18/1األم للشافعي ( ، ،)42،40/1زاد المستقنع
للحجاو (.)29/1
(ُ )2ينظر :المهذب للشيراز ( ،)39/1المجموع للنوو (.)387/1
(ُ )3ينظر :البحر الرائ البن نجيم (.)14/1

(ُ )4ينظر :الذخيرة للقرافي ( ،)257/1مواهب الجليل للحطاب (.)193/1
(ُ )5ينظر :المهذب للشيراز ( ،)39/1حلية العلماء للقفال ( ،)121/1المجموع للنوو ( ،)387/1النجم الوهاج للدمير
( ،)325/1روضة الطالبين للنوو ( ،)53/1التهذيب للبغو (.)247/1

(ُ )6ينظر :الكافي البن قدامة ( ،)63/1كشاف القناع للبهوتي (.)97/1
(*) نقل النوو في المجموع اإلجماع على وجوب غسل ظاهر اللحية المسترسلة في الطهارة؛ ووقع الخالف في تخليل
باطنها وايصال الماء إلى البشرة ،فع د المالكية ث ثة أوجه ،أولها الكراهة ،والثاني االستحباب وهو األظهر ،والثالث الوجوب،
على  ،وع د الشافعية وجهان :األول االستحباب ،وهو األصح ،والثاني :الوجوب .ني ظر :مواهب الجليل للحطاب (،)189/1
البيان والتحصيل البن رشد ( ،)93/1البيان للعمراني ( ،)116/1المجموع للنوو ( ،)374/1مغني المحتاج للشربيني
(.)190/1
(ُ )7ينظر :الذخيرة للقرافي ( ،)257/1مواهب الجليل للحطاب (.)193/1
(ُ )8ينظر :حلية العلماء للقفال ( ،)121/1المجموع للنوو (.)387/1
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سب الخ ف
يظهر أن سبب الخالف في المسألة هو اختالفهم في أن األظفار من نفس اليد أم عضو مستقل ،فمن
رأى أنها من نفس اليد أوجب غسلها باألدلة الدالة على وجوب غسل اليد ،ومن رأى أنها عضو مستقل
ألحقها في الحكم بشعر الرأس ،واللحية المسترسلة.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على وجو غسل ما طال من األظافر عن رؤو

األصابع ،وقد

استدلوا بما يأتي:
 -1أن األظافر من اليدين حساً واطالقاً وحكماً ،فوجب أن تأخذ حكمها في وجوب غسلها في الطهارة.
 -2أن طول األظافر عن رؤوس األصابع نادر ال حكم له فيتبع اليدين في الحكم ألنهما أصل له.
 -3عدم وجود المشقة في غسل األظافر.
 -4أن المكلف مقصر بترك تقليم أظافره.

()3

()4

(ُ )1ينظر :عمدة القار للعيني ( ،)233/2الذخيرة للقرافي ( ،)257/1مواهب الجليل للحطاب (،)193/1
(ُ )2ينظر :المهذب للشيراز ( ،)39/1المجموع للنوو (.)187/1
( )كان األمر ناد اًر في زمانهم ،ما في زماننا فقد أصبح طول األظافر عادة شائعة خاصة عند النساء.
(ُ )3ينظر :المجموع للنوو (.)187/1
(ُ )4ينظر :المجموع للنوو (.)187/1
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()1

المسألة السابعة :حكم المستحاضة

إذا اختلفت عادتها

()2

()3

مع تمييزها

صورة المسألة:
امرأة استقرت لها عادة محددة في حيضها ،واستمر نزول الدم عليها حتى تجاوز عادتها وأكثر مدة
الحيض ،وتستطيع تمييز دم الحيض من غيره ،واختلفت عادتها مع تمييزها ،فصار لها عادة معروفة،
وتمييز بين دم الحيض وغيره ،فهل تعمل بالعادة أم بالتمييز؟
تحرير محل ال زاع:
اتف

الفقهاء على أنه إذا استمر نزول الدم على المرأة بعد انقضاء أكثر مدة الحيض ،فينها تعتبر

مستحاضة،

()4

()5

وأنه إذا وافقت العادة التمييز وجب اعتبارهما،

واختلفوا في المستحاضة إذا كان لها عادة

معروفة في الحيض ،وتمييز لدم الحيض عن غيره ،واختلفت فترة التمييز عن فترة العادة على ثالثة أقوال،
وهي:
قول أبي علي ابن خيران :ترد إلى عادتها،
الشافعية،

()8

()6

()7

وهو مذهب الحنفية،

وأبي سعيد اإلصطخر من

()9

والحنابلة.

القول الثا ي :ترد إلى تمييزها ،وهو مذهب المالكية،

()10

والشافعية،

()11

ورواية أخرى عن أحمد.

()12

( )1المستحاضة :هي المرأة التي استمر نزول الدم عليها بعد أيام حيضها .ني ظر :المطلع للبعلي (ص.)45:

( )2العادة :هي الحالة التي تتكرر على نهج واحد كعادة المرأة في الحيض .ني ظر :القاموس الفقهي ألبي جيب (ص.)265:

( )3التمييز هو الفصل بين المتشابهات ،ويقصد به هنا التمييز بين دم الحيض ودم االستحاضة .ني ظر :التوقيف للمناو ()109

(ُ )4ينظر :اإلقناع البن القطان (.)106/1
(ُ )5ينظر :المجموع للنوو ( ،)431/2المغني البن قدامة ()232/1

للماورد ( ،)404 /1العزيز للرافعي ( ،)319/1المجموع للنوو

( ،)431/2حلية العلماء للقفال

(ُ )6ينظر :الحاو
( ،)225/1التهذيب للبغو ( ،)450/1بحر المذهب للروياني ( ،)317/1كفاية النبيه البن الرفعة (.)157/2
(ُ )7ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ( ،)41/1التجريد للقدور (.)348/1
(ُ )8ينظر :الحاو للماورد ( ،)404 /1العزيز للرافعي ( ،)319/1المجموع للنوو (،)431/2

(ُ )9ينظر :المغني البن قدامة ( ،)232/1اإلنصاف للمرداو ( ،)365/1مطالب أولي النهى للرحيباني (.)255/1
(ُ )10ينظر :الذخيرة للقرافي ( ،)389/1بداية المجتهد البن رشد ( ،)60/1أسهل المدارك للكشناو (.)142/1

(ُ )11ينظر :الحاو للماورد ( ،)404/1المهذب للشيراز ( ،)82/1المجموع للنوو (.)508/2
(ُ )12ينظر :المغني البن قدامة ( ،)232/1اإلنصاف للمرداو ( ،)366/1مطالب أولي النهى للرحيباني (.)255/1
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القول الثالث :أنه إن أمكن الجمع بين العادة والتمييز اعتبرت حائضاً ،وان لم يمكن الجمع بينهما عادت
كالمبتدأة

()1

()2

التي ال تمييز لها ،وهو وجه عند الشافعية.

سب الخ ف:
يرجع سبب الخالف في المسألة إلى اختالف األحاديث الواردة في المسألة؛ فمن رجح األحاديث التي تعتبر

مدة الحيض قال :ترد إلى عادتها ،ومن رجح األحاديث التي تعتبر لون الدم قال :ترد إلى تمييزها.

()3

أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على أن المستحاضة التي لها تمييز وعادة ترد إلى عادتها ،استدلوا
بما يأتي:

ِ
اطم َة ِب ْن َت أَِبي ُح َب ْي ي
ش
َ -1ع ْن َع ِائ َش َة
 ،أَن َف َ
قَ ،وَل ِك ان
ال« :الَ ِإن َذلِ ِك ِعار ٌ
أََفأ ََدعُ الصالَ َةَ ،فَق َ
()4
ا اغ َت ِسلِي َو َصّلِي»
ول َّللاِ  استْفتت َلها أ ُُّم سَلم َة رسول َّللاِ
 ،أَن ام أرًَة َك َان ْت تُهراق الدم عَلى عهِد رس ِ
ُم َسَل َم َة
َ -2ع ْن أ ِّ
َْ
َ َ َُ َ
ََْْ َ
ََ ُ َ َ َ ْ َ ُ
ِ
ِ
يض ِمن الشه ِر َقبل أ ا ِ
ِ
َص َاب َها
ال« :لِ َتا ن
ظار َع َد َد اللَيالي َو ااألَيامِ التي َكاَ ات َت ِح ن َ
َن نيص َيب َها الذي أ َ
ا اَ
َ فَق َ
()5
َفال َت اتنرِك الص َ َة َق ادَر َذلِ َك ِم َن الش اه ِرَ ،فِإ َذا َخل َف ات َذلِ َك َفال َت اغ َت ِس ال ،نثم لِ َت اس َت اث ِفار ِبالث او ِ نثم لِ نت َص ِّل»
ول ِ َ ع ِن الدمِ؟ َقاَل ْت َع ِائ َش ُةَ :أرَْي ُت
َ ،قاَل ْتِ :إن أَم َحِب َيب َة
َ -3ع ْن َع ِائ َش َة
َ ،سأََل ْت َرُس َ
ِِ
ِ ِ
ط ُه ُر،
اض َفالَ أَ ْ
ُستَ َح ُ
َ ،سأََلت النبي َ قاَل ْت :إّني أ ْ
ِ
ِ
ِ
يض ِ
ِ
يها ،نثم
َدعي الص َ َة َق ادَر األَيامِ التي نكا ت َت ِح َ
ين ف َ

ام نك ِثي َق ادَر َما َكاَ ات َت اح ِب نس ِك َحاي َض نت ِك ،نثم ا اغ َت ِسلِي
ال َل َها الرسول  « ا
َم ْآل َن َد ًماَ .فَق َ

ِم ْرَك َن َها
()7
َو َصّلِي»
وجه الداللة من النصوص السابقة أن النبي
()6

أم َر المستحاضة إلى أمانتها ،وردها إلى عادتها ،ولم
َ وَك َل ْ
()8
يستفصل منها ما إذا كانت تميز دم الحيض من غيره.

( )1المبتدأة :هي من لم يسب لها حيض .ني ظر :القاموس الفقهي ألبي جيب (ص ،)107:وفيها إن لم يكن لها تمييز عند الشافعية
قوالن :أولهما أنها ترد إلى أقل الحيض ،وهو يوم وليلة ،والثاني أنها ترد إلى أغلب عادات النساء .ني ظر :الوسيط للغزالي (.)427/1

(ُ )2ينظر :المجموع للنوو (.)432/2
(ُ )3ينظر :بداية المجتهد البن رشد (.)61/1

( )4رواه البخار في صحيحه ( ،)72 /1كتاب الحيض ،باب إذا حاضت في شهر ثالث حيض ،وما يصدق النساء في
الحيض والحمل ،فيما يمكن من الحيض ،برقم (.)325
( )5رواه مالك في الموطأ (ص ،)52:كتاب أبواب الصالة ،باب االستحاضة ،برقم ( ،)82وأحمد في مسنده ()307/44

برقم ( )26510 ،26716وقال األرناؤوط في تحقيقه للمسند حديث صحيح.

( )6المركن :وعاء من الجلد يستعمل لغسل الثياب .ي ظر :لسان العرب البن منظور (.)186/13

( )7رواه مسلم ( ،)264 /1كتاب الحيض ،باب المستحاضة وغسلها وصالتها ،برقم (.)334

(ُ )8ينظر :فتح البار البن رجب( ،)154/2فتح البار البن حجر ( ،)425/1المغني البن قدامة (.)232/1
18

الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

فأجرْوها على حال االستحاضة ،إذ المرأة ال تنتقل عن
 -4استصحاب استقرار العادة قبل االستحاضة،
َ
()1
عادتها إال بحيض صحيح.
 -5أن العادة تأتلف وتتكرر ،والتمييز يختلف وينفرد ،وما يأتلف ويتكرر أولى باالعتبار مما يختلف
وينفرد.

()2

(ُ )1ينظر :البيان للعمراني ( ،)367/1المجموع للنوو (.)422،427/2
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد (.)404/1
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المسألة الثام ة :عدد المرات التي تثبت بها عادة المرأة
صورة المسألة
إذا حاضت المرأة في شهر مدة معلومة كخمسة أيام مثالً ،ثم استحيضت في الشهر الذ يليه ،فهل ترد
إلى المدة التي حاضتها في الشهر الماضي ،أم ال بد من تكرار الحيض نفس المدة حتى تعتبر عادة؟
تحرير محل ال زاع:
اتف الفقهاء على أن عادة المرأة تثبت بثالث مرات ،في كل شهر مرة،

()1

واختلفوا في ثبوتها بأقل من

ذلك على أربعة أقوال ،وهي:
()2

قول أبي علي ابن خيران تثبت العادة بمرتين،

()3

وبه قال أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني.
()4

القول الثا ي :تثبت العادة بمرة ،وهو قول أبي يوسف من الحنفية وهو المفتى به عندهم،
المالكية،

()5

وقول

()6

والشافعية.

القول الثالث :ال تثبت العادة إال بثالث مرات ،وهو قول أبي الحسن العباد

()7

()8

من الشافعية،

()9

والحنابلة.

القول الرابع :تثبت في ح المبتدأة بمرة ،وال تثبت في ح المعتادة

()10

إال بمرتين ،وهو قول أبي العباس

()11

بن سريج من الشافعية.

(ُ )1ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)185/3حاشية الشرنباللي على درر الحكام ( ،)43/1الذخيرة للقرافي ( ،)386/1مواهب
الجليل للحطاب ( ،)368/1شرح مختصر خليل للزرقاني ( ،)240/1حلية العلماء للقفال ( ،)225/1العزيز للرافعي
( ،)316/1المجموع للنوو ( ،)418/2اإلقناع للحجاو ( ،)65/1كشاف القناع للبهوتي (.)205/1

(ُ )2ينظر :المجموع للنوو ( ،)418/2العزيز للرافعي ( ،)316/1كفاية النبيه البن الرفعة (.)162/2
(ُ )3ينظر :حاشية الشرنباللي على درر الحكام ( ،)43/1البحر الرائ البن نجيم (.)224/1

(ُ )4ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)185/3حاشية الشرنباللي على درر الحكام (،)43/1
(ُ )5ينظر :الذخيرة للقرافي ( ،)386/1مواهب الجليل للحطاب ( ،)368/1شرح مختصر خليل للزرقاني (.)240/1

(ُ )6ينظر :حلية العلماء للقفال ( ،)225/1العزيز للرافعي ( ،)316/1المجموع للنوو (.)418/2
العباد الفقيه الشافعي ،من كبار فقهاء الشافعية المراوزة ،صاحب كتاب الرقم في
الح َسن ْبن أَِبي عاصم َ
( )7هو أبو َ
المذهب ،توفي سنة خمس وتسعين وأربعمائة هىُ .ينظر :تاريخ اإلسالم للذهبي (.)774/10
(ُ )8ينظر :المجموع للنوو (.)418/2

(ُ )9ينظر :اإلقناع للحجاو ( ،)65/1كشاف القناع للبهوتي (.)205/1
( )10المعتادة :هي من سب لها دم حيض وطهر صحيحان أو أحدهما .ني ظر :القاموس الفقهي ألبي جيب (ص.)266:
(ُ )11ينظر :المجموع للنوو (.)418/2
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سب الخ ف
يرجع سبب اختالف العلماء في ثبوت العادة إلى أمرين ،وهما:
 -1اختالفهم في اشتراط التكرار العتبار العادة؛ فمن اشترط التكرار ،قال ال تعتبر عادة إال إذا تكررت،
ومن لم يشترطه اعتبر العادة بمرة واحدة ،ومن اشترط التكرار في المعتادة دون المبتدأة اعتبر التكرار
في المعتادة ،ولم يعتبره في المبتدأة.
 -2اختالفهم في تحق التكرار بمرتين أم بثالث مرات ،فمن يرى تحققه بمرتين ،أثبتها بمرتين ،ومن يرى
تحق التكرار بثالث مرات لم يثبتها إال بالتكرار ثالث مرات.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على اعتبار العادة بمرتين ،واستدلوا بما يأتي:
ول َّللاِ  استْفتت َلها أ ُُّم سَلم َة رسول َّللاِ
 ،أَن ام أرًَة َك َان ْت تُهراق الدم عَلى عهِد رس ِ
ُم َسَل َم َة
َ -1ع ْن أ ِّ
َْ
َ َ َُ َ
ََْْ َ
ََ ُ َ َ َ ْ َ ُ
ِ
ِ
يض ِمن الشه ِر َقبل أ ا ِ
ِ
َص َاب َها
ال« :لِ َتا ن
ظار َع َد َد اللَيالي َو ااألَيامِ التي َكاَ ات َت ِح ن َ
َن نيص َيب َها الذي أ َ
ا اَ
َ ،فَق َ
()1
َفال َت اتنرِك الص َ َة َق ادَر َذلِ َك ِم َن الش اه ِرَ ،فِإ َذا َخل َف ات َذلِ َك َفال َت اغ َت ِس ال ،نثم لِ َت اس َت اث ِفار ِبالث او ِ نثم لِ نت َص ِّل»
وجه الداللة :أن النبي  أمرها أن تنتظر عدة األيام التي كانت تحيض قبل أن يصيبها ما أصابها ،وهو
بذلك يخبر عن دوام الفعل وتك ارره ،والتكرار ال يحدث مرة واحدة.

()2

 -2أن العادة مشتقة من المعاودة  ،وال تحصل المعاودة بمرة واحدة.

()3

( )1تقدم تخريجه (ص.)18:
(ُ )2ينظر :المغني البن قدامة (.)230/1
(ُ )3ينظر :منحة الخال البن عابدين ( ،)223/1مجمع األنهر لشيخي زاده ( ،)55/1المجموع ( ،)418/2المغني البن
قدامة ()230/1
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المسألة التاسعة :حكم مباشرة الحائض بما دون اإل زار
صورة المسألة
إذا كانت المرأة حائضاً ،وأراد زوجها أن يباشرها بما هو دون اإلزار إذا عدل عن الفرج ،فما الحكم؟
تحرير محل ال زاع
اتف الفقهاء على جواز مباشرة الحائض بما فوق اإلزار وهو ما عال عن السرة وما نزل عن الركبة،
وعلى حرمة المباشرة للحائض في الفرج( ،)1واختلفوا في مباشرتها بما هو دون اإلزار مما بين السرة والركبة
على ثالثة أقوال ،وهي:
قول أبي علي ابن خيران :جواز المباشرة بما دون اإلزار مما بين السرة والركبة،

()2

()3

الحسن من الحنفية،

()4

ووجه عند الشافعية

وقول الحنابلة.

وهو قول محمد بن

()5

القول الثا ي :ال تجوز مباشرة الحائض بما بين السرة والركبة ،وهو قول أبي حنيفة ،وصاحبه أبي
()6

يوسف،

والمالكية،

()7

()8

والشافعية.

القول الثالث :يعتمد على ضبط الزوج لشهوته فين وث
الشافعية.

من ضبط نفسه جاز واال فال ،وهو وجه عند

()9

( ،)332/3بدائع الصنائع للكاساني ( ،)119/5شرح مختصر خليل للخرشي

(ُ )1ينظر :تحفة الفقهاء للسمرقند
( ،)208/1حاشية الدسوقي ( ،)173/1الشرح الصغير للدردير ( ،)216/1الحاو للماورد

( ،)384/1نهاية المطلب

للجويني ( ،)390/12بحر المذهب للروياني ( ،)311/1المغني البن قدامة ( ،)242/1المبدع البن مفلح (.)232/1
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)384/1المجموع للنوو (.)362/2
(ُ )3ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ( ،)119 /5تبيين الحقائ للزيلعي ( ،)57/1البحر الرائ البن نجيم (.)207/1
(ُ )4ينظر :الحاو للماورد ( ،)384/1المجموع للنوو (.)362/2
(ُ )5ينظر :المغني البن قدامة ( ،)242/1المبدع البن مفلح (.)232/1

(ُ )6ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ( ،)119 /5تبيين الحقائ للزيلعي ( ،)57/1البحر الرائ البن نجيم (.)207/1
(ُ )7ينظر :شرح مختصر خليل للخرشي ( ،)208/1الشرح الكبير للدردير (.)173/1
(ُ )8ينظر :الوسيط للغزالي ( )413/1المجموع للنوو (.)362/2
(ُ )9ينظر :الحاو للماورد ( ،)384/1المجموع للنوو (.)362/2
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سب الخ ف:
يرجع سبب اختالفهم في حكم مباشرة الحائض فيما دون اإلزار إلى أمرين( ،)1وهما:
 -1االحتمال في مفهوم آية الحيض وهي قوله تعالى

{ويَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا

النُِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَُّ حَتَُّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَُّرْنَ فَأْتُوهُنَُّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَُّهُ إِنَُّ اللَُّهَ يُحِبُُّ التَُّوَُّابِنيَ وَيُحِبُُّ
الْمُتَطَهُِّرِينَ}

()2

فمن رأى أن األمر باالعتزال عام حرم المباشرة فيما دون اإلزار ،ومن رأى أن األمر

معلل بخشية األذى أجازها.

 -2تعارض ظواهر النصوص النبوية الواردة في المسألة ،فمن ظهر له أن النصوص النبوية تجيز المباشرة
فيما دون اإلزار أجازها  ،ومن ظهر له أنها ال تجيز المباشرة منعها.

أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على جواز المباشرة فيما دون اإل زار ،وقد استدلوا بما يأتي:
ِ
س  أَن اْليهود َكانوا ِإ َذا ح ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ -1ع ْن أ ََن ي
َل
َُ َ ُ
َ َ
وهاَ ،وَل ْم ُي َجام ُع ُ
اضت اْل َم ْ أرَةُ في ِه ْم َل ْم ُي َؤاكُل َ
وهن في اْلُبُيوت َف َسأ َ
اب النِب ِي  النِبي َ فأ َْن َزَل ُ تَ َعاَلى {ويَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}(،)3
َص َح ُ
أْ
ّ
()4
ِ
ِ
اح»
اصَ نعوا نكل َش اي ٍء ِإال الّ َك َ
ول هللا  « :ا
ال َر نس ن
َفَق َ
وجه الداللة :الحديث نص في المسألة؛ إذ إنه أباح للزوج كل شيء كان مباحاً له من زوجته الحائض قبل
حيضها إال النكاح.

 -2قياس المنع من اإلتيان في الفرج على اإلتيان في الدبر ،بجامع األذى في كليهما ،وال أذى فيما بين
السرة والركبة دون الفرج.

()5

(ُ )1ينظر :بداية المجتهد البن رشد (.)63/1
( )2اآلية ( )222من سورة البقرة.
( )3من اآلية ( )222من سورة البقرة.
( )4رواه مسلم ( ،)246 /1كتاب الحيض ،باب اصنعوا كل شيء إال النكاح ،برقم (.)302
(ُ )5ينظر :المغني البن قدامة (.)243/1
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 -3أن العرف خصص المقصود باإلزار بالفرج ،ذلك أن العرب تكني عن الفرج باإلزار ،ومنه قول عائشة
()1
ِ
َهَل نه»
َحَيا َلايَل نهَ ،وأاَيَق َ
ظأا
الع اشنر َشد مائ َزَرنهَ ،وأ ا
َ « :ك َ
ان ال ِب ُّي ِ إ َذا َد َخ َل َ
ومنه قول األخطل:
ِ
النس ِ
ِ
ِ
ط َه ِار
اء ولو باتت ِبأَ ْ
قوم إ َذا َح َارُبوا َشُّدوا َمآزَرُه ْم ُ ...دو َن ّ َ

)(2

 -4أن

تعالى لما أوجب اعتزال النساء ،لم يوجب االعتزال بالكلية؛ بل أباح المباشرة فيما فوق السرة

والركبة ،فدل ذلك على أن الممنوع الوطء في الفرج ال المباشرة فيما بين السرة والركبة.

()3

( )1متف عليه :رواه صحيح البخار ( ،)47 /3كتاب فضل ليلة القدر ،باب العمل في العشر األواخر من رمضان ،برقم
( ،)2024ومسلم ( ،)832/2كتاب االعتكاف ،باب االجتهاد في العشر األواخر من شهر رمضان ،برقم (.)1174
(ُ )2ينظر :الحاو الكبير ()385 /1
(ُ )3ينظر :المغني البن قدامة (.)243/1
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المسألة العاشرة  :حكم ص ة من تيمم ثم وجد الماء في الوقت
صورة المسألة
ماء لم يعلم به ، ،فهل تجب عليه اإلعادة؟
إذا تيمم وصلى ثم وجد في الوقت ً
تحرير محل ال زاع:
()1

اتف الفقهاء على أن المسافر إذا تيمم وصلى ،ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن ال إعادة عليه،
واختلفوا فيما إذا وجد الماء بعد صالته على ثالثة أقوال ،وهي:

اء علم بوجود الماء ثم نسيه ،أو لم يعلم
قول أبي علي ابن خيران :أنه يجب عليه اإلعادة مطلقاً ،سو ً
()2
اء وجد الماء في رحله أم في رحل غيره ،وسواء في بئر عالمتها ظاهرة أم مخفية.
به ،وسو ً
()3

القول الثا ي :أنه ال إعادة عليه ،وهو قول أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني.

القول الثالث :أنه ال يعيد إال إذا كان الماء ظاه اًر ،كأن ينسى أن معه ماء ثم يتذكره ،أو يكون في رحله،
()4

أو في بئر عالمتها ظاهرة ،وهو قول أبي يوسف من الحنفية،

()5

والمالكية،

والشافعية،

()6

()7

والحنابلة.

سب الخ ف :
يظهر أن سبب الخالف يكمن في اختالفهم في استفراغ المكلف وسعه في البحث عن الماء ،فمن رأى
أ نه لم يبذل جهده ولم يستفرغ وسعه في البحث عن الماء أوجب عليه اإلعادة ،ومن رأى أنه قد استفرغ
وسعه ،وبذل جهده في البحث عن الماء لم يوجب اإلعادة ،ومن فرق بين الحالتين رأى أنه يمكن باستفراغ
الوسع وبذل الجهد الحصول على الماء في إحداهما ،وال يمكن الحصول عليه في الحالة الثانية.
دليل أبي علي ابن خيران على وجو اإلعادة مطلقاً ،وقد استدل بما يأتي:

بعد البحث واالطالع لم يجد الباحث توجيهاً لقول أبي علي ابن خيران ،ومع ذلك يمكن أن يستدل له

بأن مصير المكلف للتيمم ال يجوز إال بعد التأكد من فقدان الماء ،باستفراغ الوسع في البحث عنه.
(ُ )1ينظر :موسوعة اإلجماع ألبي جيب ( ،)236اإلجماع البن المنذر (ص ،)36:بدائع الصنائع للكاساني ( ،)59/1المجموع
للنوو ( ،)306/2المغني البن قدامة (.)179/1
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)287 /1المجموع للنوو (.)265/2
(ُ )3ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)121/1االختيار للموصلي ( ،)22/1العناية للبابرتي (.)140/1

(ُ )4ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)121/1االختيار للموصلي (.)22/1
(ُ )5ينظر :المدونة ،لإلمام مالك ( ،)145/1البيان والتحصيل البن رشد ( ،)211/1الشرح الكبير للدردير (.)159/1
(ُ )6ينظر :الحاو للماورد ( ،)287 /1المجموع للنوو (.)265/2
(ُ )7ينظر :الكافي البن قدامة ( ،)369/1اإلنصاف للمرداو (.)278/1
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املبحث الثاني

مسائل يف الصالة
وفيه:
تمهيد :تعريف الص ة ومشروعيتها.

وعشر مسائل ،وهي كاآلتي:
المسألة األولى :أقسام وقت الص ة
المسألة الثا ية :حكم األذان.
وصّلِي مكا ها.
المسألة الثالثة :حكم الص ة إذا هدمت الكعبة
ن َ
المسألة الرابعة :حكم تعمد تكرار الفاتحة.
المسألة الخامسة :حكم من أدرك ركعة من الص ة قبل خروج وقتها.
المسألة السادسة :حكم سجود الطائفة الثا ية للسهو في ص ة الخوف.
المسألة السابعة :حكم ص ة المأمومين إذا صلى بهم اإلمام ص ة ذات الرقاع حال األمن.
المسألة الثام ة :كيفية تقسيم ص ة المغر في الخوف بين الطائفتين.
المسألة التاسعة :حكم القصر للمسافر في آخر وقت الص ة.
المسألة العاشرة :حكم ص ة المقيم بالتيمم على الميت.
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تمهيد :تعريف الص ة ومشروعيتها
قبل أن يبدأ الباحث في ذكر مسائل الصالة يحسن به أن يقدم بتعريف الصالة ومشروعيتها ومن ثم
يثني بمسائلها ،فيقول وباهلل التوفي
أوالً -تعريف الص ة
الص ة لغ ًة :تطل الصالة في اللغة على الدعاء،

()1

ومنه قوله تعالى{ :وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}،

()2

ِ
ِ
ان نم اف ِطًراَ ،فالَي اط َع ام».
ان َصائ ًماَ ،فالني َص ِّلَ ،واِ ان َك َ
َحند نك امَ ،فالني ِج ا َ ،فِإ ان َك َ
ِ« :إ َذا ندع َي أ َ

وقول النبي

()3

الص ة اصط حاً :عبارة عن "أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة".

()4

ثا ياً -مشروعية الص ة:

ثبتت مشروعية الصالة بالقرآن الكريم والسنة النبوية واإلجماع ،واليك بيانها

أوالً -القرآن الكريم
وردت مشروعية الصالة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة منه ،يكتفي الباحث منها بدليل واحد ،وهو:
 -1قال تعالى { إِنَّ الصَّالةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِنيَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}

()5

وجه الداللة :قال ابن عباس موقوتاً أ مفروضاً ،فدل ذلك على أن الصالة مفروضة.

()6

(ُ )1ينظر :تهذيب اللغة لألزهر ( ،)165/12الصحاح للجوهر ( ،)2402/6مقاييس اللغة البن فارس ( ،)300/3لسان
العرب البن منظور (.)464/14
( )2من اآلية ( )103من سورة التوبة.
( )3رواه مسلم ( ،)1054/2كتاب النكاح ،باب األمر بيجابة الداعي إلى دعوة ،برقم (.)1431
(ُ )4ينظر :االختيار للموصلي(.)37 /1
( )5من اآلية ( )103من سورة النساء.
(ُ )6ينظر :تفسير القرطبي ( ،)374/5تفسير ابن عطية ( ،)108/2فتح القدير للشوكاني (.)588/1
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ثا ياً -الس ة ال بوية

وردت أحاديث نبوية كثيرة تدل على مشروعية الصالة ،وسيكتفي الباحث باإلشارة إلى دليل واحد ،وهو

اإل اس َ م َعَلى َخم ٍ َ ،ش َه َاد ِة أ ا ِ ِ
ِ
ال « :نبِ ي اِ
هللاَ ،وأَن
َ -1ع ِن ْاب ِن ُع َم َر
َن َال إَل َه إال ن
ا
َ ،ع ِن النب ِّي َ ،ق َ
ن
َ
()1
ِ
ِ
محمًدا عبنده ورسونله ،وِا َقامِ الص َ ِة ،وِا َ ِ
ان»
يتاء الزَكاةَ ،و َح ِّج االَبايتَ ،و َص اومِ َرَم َض َ
نَ
َ
َا ن َ َ ن ن َ
وجه الداللة :الحديث نص في وجوب الصالة ،إذ جعلها النبي  أحد أسس اإلسالم الخمسة.

()2

ثالثاً -اإلجماع
أجمع المسلمون على مشروعية الصالة ،وحرمة تركها.

()3

( )1متف

عليه :رواه البخار ( ،)11/1كتاب اإليمان ،باب قول النبي  بني اإلسالم على خمس ،برقم ( ،)8ومسلم

( )45/1كتاب اإليمان ،باب قول النبي  بني اإلسالم على خمس ،برقم (.)16
(ُ )2ينظر :فتح البار البن رجب ( ،)22/1إرشاد السار للقسطالني ( ،)90/1شرح األربعين النووية البن دقي
(ص.)35:
(ُ )3ينظر :اإلقناع البن القطان (.)159/1
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المسألة األولى :وقت الص ة
صورة المسألة
هل يجب على كل المكلفين أداء الصالة في أول وقتها ،أم أن هناك مكلفين يجوز لهم تأخير الصالة إلى
أوقات محددة ،وكيف يتم تقسيم الوقت بالنسبة لهم ،سواء أكانوا مقيمين ،أم أصحاب أعذار وضرورات.
تحرير محل ال زاع
اتف

المسلمون على أن لكل صالة مفروضة وقتاً مقد اًر ال يجوز تقديمها عليه وال تأخيرها عنه إال من

عذر )1(،واختلفوا في تقسيم الوقت بحسب حال المكلفين على خمسة أقوال ،وهي:

()2

قول أبي علي ابن خيران :ينقسم وقت الصالة إلى أربعة أقسام ،وهي :وقت مقام

للمقيمين الذين ال

يترفهون بتأخير الصالة ،ووقت رفاهية للمقيمين المرفهين بتأخير الصالة إلى آخر الوقت ،وهم الذين ال
عذر لهم ،ووقت عذر للمسافرين الذين يجوز لهم تأخير الصالة للجمع ،ووقت ضرورة للمضطرين وهم
المجنون إذا أفاق ،والحائض إذا طهرت ،والكافر إذا أسلم ،والصبي إذا احتلم.

()3
()4

القول الثا ي :إن وقت الصالة وقت اختيار ،سواء أكان أوله أم آخره ،وهو قول الحنفية.
القول الثالث :للصالة وقتان اختيار وضرور ؛ فاالختيار هو الوقت الذ
()5

لم ُي ْنه عن تأخير

الصالة إليه ،والضرور هو الذ ُنهي عن تأخير الصالة إليه ،وهو قول المالكية.
القول الرابع :للصالة وقتان أيضاً هما :وقت المقام والرفاهية ،للمقيم في وطنه إذا لم يكن هناك

مطر ،ووقت العذر والضرورة للذين يلزمهم فرض الصالة في آخر الوقت كالحائض إذا طهرت ،والمجنون
()6

إذا أفاق ،والصبي إذا بلغ ،والكافر إذا أسلم ،وهو قول الشافعية.

(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان (.)114/1

( )2وقت المقام هو وقت الصالة حال اإلقامة .ني ظر :بحر المذهب للروياني (.)374/1

(ُ )3ينظر :الحاو للماورد ( ،)11/2حلية العلماء للقفال (.)24/2
(ُ )4ينظر :البحر الرائ البن نجيم ( ،)84/2الدر المختار للحصكفي (.)62/2

(ُ )5ينظر :مواهب الجليل للحطاب ( ،)382/1الخالصة الفقهية للقرو (ص ،)58:الدر الثمين لميارة (ص ،)266:أسهل
المدارك للكشناو (.)151/1
(ُ )6ينظر :الحاو للماورد ( ،)11 /2حلية العلماء للقفال ( ،)24/2البيان للعمراني ( ،)20/2المجموع للنوو (،)74/3
العزيز للرافعي ( ،)366/1التعليقة للقاضي حسين ( ،)616/2بحر المذهب للروياني ()374/1
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القول الخام  :للصالة وقت واحد هو وقت االختيار ،إال في صالتي العصر والعشاء فينقسم
وقتهما إلى وقت اختيار وهو إلى صيرورة ظل الشيء مثليه في العصر ،والى ثلث الليل في العشاء ،ووقت
ضرورة وهو من اصفرار الشمس إلى غروبها في العصر ،ومن ثلث الليل إلى طلوع الفجر في العشاء،
()1

وهو قول الحنابلة.
سب الخ ف

يظهر أن األئمة األربعة متفقون على تقسيم وقت الصالة إلى وقت اختيار وضرورة ،وان اختلفوا في
االصطالح على التقسيم ،لكنه قد دخل عندهم االختالف في تعيين متى يكون الوقت وقت اختيار أو وقت
ضرورة ،ويرجع هذا االختالف في نظر الباحث إلى أمرين ،وهما:
 -1حالة المكلف عند أدائه للصالة غالباً ،من حيث كونه صاحب عذر أم ال.

 -2اختالف النصوص الواردة في المسألة ،فقد وردت نصوص تحث على التبكير بالصالة مثل حديث ابن
ِ
ِ
ِ
ِ
ال« :الص َ نة َعَلى َواق ِت َها»( ،)2ونصوص
الع َمل أ َ
مسعود قالَ :سأَْل ُت النبي  :أَ ُّ َ
َح ُّب إَلى َّللا؟ َق َ
قال سِئل رسول ِ
بن عمرو
أخر تبيح تأخير الصالة إلى آخر وقتها ،ومنها حديث عبد
ُ َ َُ ُ
عن وْق ِت الصَلو ِ
اتَ ،فَقال «واق نت ص َ ِة اال َف اج ِر ما َلم ي اطنل اع َقار نن الشم ِ ااألَول ،وواق نت ص َ ِة ُّ
الظ اه ِر
َ ا َ
ن ََ
َ َ
َ
َ
ا
َ
َْ َ
ِ
ِإ َذا َازَل ِت الشم ِ ع ان ب اط ِن السم ِ
اءَ ،ما َل ام َي اح نض ِر اال َع اصنرَ ،و َواق نت َص َ ة اال َع اص ِر َما َل ام َت اص َفر الش ام ن ،
َ َ
ا
َ
ويسنق اط َقرن ها ااألَول ،وواقت ص َ ِة االم اغ ِر ِ ِإ َذا َغاب ِت الشم  ،ما َلم يسنق ِط الش َفق ،وواقت ص َ ةِ
َ
ا َ
ا ن َ ا َا
ََا
ن ََ ن َ
ن ََ ن َ
َ
()3
اء ِإَلى ِ ص ِ
اال ِع َش ِ
ف اللاي ِل»
ا
أدلة أبي علي ابن خيران على تقسيم وقت الص ة إلى أربعة أوقات ،وقد استدل بما يأتي:
 -1استدل أبو علي ابن خيران على تقسيمه هذا بأن اختالف األسماء يدل على اختالف المسمى ،فقد فهم
من تقسيم الشافعي أن وقت المقام يختلف عن وقت الرفاهية ،وأن وقت العذر يختلف عن وقت

الضرورة.

()4

 -2أن العطف يقتضي المغايرة  ،فيكون وقت المقام غير وقت الرفاهية ،ووقت العذر غير وقت الضرورة،
ألن الشافعي قد عطفهما على بعضهما فدل على أنهما مختلفان.
(ُ )1ينظر :المحرر البن تيمية ( ،)28/1الروض المربع للبهوتي (ص ،)70-69:اإلنصاف للمرداو (.)436-429/1

( )2متف عليه :رواه البخار ( ،)112/1كتاب مواقيت الصالة ،باب فضل الصالة لوقتها ،برقم ( ،)527ومسلم ( ،)90/1كتاب
اإليمان ،باب كون اإليمان باهلل تعالى أفضل األعمال ،برقم (.)85

( )3رواه مسلم ( ،)427/1كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب أوقات الصلوات الخمس ،برقم (.)612

(ُ )4ينظر :الحاو للماورد (.)11/2
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المسألة الثا ية :حكم األذان
صورة المسألة
األذان للصالة مشروع؛ فما نوع مشروعيته؟
تحرير محل ال زاع
اتف الفقهاء على مشروعية األذان للصلوات الخمس،

()1

واختلفوا في نوع مشروعيته ،على أربعة أقوال ،وهي:
()2

قول أبي علي ابن خيران :األذان سنة ،ويجب على الكفاية في الجمعة،
()3

وهو قول أبي سعيد اإلصطخر

من الشافعية.

()4

القول الثا ي :األذان سنة مؤكدة ،وهو قول الحنفية،

()5

والمالكية.

()6

القول الثالث :األذان سنة ،وهو قول الشافعية.

()8

القول الرابع :األذان فرض كفاية( )7لكل صالة مكتوبة ،وهو قول الحنابلة.

(ُ )1ينظر :اإلجماع البن المنذر (.)39-38
(ُ )2ينظر :نهاية المطلب للجويني ( ،)37/2المهذب للشيراز ( ،)107/1المجموع للنوو ( ،)80/3حلية العلماء للقفال
( ،)30/2العزيز للرافعي ( ،)404/1بحر المذهب للروياني ( ،)415/1كفاية النبيه البن الرفعة (.)404/2

(ُ )3ينظر :المهذب للشيراز ( ،)107/1العزيز للرافعي ( ،)404/1المجموع للنوو ( ،)80/3بحر المذهب للروياني
( ،)415/1كفاية النبيه البن الرفعة (.)404/2
( ،)109/1بدائع الصنائع للكاساني ( ،)147/1تحفة الملوك للراز (ص ،)48:درر

(ُ )4ينظر :تحفة الفقهاء للسمرقند
الحكام لمال خسرو ( ،)54/1النهر الفائ البن نجيم ( ،)170/1نور اإليضاح للشرنباللي (ص.)47:

(ُ )5ينظر :الكافي البن عبد البر ( ،)196/1إرشاد السالك البن عسكر ( ،)13/1القوانين الفقهية البن جز (ص،)36:
الثمر الداني لألزهر (ص ،)96:الخالصة الفقهية للقرو (ص ،)60:أسهل المدارك للكشناو ()164/1
(ُ )6ينظر :البيان للعمراني ( ،)55/2المهذب للشيراز ( ،)107/1عمدة السالك البن النقيب (ص ،)37:المجموع للنوو
( ،)81/3المقدمة الحضرمية للحضرمي (ص ،)58أسنى المطالب لألنصار (.)125/1
ات إَلى َف ِ
ظور ِبالذ ِ
ِ
ِ
اعلِ ِه" .التوقيف للمناو (ص)259:
صوُل ُه َم ْن ُ
صود ُح ُ
( )7فرض الكفاية هو :أمر " ُمهم ُمتَ َحتّم َمْق ُ
(ُ )8ينظر :الهداية للكلوذاني (ص ،)73:الكافي البن قدامة ( ،)199/1المغني البن قدامة ( ،)303/1الفروع البن مفلح
( ،)5/2اإلقناع للحجاو ( ،)75/1اإلنصاف للمرداو ( ،)407/1كشاف القناع للبهوتي (.)232/1
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سب الخ ف
ِ
ِِ
ول ِ 
يرجع سبب اختالفهم في حكم األذان إلى اختالفهم في فهم حديث َمالك ْب ِن اْل ُح َوْي ِرثَ ،عن َرُس َ
ِ
ِ
َحند نك ام ،نثم لَِي نؤم نك ام أَ اكَبنرنك ام»()1؛ فمن أجراه على ظاهره أوجبه على
الِ« :إ َذا َح َضَرت الص َ نة َفالني َؤّذ ان َل نك ام أ َ
َق َ
()2

الكفاية ،ومن فهم منه الدعاء إلى الصالة لم يوجبه ،وقال بسنيته.

أدلة أبي علي ابن خيران على أن األذان فرض كفاية في الجمعة فقط ،واستدل بما يأتي:
أن األذان دعاء إلى الجماعة ،والجماعة ال تجب على األعيان إال في الجمعة ،فدل ذلك على أن

األذان يجب على الكفاية في الجمعة فقط.

()3

( )1متف عليه :رواه البخار ( ،)128/1كتاب األذان ،باب من قال :ليؤذن في السفر مؤذن واحد ،برقم ( ،)628ومسلم (،)465/1
كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب من أح باإلمامة ،برقم (.)674

(ُ )2ينظر :بداية المجتهد البن رشد (.)114/1
( )3نهاية المطلب للجويني ( ،)37/2البيان للعمراني ()58/2
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المسألة الثالثة :حكم الص ة إذا هدمت الكعبة وصلى مكا ها
صورة المسألة
لو هدمت الكعبة( –)1والعياذ باهلل -وصلى رجل في مكانها ،فهل تصح صالته؟
تحرير محل ال زاع
اتف

الفقهاء على أن من صلى خارج الكعبة متجهاً إلى العرصة()2جازت صالته،

()3

واختلفوا فيما إذا

هدمت الكعبة وصلى رجل مكانها على قولين ،وهما:

قول أبي علي ابن خيران :ال تصح الصالة مكان الكعبة،
الشافعية،

()6

()4

()5

وهو ظاهر مذهب المالكية،

والصحيح عند

()7

وظاهر مذهب الحنابلة في الفريضة.

()8

القول الثا ي :أنه تجوز صالته ،وهو قول الحنفية،

()9

ووجه عند الشافعية.

سب الخ ف:
يظهر أن سبب اختالفهم في المسألة يرجع إلى اختالفهم في كون من صلى في مكان الكعبة مستقبالً
للقبلة ،فمن رأى انه مستقبل للقبلة أجاز صالته ،ومن لم َي َر أنه مستقبل لها منعها.

( )1ورد في السنة أن الكعبة تهدم في آخر الزمان ،وقد أخرج البخار حديثين في ذلك ،وهما:
ِ ِ
 -1ع ِن اب ِن عب ي ِ
ِ
اح َجَ ،ياقَل نع َها َح َجًار َح َجًار» صحيح البخار
َس َوَد أَف َ
َ ْ َ
الَ « :كأَّ ي ِبه أ ا
اس َرض َي َّللاُ َع ْن ُه َماَ ،ع ِن النب ِّي َ ق َ
( ،)149/2كتاب الحج ،باب هدم الكعبة ،برقم (.)1595
ِِ
ِ
ِ
ِِ
الحَب َش ِة»
الك اعَب َة نذو ُّ
ول َّللاِ « :ني َخِّر ن َ
الس َوايَق َتاي ِن م َن َ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
الم َسّيب ،أَن أََبا ُه َرْي َرَة َرض َي َّللاُ َع ْن ُهَ ،ق َ
َع ْن َسعيد ْب ِن ُ
صحيح البخار ( ،)149 /2كتاب الحج ،باب هدم الكعبة ،برقم (.)1596
العَر َصة :هي كل موضع واسع ال بناء فيه .ني ظر :لسان العرب (.)53/7
(َ )2
(ُ )3ينظر :المبسوط للرخسي( ،)80/2بحر المذهب للروياني ( ،)144/2المغني البن قدامة (.)319/1

(ُ )4ينظر :بحر المذهب للروياني (.)144/2
(ُ )5ينظر :التنبيه للتنوخي ( ،)461/1شرح ابن ناجي التنوخي ( ،)83/1التبصرة للخمي ( ،)354/1النوادر والزيادات البن
أبي زيد القيرواني (.)221-220/1

( )6الحاو للماورد ( ،)208/2بحر المذهب للروياني (.)144/2
(ُ )7ينظر :الشرح الممتع البن عثيمين (.)255/2
( )8المبسوط للسرخسي ( ،)79 /2العناية للبابرتي (.)152 /2
(ُ )9ينظر :البيان للعمراني ()138/2
33

الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

ض ب اؤها ،واستدلوا بما يأتي:
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على م ع الص ة مكان الكعبة إذا ن ِق َ
 -1القياس على الصالة على ظهر الكعبة فقالوا :إن الصالة على ظهر الكعبة منهي عنها،

()1

فاقتضى ذلك أن

الصالة في مكانها منهي عنها ،بجامع أن مكان الكعبة كظهرها ،فلزم أن يأخذا نفس الحكم.

()2

 -2أن المصلي في مكان الكعبة غير متوجه إليها؛ إذ ال يقال لمن يوجد في مكان ما إنه متوجه إليه.

رسول ِ
ّ َ ع ِن الص َ ِة ِفي
َن ن
اِ
اإلِب ِل» .رواه البيهقي في السنن

الَ َ« :هى
فع ِن ْاب ِن ُع َم َر
( )1ورد النهي عن الصالة فوق الكعبة في السنة النبويةَ ،
َق َ
ّ ،ومع ِ
ظه ِر بي ِت ِ
سبع ِة مو ِ
اط َن :اال َم اقَبَرِة َواال َم اج َزَرِةَ ،واال َم ازَبَل ِةَ ،واال َحمامِ َو َم َحج ِة الط ِر ِ
اط ِن
يقَ ،و َ ا َ ا
َ ََ
َ ا َ ََ
الصغير ( ،)95/1كتاب جماع أبواب الطهارة ،باب التيمم ،برقم ( ،)243وضعفه األلباني في ضعيف الجامع (ص)475:

برقم (.)3235

( )2الحاو للماورد ()208/2
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الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

المسألة الرابعة :حكم تعمد تكرار الفاتحة في الركعة
صورة المسألة
إذا ق أر المصلي الفاتحة ثم أعادها مرة أخرى في نفس الركعة عمداً بغير سبب ،فما حكم صالته؟
تحرير محل ال زاع
اتف الفقهاء على وجوب تالوة القرآن الكريم في الصالة،
في نفس الركعة على قولين ،وهما:
()2

قول أبي علي ابن خيران :تبطل صالته،
()4

النيسابور ،

()5

وأبو يحيى البلخي

()1

واختلفوا في حكم صالة من كرر الفاتحة عمدًا
()3

وهو قول عند المالكية،
()6

من الشافعية،

()7

وقول عند الحنابلة.

القول الثا ي :يكره تكرارها وال تبطل صالته بها ،وهو قول الحنفية،
()10

عند الشافعية،

والشافعي في القديم ،وأبو الوليد

()8

()9

والراجح عند المالكية،

والصحيح

()11

والحنابلة.

(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان (.)128/1

(ُ )2ينظر :المجموع للنوو (.)91/4
(ُ )3ينظر :مواهب الجليل للحطاب ( ،)26/2الشرح الكبير للدردير ( ،)275/1منح الجليل للشيخ عليش (،)299/1
المقدمات الممهدات البن رشد ()198/1

( )4هو حسان بن محمد بن أحمد بن هارون بن حسان بن عبد

بن عبد الرحمن ابن عنبسة بن سعيد بن العاص القرشى

األموى اإلمام الجليل أحد أئمة الدنيا أبو الوليد النيسابورى ،من أئمة الحديث والفقه ،وهو من تالمذة أبي العباس بن سريج،

توفي سنة تسع وأربعين وثالثمائة هىُ .ينظر :طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (.)226/3
( )5هو زكريا بن أحمد بن المحدث يحيى بن موسى ،حب القاضي أبو يحيى البلخي ،من كبار الشافعية ،ولي قضاء دمش
أيام المقتدر ،توفي سنة ثالثين وثالثمائة هىُ .ينظر :طبقات الشافعيين البن كثير (ص.)253:
(ُ )6ينظر :المجموع للنوو ( ،)91،92/4التعليقة للقاضي حسين (.)711/2

(ُ )7ينظر :الفروع البن مفلح ( ،)276/2اإلنصاف للمرداو ( ،)99/2كشاف القناع للبهوتي (.)373/1
(ُ )8ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ( ،)172/1تبيين الحقائ للزيلعي ( ،)128/1درر الحكام لمال خسرو (.)82/1

(ُ )9ينظر :مواهب الجليل للحطاب ( ،)26/2الشرح الكبير للدردير ( ،)275/1منح الجليل ( ،)299/1المقدمات الممهدات
البن رشد ()198/1
(ُ )10ينظر :المجموع للنوو ( ،)91/4حلية العلماء للقفال ( ،)132/2البيان للعمراني ( ،)314/2عمدة السالك البن
النقيب (ص ،)57:التعليقة للقاضي حسين (.)711/2
(ُ )11ينظر :الهداية للكلوذاني (ص ،)90:الشرح الكبير البن قدامة ( ،)612/1الفروع البن مفلح ( ،)276/2اإلنصاف
للمرداو ( ،)99/2الشرح الممتع الن عثيمين (،)240/3
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سب الخ ف
يظهر أن سبب الخالف يكمن في اختالفهم في اعتبار تكرار الفاتحة زيادة ركن في الصالة ،فمن اعتبر
تكرارها زيادة ركن أبطلها ،ومن لم يعتبرها زيادة ركن لم يبطلها.
دليل أبي علي ابن خيران ومن وافقه على بط ن الص ة بتكرار الفاتحة عمداً ،وقد استدلوا بما يأتي:
القياس على تكرار الركوع ،والسجود في الصالة ،فكما تبطل الصالة بتكرارهما ،تبطل بتعمد تكرار الفاتحة

في الركعة الواحدة  ،إذ كالهما زيادة ركن في الصالة.

()1

(ُ )1ينظر :البيان للعمراني ( ،)314/2التعليقة للقاضي حسين (.)711 /2
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الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

المسألة الخامسة :حكم من أدرك ركعة من الص ة قبل خروج وقتها
صورة المسألة:
رجل أخر الصالة ِ
آلخر وقتها ،سواء أخرها بعذر أم بغير عذر ،وأدرك منها ركعة في الوقت ،فهل يكون
َ
مؤدياً لجميعها؟
تحرير محل ال زاع:
()1

اتف الفقهاء على أن لكل صالة مفروضة وقتاً مقد اًر ال يجوز تقديمها عليه وال تأخيرها عنه إال من عذر،
واختلفوا في حكم من أخر الصالة إلى آخر وقتها ،ولم يدرك منها إال ركعة على ثالثة أقوال ،وهي:

قول أبي علي ابن خيران يعتبر من أخر الصالة إلى ِ
آخر وقتها ،ولم يدرك منها إال ركعة مؤدياً
()2

لجميعها،

وهو قول الحنفية،

()3

()4

والمالكية،

واألصح عند الشافعية،

()5

والمذهب عند الحنابلة،

الحنفية صالة الفجر فقالوا ال يكون مدركاً لها إال إذا صالها كاملة في الوقت.

()6

واستثنى

()7

قضاء ،وهو قول أبي إسحاق
القول الثا ي :يكون ما وقع في الوقت أداء وما وقع خارجه
ً
()10
المروز ()8من الشافعية )9(،وقول عند الحنابلة.
()11

القول الثالث :يعتبر الكل قضاء ،وهو قول الخراسانيين من الشافعية.

(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان (.)114/1
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)19/2المهذب للشيراز ( ،)104/1البيان للعمراني ( ،)484/2كفاية النبيه البن الرفعة
( ،)359/2العزيز للرافعي (.)377/1

(ُ )3ينظر :الدر المختار للحصكفي ( ،)372/1المبسوط للسرخسي ( ،)152/1االختيار للموصلي (.)41/1
(ُ )4ينظر :مواهب الجليل للحطاب ( ،)408/1شرح مختصر خليل للخرشي (.)218/1
(ُ )5ينظر :المجموع للنوو ( ،)62/3الحاو للماورد (،)19/2
(ُ )6ينظر :المغني البن قدامة ( ،)274/1العدة للمقدسي (ص.)66:

(ُ )7ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)152/1االختيار للموصلي ( ،)41/1الدر المختار البن عابدين (.)372/1
( )8هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق أبو إسحاق المروز  ،أحد األئمة من فقهاء الشافعيين ،شرح المهذب ولخصه ،وأقام
ببغداد ده اًر طويالً ،يدرس ويفتي ،وأنجب من أصحابه خلقاً كثي اًر ،ثم انتقل في آخره عمره إلى مصر ،فأدركه أجله بها ،فمات
سنة أربعين وثالث مائة هى ،ودفن إلى جانب ضريح الشافعي ،رحمهما

(ُ )9ينظر :الحاو لللماورد ( ،)19/2المجموع للنوو (.)63/3
(ُ )10ينظر :شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)471/1

ُ .ينظر :طبقات الشافعيين البن كثير (ص.)240:

(ُ )11ينظر :كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)360/2المجموع للنوو (.)63/3
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الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

سب الخ ف:
يظهر أن سبب الخالف يرجع إلى ثالثة أمور ،وهي:
 -1اعتبار وقوع جزء من الصالة في الوقت ،بمثابة وقوع الكل أم ال ،فمن اعتبر أن وقوع الجزء وقوع للكل
قال إنها أداء ،ومن لم يعتبر وقوع الجزء وقوعاً للكل ،قال إن ما وقع في الوقت أداء وما وقع خارجه

قضاء.

 -2اختالفهم في تأثيم من أخر الصالة إلى آخر الوقت؛ فمن اعتبره آثماً بتأخيره ،قال هي قضاء ،ومن لم
يعتبره آثماً قال هي أداء.

 -3اختالفهم في اعتبار الصالة بالتحريم أم بالتحليل ،فمن اعتبرها بالتحريم قال هي أداء ،ومن قال
()1

بالتحليل قال هي قضاء.

أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على أن من أدرك ركعة من الص ة في الوقت يكون مؤدياً لها،
واستدلوا بما يأتي:

 -1عن أَِبي هريرة  :أَن رسول َّللاِ
َُ ْ َ َ
َْ
َُ َ



الَ « :م ان أ اَدَر َك َراك َع ًة ِم َن الص َ ِةَ ،فَق اد أ اَدَر َك الص َ َة»
َق َ

()2

وجه الداللة  :الحديث نص على أن من أدرك ركعة من الصالة في وقتها أدركها كاملة ،وليس معناه أن
أداء في الوقت إن
هذه الركعة تكفيه عن فعل بقية الصالة ،بل المقصود أنه أدرك حكمها فكأنها وقعت ً
()3
كانت فرضاً ،أو جماعة إذا كان مسبوقاً.

(ُ )1ينظر :المجموع للنوو (.)63/3
( )2متف عليه :رواه البخار ( ،)120 /1كتاب مواقيت الصالة ،باب من ادرك من الصالة ركعة ،برقم ( ،)580ومسلم
( ،)423/1كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة ،برقم (.)607
( )3شرح صحيح مسلم للنوو ( ،)105/5فتح البار البن رجب (.)16-15/5
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الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

المسألة السادسة :حكم ص ة المأمومين إذا صلى بهم اإلمام ص ة على صفة ص ة
الخوف( )1في غزوة ذات الرقاع حال األمن

()

صفة ص ة الخوف في غزوة ذات الرقاع
قبل أن يدرج الباحث في المسألة يعرج على بيان صفة صالة الخوف في ذات الرقاع ،فيقول وباهلل التوفي :
هي صالة صالها الرسول  بأصحابه في غزوة ذات الرقاع )2(،وجاء في صفتها عن صالِ ِح ب ِن خو ي
ات،
ْ َ
َْ َ
ط ِائ َف ًة صف ات معه ،و َ ِ
عمن َش ِهد رسول َّللاِ  يوم َذ ِ
اع صلى صالَة الخو ِ
ات ِّ
العند ِّو،
ف :أَن َ
طائ َف ٌة ِو َج َ
اه َ
ََن َ
َ
َ ْ َ َُ َ
َ َ َْ
الرَق ِ َ
َْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
اء ِت الط ِائ َف نة
َف َصلى ِبالتي َم َع نه َراك َعةً ،نثم َثَب َت َقائ ًماَ ،وأ ََت ُّموا ألَ ا نفس ِه ام نثم اا َصَرنفواَ ،ف َص ُّفوا ِو َج َ
اه َ
العند ِّوَ ،و َج َ
()3
نخَرى َف َصلى ِب ِه نم الراك َع َة ال ِتي َب ِقَي ات ِم ان َص َ ِت ِه نثم َثَب َت َجالِ ًساَ ،وأ ََت ُّموا ِألَ ا نف ِس ِه ام ،نثم َسل َم ِب ِه ام "
األ ا
صورة المسألة
لو صلى اإلمام صالة الخوف التي صالها النبي  في غزوة ذات الرقاع بأصحابه ،حال األمن؛ فهل
تصح صالة المأمومين؟
تحرير محل ال زاع
اتف

الفقهاء على مشروعية صالة الخوف ما خال أبا يوسف من الحنفية في إحدى الروايتين عنه،

والمزني من الشافعية،

()5

()4

واختلفوا في صحة صالة المأمومين إذا ظن المسلمون الخوف ،فصلوا صالة على

صفة صالة الخوف في غزوة ذات الرقاع في األمن ،على قولين ،وهما:
()6

قول أبي علي ابن خيران :صالة المأمومين باطلة ،وهو قول أبي العباس بن سريج من الشافعية.

( )1ص ة الخوف :صالة يؤديها المسلمون وقت الخوف كحضور عدو وغيره .ني ظر :معجم لغة الفقهاء لقلعجي (ص.)276
( )مالحظة :يبدو أن هذه المسألة قد انفرد بها الشافعية إذ لم يجدها الباحث عند غيرهم من أصحاب المذاهب األخرى.

( )2سميت غزوة ذات الرقاع بهذا االسم ألن الصحابة قد تشققت أقدامهم وتقرحت وسقطت أظفارهم من المشي ،فكانوا
يلفون ِ
الخ َر َق عليها ،فسميت بهذا االسم لذلك ،وقد جاء هذا السبب عن أبي موسى  في صحيح البخار ( )113/5كتاب
المغاز  ،باب غزوة ذات الرقاع ،برقم ( ،)4128ومسلم ( ،)1449/3كتاب الجهاد والسير ،باب غزوة ذات الرقاع ،برقم
(.)1816
( )3متف عليه :رواه البخار ( ،)114 /5كتاب المغاز  ،باب غزوة ذات الرقاع ،برقم ( ،)4129ومسلم ( )575/1كتاب
صالة المسافرين وقصرها ،باب صالة الخوف ،برقم (.)842
(ُ )4ينظر :اإلقناع البن القطان (.)171/1
(ُ )5ينظر :المجموع للنوو (.)405/4

(ُ )6ينظر :بحر المذهب للروياني (.)443/2
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الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

القول الثا ي :صالة الطائفة األولى صحيحة ،وأما الطائفة الثانية مبنية على صحة صالة اإلمام ،فين
كانت صالة اإلمام باطلة وعلمت ببطالنها ،فصالتهم باطلة ،واال فال ،وان كانت صالته صحيحة
()1

فصالتهم صحيحة وهو الصحيح عند الشافعية.
سب الخ ف

يظهر أن سبب الخالف في المسألة يرجع إلى اختالفهم في بطالن الصالة بمفارقة اإلمام؛ فمن يرى بطالن
الصالة بمفارقته ُيبطل صالة المأمومين في صالة الخوف إذا فارقوا اإلمام ،ومن ال يرى بطالنها بمفارقته
()2
ال يبطل صالتهم.
أدلة أبي علي ابن خيران على بط ن ص ة الطائفتين ،وقد استدل بما يأتي:
()3

 -1أن الطائفتين قد فارقتا اإلمام حكماً وفعالً بغير عذر ،والمفارقة لغير عذر تبطل الصالة عندهم.
()4

 -2أن االنتظار الطويل من غير حاجة يبطل الصالة.

(ُ )1ينظر :المجموع للنوو ( ،)434/4الحاو للماورد ( ،)474/2بحر المذهب للروياني (.)443/2
(ُ )2ينظر :بحر المذهب للروياني (.)443/2
(ُ )3ينظر :بحر المذهب للروياني (.)443/2
(ُ)4ينظر :بحر المذهب للروياني (.)443/2
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المسألة السابعة :حكم سجود الطائفة الثا ية للسهو في ص ة الخوف
صورة المسألة
إذا صلى اإلمام صالة الخوف على الصفة التي صالها النبي  بذات الرقاع بطائفتين ،وسهت الطائفة
الثانية في الصالة خلف اإلمام أو بعد فراقه ،فهل يلزمهم السجود للسهو؟
تحرير محل ال زاع
()1

اتف الفقهاء على أن من سها خلف اإلمام فال سجود عليه ،وأن من سجد إمامه للسهو لزمه متابعته،

واختلفوا في سجود الطائفة الثانية للسهو إذا َس َه ْوا في صالة الخوف على الصفة التي صالها النبي 
بذات الرقاع ،على قولين ،وهما:
قول أبي علي ابن خيران يلزمهم السجود إذا َس َه ْوا في الركعة الثانية وال يلزمهم السجود إذا َس َه ْوا في الركعة
األولى )2(،وبه قال أبو العباس بن سريج )3(،والقفال( )4من الشافعية )5(،وينسب إلى أبي الخطاب
()7

الكلوذاني( )6من الحنابلة.

()8

القول الثا ي :أنه ال سجود عليهم ،وهو قول الحنفية،
()11

()9

وظاهر مذهب المالكية،

ومذهب الشافعية،

()10

والحنابلة.

(ُ )1ينظر :اإلجماع البن المنذر (ص ،)40:اإلقناع البن القطان (.)154/1
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)470/2العزيز للرافعي ( ،)337/2المجموع للنوو ( ،)410/4بحر المذهب للروياني
( ،)432/2كفاية النبيه البن الرفعة (.)205/4

(ُ )3ينظر :المجموع للنوو ( ،)410/4العزيز للرافعي ( ،)337/2كفاية النبيه البن الرفعة (.)205/4
( )4هو محمد بن على بن إسماعيل القفال الكبير الشاشى ،احد أعالم المذهب الشافعي ،كان إماماً في التفسير واألصول
والفروع والزهد والورع واللغة والكالم ،له عدة تصانيف ،توفي سنة خمس وستين وثالثمائة هىُ .ينظر :طبقات الشافعية الكبرى
للسبكي (.)200/3

(ُ )5ينظر :كفاية النبيه البن الرفعة (.)205/4
( )6هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني ،أبو الخطاب البغداد  ،أحد أئمة المذهب الحنبلي ،له عدة تصانيف
في المذهب ،توفي سنة عشر وخمسمائةُ .ينظر :ذيل طبقات الحنابلة البن رجب الحنبلي (.)270/1
(ُ )7ينظر :اإلنصاف للمرداو ()351/2
(ُ )8ينظر :األصل للشيباني ( ،)260 /1البحر الرائ البن نجيم (.)108/2
(ُ )9ينظر :حاشية الدسوقي ( ،)395/1ضوء الشموع لألمير (.)515/1

(ُ )10ينظر :الحاو للماورد ( ،)470/2العزيز للرافعي ( ،)337/2المجموع للنوو (.)411/4
(ُ )11ينظر :اإلنصاف للمرداو (.)351/2
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سب الخ ف:
يظهر أن سبب الخالف يكمن في بقاء الطائفة الثانية مقتدي ًة باإلمام أم ال ،فمن رأى أن الطائفة الثانية
ي
مقتدية باإلمام أوجب عليها سجود السهو.
مقتدية باإلمام لم يوجب عليهم سجود السهو ،ومن رأى أنها غير
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على وجو سجود السهو على الطائفة الثا ية في ص ة الخوف،
وقد استدلوا بما يأتي:
()1

أن الطائفة الثانية في ركعتها الثانية غير مقتدية باإلمام حقيقة ،فيلزمها السجود لسهوها.

(ُ )1ينظر :العزيز للرافعي ( ،)337/2المجموع للنوو ( ،)410/4بحر المذهب للروياني ( ،)432/2اإلنصاف للمرداو
(.)351/2
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المسألة الثام ة :كيفية تقسيم ص ة المغر بين الطائفتين في ص ة الخوف
صورة المسألة
إذا صلى اإلمام المغرب في الخوف بطائفتين ،فكيف يقسم الصالة بينهما؟
تحرير محل ال زاع:
()1

اتف الفقهاء على وجوب تقسيم صالة المغرب بين الطائفتين في الخوف،

بين الطائفتين على قولين ،وهما:

واختلفوا في كيفية تقسيمها
()2

قول أبي علي ابن خيران :يصلي ركعة بالطائفة األولى وركعتين بالطائفة الثانية،
الشافعية.

وهو وجه عند

()3

()4

القول الثا ي :يصلي بالطائفة األولى ركعتين ،وبالثانية ركعة ،وهو مذهب الحنفية،
()6

والشافعية،

()7

والمالكية،

( )5

والحنابلة.

سب الخ ف:
يظهر أن سبب الخالف في المسألة يعود لسببين ،وهما:
 -1خشية الزيادة في الصالة؛ فمن خشي الزيادة في الصالة قال :إن اإلمام يصلي باألولى ركعتين
وبالثانية ركعة ،ومن لم ينظر إلى الزيادة قال :إنه يصلي مع األولى ركعة ومع الثانية ركعتين.

(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان (.)171/1
(ُ )2ينظر :بحر المذهب للروياني (.)425/2

(ُ )3ينظر :نهاية المطلب للجويني ( ،)576/2المهذب للشيراز ( ،)200/1مغني المحتاج للشربيني ( ،)577/1نهاية
المحتاج للرملي ( ،)365/2العزيز للرافعي (.)330/2

(ُ )4ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)48/2تحفة الفقهاء للسمرقند ( ،)178/1بدائع الصنائع للكاساني ()244/1
(ُ )5ينظر :الذخيرة للقرافي ( ،)438/2القوانين الفقهية البن جز (ص ،)58:التاج واإلكليل للمواق ( ،)562/2مواهب
الجليل للحطاب ()187/2

(ُ )6ينظر :نهاية المطلب للجويني ( ،)576/2حلية العلماء للقفال ( ،)212/2روضة الطالبين للنوو ( ،)54/2الغرر البهية
لألنصار ()40/2
(ُ )7ينظر :الشرح الكبير البن قدامة ( ،)133/2اإلنصاف للمرداو ( ،)352/2مطالب أولي النهى للرحيباني (،)745/1
كشاف القناع للبهوتي (.)14/2
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 -2النظر إلى مساواة كال الفريقين في فضيلة الصالة؛ فمن رأى أن الطائفة الثانية لم تدرك من فضيلة
الصالة كما أدركت الطائفة األولى قال :إنه يصلي بها ركعتين ،ومن لم ير ذلك قال :إنه يصلي
باألولى ركعة وبالثانية ركعتين.

أدلة أبي علي ابن خيران على أ ه يصلي بالطائفة األولى ركعة ،وبالثا ية ركعتين ،وقد استدل بما يأتي:

 -1ما رو عن علي 

اله ِرير( )1باألولى ركعة وبالثا ية ركعتين.
أ ه صلى ص ة الخوف يوم َ

()2

وجه الداللة :واألثر كما ترى نص في المسألة؛ إذ إن علياً 

ال يفعل ذلك إال بتوقيف من النبي .

 -2أن الطائفة األولى قد أدركت مع اإلمام فضيلة اإلحرام والتقدم ،فينبغي أن تزيد الثانية في عدد
()3

الركعات ليجبر نقصهم ويتساويا في الفضيلة.

 -3أن فرض القراءة في المغرب يكون في الركعتين األوليين ،فينبغي أن يكون لكل طائفة نصيب من
القراءة.

()4

( )1ليلة الهرير :هي خاتمة معركة صفين بين علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان 

 ،وكانت ليلة الجمعة سنة

تكسر الرماحُّ ،
وتثلم السيوف ،ونفذ السهام ،والهرير يطل على
38هى ،وقد قتل فيها حوالي سبعون ألف ،وسميت بذلك بسبب ُّ

صوت الكلب دون النباح ،وصوت القوس ،وصوت الرحى عند دورانها .ني ظر :تجارب األمم البن مسكويه ( ،)535/1شذرات
الذهب البن العماد الحنبلي ( ،)211/1تاج العروس للزبيد (.)430-429/14

( )2لم أقف على األثر بنصه في كتب اآلثار ،وقد ذكره الشافعية في كتبهم :،ني ظر :نهاية المطلب للجويني (،)577/2
المهذب للشيراز ( ،)200/1الوسيط للغزالي ( ،)304/2البيان للعمراني ( ،)512/2النجم الوهاج للدمير (،)517/2

وغيرهم وقد ضعفه بعضهم ومنهم الدمير في النجم الوهاج ،وقد روى البيهقي في السنن الكبرى ( )389/3برقم ()6008
قريباً من هذا األثر عن جعَف ِر ب ِن محم يد عن أَِب ِ
يه "أَن علًِّيا  صلى االم اغ ِر ص َ َة اال َخو ِ
ف َلايَل َة اال َه ِر ِ
ير" وليس فيه ما يدل
َْ َْ ْ َُ َْ
َ
ا
َ َ َ
َ
على المسألة.

(ُ )3ينظر :المغني البن قدامة ( ،)305/2الشرح الكبير البن قدامة (.)132/2
(ُ )4ينظر :المبسوط للسرخسي (.)48/2
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المسألة التاسعة :حكم القصر لمن شرع في السفر في آخر وقت الص ة
صورة المسألة
رجل أراد أن يسافر في آخر وقت صالة رباعية ،يجوز الترخص بقصرها ،ولما يصلها بعد ،فهل يجوز له
ويقصرها؟
أن يأخذ بالرخصة
َ
تحرير محل ال زاع
اتف الفقهاء على أن المسافر سف اًر تُقصر الصالة بمثله ،إذا خرج من العمران يجوز له أن يترخص بقصر
الصالة الرباعية )1(،واختلفوا في قصر الصالة الرباعية إذا شرع في السفر في آخر وقتها ،ولما يصّلِها
ي
ركعة على قولين ،وهما:
بعد ،وقد بقي من وقتها مقدار

()3

قول أبي علي ابن خيران يجوز له قصرها)2(،وهو ظاهر مذهب الحنفية،

والمالكية،

()4

()5

والشافعية.

()6

القول الثا ي :ال يجوز قصر الصالة إذا دخل وقتها وهو مقيم ،وهو قول المزني ،وأبي الطيب بن سلمة
من الشافعية )7(،مذهب الحنابلة.)8(.
سب الخ ف:

يعود سبب الخالف في المسألة إلى اختالفهم في اعتبار أداء الصالة وقضائها إذا لم يكن في الوقت متسع
ألدائها كاملة ،فمن رأى أن من أدرك ركعة من الصالة في الوقت يكون مؤدياً لجميعها أجاز القصر ،ومن

رأى أنه ال يكون مؤدياً لجميعها لم يجز القصر.

()9

(ُ )1ينظر :اإلجماع البن المنذر (ص ،)41:مراتب اإلجماع البن حزم (ص ،)25:اإلقناع البن القطان ( ،)166/1بداية
المجتهد (.)176/1
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)377/2بحر المذهب للروياني (.)330/2
(ُ )3ينظر :المحيط البرهاني البن مازه ( ،)40 /2بدائع الصنائع للكاساني (.)95/1

(ُ )4ينظر :الشرح الكبير للدردير ( ،)360/1منح الجليل للشيخ عليش ( .)404/1بلغة السالك للصاو (.)475/1
(ُ )5ينظر :بحر المذهب للروياني ( ،)330/2المهذب للشيراز (.)196/1
( )6هو أبو الطيب مح مد بن المفضل بن سلمة بن عاصم الضبي البغداد

الفقيه الشافعي ،من كبار فقهاء الشافعية في

عصره ،وأحد أصحاب الوجوه في المذهب ،تفقه بأبي العباس بن سريج ،توفي سنة ثمان وثالثمائة هىُ .ينظر :وفيات األعيان
(.)205/4
(ُ )7ينظر :الحاو للماورد ( ،)377/2بحر المذهب للروياني ( ،)330/2المهذب للشيراز (.)196/1
(ُ )8ينظر :الكافي البن قدامة ( ،)307/1شرح منتهى اإلرادات للبهوتي ( ،)294/1منار السبيل البن ضويان (.)135/1
(ُ )9ينظر :بحر المذهب للروياني (.)330/2
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أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على جواز قصر الص ة إذا سافر في آخر وقتها ولم يبق م ه إال
مقدار ركعة ،وقد استدلوا بما يأتي:
 -1الصالة قد تجب في آخر الوقت ألصحاب العذر كوجوبها في أوله ،فوجب أن يستويا في حكم القصر،
()1

كما استويا في الوجوب.

 -2وجوب الصالة يتعل بآخر الوقت ،ألنه في أول الوقت مخير بين األداء والتأخيرَ ،فَل ْو فات أول الوقت
تعالى فال شيء عليه ،فدل على أن الوجوب متعل بآخر الوقت ،فيذا سافر في آخر الوقت
ولقي
()2

وجب عليه صالة السفر.

(ُ )1ينظر :بحر المذهب للروياني ( ،)330/2الحاو للماورد (.)377/2
(ُ )2ينظر :المحيط البرهاني البن مازه (.)40/2
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المسألة العاشرة :حكم ص ة المقيم الصحيح على الميت بالتيمم
صورة المسألة
رجل مقيم تيمم وصلى على الجنازة بالتيمم؛ فهل تصح صالته؟
تحرير محل ال زاع
اتف

الفقهاء على جواز الصالة بالتيمم للذ

فقد الماء أو ال يقدر على استعماله،

()1

واختلفوا في جواز

صالة المقيم الصحيح على الميت بالتيمم على قولين ،وهما:
()2

قول أبي علي ابن خيران ال تصح صالة المقيم بالتيمم على الميت،

()3

وهو قول المالكية،

( )4

والشافعية،

()5

والحنابلة.

()6

القول الثا ي :تجوز الصالة على الميت بالتيمم في المصر إذا خشي فواتها ،وهو قول الحنفية،

ووجه

()7

عند الشافعية.

سب الخ ف:
يعود سبب الخالف في المسألة إلى اختالفهم في جواز صالة الجنازة على القبر؛ فمن أجاز صالة الجنازة

على القبر ،منع التيمم لها ،ومن لم ُي ِج ْزها أجاز التيمم لها خشية فواتها.

()8

(ُ )1ينظر :اإلجماع البن المنذر (ص ،)35:مراتب اإلجماع البن حزم (ص ،)17:اإلقناع البن القطان (.)91/1
(ُ )2ينظر :حاشية العباد على الغرر البهية ( ،)209/1النجم الوهاج للدمير ( ،)473/1حاشيتا قليوبي وعميرة
( ،)111/1حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ( ،)27/3نهاية المحتاج للرملي ( ،)309/1تحفة المحتاج للهيثمي
(.)368/1

(ُ )3ينظر :شرح التلقين للمازر ( ،)290/1التنبيه للتنوخي ( ،)352/1عيون األدلة البن القصار (.)1165/3
(ُ )4ينظر :الحاو للماورد ( ،)281/1المجموع للنوو (.)244/2
( )5اإلقناع للحجاو ( ،)57/1كشاف القناع للبهوتي ( ،)179/1حاشية الروض المربع للنجد (.)313/1

(ُ )6ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)118/1بدائع الصنائع للكاساني ( ،)51/1المحيط البرهاني البن مازه (،)204/2
(ُ )7ينظر :حاشية العباد على الغرر البهية ( ،)209/1حاشية الشب ارملسي على نهاية المحتاج ( ،)27/3نهاية المحتاج
للرملي (.)309/1

(ُ )8ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)119/1بدائع الصنائع للكاساني (.)51/1
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أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على عدم جواز ص ة الج ازة للمقيم بالتيمم ،وقد استدلوا بما يأتي:
 -1أن الصالة على الجنازة عبارة عن صالة شرعية ،والصالة الشرعية يلزمها الطهارة لقوله « ال تقبل
()1

ص ة بغير طهور »

فيذا ثبت وجوب الطهارة لها لزمه استعمال الماء لها لقوله تعالى{ :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}

()2

فقد أوجبت اآلية استعمال الماء على كل من يريد القيام إلى

ِ
تستثن سوى المريض والمسافر الذ
الصالة ،ولم
الجنازة ليس مريضاً وال مساف اًر ليجوز له التيمم.

()3

الحاضر الذ
لم يجد الماء ،و
ُ

يريد الصالة على

 -2القياس على العار الذ في بيته ثوب ،فكما ال تجوز له الصالة على الجنازة عرياناً مع وجود الثوب
عنده ،ال تجوز له الصالة عليها بالتيمم عند وجود الماء.

()4

 -3القياس على إزالة النجاسة ،كما أنه ال تجوز له الصالة على الجنازة بوجود نجاسة على ثوبه أو جسمه،
إال بيزالتها ،ال تجوز له الصالة عليها إال بالوضوء.

()5

 -4القياس على صالة الجمعة ،فكما ال يجوز التيمم خوفاً من فوات صالة الجمعة وهي أوكد ،ال يجوز
التيمم لما دونها كالجنازة.

()6

 -5أن صالة الجنازة ال تفوت بانتهاء الصالة عليها ،بل تجوز صالتها على القبر لمدة ثالثة أيام
()()7

إجماعاً.

 -6أنه في حالة ال تبيح له أداء الفرائض بالتيمم ،فال يجوز له أداء غير الفرائض بالتيمم.

( )1رواه مسلم ( ،)204/1كتاب الطهارة ،باب وجوب الطهارة للصالة ،برقم ( )224عن عبد
( )2من اآلية ( )6من سورة المائدة.

()8

بن عمر

.

(ُ )3ينظر :الحاو للماورد (.)281/1
(ُ )4ينظر :المجموع للنوو (.)244/2

(ُ )5ينظر :المجموع للنوو ()244/2
(ُ )6ينظر :الحاو للماورد (.)281/1

(ُ )7ينظر :المجموع للنوو ()244/2
( )يبدو أن النوو قد نقل اإلجماع على جواز صالة الجنازة على القبر داخل المذهب الشافعي؛ إذ إنه قد اختلف في حكم
صالة الجنازة على القبر .ني ظر :بداية المجتهد البن رشد (.)252/1

(ُ )8ينظر :الحاو للماورد (،)281/1
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املبحث الثالث

مسائل يف الزكاة والصيام
وفيه:
تمهيد :تعريف الزكاة ومشروعيتها.
وست مسائل ،وهي كاآلتي:
المسألة األولى :الواج من الصدقة في اإلبل المريضة؟
المسألة الثا ية :حكم أخذ الساعي ال صي غير األحظ للفقراء.
المسألة الثالثة :حكم إخراج الذكور من اإلبل في الزكاة.
المسألة الرابعة :حكم الزكاة في مال الغ يمة إذا حال عليها الحول ولما
توزع.
المسألة الخامسة :حكم زكاة المال المغصو والمجحود إذا رد إلى
صاحبه.
المسألة السادسة :حكم إيجا الكفارة في إبطال الصيام بإتيان البهيمة

الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

تمهيد :تعريف الزكاة ومشروعيتها
أوالً -تعريف الزكاة
يحسن بالباحث قبل أن يخوض غمار مسائل الزكاة أن يبين مفهومها ،ومشروعيتها ،وهذا بيانها:
الزكاة لغة:
تطل الزكاة في اللغة على عدة ي
معان ،ومنها:
 -1النماء والزيادة فيقال زكى الزرع إذا نما وزاد.
 -2الصالح فيقال رجل زكي أ صالح وتقي.

 -3التطهير ومنه قوله تعالى {ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ}

()1

وقد جاء في

تفسيرها أن اليهود كانوا يزكون أنفسهم ِّ
فيبرئونها من الذنوب ويطهرونها.
()4
وصة بشرائط".
الزكاة شرعاً :عبارة عن ْ
ص َ
صوص يصرف ألصناف َم ْخ ُ
المال َم ْخ ُ
"اسم لقدر من َ
()3()2

ثا يا -مشروعية الزكاة:
ثبتت مشروعية الزكاة بالقرآن الكريم ،والسنة النبوية ،واإلجماع ،وهذا بيانها:
أوالً :القرآن الكريم
نصت العديد من آيات القرآن الكريم على مشروعية الزكاة  ،ومنها ما يأتي:
 -1قال تعالى{ :وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}

()5

وجه الداللة :اآلية نص في إيجاب الزكاة إذ األمر يفيد الوجوب.

()6

( )1من اآلية ( )49من سورة النساء.
(ُ )2ينظر :تفسير الطبر ( ،)452/8تفسير القرطبي (.)246/5
(ُ )3ينظر :العين للفراهيد ( ،)394/5الزاهر البن األنبار ( ،)176/2تهذيب اللغة لألزهر ( ،)175/10مقاييس اللغة

البن فارس ( ،)17/3لسان العرب (.)358/14
( )4الحاو للماورد

( ،)71/3المجموع للنوو ( ،)325/5كفاية األخيار للحصني (ص )168 :مغني المحتاج للشربيني

( ،)62/2حاشيتا قليوبي وعميرة ( ،)3/2السراج الوهاج للغمراو (ص ،)116:فتح القريب المجيب البن قاسم (ص.)119 :
( )5من اآلية ( )43من سورة البقرة.
(ُ )6ينظر :أصول السرخسي ( ،)14/1اإلحكام لآلمد ( ،)148/2المنخول للغزالي (ص.)211:
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ثا ياً :الس ة ال بوية
وردت مشروعية الزكاة في أحاديث نبوية كثيرة ،ومنها ما يأتي:
ِ
ِ ِ
ِ
ال « :نبِ ي اِ
هللاَ ،وأَن
اإل اس َ نم َعَلى َخ ام ٍ َ ،ش َه َادة أ ا
َن َال إَل َه إال ن
َ -1ع ِن ْاب ِن ُع َم َر َ ،ع ِن النب ِّي َ ،ق َ
َ
()1
ِ
ِ
محمًدا عبنده ورسونله ،واِ َقامِ الص َ ِة ،وِا َ ِ
ان»
يتاء الزَكاةَ ،و َح ِّج االَبايتَ ،و َص اومِ َرَم َض َ
نَ
َ
َا ن َ َ ن ن َ
وجه الداللة :الحديث نص في وجوب الزكاة ،إذ جعلها النبي



أحد أسس اإلسالم الخمسة.

()2

ثالثاً -اإلجماع
أجمعت األمة على مشروعية الزكاة ،وأنها ركن من أركان اإلسالم ،وال يخلو مصنف فقهي من الحديث
()3

عن مشروعيتها.

( )1سب تخريجه (ص.)28:
(ُ )2ينظر :فتح البار البن رجب ( ،)22/1إرشاد السار للقسطالني ( ،)90/1شرح األربعين النووية البن دقي
(ص.)35:

العيد

(ُ )3ينظر :اإلجماع البن المنذر (ص )45:وما بعدها ،مراتب اإلجماع البن حزم (ص )34:وما بعدها ،اإلقناع البن القطان
(.)193/1
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المسألة األولى :القدر الواج من الصدقة في اإلبل المريضة؟
صورة المسألة
رجل ملك نصاباً من اإلبل المريضة ،وحال عليه الحول ،فما الواجب عليه في هذه اإلبل ،سواء كان

الواجب فيها من جنسها ،أم من غير جنسها؟
تحرير محل ال زاع
اتف

الفقهاء على وجوب الزكاة في اإلبل دون النظر إلى صفتها مريضة أم ال،

()1

واختلفوا في المقدار

الواجب في اإلبل المريضة على قولين ،وهما:
قول أبي علي ابن خيران :تجب الزكاة في جنسها إن كان الواجب من جنسها ،وان كان الواجب من غير
()2

جنسها فينه يجب بالقسط،

()3

وهو قول الحنفية،

()4

وقول عند المالكية،

()5

والمشهور عند الحنابلة،

غير

()6

أن أبا علي ابن خيران والحنابلة زادوا أنه إذا كان وجب فيها نصيبان أنه يؤخذ خير النصيبين.

القول الثا ي :ال يجوز أن يخرج معيبة وال مريضة ،بل يكلف بشراء الصحيحة الواجبة في الصدقة ،وهو
()7

المذهب عند المالكية،

()8

وظاهر مذهب الشافعية،

()9

وقول عند الحنابلة.

(ُ )1ينظر :اإلجماع البن المنذر (ص ،)45:اإلقناع البن القطان (.)202/1
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)98/3المهذب للشيراز ( ،)270/1حلية العلماء للقفال ( ،)35/3البيان للعمراني
( ،)193/3روضة الطالبين للنوو ( ،)156/2شرح مشكل الوسيط البن الصالح ( ،)40/3بحر المذهب للروياني (،)24/3
كفاية النبيه البن الرفعة (.)318/5
(ُ )3ينظر :المبسوط للسرخسي (.)158/2
(ُ )4ينظر :عقد الجواهر الثمينة البن شاس (.)201/1

(ُ )5ينظر :المبدع البن مفلح ( ،)318/2اإلنصاف للمرداو ( ،)59/3اإلقناع للحجاو ( ،)252/1شرح منتهى اإلرادات
للبهوتي ( ،)406/1مطالب أولي النهى للرحيباني (.)41/2
(ُ )6ينظر :الكافي البن قدامة ( ،)386/1المبدع البن مفلح (.)311/2
(ُ )7ينظر :شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب ( ،)5/2عقد الجواهر الثمينة البن شاس ( ،)201/1المعونة للقاضي عبد
الوهاب (ص.)396:

(ُ )8ينظر :كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)274/5روضة الطالبين للنوو ( ،)156/2العزيز للرافعي (.)478/2
(ُ )9ينظر :الهداية للكلوذاني (ص ،)127 :المبدع البن مفلح (.)311/2
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سب الخ ف:
يعود سبب الخالف في المسألة إلى اختالفهم في فهم النصوص الواردة في المسألة ،فمن اعتمد النصوص
التي ترجح مصلحة الفقراء أوجب إخراجها سليمة ،ومن اعتمد النصوص التي ترجح م ارعاة جانب المزكي
أجاز إخراجها من النصاب المريض ،أو على شاكلته.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على يخرج الواج

من ج سها ،واخراج ال صي

بالقسط إن كان

الواج من غير ج سها ،وقد استدلوا بما يأتي:
َه ِل
 -1عن ابن عباس  أن النبي  لما بعث معاذ بن جبل  إلى اليمن قالِ« :إ َك َت اق َد نم َعَلى َق او ٍم أ ا
ِك َتا ٍ َ ،فالي نكن أَول ما َت ادعوهم ِإَلي ِه ِعباد نة ِ
هللا َعز َو َجلَ ،فِإ َذا َعَرنفوا هللاَ ،فأ ا ِ
ض َعَلاي ِه ام
هللا َفَر َ
ن نا ا َ َ
َ ا
َخبارنه ام أَن َ
َ
َ َ
ات ِفي َي او ِم ِهم َوَلايَل ِت ِهمَ ،فِإ َذا َف َعنلواَ ،فأ ا ِ
ض َعَلاي ِه ام َزَكا ًة نت اؤ َخ نذ ِم ان أَ اغِ َي ِائ ِه ام
َخ ام َ َصَل َو ٍ
هللا َق اد َفَر َ
ا
ا
َخبارنه ام أَن َ
()1
ِ
ِ
ط ن ِ
َم َوالِ ِه ام»
َف نتَرُّد َعَلى نفَقَرِائ ِه امَ ،فِإ َذا أَ َ
اعوا ب َهاَ ،ف نخ اذ ما نه ام َوَت َوق َكَرائ َم أ ا
وجه الداللة :أن النبي  قد أمر معاذاً أن يتوقى كرائم أموالهم ،وفي أخذ الصحيحة من المراض أخذ

الكرائم.

()2

ط اع َم
بن معاوية الغاضر  أن رسول
 -2عن عبد
اق َ
 قالَ « :ث َ ٌث َم ان َف َعَل نهن َفَق اد َذ َ
ِ
اإليم ِ
ام،
طى َزَكا َة َمالِ ِه َ
َع َ
طِّيَب ًة ِب َها َ اف نس نه ِفي نك ِّل َع ٍ
ّ َعز َو َجل َو اح َد نه ِبأَ نه َال ِإَل َه ِإال نه َوَ ،وأ ا
انَ :م ان َعَب َد َ
ا َ
ِ
يض َة وَل ِك ان ِم ان أَوس ِط أ ِ
ِ
ّ َعز َو َجل َل ام َي اسأَال نك ام َخايَرَها َوَل ام
َوَل ام ني اعط اال َه ِرَم َة َوَال الد ِرَ َة َوَال اال َم ِر َ َ
َم َوال نك ام؛ َفإن َ
اَ ا
امارنك ام َبش ِرَها»
َيأ ن
وجه الداللة :أن النبي
()3



أمر بيخراج الزكاة من وسط المال ،وليس من خياره وال من ش ارره ،ومن أوجب

إخراج الصحيحة عن المراض فقد خالف الحديث.

()4

( )1متف عليه :رواه البخار ( ،)119/2كتاب الزكاة ،باب ال تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ،برقم ( ،)1458ومسلم
( ،)51/1كتاب اإليمان ،باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإليمان ،برقم (.)19
(ُ )2ينظر :البيان للعمراني ( ،)193/3شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب (.)5/2
( )3رواه أبو داود في سننه ( ،)103/2كتاب الزكاة ،باب في زكاة السائمة ،برقم ( ،)1582والبيهقي في السنن الكبرى
( ،)161/4كتاب الزكاة ،باب ال يأخذ الساعي فيما يأخذ مريضاً وال معيباً ،برقم ( ،)7275وابن أبي عاصم في اآلحاد
والمثاني ( ،)300/2برقم ( ،)1062والطبراني في المعجم الصغير ( ،)334/1برقم ( ،)555وأورده األلباني في السلسلة
الصحيحة ( )37/3برقم (.)1046

(ُ )4ينظر :عون المعبود للعظيم آباد ( ،)325/4البيان للعمراني (.)193/3
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 -3القياس على زكاة الحبوب والثمار ،فكما تجب الزكاة في جنس الحبوب والثمار الرديئة ،تجب في جنس
()1

األنعام المريضة.

()2

 -4أن مبنى الزكاة على المواساة ،وفي تكليفه بيخراج الصحيحة عن المراض إخالل بالمواساة.

 -5أن في تكليفه بيخراج السليمة عن المراض تشديداً ومشقة ،وربما أدى ذلك إلى استيعاب أكثر مال
المزكي.

()3

(ُ )1ينظر :المغني البن قدامة ( ،)449/2شرح الرسالة للقاضي عبدالوهاب (.)6/2
(ُ )2ينظر :المغني البن قدامة (.)449/2
(ُ )3ينظر :شرح الرسالة للقاضي عبدالوهاب (.)6/2
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المسألة الثا ية :حكم أخذ الساعي ال صي غير األحظ للفقراء
صورة المسألة
إذا ملك المكلف نصاباً يجب فيه الفرض بحسابين ،كأن يملك مائتين من اإلبل ،فتجب فيها خمس بنات
لبون ،أو أربع حقاق )1(،ووجدا في النصاب ،وأخذ الساعي النصيب غير األحظ ،فهل يجزئ عن الزكاة؟
تحرير محل ال زاع:
اتف الفقهاء على أن من ملك نصاباً من اإلبل وجبت فيه سن معينة أن الساعي ال يأخذ غيرها إن كانت
()2

موجودة عنده،

واختلفوا في أخذ الساعي النصيب غير األحظ للفقراء والمساكين إذا وجب عليه أحد

فرضين ،ووجد الفرضان عنده على ثالثة أقوال ،وهي:

قول أبي علي ابن خيران :إن كان الواجب باقياً في يد الساعي لم يقع عن الزكاة ،وان لم يب في يده وقع

عنها ،وصححه البغو ( )3من الشافعية.
القول الثا ي :أنه مخير بين أخذ أ
()6

والمالكية

()7

وقول عند الشافعية،

()4

الفرضين شاء دون النظر إلى األحظ ،وهو قول الحنفية،

()5

()8

ومذهب الحنابلة،

ويظهر من مذهب المالكية استحباب األحظ،

واستثنى الحنابلة مال اليتيم والمجنون فقالوا ليس له أن يأخذ إال أدنى الفرضين.

( )9

()10

القول الثالث :أنه إن كان المأخوذ بتقصير من المالك أو الساعي لم يقع عن الزكاة ،وان لم يكن بتقصير
من أحدهما وقع عنها ،وهو األصح عند الشافعية.

()11

( )1ب ت اللبون من اإلبل هي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة ،والحقاق :جمع حقة وهي من اإلبل ما لها ثالث سنوات
ودخلت في الرابعة .،ني ظر :غريب الحديث البن سالم (.)71/3

(ُ )2ينظر :مراتب اإلجماع البن حزم (ص ،)37:اإلقناع البن القطان (.)196/1
( )3هو الحسين بن مسعود الفراء الشيخ أبو محمد البغو  ،الملقب بمحيي السنة ،من تالمذة القاضي حسين ،كان عالماً
بالتفسير ،والحديث ،والفقه ،توفي سنة ست عشرة وخمسمائة هىُ .ينظر :طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (.)75/7
(ُ )4ينظر :المجموع للنوو ( ،)412/5روضة الطالبين للنوو ( ،)158/2العزيز للرافعي (.)483/2
(ُ )5ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)151/2بدائع الصنائع للكاساني (.)27/2

(ُ )6ينظر :الذخيرة للقرافي ( ،)117/3التاج واإلكليل للمواق ( ،)88/3التفريع البن الجالب (.)148/1
(ُ )7ينظر :المجموع للنوو (.)412/5
(ُ )8ينظر :الكافي البن قدامة ( ،)388/1المبدع البن مفلح ( ،)314/2اإلنصاف للمرداو ()53/3
(ُ )9ينظر :شرح مختصر خليل للخرشي ( ،)152/2أسهل المدارك للكشناو (.)388/1
(ُ )10ينظر :المغني البن قدامة ( ،)437/2شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)388/2
(ُ )11ينظر :المجموع للنوو ()412/5
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سب الخ ف
يرجع سبب الخالف في المسألة إلى االختالف في فهم النصوص الواردة في المسألة؛ فمن أعمل النصوص
على ظاهرها ،خير الساعي بين أخذ أ

الفرضين شاء ،ومن رأى أن التخيير في النص لمصلحة الفقراء

أوجب إخراج الفرض األحظ للفقراء.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على أ ه إن كان في يد الساعي لم يقع عن الزكاة ،وان لم يبق في
يده وقع ع ها ،وقد استدل له بما يأتي:
 -1قال تعالى{ :وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}

()1

وجه الداللة :أن

تعالى قد نهى عن إعطاء الخبيث في الصدقة ،وفي إعطاء غير األحظ للفقراء مع

وجود األحظ لهم تيمم الخبيث.
 -2أن سبب الفرضين موجود فكانت الخيرة لمستحقه أو نائبه ،فين أخذه المستح فقد سقط الواجب عن
المزكي ،وان أخذه النائب ولم يسلمه لمستحقه وجب عليه أن يرده ويأخذ األحظ ،إذ ال مشقة عليه في

ذلك.

()2

 -3دفع المشقة عن الساعي في حالة عدم بقائها في يده ،فلو ألزمنا الساعي بيعادة ما أخذه ووزعه على
مستحقيه لوقع في الحرج والمشقة ،فكان رفعاً للحرج عنه أن يجزئ المأخوذ عن الزكاة.

( )1من اآلية ( )267من سورة البقرة.
(ُ )2ينظر :المغني البن قدامة (.)437/2
(ُ )3ينظر :تحفة المحتاج للهيثمي (.)219/3
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()3

الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

المسألة الثالثة :حكم إخراج الذكور من اإلبل في الزكاة
صورة المسألة
رجل ملك نصاباً ذكو اًر من اإلبل ،وأراد أن يخرج زكاتها الواجبة ،فهل يجوز إخراج الزكاة ذكو اًر؟
تحرير محل ال زاع
اتف الفقهاء على جواز إخراج الزكاة الواجبة في اإلبل من اإلناث ،وأنه يجوز إخراج ابن اللبون بدالً من
()1

بنت المخاض في نصاب خمس وعشرين من اإلبل،
النصاب ذكو اًر على قولين ،وهما:

قول أبي علي ابن خيران يجوز إخراج الذكور،
الشافعية،

()4

ومذهب الحنابلة.

()2

واختلفوا في إخراج المالك ذكو اًر من اإلبل إذا كان
()3

وهو نص الشافعي في األم،

واألظهر عند

()5
()6

القول الثا ي :ال يجوز إخراج الذكور إال بطري القيمة ،وهو قول الحنفية.
()7

القول الثالث :ال يجوز إخراج الذكور مطلقاً ،وهو قول المالكية،

ووجه عند الشافعية،

()8

()9

والحنابلة.

سب الخ ف
يرجع سبب الخالف في المسألة إلى اختالفهم في فهم النصوص الواردة في المسألة ،فمن رأى أن
الواجب هو المنصوص ،لم يعدل به إلى غيره ،ومن راعى حال المزكي أجاز إخراج الذكور.

(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان ( ،)204-203/1موسوعة اإلجماع ألبي جيب (ص.)521-520:
(ُ )2ينظر :المهذب للشيراز ( ،)276/1حلية العلماء للقفال ( ،)47/3البيان للعمراني (( )200-198/3العزيز للرافعي
( ،)494/2بحر المذهب للروياني ( ،)37/3كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)309/5المجموع للنوو (.)422/5

(ُ )3ينظر :األم للشافعي (.)12/2

(ُ )4ينظر :العزيز للرافعي ( ،)494/2كفاية النبيه البن الرفعة (.)309،310/5
(ُ )5ينظر :الكافي البن قدامة ( ،)390/1المغني البن قدامة ( ،)444/2اإلنصاف للمرداو (،)59/3كشاف القناع للبهوتي
(.)192/2

(ُ )6ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)188/2تحفة الفهاء للسمرقند ( ،)287/1الجوهرة النيرة للزبيد (.)118/1
(ُ )7ينظر :عقد الجواهر الثمينة البن شاس ( ،)201/1الذخيرة للقرافي (.)116/3
(ُ )8ينظر :حلية العلماء للقفال ( ،)47/3العزيز للرافعي ( ،)494/2البيان للعمراني (.)199/3
(ُ )9ينظر :الهداية للكلوذاني (ص ،)127:اإلنصاف للمرداو ( .)59/3المغني البن قدامة (.)448/2
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الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على جواز إخراج الزكاة في اإلبل ذكو اًر ،وقد استدلوا بما يأتي:
 -1القياس على جواز إخراج اإلبل المريضة من المراض ،فكما جاز إخراج المريضة من المراض ،جاز
()1

إخراج الذكر من الذكور بجامع أنهما ماالن وجبت فيهما الزكاة فوجب إخراجها من جنسهما.

()2

 -2في األمر بشراء األنثى الواجبة في الزكاة مشقة ،والشرع قد رفع المشقة والحرج عن المكلفين.
()3

 -3الزكاة مواساة ،فال يكلف المواساة من غير ماله.

 -4تكليف المزكي إخراج اإلناث وهو ال يملكها قد يؤد إلى اإلضرار به ،وقد رفع الشارع الحكيم الضرر
()4

عن المكلفين.

(ُ )1ينظر :العزبز للرافعي (.)494/2
(ُ )2ينظر :العزبز للرافعي (.)494/2

(ُ )3ينظر :المغني البن قدامة ( ،)444 /2كشاف القناع (.)192/2
(ُ )4ينظر :البيان للعمراني ()199/3
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الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

المسألة الرابعة :حكم الزكاة في مال الغ يمة إذا حال عليها الحول ولما توزع
صورة المسألة

إذا غنم المسلمون ماالً زكوياً ،ولم توزع هذه الغنيمة حتى حال عليها الحول ،فهل تجب فيها الزكاة؟
تحرير محل ال زاع

( )1

اتف الفقهاء على وجوب الزكاة في المال الزكو إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ،وكان في يد مالكه،
واختلفوا في زكاة الغنيمة إذا حال عليها الحول ،ولما توزع بعد على ثالثة أقوال ،وهي:

قول أبي علي ابن خيران :إن لم يختاروا التملك حين حيازة الغنيمة حتى مضى الحول فال زكاة فيها ،وهو
()2

قول أبي العباس بن سريج من الشافعية ،وهو المذهب عندهم.

()3

القول الثا ي :ال تجب الزكاة في الغنيمة قبل قسمتها ،وهو قول المالكية،

وظاهر مذهب الحنابلة واستثنوا

()4

من ذلك ما إذا كانت الغنيمة جنساً واحداً وبلغت نصاباً فأوجبوا فيها الزكاة.
القول الثالث :ال تجب فيها الزكاة إال أن يتملكوها ،وتكون من جنس واحد تجب فيه الزكاة ،شريطة أن
يكون الخمس معزوالً عنها ،وهو قول عند الشافعية.

()5

سب الخ ف

يرجع سبب الخالف في المسألة إلى االختالف في كمال ملك الغانمين للغنيمة قبل توزيعها ،فمن يرى

أن ملكهم لها كامل يوجب الزكاة ،ومن يرى أن ملكهم ناقص لم يوجبها.

()6

أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على وجو الزكاة في الغ يمة إن لم يختر الغا مون تملكها ،وقد

استدل بما يأتي:

أن الغنيمة في هذه الحالة غير مملوكة للغانمين حقيقة ،أو مملوكة لهم ملكاً في غاية الضعف ،فهذا الملك

يسقط بمجرد إعراضهم عنها ،وانما ملكوا أن يتملكوها؛ فين اختاروا أن يتملكوها وجبت فيها الزكاة ،وان لم

يختاروا تملكها فال تجب.

()7

(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان (.)201/1
(ُ )2ينظر :كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)200/5روضة الطالبين للنوو ( ،)200/2العزيز للرافعي (.)554/2

(ُ )3ينظر :الذخيرة للقرافي ( ،)42 /3شرح مختصر خليل للخرشي (،)148 /2عقد الجواهر الثمينة البن شاس (.)212 /1
(ُ )4ينظر :المغني البن قدامة ( ،)72 /3الفروع البن مفلح ( ،)464 /3المحرر البن تيمية (.)220/1
(ُ )5ينظر :الحاو للماورد ( ،)322/3البيان للعمراني ( ،)277،278/3روضة الطالبين للنوو (.)200/2
(ُ )6ينظر :شرح مختصر خليل للخرشي (.)148/2
(ُ )7ينظر :كفاية النبيه البن الرفعة( ،)200/5العزيز للرافعي (.)554/2
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الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

المسألة الخامسة :حكم زكاة المال المغصو والمجحود إذا رد إلى صاحبه
صورة المسألة
إذا ملك المكلف نصاباً ،وأودعه عند شخص وجحده ،أو غصب ولم يقدر على انتزاعه ،ثم قدر عليه

بعد حوالن حول أو أكثر ،فهل تجب عليه زكاته؟
تحرير محل ال زاع
اتف
مالكه،

()1

الفقهاء على وجوب الزكاة في المال الزكو إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وكان في يد

واختلفوا في وجوب الزكاة في المال إذا كان النصاب مغصوباً ،أو مجحوداً ،ثم عاد إلى صاحبه

على أربعة أقوال ،وهي:

قول أبي علي ابن خيران يزكيه عن األحوال السابقة إذا عاد إليه بنمائه ،وال تجب عليه زكاته إذا عاد بغير
()2

نماء.

()3

القول الثا ي :أنه ال زكاة عليه فيما مضى من السنين ،وهو قول الحنفية،
()5

والشافعي في القديم،

()4

وقول عند المالكية،

()6

ورواية عن أحمد.

القول الثالث :أنه يزكيه عن عام واحد ،وهو المذهب عند المالكية.

()7

(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان (.)201/1
(ُ )2ينظر :العزيز للرافعي ( ،)540/2كفاية النبيه البن الرفعة (.)219-218/5
(ُ )3ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)171/2تحفة الفقهاء للسمرقند
(.)1191/3

( ،)296/1البناية للعيني ( ،)306/3التجريد للقدور

(ُ )4ينظر :روضة المستبين البن بزيزة (.)444 /1
(ُ )5ينظر :الحاو للماورد ( ،)130/3المهذب للشيراز ( ،)263/1حلية العلماء للقفال (.)13/3

(ُ )6ينظر :المغني البن قدامة ( ،)73/3الشرح الكبير البن قدامة ( ،)443/2شرح الزركشي على مختصر الخرقي
(.)520/2
(ُ )7ينظر :الكافي البن عبد البر ( ،)293/1روضة المستبين البن بزيزة ( ،)444 /1الجامع لمسائل المدونة للصقلي
( ،)300/4التنبيه للتنوخي (.)822/2
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الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات
()1

القول الرابع :أنه تجب عليه زكاة ما مضى ،وهو المذهب عند الشافعية،
()3

آخر عند المالكية،

والصحيح عند الحنابلة.

وقول زفر من الحنفية،

()2

وقول

()4

سب الخ ف:
يعود الخالف في المسألة إلى اختالفهم في كمال ملك المال المغصوب ونقصانه؛ فمن يرى أن الملك
()5

تام يوجب الزكاة ،ومن يراه ناقصاً ال يوجبها.

أدلة أبي علي ابن خيران على وجو زكاة المال المغصو إذا عاد ب مائه ،وعدم وجو الزكاة فيه إذا
عاد ب

ماء.

لم يقف الباحث ألبي علي ابن خيران على دليل غير أنه يمكن ان يستدل له بما يأتي:
 -1في إيجاب الزكاة مع فوات النماء في ماله ،تكليف فيه مشقة شديدة؛ إذ قد تستهلك الزكاة جزءاً كبي اًر
من المال.

 -2عدم وجود تقصير من المالك في أداء الزكاة في األعوام السابقة ،بل كان األمر خارجاً عن إرادته.

(ُ )1ينظر :الحاو للماورد
للقفال (.)14/3

( ،)130/3المهذب للشيراز ( ،)263/1نهاية المطلب للجويني ( ،)142/3حلية العلماء

(ُ )2ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)171/2تحفة الفقهاء للسمرقند ( ،)296/1البناية للعيني (.)306/3
(ُ )3ينظر :الكافي البن عبد البر ( ،)293/1روضة المستبين البن بزيزة ()444 /1
(ُ )4ينظر :شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ،)520/2اإلنصاف للمرداو (.)21/3
(ُ )5ينظر :شرح مختصر خليل للخرشي (.)148/2
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الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

المسألة السادسة :حكم إيجا الكفارة في إبطال الصيام بإتيان البهيمة
صورة المسألة
رجل أبطل صومه بيتيان بهيمة – والعياذ باهلل -فهل تجب عليه الكفارة بهذا الفعل المشين؟
تحرير محل ال زاع
اتف ى الفقهىىاء علىىى أن مىىن أبطىىل صىىيامه فىىي نهىىار رمضىىان عالم ىاً بىىالنهي بالجمىىاع ،فأنىىه عى ي
ىاص ،وعليىىه

القضاء والكفارة،

()1

واختلفوا فيما إذا أبطل صيامه بيتيان البهيمة على ثالثة أقوال ،وهي:

قــول أبــي عل ـي ابــن خي ـران :تعلي ى وجىىوب الكفىىارة علىىى وجىىوب الحىىد ،فىىيذا أوجبنىىا عليىىه الحىىد وجبىىت عليىىه
الكفارة ،واذا لم يجب عليه الحد لم تجب عليه الكفارة،
القول الثا ي :ال كفارة عليه ،وهو قول الحنفية.

()()2

وهو قول عند الحنابلة.

()3

()4

القول الثالث :تجب عليه الكفارة ،وهو قول المالكية،

()5

الشافعية،

()6

وقول عند الحنابلة.

()7

سب الخ ف
يرجع الخالف في المسألة إلى اختالفهم في إيجاب الحد بجريمة إتيىان البهىائم؛ فمىن يىرى وجىوب الحىد يقىول
بوجوب الكفارة ،ومن يرى عدم وجوب الحد يقول بعدم وجوب الكفارة.

(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان (.)235/1
(ُ )2ينظر :المجموع للنوو (.)341/6

( ) اختلف الشافعية في عقوبة من أتى بهيمة على ثالثة أقوال ،األول :أنه يقتل ،والثاني أنه يقام عليه حد الزنا ،والثالث أنه
ال حد عليه وانما يعزر .ني ظر :تكملة المجموع للمطيعي (.)29/20

(ُ )3ينظر :الهداية للكلوذاني (ص ،)159:الفروع البن مفلح ( ،)44/5اإلنصاف للمرداو ( ،)316/3شرح الزركشي على
مختصر الخرقي (.)591/2
(ُ )4ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)79/3بدائع الصنائع للكاساني ( ،)94/2التجريد للقدور (،)1487/3
(ُ )5ينظر :الكافي البن عبد البر ( ،)342/1مواهب الجليل للحطاب ( ،)433/2الخالصة الفقهية للقرو (ص.)197:
(ُ )6ينظر :األم للشافعي ( ،)110-109/2الحاو
لألنصار ( ،)227/2نهاية المحتاج للرملي (.)199/3

للماورد

( ،)436/3المجموع للنوو

( ،)341/6الغرر البهية

(ُ )7ينظر :المغني البن قدامة ( ،)136/3دليل الطالب للكرمي (ص ،)95:المحرر البن تيمية ( ،)229/1بداية العابد
للبعلي (ص.)65:
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الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على أن الكفارة تجـ إذا وجـ الحـد ،وتسـقط إذا لـم يجـ  ،واسىتدلوا
بما يأتي:
أن إيجاب الحد فىي إتيىان البهيمىة ،يقتضىي كونهىا مثىل الزنىى ،والزنىى مىن جىنس الجمىاع فىيذا وقىع فىي نهىار

رمضان أوجب الكفارة ،وعدم إيجاب الحد يقتضى عدم كونها مثل الجماع فال تجب به الكفارة ،و

63

أعلم.

املبحث الرابع
مسائل يف احلج.
وفيه:

تمهيد :تعريف الحج ومشروعيته.
وأربع مسائل ،وهي:

المسألة األولى :متى يؤدى الحج والعمرة في حج التمتع.
المسألة الثا ية :مقدار الشوط في السعي بين الصفا والمروة.
المسألة الثالثة :حكم ا عقاد حج من وى ولم يل ِّ .
المسألة الرابعة :حكم استئجار األعمى ومن ال يستمسك على

الدابة من ي و ع ه.

الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

تمهيد :تعريف الحج ومشروعيته
أوالً -تعريف الحج

الحج لغة :يطل الحج بكسر الحاء وفتحها في اللغة على القصد ،ويقال حج فالن إلى فالن إذا قصده،
وقد تعورف على استعمال هذه اللفظة في قصد البيت الحرام في مكة ألداء النسك.

()1
()2

الحج اصط حاً :عبارة عن "زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص".
ثا ياً -مشروعية الحج:

وردت مشروعية الحج في القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،واجماع العلماء ،وبيانها على النحو اآلتي:

أوالً -القرآن الكريم
 -1قوله تعالى

{ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِنيَ }

()3

وجه الداللة :اآلية تدل على وجوب الحج من وجهين ،وهما:
 أن لفظة {عَلَى} تدل على اإليجاب.
 قيل في تأويل قوله تعالى{ :وَمَنْ كَفَرَ} بأنه من كفر بوجوب الحج.
ثا ياً -الس ة ال بوية:

ول َّللاِ  « نبِ ي
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
َ -1ع ِن ْاب ِن ُع َم َرَ  ،ق َ
َ
اء الزك ِ
وأَن محمدا رسول ِ
اةَ ،وال َح ِّج،
َّ ،واِ َقامِ الص َ ِةَ ،واِ َ
يت ِ َ
َ نَ ً َن ن

اإل اس َم َعَلى َخم ٍ َ :ش َه َاد ِة أ ا ِ ِ
ِ
ّ
َن الَ إَل َه إال ن
ا
ن
()5
ان»
َو َص اومِ َرَم َض َ

وجه الداللة :الحديث نص في وجوب الحج ،إذ جعله النبي
ثالثاً -اإلجماع:

()4



أحد أسس اإلسالم الخمسة.

()6

()7

اتف الفقهاء على مشروعية الحج  ،وقد نقل اإلجماع غير واحد من أهل العلم.

)ُ )1ينظر :لسان العرب البن منظور ( ، )226/2القاموس المحيط للفيروزآباد (.)183/1
)ُ )2ينظر :تبيين الحقائ للزيلعي ( ،)2/2اللباب للميداني ( ،)178/1النهر الفائ البن نجيم ( ،)51/2درر الحكام لمال

خسرو ( ،)216/1ملتقى األبحر للحلبي (ص.)382:
( )3من اآلية ( )97من سورة آل عمران.
(ُ )4ينظر :بدائع الصنائع للكاساني (.)118/2
) )5تقدم تخريجه (ص.)28:

(ُ )6ينظر :فتح البار البن رجب ( ،)22/1إرشاد السار للقسطالني (.)90/1
)ُ )7ينظر :مراتب اإلجماع البن حزم (ص ،)41:اإلقناع البن القطان ( ،)246/1اإلجماع البن المنذر (ص.)51:
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المسألة األولى :وقت أداء الحج والعمرة في حج التمتع؟

()1

صورة المسألة
()2

حاج آفاقي

أحرم بالعمرة وأراد ان يتمتع بها إلى الحج ،فمتى يؤديهما؟

تحرير محل ال زاع
()3

اتف الفقهاء على أن من اعتمر في أشهر الحج ثم حج في عامه فأنه متمتع،

واختلفوا في وقت أداء

الحج والعمرة في حج التمتع على قولين ،وهما:
قول أبي علي ابن خيران :يشترط أن يؤد الحج والعمرة في نفس الشهر،

()4

وهو نص الشافعي في رواية

()6( )5

حرملة .

()7

القول الثا ي :يشترط أن يؤديهما في أشهر الحج من نفس العام ،وهو قول الحنفية،
()9

والشافعية،

والحنابلة.

()10

( )8

والمالكية،

غير أن الحنفية والمالكية أجازوا أن يكون قد أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج،

وأتمها في أشهر الحج.
ولم يقف الباحث على ما يمكن االستدالل به على مذهب أبي علي ابن خيران ،و

أعلم.

( )1حج التمتع هو اإلحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم اإلحرام بالحج بعد تمامها .ني ظر :القاموس الفقهي ألبي جيب
(ص)335:

( )2اآلفاقي يقصد به من هو خارج مواقيت الحج كأهل المدينة والشام والعراق وغيرهم .ني ظر :المغرب للمطرز (ص.)26:

(ُ )3ينظر :اإلجماع البن المنذر (ص ،)56 :اإلقناع البن القطان ( ،)254/1المغني البن قدامة ( ،)413/3الفقه
اإلسالمي وأدلته للزحيلي (.)2361/3
(ُ )4ينظر :نهاية المطلب للجويني ( ،)172/4البيان للعمراني ( ،)78/4العزيز للرافعي ( ،)353/3المجموع للنوو
( ،)177/7روضة الطالبين للنوو ( ،)51/3بحر المذهب للروياني ( ،)400/3كفاية النبيه البن الرفعة (.)100/7

( )5هو أبو حفص :حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران بن قراد التجيببي ،من أسن أصحاب الشافعي ،روى عنه ما لم
يروه الربيع ،توفي بمصر سنة ست وستين ومائتين .ي ظر :االنتقاء البن عبد البر (ص.)109:

(ُ )6ينظر :بحر المذهب للروياني (.)400/3
( )7النتف للسغد ( ،)213/1بدائع الصنائع للكاساني ( ،)169/2المحيط البرهاني البن مازه (.)470/2
(ُ )8ينظر :المدخل البن الحاج ( ،)221/4حاشية العدو على كفاية الطالب الرباني ( ،)559-،558/1التفريع البن
الجالب ( ،)234/1التبصرة للخمي (.)1248/3
(ُ )9ينظر :الوسيط للغزالي ( ،)615/2البيان للعمراني ( ،)76/4أسنى المطالب لألنصار ( ،)463/1بحر المذهب
للروياني (.)398/3
(ُ )10ينظر :المغني البن قدامة ( ،)413-412/3المبدع البن مفلح ( ،)113/3كشاف القناع للبهوتي (.)411/2
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الفصل األول :فقه أبي علي ابن خريان يف العبادات

المسألة الثا ية :حكم استئجار األعمى ومن ال يستمسك على الدابة من ي و ع ه
صورة المسألة
رجل أعمى ،أو مقطوع اليدين أو القدمين ،وال يستطيع أن يستمسك على الدابة ،فهل يجوز له أن يستأجر
من ينوب عنه في أداء فريضة الحج؟
تحرير محل ال زاع
اتف الفقهاء على أن من لزمه حجة اإلسالم ،وكان قاد اًر صحيحاً فينه ال يجزئه إال أن يحج بنفسه ،وان
()1

حج عنه غيره لم تسقط عنه ما دام قاد اًر صحيحاً،

واختلفوا في حكم استئجار األعمى ومن ال يستمسك

على الدابة من يحج عنه على ثالثة أقوال ،وهي:

قول أبي علي ابن خيران يجوز له أن يستأجر من يحج عنه ولو وجد الزاد والراحلة والقائد،

()2

وبه قال

()3

اإلمام أبو حنيفة.

بين األعمى من جهة والزِمن والمقعد والمقطوع من جهة أخرى ،فيجب على األعمى

القول الثا ي :التفري

ومن يكفيه مؤنته ،وال يجب على الزِمن وال المقعد وال المقطوع ولو وجدوا الزاد
الحج إذا وجد زاداً ،وراحل ًةَ ،
()4
والراحة ،ومن يكفيهم مؤنتهم ،وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية.
القول الثالث :التفري
المالكية،

()5

بين وجود قائد يقوده في الحج ،فيجب عليه الحج إذا وجد قائداً يقوده ،وهو قول

()6

والشافعية،

()7

والحنابلة.

(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان ( ،)246/1اإلجماع البن المنذر (ص.)59:
(ُ )2ينظر :المجموع للنوو ( ،)85/7النجم الوهاج للدمير (.)415/3

(ُ )3ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ( ،)121/2البناية للعيني ( ،)143/4تبيين الحقائ للزيلعي ( ،)3/2التجريد لللقدور
(.)1639/4
(ُ )4ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ( ،)121/2تبيين الحقائ للزيلعي ( ،)3/2التجريد لللقدور (.)1639/4
(ُ )5ينظر :الذخيرة للقرافي ( ،)176/3القوانين الفقهية البن جز (ص ،)86:عقد الجواهر الثمينة البن شاس (.)267/1
(ُ )6ينظر :الحاو للماورد
(.)293/3

( ،)14/4البيان للعمراني ( ،)35/4مغني المحتاج للشربيني ( ،)218/2العزيز للرافعي

(ُ )7ينظر :المبدع البن مفلح ( ،)94/3اإلنصاف للمرداو ( ،)408/3التعليقة الكبيرة ألبي يعلى الفراء (.)77/1
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سب الخ ف:
يعود سبب الخالف في المسألة إلى األمرين اآلتيين(:)1
 -1معارضة النصوص الواردة في تفسير االستطاعة لعموم معناها.
 -2معارضة القياس للنصوص الواردة في المسألة ،وذلك أن القياس في العبادات أنه ال تجوز فيها
االستنابة ،فال يجوز ألحد أن يصلي عن أحد وال يصوم عنه ،وال يزكي عنه.

أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على جواز استئجار األعمى ومن ال يستمسك على الدابة من ي و
ع ه في الحج ،وقد استدلوا بما يأتي
 -1قوله تعالى { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِنيَ }
وجه الداللة :أن

تعالى قد شرط االستطاعة لوجوب الحج ،واألعمى والذ

()2

ال يستمسك على الدابة ال

()3

يستطيعان الحج بنفسيهما ،فيجوز لهما أن يستأج ار من ينوب عنهما ألدائه.

ول ِ
ّ َ ،فج ِ
يف َرس ِ
ِ
َ -2ع ْن َع ْبِد َّللاِ ْب ِن َعب ي
امَأَر ٌة ِم ان َخ اث َع َم،
اس
الَ :ك َ
ان ال َف اض نل َرد َ ن
اءت ا
َ َ
َ ،ق َ
ِ
اآلخ ِرَ ،فَقاَل ات:
ظنر ِإَلاي َها َوَتا ن
َف َج َع َل ال َف اض نل َيا ن
ق َ
ف َو اج َه ال َف اض ِل ِإَلى ِّ
ظنر ِإَلايهَ ،و َج َع َل ال ِب ُّي َ ،ي اص ِر ن
الش ِّ
يض َة ِ
يا رسول ِ
ّ عَلى ِعب ِاد ِه ِفي الح ِج أ اَدرَك ات أَِبي َشي ًخا َك ِبيرا ،الَ ي اثب نت عَلى الر ِ
احَل ِة،
ّ ِإن َف ِر َ
َن َ
َ
ا
َ
ً
َّ َ
َ َن َ
()4
ِ
ِ ِ
اع.
الوَد ِ
أَ َفأ ن
الَ َ« :ع ام»َ ،وَذل َك في َحجة َ
َح ُّج َعا نه؟ َق َ

وجه الداللة :أن النبي  أجاز لها الحج عن أبيها ،وهو رجل كبير ال يستمسك على الدابة ،فدل ذلك
()5

على جواز استئجاره من ينوب عنه.

 -3أن في إيجاب الحج على األعمى ومن ال يستمسك على الدابة إيقاع لهما في الحرج والمشقة ،وقد
تواترت النصوص القرآنية والنبوية والقواعد الفقهية على رفع المشقة والحرج.

(ُ )1ينظر :بداية المجتهد البن رشد (.)84/2
( )2من اآلية ( )97من سورة آل عمران.
(ُ )3ينظر :بدائع الصنائع للكاساني (.)121/2
) )4متف عليه :رواه البخار ( ،)132 /2كتاب الحج ،باب وجوب الحج وفضله ،برقم ( ،)1513ومسلم ( ،)973/2كتاب
الحج ،باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما ،أو للموت ،برقم (.)1334

(ُ )5ينظر :معالم السنن للخطابي ( ،)171/2التمهيد البن عبد البر ( ،)127/9شرح صحيح مسلم للنوو (.)98/9
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المسألة الثالثة :حكم ا عقاد حج من وى ولم يل ِّ

صورة المسألة

حاج أحرم بالحج ،ولم ينط بالتلبية عند إحرامه ،فهل ينعقد إحرامه؟
تحرير محل ال زاع
اتف الفقهاء على أن اإلحرام للحج فرض ،واختلفوا في اشتراط التلبية مع اإلحرام على أربعة أقوال ،وهي:
()1

قول أبي علي ابن خيران ال ينعقد اإلحرام إال بالنية والتلبية،

ووافقه ابن حبيب()2من المالكية.

القول الثا ي :يجب قرن النية ي
بفعل من خصائص اإلحرام  ،وهو قول الحنفية،

()4

()3
( )5

وقول عند الشافعية،

()6

والحنابلة.

القول الثالث :عدم اشتراط التلبية النعقاد اإلحرام ،وهو قول المالكية في المشهور،
()8

الصحيح،

()7

والشافعية في

()9

والحنابلة.

ِ
يلب انعقد إحرامه ،وأثم ولزمه دم ،وهو قول آخر عند
القول الرابع :التلبية واجبة وليست بشرط ،فين لم ّ
()10
الشافعية.
(ُ )1ينظر :نهاية المطلب للجويني ( ،)220/4البيان للعمراني ( ،)129/4العزيز للرافعي ( ،)364/3المجموع للنوو
( ،)224،246/7روضة الطالبين ( ،)58/3بحر المذهب للروياني ( ،)422/3النجم الوهاج للدمير ( ،)449،458/3الحاو
للماورد (.)89/4

( )2هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي اإللبير القرطبي ،أبو مروان :عالم األندلس وفقيهها ،كان رأساً في
الفقه المالكي ،له فيه مصنفات كثيرة ،توفي سنة ثمان وثالثين ومائتين هىُ .ينظر :سير أعالم النبالء للذهبي (.)102/12
(ُ )3ينظر :الذخيرة للقرافي ( ،)218/3القوانين الفقهية البن جز (ص ،)88:مواهب الجليل للحطاب (.)9/3
(ُ )4ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)6/4تحفة الفقهاء للسمرقند ( ،)400/1بدائع الصنائع للكاساني (.)161/2
(ُ )5ينظر :المجموع للنوو ( ،)225-224/7العزيز للرافعي ( ،)365/3النجم الوهاج للدمير (.)449/3
(ُ )6ينظر :الفروع البن مفلح ( ،)323/5اإلنصاف للمرداو (.)431/3

(ُ )7ينظر :بداية المجتهد البن رشد ( ،)102/2عيون المسائل للقاضي عبدالوهاب (ص ،)262:التاج واإلكليل للمواق
(.)55/4
(ُ )8ينظر :الحاو للماورد ( ،)81/4البيان للعمراني ( ،)129/4المجموع للنوو (،)224/7
(ُ )9ينظر :التعليقة الكبيرة ألبي يعلى الفراء ( ،)174/1المغني البن قدامة ( ،)270/3الفروع البن مفلح ( ،)323/5اإلنصاف
للمرداو ()431/3

(ُ )10ينظر :المجموع للنوو ( ،)225/7العزيز للرافعي ( ،)365/3النجم الوهاج للدمير (.)449/3
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سب الخ ف
يرجع سبب الخالف في المسألة إلى اختالفهم في فهم النصوص الواردة في المسألة ،فمن رأى أن
النصوص تدل على الوجوب أوجبها ،ومن لم ير أن النصوص تدل على الوجوب لم يوجبها.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على اشتراط التلبية في ا عقاد اإلحرام بالحج ،وقد استدل بما يأتي:

 -1قوله تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}

()1

وجه الداللة :جاء في تفسير قوله تعالى {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} أن المراد به اإلهالل بالتلبية)2(،وعلى
هذا المعنى تكون التلبية واجبة لتعل ما بعدها بها.

َ -2ع ْن َخالِد ْب ِن الس ِائ ِبَ ،ع ْن أَِب ِيه ،أَن النِبي 
َص َو َات نه ام ِب اِ
اإل اه َ ِل»
أا
وجه الداللة :أن جبريل  قد أمر النبي
()3



ِ ِ
َن َيارَف نعوا
َص َحا ِبي أ ا
َمَرِ ي أ ا
آمَر أ ا
ال« :أ ََتا ي جاب ِر ن
َق َ
َن ن
يلَ ،فأ َ

أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ،واألمر يفيد
()4

الوجوب ،وقد اتفقوا على أن رفع الصوت بالتلبية غير واجب ،فبقي حكمه في فعل التلبية.

ِ
ِ
ِ ِ ُّ
َ -3ع ْن أ ََن ي
الحَلاي َف ِة
الع اصَر ِبذي ن
ول ّ َ وَ اح نن َم َع نه ِباال َمديَ ة الظ اهَر أاَرَب ًعاَ ،و َ
الَ « :صلى َر نس ن
س َ ،ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ َو َسب َح َوَكبَر ،نثم
َراك َع َتاي ِن ،نثم َب َ
اس َت َو ات ِبه َعَلى َ
ات ِب َها َحتى أ ا
َصَب َح ،نثم َرك َ َحتى ا
الباي َداءَ ،حم َد َ
()5
َهل ال ا ن ِب ِه َما»
َهل ِب َح ٍّج َو نع امَرٍةَ ،وأ َ
أَ
وجه الداللة :أن النبي  قد أهل بالحج والعمرة -واإلهالل رفع الصوت بالتلبية -وقد أمرنا النبي  أن
()6

نأخذ مناسكنا عنه ،فدل ذلك على وجوب التلبية.

( )1من اآلية ( )197من سورة البقرة.
(ُ )2ينظر :تفسير الطبر
(ص.)157:

( ،)122/4تفسير ابن كثير ( ،)543/1تفسير الماورد

( ،)259/1الوجيز للواحد

( )3رواه النسائي ( ،)162/5كتباب مناسك الحج باب رفع الصوت باإلهالل برقم ( ،)2753وأبو داود ( )162/2كتاب
المناسك ،باب كيف التلبية برقم ( ،)1814والترمذ

( )183/2كتاب أبواب الحج ،باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية،

برقم ( ،)829وابن ماجه ( ،)975 /2كتاب المناسك ،باب رفع الصوت بالتلبية ،برقم ( ،)2922وأحمد ( ،)90/27برقم
( ،)16557وقال الترمذ حديث حسن صحيح.
(ُ )4ينظر :أحكام القرآن للجصاص ( ،)382/1تيسير العالم للبسام (ص.)373:
( )5رواه البخار ( ،)139 /2كتاب الحج ،باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل اإلهالل عند الركوب على الدابة ،برقم
(.)1551

(ُ )6ينظر :تيسير العالم للبسام (ص.)372:
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َ -4ع ْن َع ْم َرَةَ ،ع ْن َع ُائ َش َة
وجه الداللة :أن عائشة

ِ
َهل َوَلبى»
ولَ« :ال ني اح ِرنم ِإال َم ان أ َ
أَن َها َسم َع ْت َها ،تَُق ُ
لم تعتبر محرماً إال من أهل ولبى ،فوجب أن تكون التلبية شرطاً في
()1

اإلحرام ،وهذا مما ال مجال لل أر فيه.

 -5القياس على تكبيرة اإلحرام في الصالة ،فين الدخول في الصالة ال يكون إال بالنية والتكبير ،وكذلك
الحج ال يكون بالنية فقط بل ال بد من التلبية ،بجامع أنهما عبادتان لهما تحريم فوجب فيهما النط .

()2

( )1رواه مالك في الموطأ ( ،)493/3كتاب الحج ،باب ما ال يوجب اإلحرام من تقليد الهد  ،برقم ( ،)1230ومن طريقه
عبد

بن وهب في موطئه (ص )68:برقم (.)172

(ُ )2ينظر :الذخيرة للقرافي ( ،)218 /3عمدة القار للعيني ( ،)171 /9عون المعبود للعظيم آباد (.)180 /5
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المسألة الرابعة :مقدار الشوط في السعي بين الصفا والمروة
صورة المسألة
حاج أراد أن يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ،فهل يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوطاً،

واإلياب من المروة إلى الصفا شوطاً آخر ،أم أن الذهاب واإلياب يحسبان شوطاً واحداً؟
تحرير محل ال زاع
اتف

الفقهاء على أن مقدار السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة سبعة أشواط،

()1

واختلفوا في

تحديد مقدار الشوط على قولين ،وهما:
قول أبي علي ابن خيران :يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة واإلياب منها شوطاً واحداً فيكون الشوط

من الصفا إلى الصفا،

()2

وبه قال الطحاو ( )3من الحنفية،
()6

سعيد اإلصطخر  ،وأبو حفص ابن الوكيل،

()4

وأبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي )5(،وأبو
()8

وأبو بكر الصيرفي( )7من الشافعية.

(ُ )1ينظر :مراتب اإلجماع البن حزم (ص ،)44:اإلقناع البن القطان ( ،)268/1بدائع الصنائع للكاساني (.)134/2
(ُ )2ينظر :البيان للعمراني ( ،)305/4المجموع للنوو ( ،)71/8كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)419/7النجم الوهاج للدمير
(.)499/3

( )3هو محدث الديار المصرية وفقيهها ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن سلمة بن عبد الملك األزد  ،الحجر ،
المصر  ،الطحاو  ،الحنفي ،له عدد من التصانيف المشهورة ،توفي سنة إحدى وعشرين وثالثمائة هىُ .ينظر :سير أعالم
النبالء للذهبي (.)27/15

(ُ )4ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)14/4بدائع الصنائع للكاساني ( ،)134/2شرح مختصر الطحاو للجصاص (.)528/2
بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب اإلمام أبو محمد ويقال أبو عبد
( )5هو أحمد بن محمد بن عبد
الرحمن ابن بنت الشافعي ،من اعالم الشافعية ،وقد انفرد ببعض المسائل الغريبة ،وهذه المسألة أحدها .ني ظر :تهذيب األسماء

واللغات للنوو (.)296/2
( )6هو عمر بن عبد

بن موسى اإلمام الكبير أبو حفص ابن الوكيل الباب شامي ،من نظراء أبي العباس بن سريج،

وأصحاب أبي القاسم األنماطي ،ومن أصحاب الوجوه في المذهب ،توفي بعد سنة عشر وثالثمائة هىُ .ينظر :طبقات الشافعية
الكبرى للسبكي ( ،)470/3طبقات الفقهاء للشيراز (ص.)110:
( )7هو أبو بكر محمد بن عبد

 ،المعروف بالصيرفي ،الفقيه الشافعي البغداد  ،من فقهاء الشافعية ،تلميذ أبي العباس بن

سريج في الفقه ،توفي سنة ثالثين وثالثمائة هىُ .ينظر :وفيات األعيان البن خلكان (.)199/4
(ُ )8ينظر :الحاو للماورد ( ،)159/4البيان للعم ارني ( ،)305/4كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)419/7النجم الوهاج
للدمير ( ،)499/3العزيز للرافعي ( ،)409/3المجموع للنوو (.)71/8
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القول الثا ي :يعد السعي من الصفا إلى المروة شوطاً ،واإلياب منها شوطاً آخر ،وهو قول جمهور فقهاء
الحنفية،

()1

()2

والشافعية،

وقول المالكية،

()3

()4

والحنابلة.

سب الخ ف
يكمن سبب الخالف في االختالف بين المنصوص في المسألة والمعقول فيها ،فمن اكتفى بالمنصوص
قال إن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط ،واإلياب شوط آخر ،ومن أعمل العقل قال إن الذهاب واإلياب
شوط.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على أن الشوط يكون بالذها من الصفا إلى المروة واإليا م ها،
وقد استدلوا بما يأتي
 -1القياس على الطواف ،حيث إن الطائف يبدأ طوافه باستالم الحجر األسود ويختتمه به ،فكذا السعي بين
()5

الصفا والمروة.

 -2القياس على مسح الرأس ،فينه يحسب الذهاب من مقدمه إلى مؤخره والرجوع مرة واحدة ،فكذا
السعي.

()6

(ُ )1ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ( ،)134/2البناية للعيني ( ،)205/4المبسوط للسرخسي ( ،)14/4مجمع األنهر
لشيخي زاده (.)274/1
(ُ )2ينظر :البيان للعمراني ( ،)305/4المجموع للنوو ( ،)71/8كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)419/7النجم الوهاج للدمير
( ،)499/3الحاو للماورد (.)159/4

(ُ )3ينظر :الكافي البن عبد البر ( ،)368/1بداية المجتهد البن رشد ( ،)111/2الدر الثمين لميارة (ص.)514:
( )4الشرح الكبير البن قدامة ( ،)405/3الفروع البن مفلح ( ،)44/6اإلقناع للحجاو ( ،)385/1كشاف القناع للبهوتي
(.)487/2

(ُ )5ينظر :النهر الفائ البن نجيم ( ،)79/2الحاو للماورد (.)159/4
(ُ )6ينظر :العزيز للرافعي ( ،)409/3المجموع للنوو ( ،)71/8النجم الوهاج للدمير (.)499/3
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وفيه مبحثان :

المبحث األول :مسائل في البيوع.
المبحث الثا ي :مسائل متفرقة في المعام ت.

املبحث األول:
مسائل يف البيوع
وفيه:
تمهيد :تعريف البيع ومشروعيته.

وثماني مسائل ،وهي:
المسألة األولى :حكم بيع الرطب على رؤوس النخل بآخر على األرض أو على رؤوس
النخل في العرايا.
المسألة الثا ية :حكم بيع الثمار متحدة الجنس إذا بدا صالح بعضها وكانت أصنافاً
مختلفة.
المسألة الثالثة :حكم بيع األشجار إذا حكم بالثمرة للبائع ثم حدثت ثمرة أخرى غير
متميزة.
المسألة الرابعة :هل يعتبر تأبير صنف واحد من النخل تأبي اًر لجميعه.
المسألة الخامسة :حكم البراءة من جميع العيوب في المبيع.
المسألة السادسة :حكم سلم األكمه.
المسألة السابعة :ما الواجب على المشتر رده بعد تحالف البيعين هلكت السلعة.
المسألة الثام ة :حكم قضاء الدين بالمبيع قبل قبضه.
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تمهيد :تعريف البيع ومشروعيته
أوالً -تعريف البيع

البيع لغة :يطل البيع في اللغة على تمليك مال بمال ،وهو من ألفاظ األضداد فيطل البيع ويراد الشراء،
والعكس،

()1

ومنه قوله تعالى {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ }

()2

()3

والمقصود باعوه.

()4

البيع شرعاً :عبارة عن " مقابلة مال بمال على وجه مخصوص"
ثا ياً -مشروعية البيع

ثبتت مشروعية البيع بالقرآن الكريم ،والسنة النبوية ،واإلجماع ،والمعقول ،وبيانها في اآلتي:

أوالً -القرآن الكريم

وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تدلل على مشروعية البيع ،ومنها ما يأتي:
 -1قوله تعالى{ :وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ }

()5
()6

وجه الداللة :أن اآلية نص في إباحة البيع.

ثا ياً -الس ة ال بوية
ِ
يجَ ،ق ِ
ِ
الَ « :ع َم نل الر نج ِل ِبَي ِد ِهَ ،ونك ٌّل َباي ٍع
ول ِ ،أَ ُّ اْل َك ْس ِب أَ ْ
ط َي ُب؟ َق َ
يلَ :يا َرُس َ
ال :ق َ
َ -1ع ْن َراف ِع ْب ِن َخد ي َ
()7
ور»
َمابنر ٍ
(ُ )1ينظر :طلبة الطلبة للنسفي (ص ،)108:جمهرة اللغة البن دريد ( ،)369/1تهذيب اللغة لألزهر ( ،)151/3الصحاح
للجوهر ( ،)1189/3مقاييس اللغة البن فارس ( ،)327/1لسان العرب البن منظور (.)23/8
( )2من اآلية ( )20من سورة يوسف.

(ُ )3ينظر :تفسير الطبر ( ،)9/15تفسير ابن كثير ( ،)377/4بحر العلوم للسمرقند (.)185/2
( )4فتح الرحمن للرملي (ص ،)556 :مغني المحتاج للشربيني ( ،)322/2فتح الوهاب لألنصار (.)186/1
( )5من اآلية ( )275من سورة البقرة.

(ُ )6ينظر :أحكام القرآن للجصاص ( ،)189/2أحكام القرآن للكيا الهراسي ( ،)232/1تفسير القرطبي ( ،)356/3تفسير
ابن كثير ( ،)709/1نيل المرام لصدي حسن خان (ص.)112:
( )7رواه عن رافع بن خديج :أحمد في مسنده ( ،)502/28برقم ( ،)17265والبزار في مسنده ( )183/9برقم (،)3731

والطبراني في المعجم األوسط ( ،)47/8برقم ( ،)7918ورو من طرق أخر عن ابن عمر ،وأبي بردة ،وسعيد بن عمير،
وصححه الحاكم في المستدرك ( ،)12/2برقم ( ،)2158واأللباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ( ،)236/1برقم

( ،)1027وحسنه لغيره األرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد.
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وجه الداللة :أن النبي  ذكر أن البيع المبرور من أطيب طرق الكسب ،فدل ذلك على مشروعيته.

()1

ثالثاً -اإلجماع
وقد أجمع المسلمون من عهد النبي  إلى يومنا هذا على مشروعية البيع بال نكير.

()2

رابعاً -المعقول
أن حاجة اإلنسان قد تتعل بما في يد صاحبه ،وال يبذله له إال بعوض ،فيكون البيع مشروعاً ألن فيه سبيالً
()3

إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ،وحاجته.

(ُ )1ينظر :سبل السالم للصنعاني ( ،)3/2فيض القدير للمناو (.)547/1
(ُ )2ينظر :تحفة الفقهاء للسمرقند ( ،)432/1مواهب الجليل للحطاب ( ،)227/4نهاية المطلب للجويني ( ،)5/5المغني

البن قدامة (.)480/3

(ُ )3ينظر :توضيح األحكام من بلوغ المرام ( ،)211،212/4فتح البار البن حجر ( ،)287/4المغني البن قدامة
( ،)480/3سبل السالم للصنعاني (.)1/2
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المسألة األولى :حكم بيع الرط على رؤو

ال خل بآخر على األرض أو على رؤو

ال خل في العرايا(.)1

صورة المسألة
رجل أ ِ
ُعر رطباً على نخل ،وأراد أن يبيعه ،فهل يجوز أن يبيعه خرصاً برطب على األرض ،أو برطب
آخر على رؤوس نخل آخر.
تحرير محل ال زاع
اتف الفقهاء على حرمة بيع التمر بالرطب إال في العرايا،

()2

واختلفوا في بيع الرطب على رؤوس النخل

برطب على األرض ،أو برطب آخر على رؤوس النخل في العرايا إلى أربعة أقوال ،وهي:
()3

قول أبي علي ابن خيران :يجوز بيع الرطب في العرايا برطب آخر على األرض أو على رؤوس النخل.
()4

القول الثا ي :ال يجوز بيع الرطب بالرطب إال متماثالً ،واليه ذهب الحنفية
الشافعية،

()6

()5

والمالكية،

والمزني من

()7

والحنابلة.

()8

القول الثالث :ال يجوز بيع الرطب بالرطب مطلقاً ،وهو مذهب جمهور الشافعية.

القول الرابع :إن كان من نوع واحد لم يجز ،وان كان نوعين جاز ،واليه ذهب بعض الشافعية.

()9

( )1الع اريا :جمع عرية وهي النخلة التي يجعل الرجل ثمرها لمحتاج ،وقد رخص النبي  في بيعها بالتمر للحاجةُ .ينظر:
الفائ للزمخشر (.)299-298/1

(ُ )2ينظر :موسوعة اإلجماع ألبي جيب (.)205/1
(ُ )3ينظر :الحاو للماورد ( ،)216/5المهذب للشيراز ( ،)34/2البيان للعمراني ( ،)208/5العزيز للرافعي (،)358/4

روضة الطالبين للنوو ( ،)563/3التهذيب للبغو ( ،)403/3بحر المذهب للروياني ( ،)507/4كفاية النبيه البن الرفعة

( ،)161/9تكملة المجموع للسبكي (.)36/11
(ُ )4ينظر :حاشية الشلبي على تبيين الحقائ ( ،)47/4البناية للعيني (.)152/8
(ُ )5ينظر :التهذيب البن البراذعي ( ،)244/3التبصرة للخمي ( ،)3106/7اإلشراف للقاضي عبد الوهاب ( ،)537/2شرح
التلقين للمازر (.)296/2

(ُ )6ينظر :الحاو للماورد (.)134/5
(ُ )7ينظر :المغني البن قدامة ( ،)13/4التعليقة الكبيرة ألبي يعلى الفراء (.)264/3

(ُ )8ينظر :الحاو للماورد ( ،)216/5تكملة المجموع للسبكي (.)36/11
(ُ )9ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)563/3التهذيب للبغو ( ،)403/3بحر المذهب للروياني (.)507/4
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سب الخ ف
يظهر أن سبب الخالف يعود إلى األمرين اآلتيين:
 -1االختالف في فهم النصوص الواردة في بيع العرايا فمن رجح النصوص التي أجازت بيع العرايا
بالرطب أجازه ،ومن رجح النصوص التي أجازت بيع العرايا بالتمر لم يجزه.

 -2االختالف في تحق شرط التساو فمن رأى أن شرط التساو يتحق في بيع الرطب بالرطب ،أجاز
بيعه متساوياً ،ومن لم ير أن الشرط متحق لم يجز بيعه.

أدلة أبي علي ابن خيران على جواز بيع الرط
رؤو

على رؤو

ال خل برط

على األرض ،أو برط

على

ال خل ،وقد استدل بما يأتي:
ِ
ِ
ِي
ِ ِ
ط ِ  ،أ اَو ِبالت ام ِر،
الع ِري ِة ِب ُّ
الر َ
ص َب اع َد َذل َك في َباي ِع َ
ول ّ َ ،رخ َ
َ -1ع ْن َزْيد ْب ِن ثَابت  " :أَن َر نس َ
ِ ()1
ِ
ص ِفي َغاي ِره"
َوَل ام نيَر ّخ ا

وجه الداللة :أن الحديث لم يفرق في العرايا بين أن يكون الثمن رطباً أو تم اًر ،فدل على جواز بيع الرطب
()2

بالرطب فيها.

()3

 -2أنه ربما يشتهي ما عند غيره فجاز له أن يبتاعه.

( )1متف عليه :رواه البخار ( ،)75/3كتاب البيوع ،باب بيع المزابنة ،وهي بيع الثمر بالتمر ،وبيع الزبيب بالكرم ،وبيع
العرايا ،برقم ( ،)2184ومسلم ( ،)1168/3كتاب البيوع ،باب تحريم بيع الرطب بالتمر إال في العرايا ،برقم (.)1539
(ُ )2ينظر :شرح صحيح مسلم للنوو ( ،)189/10البيان للعمراني ( ،)208/5فتح البار البن حجر (.)385/4
(ُ )3ينظر :العزيز للرافعي (.)358 /4
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إذا بدا ص ح بعضها وكا ت أص افاً مختلفة

المسألة الثا ية :حكم بيع الثمار متحدة الج
صورة المسألة

رجل ملك بستاناً فيه أصناف مختلفة من الثمار من جنس واحد كأن يكون عنده بستان نخل من عدة
أصناف كالبرني والصيحاني وغيرها ،وقد بدا صالح بعض األصناف ،فهل يجوز أن يبيع الجميع؟
تحرير محل ال زاع:
اتف الفقهاء على جواز بيع الثمار بعد بدو صالح أكثرها،

()1

واختلفوا في جواز بيعها إذا كانت أصنافاً من

جنس واحد ،وقد بدا صالح بعض األصناف على ثالثة أقوال ،وهي:
()2

قول أبي علي ابن خيران :يجوز بيع الجميع،

()3

وهو ظاهر مذهب المالكية،

( )4

واألصح عند الشافعية،

()5

والحنابلة.

القول الثا ي :يجوز بيع الثمار قبل بدو صالحها إن كانت مما ينتفع بها بشرط القطع ،وهو قول
الحنفية.

()6

القول الثالث :أن صالح بعض األصناف ال يعد صالحاً لغيرها فال يجوز بيع ما لم َي ْبُد صالحه ،وهو وجه
()8
عند الشافعية )7(،ومذهب الحنابلة.
سب الخ ف
يظهر أن سبب الخالف في المسألة يرجع إلى اختالفهم في كون األصناف المتنوعة من جنس واحد
تنضج في نفس الموسم ،فمن يرى أنها تنضج في نفس الموسم أجاز بيعها بنضوج صنف واحد ،ومن لم َي َر
نضوجها في نفس الموسم لم َير جواز بيعها.
(ُ )1ينظر :مراتب اإلجماع (ص ،)86 :اإلقناع البن القطان (.)219/2
(ُ )2ينظر :تكملة المجموع للسبكي ( ،)452/11كفاية النبيه البن الرفعة (.)198/9

(ُ )3ينظر :بداية المجتهد البن رشد ( ،)171/3مواهب الجليل للحطاب ( ،)501/4شرح مختصر خليل للخرشي ()185/5
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (.)177/3
(ُ )4ينظر :تكملة المجموع للسبكي (.)452/11
(ُ )5ينظر :المغني البن قدامة ( ،)68/4اإلنصاف للمرداو (.)78/5

(ُ )6ينظر :تبيين الحقائ للزيلعي ( ،)12/4البناية للعيني (.)37/8
(ُ )7ينظر :الحاو للماورد ( ،)195/5العزيز للرافعي ( ،)349/4تكملة المجموع للسبكي (.)452/11
(ُ )8ينظر :المغني البن قدامة ( ،)68/4اإلنصاف للمرداو (.)79/5
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أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على جواز بيع الثمار المختلفة من ج

واحد إذا بدا ص ح بعض

األص اف ،وقد استدلوا بما يأتي:
 -1أن الجنس يضم إلى بعضه في إكمال الزكاة ،فكذلك يجوز أن يضم إلى بعضه في البيع بجامع أن
كل األصناف جنس واحد.

()1

 -2أن الثمار وان كانت أصنافاً متنوعة إال أنها جميعاً ثمار موسم واحد ،واالختالف في زمن نضجها
()2

يسير ،فجاز بيعها.

()3

 -3أننا لو قلنا بعدم الجواز ألدى ذلك إلى المشقة والحرج ،وذلك بسوء المشاركة فيه.

(ُ )1ينظر :المغني البن قدامة ( ،)68/4كفاية النبيه البن الرفعة (.)198/9
(ُ )2ينظر :تكملة المجموع للسبكي (.)450/11
(ُ )3ينظر :تكملة المجموع للسبكي (.)450-449/11

81

الفصل الثاني :فقه أبي علي ابن خريان يف املعامالت املالية

المسألة الثالثة :تأثير الثمرة الطارئة غير المتميزة على بيع الشجر.
صورة المسألة
رجل باع شج اًر مثم اًر واشترط الثمرة لنفسه ،ثم طرأت بعد العقد ثمرة غير متميزة عن الثمرة األولى؛ فما تأثير
الثمرة الطارئة على العقد؟
تحرير محل ال زاع
()1

اتف الفقهاء على أن من باع نخالً له ثمار مؤبرة

()2

أن الثمرة للبائع إال أن يشترطها المشتر ،

واختلفوا

في حكم البيع إذا أبقى البائع الثمرة حتى حدثت ثمرة أخرى بعد العقد ،ولم تتميز عن غيرها على ثالثة

أقوال:
قول أبي علي ابن خيران :البيع صحيح وال يؤثر عليه الثمر الطارئ ،ويقسم الثمر الطارئ بينهما
()3

بالتراضي ،واال فالقول قول صاحب اليد ،ووافقه أبو علي الطبر ،

والماورد من الشافعية،

()4

وهو مذهب

()5

الحنابلة.

القول الثا ي :يبطل البيع ،وينفسخ العقد بالثمرة الطارئة ،واليه ذهب بعض الشافعية.

()6
()7

القول الثالث :ال يجوز للبائع ترك ثمره على الشجرة بعد البيع إال بيذن المشتر  ،وهو قول الحنفية،

ويظهر من مذهبهم فساد البيع إن ظهرت الثمرة قبل القبض ،وان ظهرت بعده فيشتركان فيها ،والقول قول
()8

البائع في الزائد بيمينه.

( )1الثمرة المؤبرة هي الثمرة الملقحة ،ويكون التأبير في النخل بش طلع النخلة األنثى ،ووضع شيء من طلع النخلة الذكر
في ذلك الش ُ .ينظر :معجم لغة الفقهاء لقلعجي (.)117
(ُ )2ينظر :اإلقناع البن القطان (.)218/2

( )3هو الحسين بن القاسم اإلمام الجليل أبو على الطبرى ،من أصحاب الوجوه في المذهب  ،تفقه على أبي علي ابن أبي

هريرة ،توفي سنة خمسين وثالثمائة هىُ .ينظر :طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (.)280/3
(ُ )4ينظر :الحاو للماورد ( ،)173/5المهذب للشيراز ( ،)46/2البيان للعمراني ( ،)262/5تكملة المجموع للسبكي
( ،)480/11التهذيب للبغو ( ،)372/3بحر المذهب للروياني ( ،)478 /4كفاية النبيه (.)191/9
(ُ )5ينظر :المغني البن قدامة ( ،)56/4اإلقناع للحجاو ( ،)131/2كشاف القناع للبهوتي (.)284/3
(ُ )6ينظر :الحاو للماورد ( ،)173/5المهذب للشيراز ( ،)46/2البيان للعمراني (.)262/5

(ُ )7ينظر :بدائع الصنائع للكاساني (.)166/5
(ُ )8ينظر :لسان الحكام البن الشحنة (ص ،)354:بدائع الصنائع للكاساني ( ،)173/5النهر الفائ البن نجيم (.)359/3
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سب الخ ف
يظهر أن سبب الخالف في المسألة ُيعزى الختالفهم في تأثير اختالط الثمار بعد العقد عليه ،فمن يرى أنه
يؤثر عليه ،أبطل البيع ،ومن يرى أنه ال يؤثر عليه أمضى البيع.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على صحة البيع بيع الشجر إذا حكم ا بالثمر للبائع ثم ظهرت ثمرة
أخرى غير متميزة ،وقد استدلوا بما يأتي:
 -1القياس على بيع الدور ،فلو اشترى دا اًر وفيها طعام للبائع وطعام للمشتر واختلطا ببعضهما ،لم
يبطل البيع في الدار.

()1

 -2أن االختالط في الثمرة اختالط في غير المبيع ،إذ العقد على الشجر ،والثمرة قد حدثت بعد العقد فال
توجب فساده.

()2

()3

 -3أن فسخ العقد ال يرفع النزاع ،ألن الثمرة الحادثة ال تعود للبائع ،فال معنى للفسخ.

(ُ )1ينظر :البيان للعمراني ( ،)262/5المهذب للشيراز ( ،)46/2بحر المذهب للروياني (.)478 /4
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)173/5التهذيب للبغو ( ،)372/3المهذب للشيراز (.)46/2
(ُ )3ينظر :التهذيب للبغو (.)372/3
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المسألة الرابعة :هل يعتبر تأبير ص ف واحد من ال خل تأبي اًر لجميعه؟
صورة المسألة
رجل يملك حائطاً من النخل يحتو على أصناف عديدة وأراد أن يبيعه وقد أبر صنفاً منه ،فهل يعتبر تأبير

صنف منه تأبي اًر لجميعه ،إلبقاء جميع األصناف في الحائط على ملك البائع؟
تحرير محل ال زاع

اتف الفقهاء على أن من باع نخالً قد أُِّبرت أن ثمرها للبائع ،إال أن يشترطه المشتر ،
اعتبار تأبير صنف من أصناف النخل تأبي اًر لجميع أصنافه إلى أربعة أقوال ،وهي:

()1

واختلفوا في

قول أبي علي ابن خيران :ال يعتبر تأبير بعض األصناف تأبي اًر للجميع ،فيبقى ما أُِّب َر على ملك البائع،
()3
وما لم يؤبر للمشتر  )2(،وهو المذهب عند الحنابلة.
القول الثا ي :أن النخل إذا أطلع فين ثمره للبائع ،سواء أبره أم لم ُي َؤِّبره ،وهو قول الحنفية.

()4

ِ
أكثره فهو للبائع ،وان كان المؤبر أقل من النصف فللمشتر  ،وان كان قد أبر نصفه،
القول الثالث :إذا أُّب ِر ُ
()5
فالمؤبر للبائع وغيره للمشتر  ،وهو قول المالكية.
()6

القول الرابع :يعتبر تأبير بعضها تأبي اًر للجميع ،وهو قول الشافعية

وقول عند الحنابلة.

()7

(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان (.)218/2
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)194/5كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)178/9بحر المذهب للروياني ( ،)471/4روضة
الطالبين للنوو ( ،)553/3العزيز للرافعي ( ،)342/4تكملة المجموع للسبكي (.)359/11

(ُ )3ينظر :المغني البن قدامة ( ،)53/4اإلنصاف للمرداو ( ،)63/5منار السبيل البن ضويان (.)376/1
(ُ )4ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ( ،)164/5التجريد للقدور (.)2383/5

(ُ )5ينظر :الكافي البن عبد البر ( ،)688/2الفواكه الدواني للنفراو ( ،)105/2البيان والتحصيل البن رشد (،)305/7
(ُ )6ينظر :المهذب للشيراز ( ،)41/2نهاية المطلب للجويني ( ،)113/5روضة الطالبين للنوو ( ،)553/3أسنى
المطالب لألنصار ( ،)102/2العزيز للرافعي ( ،)342/4التهذيب للبغو (.)368/3

(ُ )7ينظر :المغني البن قدامة ( ،)53/4اإلنصاف للمرداو ( ،)64/5منار السبيل البن ضويان (.)377/1
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سب الخ ف
يظهر أن سبب الخالف يكمن في اختالفهم في أن األنواع المختلفة من جنس واحد تؤبر في وقت
واحد ،أم تحتاج إلى زمن طويل للتأبير ،فمن رأى أنها تؤبر في زمن واحد اعتبر تأبير بعضها كتأبير كلها،
ومن رأى أنها تحتاج إلى زمن للتأبير لم يعتبر تأبير البعض تأبي اًر للكل.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على أن تأبير الص ف الواحد من ج
وقد استدلوا بما يأتي:

واحد ال يعتبر تأبي اًر للكل،

أن اختالف الصنفين يؤثر تأثي اًر بيناً في ظهور الطلع ،فيتباعد زمن ظهور طلعهما ،ويتميز كل صنف
عن اآلخر ،ولذلك ال يعتبر تأبير البعض تأبي اًر للجميع.

()1

(ُ )1ينظر :بحر المذهب للروياني ( ،)471 /4العزيز للرافعي ( ،)342 /4المغني البن قدامة (.)53 /4
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المسألة الخامسة :حكم البراءة من جميع العيو في المبيع
صورة المسألة:
رجل باع سلعة واشترط على المشتر أنه بر ء من كل العيوب فيها دون أن يذكرها ،فهل يب أر منها جميعاً؟
تحرير محل ال زاع:
اتف الفقهاء على أن من باع سلعة وتب أر من عيوب فيها ،وسماها ووقف المشتر عليها فالبراءة جائزة،

()1

واختلفوا فيما إذا تب أر من جميع العيوب جملة واحدة إلى أربعة أقوال ،وهي:
قول أبي علي ابن خيران :ال تجوز البراءة من العيوب إال في الحيوان فقط ،شريطة أال يكون عالماً

بالعيب ، ،وهو المذهب عند الشافعية،

()2

ورواية عن اإلمام أحمد.

القول الثا ي :تصح البراءة من جميع العيوب ،وهو قول الحنفية.

()3

()4

القول الثالث :ال تجوز البراءة في شيء من السلع إال في الرقي شريطة بيان العيب ،وهو قول المالكية.

()5

()6

القول الرابع :ال تجوز البراءة في شيء من السلع مطلقاً ،علم البائع بها أم لم يعلم ،وهو قول الحنابلة.
سب الخ ف:

يظهر أن سبب الخالف في المسألة يرجع إلى مخالفة مسألة البراءة خيار الرد بالعيب ،فمن قدم خيار
الرد بالعيب منع منها ،ومن قدم شرط البائع أجازها.

(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان (.)214/2
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)272/5تكملة المجموع للسبكي ( ،)358/12كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)255/9العزيز
للرافعي (.)244-243/4

(ُ )3ينظر :الشرح الكبير البن قدامة (،)59/4
(ُ )4ينظر :رد المحتار البن عابدين ( ،)42/5التجريد للقدور (.)2487/5

(ُ )5ينظر :الكافي البن عبد البر ( ،)712/2بداية المجتهد البن رشد ( ،)200/3اإلشراف للقاضي عبد الوهاب (،)555/2
(ُ )6ينظر :شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ،)597/3مطالب أولي النهى للرحيباني ( ،)80/3حاشية الروض المربع

البن ضويان ( ،)408/4الشرح الممتع البن عثيمين (.)255/8
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أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على عدم جواز شرط البراءة من جميع العيو

إال في الحيوان

شريطة عدم العلم بالعي  ،وقد استدلوا بما يأتي:
بن ثَاِب ِت ِ بثَم ِانم َائ ِة ِدره يم ِب َشر ِط اْلبر ِ
َباعَ َع ْبداً ِم ْن َزْيِد ِ
اب َزْيد ِب ِه َع ْيباً،
 -1أَن ْاب َن ُع َم َر
َْ
أص َ
اءةَ ،ف َ
َ َ
ْ ََ َ
َفَلم يْقبلهَ ،فتَ ارَفعا ِإَلى ع ْثمان  فَقال ع ْثم ِ
ِ
ف أَن َك َل ْم
فأ ََرَاد َرد ُه َعَلى ْاب ِن ُع َم َر
َ ُ َ ُ
ُ َ َ
ان ال ْب ِن ُع َم َر :أَتَ ْحل ُ
ْ ََ ُ َ َ
()1
ِ
ِبأَْل ِ
ِ
ِ
ف ِد ْرِهمي"
عم َر
ال :الََ ،ف َردهُ َعَل ْيهَ ،ف َب َ
تَ ْعَل ْم ب َه َذا اْل َع ْيب؟ َفَق َ
اع ُه ْاب ُن َ
وجه الداللة :أن عثمان بن عفان  قد فرق بين أن يكون العيب معلوماً أو مجهوالً ،وذلك أن كتمان
()2

العيب المعلوم نوع من التدليس على المشتر فال يتب أر منه ،بخالف غير المعلوم.

 -2أن الحيوان قلما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر ،إذ إنه يغتذ في حال صحته ومرضه ،فتجوز البراءة
()3

فيما ال يعلمه ،وال تجوز فيما علمه ،كما يحتاج البائع إلى مثل هذا الشرط ليث بلزوم البيع.

()4

 -3أن غير الحيوان ال باطن له ،فال يصعب على البائع أن يرى العيب ،فال يجوز أن يتب أر منه.

( )1رواه مالك في الموطأ ( ،)885/4كتاب البيوع ،باب العيب في الرقي  ،برقم ( ،)2271وابن أبي شيبة في المصنف
( ،)338/4كتاب البيوع واألقضية ،باب الرجل يشتر الشيء فيحدث به العيب ،برقم ( ،)20808والبيهقي في السنن
الصغير ( ،)264/2كتاب البيوع ،باب البيع بالبراءة من العيب ،برقم ( ،)1940والسنن الكبرى ( ،)536/5كتاب البيوع ،باب

بيع البراءة ،برقم ( ،)10787وقال أصح شيء في هذا الباب ،وصححه ابن الملقن في البدر المنير ( ،)558/6وصحح
إسناده األلباني في إرواء الغليل ( ،)264/8والطريفي في التحجيل (ص.)201:
(ُ )2ينظر :العزيز للرافعي ( ،)243/4كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)255/9الحاو للماورد (.)273/5
(ُ )3ينظر :العزيز للرافعي ( ،)243/4كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)255/9الحاو للماورد (.)273/5
(ُ )4ينظر :تكملة المجموع للسبكي (.)358/12
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صورة المسألة

المسألة السادسة :حكم َسَلم

( )1

األَ اكمه

شخص ولد أكمه ،أو أصيب بالعمى قبل التمييز ،وبلغ سن الرشد ،وأراد أن يسلم في شيء ،أو أن يبيع
سلماً ،فهل يصح سلمه؟
تحرير محل ال زاع
اتف األئمة األربعة على جواز سلم األعمى إذا أصيب به بعد البلوغ،

()2

واختلفوا في األكمه على قولين ،وهما:

قول أبي علي ابن خيران :ال يصح سلم األكمه ،وهو قول وأبي العباس بن سريج ،وأبي علي ابن أبي
()3

هريرة،

والبغو من الشافعية.

()4

القول :الثا ي :يصح سلم األعمى مطلقاً ،وهو قول الحنفية،

الحنابلة.

()5

()6

والمالكية،

()7

وجمهور الشافعية،

وقول

()8

سب الخ ف
يظهر أن سبب الخالف في المسألة راجع إلى اختالفهم في إدراك األعمى المسلم فيه بالوصف  ،فمن رأى
أنه يدركه بالوصف أجاز سلمه ،ومن رأى أنه ال يدركه بالوصف أبطل سلمه.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على بط ن سلم األكمه ،وقد استدلوا بما يأتي:
()9

أن األكمه ال يعرف األلوان واألوصاف ،وال يستطيع التمييز بينها.

( )1السلم  :نوع من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط فيه السلعة بالوصف إلى أجل معلوم .ني ظر :أنيس الفقهاء للقونو
(ص.)79:

(ُ )2ينظر :فتح القدير البن الهمام ( ،)348/6الكافي البن عبد البر ( ،)731/2بحر المذهب للروياني ( ،)57/5اإلنصاف
للمرداو (.)298-297/4
( )3هو الحسن بن الحسين اإلمام الجليل القاضى أبو على بن أبى هريرة ،أحد أعالم المذهب الشافعي ،أخذ الفقه عن أبي
العباس بن سريج ،توفي سنة خمس وأربعين وثالثمائة هىُ .ينظر :طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (.)256/3
(ُ )4ينظر :العزيز للرافعي ( ،)53/4كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)55/9التهذيب للبغو (.)535/3
(ُ )5ينظر :فتح القدير البن الهمام ( ،)348/6اللباب للميداني ( ،)17/2التجريد للقدور (.)2604/5
(ُ )6ينظر :اإلشراف للقاضي عبد الوهاب ( ،)556/2روضة المستبين البن بزيزة (.)994/2

(ُ )7ينظر :الحاو للماورد ( ،)340/5اإلقناع للشربيني ( ،)278/2السراج الوهاج للغمراو (ص.)176:
(ُ )8ينظر :التعليقة الكبيرة للفراء (.)34/3
(ُ )9ينظر :العزيز للرافعي ( ،)53/4التهذيب للبغو (.)535/3
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المسألة السابعة :ما الواج على المشتري رده بعد تحالف

البيِعين إذا هلكت السلعة؟
ّ

()1

صورة المسألة

إذا اختلف البائع والمشتر في ثمن سلعة معينة ،وتحالفا وحكمنا بفسخ العقد ورد السلعة إلى البائع ،وكانت
السلعة قد هلكت عند المشتر  ،فما الواجب على المشتر ؟
تحرير محل ال زاع:
اتف الفقهاء على أن ابتاع سلعة بثمن مجهول فالبيع فاسد،

()2

واختلفوا فيما إذا اختلف البائع والمشتر في

الثمن بعد هالك السلعة في يد المشتر على ثالثة أقوال ،وهي:
( )3

قول أبي علي ابن خيران :يتحالفان ،ويجب على المشتر رد قيمتها في حدود الثمن الذ ادعاه البائع،
ووافقه أشهب()4من المالكية ،غير أنه اشترط أال تكون القيمة أقل مما أقر به المشتر .

()5

القول الثا ي :ال تحالف بعد هالك المبيع ،والقول قول المشتر بيمينه ،ويرد مثله إن كان مثلياً ،وقيمته إن
()6

لم يكن مثلياً ،وهو قول أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف،

()7

وقول المالكية،

ورواية عن أحمد.

القول الثالث :يتحالفان ،ويفسخ البيع على قيمة الهالك سواء أكانت أكثر من الثمن الذ
()9

أقل ،وهو قول محمد بن الحسن،

()10

وقول عند المالكية،

()11

وقول الشافعية،

()8

ادعاه البائع أم

()12

والحنابلة.

( )1التحالف هو حلف كال الخصمين عند االختالف .ني ظر :القاموس الفقهي ألبي جيب (ص.)98:
(ُ )2ينظر :اإلقناع البن القطان (.)236 /2

(ُ )3ينظر :تكملة المجموع للمطيعي ( ،)70/13روضة الطالبين ( ،)584/3كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)302/9المهذب
للشيراز ( ،)67/2البيان للعمراني ( ،)366/5بحر المذهب للروياني (.)13/5
( )4هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي ثم الجعد الفقيه المالكي المصر  ،أخذ الفقه عن اإلمام

مالك ،انتهت إليه رياسة المذهب المالكي في مصر بعد وفاة ابن القاسم ،توفي سنة أربع ومائتين هىُ .ينظر :وفيات األعيان
البن خلكان (.)238/1
(ُ )5ينظر :التبصرة للخمي (.)2991/7
)ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)31/13االختيار للموصلي ( ،)121/2الدر المختار للحصكفي (.)561/5
(ُ 6
(ُ )7ينظر :القوانين الفقهية البن جز (ص ،)164:المعونة للقاضي عبد الوهاب (ص.)1077:
(ُ )8ينظر :اإلنصاف للمرداو (.)448/4

(ُ )9ينظر :االختيار للموصلي ( ،)121/2تبيين الحقائ للزيلعي ( ،)307/4الدر المختار للحصكفي (.)561/5
(ُ )10ينظر :القوانين الفقهية البن جز (ص ،)164:أسهل المدارك للكشناو (.)267/2
(ُ )11ينظر :المهذب للشيراز ( ،)67/2بحر المذهب للروياني ( ،)13/5نهاية المطلب للجويني (.)357/5
(ُ )12ينظر :المبدع البن مفلح ( ،)110/4المغني البن قدامة ( ،)146/4اإلنصاف للمرداو (.)447/4
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غير أن الشافعية اختلفوا في القيمة الواجب ردها على أربعة وجوه ،أولها :يجب رد قيمة المبيع يوم التلف،
والثا ي :يجب رد قيمته أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التلف ،والثالث :يجب رد قيمته أقل ما كانت
()1

من يوم القبض إلى يوم التلف ،والرابع يجب رد قيمة المبيع يوم القبض.
سب الخ ف:

يرجع الخالف في المسألة إلى اختالف قيمة المبيع من يوم بيعه إلى يوم هالكه.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على أن المشتري يرد القيمة في حدود ما ادعاه البائع ،وقد استدلوا
()2

بما يأتي:

 -1أن البائع ال يدعي ما زاد من قيمة السلعة على الثمن.

المدعى
 -2القياس على إقرار المد َعى عليه في الدعوى بما ال يدعيه المد ِعي ،فكما ال يجب ما أقر به
َ
عليه إذا لم يكن مدعى به ،ال تجب القيمة إذا زادت عن الثمن ،بجامع أن كالً منهما ال يطالب به
ً
ِ
المدعي.

(ُ )1ينظر :روضة الطالبين ( ،)584/3كفاية النبيه البن الرفعة (.)302/9
(ُ )2ينظر :تكملة المجموع للمطيعي ( ،)70/13المهذب للشيراز ( ،)67/2البيان للعمراني ( ،)366/5بحر المذهب
للروياني (.)13/5
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المسألة الثام ة :حكم قضاء الدين بالمبيع قبل قبضه.
صورة المسألة
رجل اشترى سلعة ولما يقبضها بعد ،وعليه دين يساو قيمتها أو أقل ،وأراد أن يقضي بها دينه فهل يجوز
قضاء الدين بها قبل قبضها؟
تحرير محل ال زاع:
اتف الفقهاء على منع بيع الطعام قبل قبضه،

()1

واختلفوا في قضاء الدين بالمبيع قبل قبضه على أربعة

أقوال ،وهي:
()2

قول أبي علي ابن خيران :يجوز قضاء الدين بالمبيع قبل قبضه،

وهو قول المالكية.

()3
()4

القول الثا ي :جواز التصرف في المبيع قبل قبضه في العقار ،ويشمل قضاء الدين ،وهو قول الحنفية.
()5

القول الثالث :ال يجوز قضاء الدين بالمبيع قبل قبضه ،وهو قول الشافعية.

القول الرابع :جواز التصرف في المبيع قبل قبضه شريطة أال يكون مكيالً أو موزوناً ،أو مذروعاً ،أو
معدوداً ،واليه ذهب الحنابلة.

()6

سب الخ ف
يظهر أن سبب الخالف يكمن في نقطتين ،وهما:

 -1االختالف في فهم األحاديث الواردة في المسألة ،فمن رأى أن أحاديث النهي خاصة بالبيع ،أجاز
بقية التصرفات ،ومن لم ير أن النهي خاص بالبيع لم يجز بقية التصرفات.

 -2اختالفه م في ضمان المبيع إذا تلف ،فمن رأى أن الضمان على البائع األول منع بيعه ،ومن رأى
أن الضمان على البائع الثاني أجازه.

(ُ )1ينظر :اإلجماع البن المنذر (ص ،)132:اإلقناع البن القطان (.)230/2
(ُ )2ينظر :كفاية األخيار للحصني (ص.)240:

(ُ )3ينظر :عقد الجواهر الثمينة للقاضي عبد الوهاب ( ،)721/2بلغة السالك للصاو (،)207/3
(ُ )4ينظر :البحر الرائ البن نجيم ( ،)126/6رد المحتار البن عابدين (.)147/5

(ُ )5ينظر :كفاية األخيار للحصني (ص ،)240:الحاو للماورد ( ،)223/5الوسيط للغزالي (.)146/3
(ُ )6ينظر :الروض المربع للبهوتي (ص ،)336:الشرح الممتع البن عثيمين (.)376/8
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أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على جواز قضاء الدين بالمبيع قبل قبضه ،وقد استدلوا بما يأتي:
ِ
اماَ ،ف َ َي ِب اع نه َحتى َي اس َت اوِفَي نه»
َع ْن َع ْبِد َّللاِ ْب ِن ُع َم َر
اع َ
الَ « :م ِن ااب َت َ
ول َّللا َ ،ق َ
 :أَن َرُس َ
ط َع ً
()2
وجه الداللة :النهي الوارد في الحديث عن بيع مالم يقبض ،فال يشمل النهي غير البيع بمفهوم المخالفة.
()1

( )1متف عليه :رواه البخار ( ،)67 /3كتاب البيوع ،باب الكيل على البائع والمعطي ،برقم ( ،)2126ومسلم (،)1160/3
كتاب البيوع ،باب بطالن بيع المبيع قبل القبض ،برقم (.)1526

(ُ )2ينظر :بداية المجتهد البن رشد (.)164/3
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املبحث الثاني:
مسائل متفرقة يف املعامالت.
وفيه ثمانية مسائل ،وهي

المسألة األولى :حكم استحقاق الزوجة األجرة إذا أرضعت وليدها على
طمع فيها.
المسألة الثا ية :حكم ثبوت خيار المجل

في اإلجارة.

المسألة الثالثة :حكم ضمان الوديع الوديعة لو أعطاها ألمين غير الوكيل
أو الحاكم.
المسألة الرابعة :حكم تحليف المرتهن على قبض الرهن إذا كان الرهن
حاض اًر.
المسألة الخامسة :حكم ثمرة ال خل المرهون غير المؤبرة
المسألة السادسة :حكم جلد الحيوان المرهون إذا مات
المسألة السابعة :حكم اإلجبار على إزالة الصبغ عن الثو المغصو .
المسألة الثام ة :حكم العمرى بصيغة البيع.
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المسألة األولى :حكم استحقاق الزوجة األجرة إذا أرضعت وليدها على طمع فيها
صورة المسألة
امرأة ولدت غالماً وهي على ذمة زوجها ،وطلبت من زوجها أجرة على إرضاع وليدها ،فهل تستح األجرة؟
تحرير محل ال زاع

()1

اتف الفقهاء على أن المرأة أح من غيرها بيرضاع وليدها،

ذمة زوجها ،وأرضعته على طمع في األجرة على قولين ،وهما:
()2

قول أبي علي ابن خيران :تستح األجرة،
القول الثا ي :ال تستح
()8

الحنابلة،

واختلفوا استحقاقها األجرة إذا كانت على
()3

وهو وجه عند الشافعية،
()5

األجرة ،وهو قول الحنفية،

المالكية،

()6

()4

والصحيح عند الحنابلة.
()7

وجمهور الشافعية،

وقول عند

واستثنى المالكية المرأة الشريفة فأجازوا لها أن تأخذ األجرة إذا لم يوجد غيرها.

سب الخ ف:

يرى الباحث أن سبب الخالف في المسألة عائد إلى اختالفهم في وجوب إرضاع األم لوليدها؛ فمن يرى أن
على األم إرضاع وليدها لم يوجب لها األجرة ،ومن يرى أن األم غير مجبرة على إرضاع وليدها أجاز لها

األجرة ،ومن فرق بين الشريفة والوضيعة أجاز األجرة للشريفة دون الوضيعة.

أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على جواز استحقاق الزوجة أجرة الرضاعة ،وقد استدلوا بما يأتي:
 -1أن كل عقد يصح أن تعقده الزوجة مع غير الزوج يجوز أن تعقده مع الزوج ،فلما جاز لها أن
()9

تؤجر نفسها للغير مرضعاً ألبنائهم ،جاز لها أن تؤجر نفسها لزوجها مرضعاً البنها منه.
()10

 -2أن الزوج قد أتلف لها عمالً بيرضاعها ابنه ،ألنها ال تبذل منفعة اإلرضاع مجاناً.

(ُ )1ينظر :م ارتب اإلجماع البن حزم (ص.)79:
(ُ )2ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)89/9بحر المذهب للروياني ( ،)506/11كفاية النبيه البن الرفعة (.)263/15
(ُ )3ينظر :تكملة المجموع للمطيعي (.)314/18
(ُ )4ينظر :المغني البن قدامة (.)369/5

(ُ )5ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)127/15البناية للعيني ( ،)293/10لسان الحكام البن الشحنة (ص.)339:
(ُ )6ينظر :التاج واإلكليل للمواق ( ،)592/5مواهب الجليل للحطاب (.)213/4

(ُ )7ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)89/9بحر المذهب للروياني ( ،)506/11كفاية النبيه البن الرفعة (.)263/15
(ُ )8ينظر :المغني البن قدامة (.)369/5
(ُ )9ينظر :المغني البن قدامة (.)370/5
(ُ )10ينظر :بحر المذهب للروياني (.)506/11
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المسألة الثا ية :حكم ثبوت خيار المجل

()1

في اإلجارة.

()2

صورة المسألة
شخص استأجر شيئاً معينا لالنتفاع به مدة معينة ،وقد تواف المؤجر والمستأجر على األجرة ،والمأجور،
ومدة اإلجارة ،وما زال مجلس العقد باقياً فهل يثبت الخيار ألحدهما في فسخ العقد ما دام المجلس باقياً؟
تحرير محل ال زاع
()3

واختلفوا في ثبوت خيار المجلس فيها

قول أبي علي ابن خيران :ال يثبت خيار المجلس في اإلجارة،

( )6

اتف علماء المذاهب األربعة على ثبوت خيار العيب في اإلجارة،
على قولين ،وهما:

()4

()7

واألكثرين من الشافعية ،والحنابلة في قول عندهم.

()8

القول الثا ي :يثبت فيها خيار المجلس ،وهو قول عند الشافعية،

()5

وهو قول الحنفية،

والمالكية،

()9

ومذهب الحنابلة.

سب الخ ف
يظهر أن سبب الخالف يكمن في اختالفهم في كون عقد اإلجارة الزماً أم غير الزم ،فمن يراه الزماً لم
يثبت خيار المجلس ،ومن يراه غير الزم أثبته ،و

أعلم.

أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على عدم ثبوت خيار المجل

في اإلجارة ،وقد استدلوا بىِ:

 -1أن اإلجارة عقد غرر ألنها عقد على معدوم ،والخيار غرر ،فال يضم غرر إلى غرر.

()10

 -2أن في ثبوت خيار المجلس في اإلجارة تفويت لبعض المدة ،فال يجوز كخيار الشرط.

()11

( )1خيار المجل  :أن يكون لكال العاقدين فسخ العقد ما داما في مجلسه .ني ظر :معجم لغة الفقهاء لقلعجي (ص.)202:

( )2اإلجارة :عقد الزم على المنافع المباحة بعوض مدة معلومة .ني ظر :التلقين للقاضي عبدالوهاب ( ،(158/2إرشاد السالك
البن عسكر(ص.(86:

(ُ )3ينظر :النتف للسغد ( ،)572/2الذخيرة للقرافي ( ،)476/5الحاو للماورد ( ،)275/6اإلنصاف للمرداو (.)66/6
(ُ )4ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)438-437/3كفاية النبيه ( ،)232/11العزيز للرافعي (.)173/4
(ُ )5ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)2/16بدائع الصنائع للكاساني (.)228/5
(ُ )6ينظر :شرح الزرقاني على مختصر خليل ( ،)198/5الذخيرة للقرافي (.)20/5

(ُ )7ينظر :اإلنصاف للمرداو (.)365/4
(ُ )8ينظر :المجموع للنوو ( ،)178/9البيان للعمراني ( ،)27/5الوسيط للغزالي (.)102/3

(ُ )9ينظر :المغني البن قدامة ( ،)505/3اإلنصاف للمرداو ( ،)364/4كشاف القناع للبهوتي (.)199/3
(ُ )10ينظر :كفاية النبيه ( ،)232/11العزيز للرافعي (.)173/4
(ُ )11ينظر :كفاية النبيه (.)232/11
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المسألة الثالثة :حكم ضمان الوديع الوديعة لو أعطاها ألمين غير الوكيل أو الحاكم.

()1

صورة المسألة:
رجل استودع آخر وديعة ،وأراد الوديع أن يرد الوديعة لعذر كأن يكون قد أراد السفر ،ولم يجد صاحبها ،أو
وكيله ،فسلمها لشخص آخر غير صاحبها ،وغير الحاكم ،وتلفت الوديعة في يده؛ فهل يضمنها الوديع؟
تحرير محل ال زاع
()2

اتف الفقهاء على أن على الوديع أن يسلم الوديعة إلى صاحبها أو من ينوب عنه،

واختلفوا في ضمانها

إذا سلمها ألمين آخر غير الحاكم فهلكت على قولين :وهما:
()3

قول أبي علي ابن خيران :أن الوديع يضمن الوديعة إذا سلمها إلى أمين ثقة غير صاحبها أو الحاكم،
()4

وهو قول الحنفية،

()5

واألصح عند الشافعية،

()6

والحنابلة.

()7

القول الثا ي :أن الوديع في هذه الحالة ال يضمن الوديعة ،وهو قول المالكية

()8

وقول عند الشافعية.

سب الخ ف:
يرجع سبب الخالف في المسألة إلى اختالفهم في كون إيداع الوديعة عند آخر تقصي اًر في حفظها؛ فمن

يرى أنه تقصير من الوديع في حفظ الوديعة يوجب الضمان ،ومن لم يره تقصي اًر لم يوجب الضمان.

( )1الوديعة" :توكل بحفظ مال غيره تبرعاً" .اإلقناع للحجاو ( ،)377/2الروض المربع للبهوتي (ص)437:

(ُ )2ينظر :مراتب اإلجماع البن حزم (ص ،)61:اإلقناع البن القطان ( ،)168/2اإلجماع البن المنذر (ص.)146:
(ُ )3ينظر :الحاو للماورد ( ،)359/8البيان للعمراني ( ،)483/6كفاية النبيه البن الرفعة (.)334/10
(ُ )4ينظر :قرة عين األخيار البن ابن عابدين ( ،)504/8مجلة األحكام العدلية (ص.)151:
(ُ )5ينظر :التهذيب للبغو ( ،)118/5النجم الوهاج للدمير ()351/6

(ُ )6ينظر :المغني البن قدامة ( ،)439/6المبدع البن مفلح (.)90/5
(ُ )7ينظر :شرح مختصر خليل للخرشي ( ،)112/6اإلشراف للقاضي عبد الوهاب ( ،)625/2بداية المجتهد (.)95/4
(ُ )8ينظر :الحاو للماورد ( ،)359/8بحر المذهب للروياني ( ،)194/6كفاية النبيه البن الرفعة (.)334/10
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أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على وجو الضمان على الوديع ،وقد استدلوا بما يأتي:
 -1أن أمانة الحاكم مقطوع بها ،وأمانة األمين غير مقطوع بها؛ إذ إنه ال يولى إال بعد أن تعرف
عدالته ظاه اًر وباطنا ،فلم يجز ترك المقطوع به إلى غير المقطوع به ،كما ال يجوز ترك النص
()1

إلى القياس.

 -2أن الحاكم نائب عن الغائب في حفظ ماله ،وليس ذلك لغيره فال يجوز إئتمان غير الحاكم مع
وجوده.

()2

(ُ )1ينظر :البيان للعمراني ( ،)483/6كفاية النبيه البن الرفعة (.)334/10
(ُ )2ينظر :كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)334/10المغني البن قدامة (.)439/6
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المسألة الرابعة :حكم تحليف المرتهن على قبض الرهن

()1

إذا كان الرهن حاض اًر.

صورة المسألة
إذا رهن شخص عند آخر عيناً ،وأقر الراهن بتسليم الرهن ،والمرتهن بقبضه ،ثم رجع الراهن في إق ارره،
وادعى أنه قد أقر بتسليم الرهن على جهالة ،ولم يصدقه المرتهن ،وطلب الراهن تحليف المرتهن أنه قبض

الرهن ،والرهن حاضر؛ فهل له تحليفه؟
تحرير محل ال زاع

()2

اتف الفقهاء على أن المرتهن إذا قبض الرهن من المرتهن فقد لزم الرهن،

واختلفوا في تحليف المرتهن إذا

اختلفا في قبض الرهن ،وكان الرهن حاض اًر على ثالثة أقوال ،وهي:
()3

قول أبي علي ابن خيران :للراهن تحليف المرتهن على أنه قبض الرهن،

الحنفية وعليه الفتوى عندهم،
()6

الحنابلة.

()4

وهو قول أبي يوسف من

واألصح عند العراقيين من الشافعية ،وصححه النوو ،

()5

واألصح عند

القول الثا ي :يلزم الرهن بالعقد ويجبر الراهن على تسليم المرهون بمجرد العقد ،وهو قول المالكية.

()7

()8

القول الثالث :ليس للراهن تحليف المرتهن ،وهو قول أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن،
الخراسانيون من الشافعية،

()9

()10

وبه قال

وهو قول عند الحنابلة.

( )1الرهن :هو جعل الشيء محبوساً بح

يمكن استيفاؤه منه .اللباب للميداني ( ،)54/2فتح القدير البن الهمام

(.)135/10

(ُ )2ينظر :موسوعة اإلجماع ألبي جيب ()498/2
(ُ )3ينظر :الحاو للماورد ( ،)37/6البيان للعمراني ( ،)119/6العزيز للرافعي (.)534/4
(ُ )4ينظر :قره عين األخيار البن ابن عابدين ( ،)437/7فتح القدير البن الهمام (.)334/7
(ُ )5ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)118-117/4العزيز للرافعي (.)534/4

(ُ )6ينظر :الشرح الكبير البن قدامة ( ،)322/5الفروع البن مفلح ( ،)444/11المبدع البن مفلح ( ،)398/8اإلنصاف
للمرداو (.)195/12
(ُ )7ينظر :بداية المجتهد البن رشد ( ،)57/4جامع األمهات البن الحاجب (ص ،)377:منح الجليل للشيخ عليش
(.)460/5
(ُ )8ينظر :مجمع األنهر لشيخي زاده ( ،)741/2فتح القدير البن الهمام (.)334/7
(ُ )9ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)118-117/4العزيز للرافعي (.)534/4

(ُ )10ينظر :الشرح الكبير البن قدامة ( ،)322/5الفروع البن مفلح ( ،)444/11المبدع البن مفلح (.)398/8
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سب الخ ف
يرجع سبب الخالف في المسألة إلى اختالفهم في اعتبار الرجوع عن اإلقرار تكذيباً للنفس ،فمن رأى أن
الراهن إذا رجع عن إق ارره مكذب لنفسه لم يجز تحليف المرتهن ،ومن رأى أن رجوعه عن اإلقرار ال يعد

تكذيباً لنفسه أجاز تحليف المرتهن.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على جواز تحليف المرتهن ،واستدلوا بما يأتي:
()1

 -1إمكان صدق الراهن بأنه قد وعد المرتهن باإلقباض فأقر به قبل قبضه.
 -2إقرار الراهن في الحاضر يحتمل أن يكون عن إقرار وكيله.

()2

 -3رجوع الراهن عن اإلقرار دعوى ،فين صدقه المرتهن فيها كان دليالً على صحة رجوعه عن اإلقرار،
()3

وان كذبه فله تحليفه.

 -4جريان العرف باإلقرار بالقبض قبل القبض ،فلما جرى العرف بذلك يحتمل أن يكون قد قبض،
ويحتمل أال يكون قد قبضه وهو الغالب.

()4

(ُ )1ينظر :المهذب للشيراز ( ،)107/2تكملة المجموع للمطيعي (.)260/13
(ُ )2ينظر :تكملة المجموع للمطيعي ( ،)261/13الحاو للماورد ( ،)37/6البيان للعمراني (.)119/6
(ُ )3ينظر :بحر المذهب للروياني (.)206/5
(ُ )4ينظر :العزيز للرافعي (.)534/4

99

الفصل الثاني :فقه أبي علي ابن خريان يف املعامالت املالية

المسألة الخامسة :حكم ثمرة ال خل المرهون غير المؤبرة
صورة المسألة
إذا رهن المدين شج اًر مثم اًر ،عليه ثمر غير مؤبر فهل يدخل الثمر في الرهن؟
تحرير محل ال زاع
()1

اتف الفقهاء على أن من ابتاع شج اًر لم يؤبر ،ولم يبلغ اإلبار أن ثمرته للمشتر ،

واختلفوا في دخول ثمرة

النخل المرهون غير المؤبرة في الرهن على قولين ،وهما:
قول أبي علي ابن خيران :تدخل الثمرة في الرهن،

()2

()3

وهو قول الحنفية،

وقول عند الشافعية،

()4

وقول

()5

الحنابلة.

()6

القول الثا ي :ال تدخل الثمرة في الرهن مؤبرة كانت أو غير مؤبرة ،وهو قول المالكية،
الشافعية.

والمذهب عند

()7

سب الخ ف
يعود سبب الخالف في المسألة إلى اختالفهم في اعتبار الرهن كالبيع ،فمن رأى أن الرهن كالبيع أدخل
الثمرة في الرهن ،ومن لم َي َر الرهن كالبيع أخرج الثمرة من الرهن.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على دخول الثمرة غير المؤبرة في الرهن ،وقد استدلوا بما يأتي:
 -1القياس على البيع :ذلك أن الثمرة غير المؤبرة للمشتر باالتفاق ،فكذلك الرهن تكون فيه الثمرة غير
المؤبرة داخلة في الرهن ،بجامع أن كالً منهما معاوضة.

 -2أن الراهن والمرتهن قصدا تصحيح العقد ،وال وجه لتصحيحه إال بيدخال الثمار فيه.

()8
()9

 -3الفروع تابعة لألصول فتأخذ حكمها ،فالثمار فروع الشجرة المرهونة فتدخل في الرهن؛ ألنها تابعة لها.
(ُ )1ينظر :اإلجماع البن المنذر (ص ،)130:اإلقناع البن القطان (.)218/2
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد (.)121/6
(ُ )3ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)72/21النهر الفائ البن نجيم (.)358/3
(ُ )4ينظر :الحاو للماورد (.)121/6

(ُ )5ينظر :المغني البن قدامة ( ،)292/4شرح منتهى اإلرادات للبهوتي (.)82/2
(ُ )6ينظر :المدونة لإلمام مالك ( ،)135/4البيان والتحصيل البن رشد ( ،)65/11التوضيح للجند (.)99/6
(ُ )7ينظر :الحاو للماورد ( ،)121/6تكملة المجموع للمطيعي ( ،)211/13التهذيب للبغو (.)45/4
(ُ )8ينظر :المبسوط للسرخسي ()72/21
(ُ )9ينظر :بداية المجتهد البن رشد ()59/4
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المسألة السادسة :حكم جلد الحيوان المرهون إذا مات
صورة المسألة
إذا رهن المدين حيواناً فمات في الرهن ،ثم أخذ الراهن جلده فدبغه ،فهل يعود الجلد المدبوغ إلى الرهن؟
تحرير محل ال زاع
اتف

()1

الفقهاء على حرمة بيع الميتة،

()2

وأن ما ال يجوز بيعه ال يجوز رهنه،

واختلفوا في عودة جلد

الحيوان المرهون إلى الرهن إذا مات حتف أنفه ثم دبغ إلى ثالثة أقوال ،وهي:
()3

قول أبي علي ابن خيران :يعود الجلد المدبوغ إلى الرهن،

()4

وهو قول الحنفية،

وأيده القاضي الروياني

()5

من الشافعية.

()6

القول الثالث :ال يعود الجلد المدبوغ إلى الرهن ،وهو قول المالكية،

واألظهر عند الشافعية،

( )7

()8

والحنابلة.

سب الخ ف:
يعود سبب الخالف في المسألة إلى أمرين ،وهما:
 -1اختالفهم في إباحة استعمال جلد الميتة المدبوغ المعاوضات المالية؛ فمن رأى أن تطهيره بالدباغ يبيح
استعماله في المعاوضات المالية أجاز بقاءه في الرهن بعد دباغه ،ومن لم َي َر أن تطهيره بالدباغ يبيح
استعماله في المعاوضات المالية لم ُيِب ِح بقاءه في الرهن.

(ُ )1ينظر :موسوعة اإلجماع ألبي جيب ()1143/3
(ُ )2ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ( ،)135/6التبصرة للخمي ( ،)5734/12تكملة المجموع للمطيعي (،)198/13
المبدع البن مفلح (.)206/4

(ُ )3ينظر :المهذب للشيراز ( ،)105/2البيان للعمراني ( ،)106/6تكملة المجموع للمطيعي ( ،)248/13التهذيب للبغو
( ،)44/4بحر المذهب للروياني ( ،)248/5العزيز للرافعي (.)480/4
(ُ )4ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)149/21األصل للشيباني ( ،)212/3الدر المختار للحصكفي (ص.)693:
(ُ )5ينظر :بحر المذهب للروياني ( ،)248/5العزيز للرافعي (.)480/4

(ُ )6ينظر :الفواكه الدواني للنفراو ( ،)387/1الشرح الكبير للدردير (.)10/3
(ُ )7ينظر :المهذب للشيراز ( ،)105/2البيان للعمراني ( ،)106/6تكملة المجموع للمطيعي ( ،)248/13العزيز للرافعي
(.)480/4

(ُ )8ينظر :كشاف القناع للبهوتي ( ،)55/1منار السبيل البن ضويان (.)308/1
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 -2اختالفهم في إبطال الرهن بتحول المرهون من حالة يجوز رهنها فيها إلى حالة ال يجوز رهنها فيها،

فمن يرى إبطال الرهن بالتحول لم ُيِب ِح بقاء الجلد المدبوغ في الرهن ،ومن لم ير فيها إبطاالً للرهن
أجاز بقاءه في الرهن.

أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على أن الدابة المرهو ة إذا ماتت فدبغ جلدها عادت ره اً كما كا ت،
وقد استدلوا بما يأتي:

 -1القياس على رهن العصير إذا تخلل ثم تخلل ،فينه يعود إلى الرهن مرة أخرى ،وكذلك الشاة إذا ماتت
ثم دبغ جلدها فينه يعود إلى الرهن.

()1

()2

 -2أن الجلد صار بالدبغ ماالً متقوماً ،وهو مما يتناوله الرهن فجاز أن يبقى قيد الرهن.

(ُ )1ينظر :بحر المذهب للروياني (.)248/5
(ُ )2ينظر :المبسوط للسرخسي (.)149/21
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المسألة السابعة :حكم اإلجبار على إزالة الصبغ عن الثو المغصو .

()1

صورة المسألة
رجل غصب ثوب رجل آخر وقام بصبغه ،ثم أعاده إلى صاحبه ،وجاء ليطالب صاحب الثوب بثمن
الصبغ ،فلم يرض صاحب المال ،وأراد إزالة الصبغ عن الثوب؛ فهل له إجبار الغاصب على إزالة الصبغ؟
تحرير محل ال زاع:
اتف الفقهاء على أن من غصب أرضاً فبنى فيها بيتاً ،أو زرع فيها زرعاً ،فينه يجبر على هدم بيته وقلع

زرعه،

()2

واختلفوا في إجباره على إزالة الصبغ من الثوب على قولين ،وهما:
()3

قول أبي علي ابن خيران :يجبر على إزالته،

()4

وهو قول عند الحنابلة.

القول الثا ي :ال يجبر على إزالة الصبغ؛ بل يخير بين ضمان قيمة ثوب أبيض ،أو يأخذ المالك الثوب مع
()5

غرم ما زاد بالصبغ ،واليه ذهب الحنفية،

()6

والمالكية،

وهو األصح عند الشافعية،

()7

()8

ومذهب الحنابلة.

سب الخ ف:
الظاهر أن سبب الخالف في هذه المسألة عائد إلى اختالفهم في إمكان إزالة الصبغ من الثوب ،فمن رأى
أنه يمكن إزالة الصبغ من الثوب أجبر الغاصب على نزعه ،ومن لم ير إمكان إزالته من الثوب ،لم يجبر
الغاصب عليها.
( )1الغص هو "االستيالء على ح الغير ظلماً" .منهاج الطالبين للنوو (ص ،)146:الملخص الفقهي للفوزان (.)164/2

(ُ )2ينظر :اإلقناع البن القطان ( ،)169/2موسوعة اإلجماع ألبي جيب (.)869/2
(ُ )3ينظر :المهذب للشيراز ( ،)205/2نهاية المطلب للجويني ( ،)252/7البيان للعمراني ( ،)55/7تكملة المجموع
للمطيعي ( ،)263/14بحر المذهب للروياني ( ،)442/6كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)461/10العزيز للرافعي (.)457/5

(ُ )4ينظر :الكافي البن قدامة ( ،)222/2اإلنصاف للمرداو (.)165/6
(ُ )5ينظر :التجريد للقدور ( ،)3361/7تبيين الحقائ للزيلعي ( ،)229/5البحر الرائ البن نجيم ( ،)134/8االختيار
للموصلي (.)63/3

(ُ )6ينظر :الكافي البن عبد البر ( ،)847/2التاج واإلكليل للمواق ( ،)329/7الفواكه الدواني للنفراو ( ،)176/2الشرح
الكبير للدردير (.)454/3
(ُ )7ينظر :المهذب للشيراز ( ،)205/2نهاية المطلب للجويني ( ،)252/7البيان للعمراني ( ،)55/7تكملة المجموع
للمطيعي ( ،)263/14بحر المذهب للروياني ( ،)442/6كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)461/10العزيز للرافعي (.)457/5
(ُ )8ينظر :المبدع البن مفلح ( ،)32/5اإلنصاف للمرداو ( ،)165/6اإلقناع للحجاو ( ،)346/2كشاف القناع للبهوتي
(.)95/4
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أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على إجبار الغاص على إزالة الصبغ من الثو المغصو  ،واستدلوا
بما يأتي:
 -1القياس على من غصب أرضاً فزرعها ،فينه يجبر على إزالة الزرع ،فكذلك من غصب ثوباً
()1

فصبغه يجبر على إزالة الصبغ ،بجامع التعد في الحالتين.
()2
 -2أن الغاصب ي
متعد في تصرفه بصبغ الثوب ،فوجب عليه إزالته لتعديه.

(ُ )1ينظر :البيان للعمراني ( ،)55/7بحر المذهب للروياني ( ،)442/6كفاية البن الرفعة ( ،)461/10المغني البن قدامة
(.)216/5
(ُ )2ينظر :المهذب للشيراز (.)205/2
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المسألة الثام ة :حكم العمرى بصيغة البيع.

()1

صورة المسألة:
رجل أعمر رجالً آخر دا اًر أو فرساً مقابل مبلغ من المال ،فهل تصح العمرى؟
تحرير محل ال زاع:
()2

اتف فقهاء المذاهب األربعة على مشروعية العمرى،

واختلفوا في صحتها بصورة البيع على قولين ،وهما:

قول أبي علي ابن خيران :تصح العمرى بصورة البيع،
()7

كج()6من الشافعية،

()8

وهو وجه عندهم،

()3

()4

وهو قول الحنفية،

()5

والمالكية،

ومال إليه ابن

()9

والمذهب عند الحنابلة.

()10

القول الثا ي :أن العمرى ال تصح بصورة البيع ،وهو المذهب عند الشافعية،

()11

وقول عند الحنابلة.

سب الخ ف:
يعود سبب الخالف في المسألة إلى اختالفهم في اعتبار العوض منافياً لمفهوم العمرى التي يقصد بها
()12

التبرع  ،فمن اعتبر أن العوض مناف للتبرع منعها ،ومن لم يرى العوض منافياً للتبرع لم يمنعها.

إنشاء" .المختصر الفقهي البن عرفة ( ،)510/8الفواكه الدواني
( )1العمرى" :تمليك منفعة حياة المعطي بغير عوض
ً
للنفراو (.)162/2
(ُ )2ينظر :االختيار للموصلي ( ،)53/3مواهب الجليل ( ،)62/6الحاو للماورد ( ،)539/7المغني البن قدامة (.)68/6
(ُ )3ينظر :خبايا الزوايا للزركشي (ص ،)194-193:كفاية النبيه البن الرفعة (.)96/12
(ُ )4ينظر :النتف للسغد ( ،)518/1االختيار للموصلي ( ،)53/3المبسوط للسرخسي (.)75/12
(ُ )5ينظر :الذخيرة للقرافي ( ،)274/6التاج واإلكليل للمواق ( ،)29/8مواهب الجليل للحطاب (.)66/6

( )6هو أبو القاسم يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الكجي الدينور ؛ أحد أئمة الشافعية في زمانه ،وله وجه في المذهب،
تولى القضاء بدينور ،قتل سنة خمس وأربعمائة هىُ .ينظر :وفيات األعيان البن خلكان (.)65/7
(ُ )7ينظر :خبايا الزوايا للزركشي (ص ،)193:كفاية النبيه البن الرفعة (.)96/12
(ُ )8ينظر :البيان للعمراني ( ،)133/8تكملة المجموع للمطيعي (.)387/15
(ُ )9ينظر :المغني البن قدامة ( ،)67/6المبدع البن مفلح (.)190/5

(ُ )10ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)372/5أسنى المطالب لألنصار ()481/2
(ُ )11ينظر :اإلنصاف للمرداو (.)117/7
(ُ )12ينظر :المعامالت المالية أصالة ومعاصرة للدبيان (.)532/18
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أدلة أبي علي ابن خيران على جواز العمرى بصيغة البيع ،وقد استدل بما يأتي:
ِ
ق ِب ِهَب ِت ِه َما َل ام ني َث ا ِما َها»
َح ُّ
ول َّللا « :الر نج نل أ َ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
َع ِن ْاب ِن ُع َم َر َ ،ق َ
وجه الداللة :لما استثنى النبي  العمرى إال في حالة أخذه ثواباً عليها ،دل ذلك على جواز
()1

العوض مقابلها ،والعمرى نوع من الهبات كما هو معلوم.

()2

( )1رواه الحاكم في المستدرك ( ،)60 /2كتاب البيوع برقم ( ،)2323وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،
والبيهقي في السنن الصغير ( ،)343/2كتاب البيوع ،باب الرجوع في الهبة ،برقم ( ،)2253والدارقطني في سننه (،)460/3
كتاب البيوع ،برقم ( ،)2969وقال ال يثبت مرفوعاً من حديث ابن عمر ،والصواب أنه موقوف عليه ،وصححه ابن حزم في
المحلى ( ،)80/8وقد روى الحديث عن أبي هريرة ابن ماجه في سننه ( ،)798/2كتاب الهبات ،باب من وهب هبة رجاء

ثوابها ،برقم ( ،)2387وابن أبي شيبة في المصنف ( ،)420 /4كتاب البيوع واألقضية ،باب الرجل يهب الهبة فيريد أن
يرجع فيها ،برقم ( ،)21704والدارقطني في سننه ( ،)460/3كتاب البيوع ،برقم ( ،)2970ورواه عن ابن عباس الدارقطني
في سننه ( ،)462/3كتاب البيوع ،برقم ( ،)2975والطبراني في الكبير ( ،)147/11برقم ( ،)11317وضعفه ابن الجوز
في التحقي

في مسائل الخالف ( ،)231/2ووافقه ابن عبد الهاد

الموقعين ( ،)240/2واأللباني في إرواء الغليل (.)59/6

في تنقيح التحقي

( ،)227/4وابن القيم في إعالم

(ُ )2ينظر :شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره (ص ،)172:الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي (.)4007/5
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الفصل الثالث
فقه اإلمام أبي علي ابن خريان يف
األحوال الشخصية
وفيه أربعة مباحث :

المبحث األول :مسائل في ال كاح.
المبحث الثا ي :مسائل في الط ق والخلع.
المبحث الثالث :مسائل في ال فقات.
المبحث الرابع :مسائل في الفرائض.

املبحث األول:
مسائل يف النكاح
وفيه:
تمهيد :تعريف ال كاح ومشروعيته.
وسبع مسائل ،وهي:

المسألة األولى :حكم إعفاف االبن أباه إذا احتاج إليه.
المسألة الثا ية :متى يعتبر مهر المثل للمفوضة.
المسألة الثالثة :المهر الواج للزوجة إذا اختلفا في المهر وتحالفا.
المسألة الرابعة :حكم كاح المرتابة.
المسألة الخامسة :حكم اإلذن للسفيه بال كاح.
المسألة السادسة :حكم الوليمة لل كاح.
المسألة السابعة :حكم البكارة بزوال عذرية المرأة بغير الجماع.

الفصل الثالث :فقه أبي علي ابن خريان يف األحوال الشخصية

تمهيد :تعريف ال كاح ومشروعيته
أوالً :تعريف ال كاح:
ال كاح لغة :مأخوذ من مادة نكح التي تدل على معنيين،

()1

وهما:

 -1الوطء والبضع ،يقال نكح فالن امرأته إذا وطئها وباضعها.

 -2عقد الزواج ،وقد ورد في القرآن الكريم بهذا المعنى ،ومنه قوله تعالى{ :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ}

()2

والمراد تزوجتم المؤمنات،

()3

ويقال رجل ناكح أ متزوج ،وامرأة ناكح أ متزوجة.

ط يء ِبَلْف ِظ م ْخص ي
وص".
اح َة َو ْ
ال كاح اصط حا :عبارة عن " َعْقد َيتَ َ
ضم ُن َإب َ
َ ُ

()4

ثا ياً -مشروعية ال كاح

ثبتت مشروعية النكاح بالقرآن الكريم ،والسنة النبوية ،واإلجماع ،وهذا بيانها:

 -1القرآن الكريم:

 قال تعالى{ :وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِنيَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

()5
()6

وجه الداللة :وردت مشروعية النكاح في اآلية باألمر به واألمر دليل المشروعية.

 -2الس ة ال بوية
ِ
ط َ ِ
ي
َ ع ْن َع ْبِد ِ ِ
اء َة
اس َت َ
ول َ« :يا َم اع َشَر الشَبا ِ َ ،م ِن ا
اع ما نك نم االَب َ
ال َل َنا َرُس ُ
الَ :ق َ
بن َم ْس ُعود َ ،ق َ
()7
ِ
ِ
ِ
َفالي َت َزوجَ ،فِإ نه أَ َغ ُّ ِ
اء»
ض لالَب َص ِرَ ،وأ ا
َ ا
َح َص نن لال َفار ِجَ ،و َم ان َل ام َي اس َتط اع َف َعَلايه ِبالص اومَِ ،فِإ نه َل نه ِو َج ٌ
( ،)63/3جمهرة اللغة البن دريد ( ،)564/1تهذيب اللغة لألزهر ( ،)64/4مجمل اللغة البن

(ُ )1ينظر :العين للفراهيد
فارس (ص ،)884:مقاييس اللغة البن فارس ( ،)475/5لسان العرب البن منظور (.)626/2
( )2من اآلية ( )49من سورة األحزاب.

(ُ )3ينظر :زاد المسير البن الجوز (،)472/3
(ُ )4ينظر :الغرر البهية لألنصار ( ،)83/4تحفة المحتاج للهيثمي ( ،)183 /7مغني المحتاج للشربيني ( ،)200/4فتح
المعين للمعبر (ص ،)444:نهاية المحتاج للرملي ( ،)176/6حاشيتا قليوبي وعميرة (.)207/3

( )5من اآلية ( )32من سورة النور.
(ُ )6ينظر :تفسير ابن كثير ( ،)51/6أضواء البيان للشنقيطي (.)530-529/5
( )7متف عليه :رواه البخار ( ،)26/3كتاب الصوم ،باب الصوم لمن خاف على نفسه من العزبة ،برقم ( ،)1905ومسلم
( ،)1018/2كتاب النكاح ،باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ،ووجد مؤنه ،واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم،
برقم (.)1400
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()1

وجه الداللة :أن األمر بالتزوج في الحديث دليل على مشروعية النكاح.
 -3اإلجماع
أجمعت األمة على مشروعية النكاح لم يخالف في ذلك أحد.

()2

(ُ )1ينظر :سبل السالم للصنعاني (.)160/2
(ُ )2ينظر :مراتب اإلجماع البن حزم (ص ،)62:اإلقناع البن القطان (.)5/2
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المسألة األولى :حكم إعفاف االبن أباه إذا احتاج إليه
صورة المسألة
إذا كان الرجل فقي اًر ومحتاجاً إلى الوطء ،فهل يجب على ابنه إعفافه بتزويجه،؟
تحرير محل ال زاع
اتف فقهاء المذاهب األربعة على عدم وجوب تزويج االبن أباه إذا لم يكن معس اًر،

()1

واختلفوا فيما إذا كان

األب معس اًر ومحتاجاً للزواج على قولين ،وهما:

قول أبي علي ابن خيران  :عدم وجوب إعفاف االبن أباه،

()3

()2

وهو قول الحنفية.
()4

القول الثا ي :وجوب إعفاف االبن أباه ،وهو مذهب المالكية،

()5

والشافعية،

والحنابلة.

()6

سب الخ ف:
يظهر أن سبب الخالف في المسألة يعود إلى اختالفهم في كون الحاجة إلى اإلعفاف ضرورة في ح الوالد
المعسر ،فمن يرى أنها ضرورة أوجب إعفافه ،ومن يرى أنها ليست ضرورة لم يوجب إعفافه.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على عدم وجو إعفاف االبن أباه ،وقد استدل بما يأتي:
 -1أن البدن يستقيم بدون الزواج ،وال يخشى التلف على الوالد لعدم إدراكه ،فال يجب على االبن.

()7

 -2القياس على عدم وجوب إعفاف األب ابنه ،فكما ال يجب على األب إعفاف ابنه المحتاج للباءة،
ال يجب على االبن إعفاف أبيه كذلك.

()8

(ُ )1ينظر :التجريد للقدور ( ،)4498/9عقد الجواهر الثمينة البن شاس ( ،)463/2الحاو للماورد
البن قدامة (.)216/8

( ،)183/9المغني

(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)183/9المهذب للشيراز ( ،)161/3نهاية المطلب للجويني ( ،)207/12البيان للعمراني
( ،)263/11روضة الطالبين للنوو ( ،)214/7بحر المذهب للروياني ( ،)181/9كفاية النبيه البن الرفعة (.)257/15
(ُ )3ينظر :التجريد للقدور (.)4498/9
(ُ )4ينظر :أسهل المدارك للكشناو ( ،)200/2الفواكه الدواني للنفراو (.)69/2

(ُ )5ينظر :نهاية المطلب للجويني ( ،)207/12روضة الطالبين للنوو (.)214/7
(ُ )6ينظر :المغني البن قدامة ( ،)216/8المبدع البن مفلح (.)172/7
(ُ )7ينظر :التجريد للقدور (.)4498/9
(ُ )8ينظر :التجريد للقدور ( ،)4498/9الحاو للماورد (.)183/9
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 -3القياس على عدم وجوب إعفاف االبن نفسه؛ فكما ال يجب على االبن إعفاف نفسه ال يجب عليه
()1

إعفاف غيره ولو كان أباه.

 -4القياس األولو على الحاجة إلى أكل الحلوى ،فكما أن حاجة األب إلى أكل الحلوى ال توجب
على االبن إحضارها له ،فمن األولى عدم وجوب إعفاف األب ،إذ إن شهوة المنكح من أعظم

الملذات.

()2

 -5القياس على األم في أن إيجاب نفقتها على ابنها ال يوجب عليه إعفافها ،وكذلك األب.

()3

 -6القياس على عدم وجوب إعفاف المحتاجين من بيت المال ،فكما ال يجب إعفافهم من بيت مال
()4

المسلمين ،ال يجب على االبن إعفاف أبيه من ماله.

(ُ )1ينظر :التجريد للقدور (.)4498/9
(ُ )2ينظر :المغني البن قدامة (.)216/8

(ُ )3ينظر :بحر المذهب للروياني (.)181/9
(ُ )4ينظر :الوسيط للغزالي (.)190/5
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المسألة الثا ية :متى يعتبر مهر المثل للمفوضة؟

()1

صورة المسألة:
سم لها مه اًر ،ووجب لها مهر المثل ،فمتى تعتبر قيمة المهر؟
رجل تزوج امرأة من وليها ،ودخل بها ،ولم ُي ِّ
تحرير محل ال زاع
اتف

الفقهاء على جواز انعقاد النكاح دون تسمية المهر،

()2

( )3

وعلى أن الواجب للمفوضة مهر مثلها،

واختلفوا في الوقت الذ تعتبر عنده قيمة المهر إلى قولين ،وهما:
قول أبي علي ابن خيران :يجب مهر المثل عند الفرض.

()4
()5

القول الثا ي :يجب مهر المثل عند العقد ،وهو ظاهر مذهب الحنفية،
الشافعية،

()6

()7

وهو األصح عندهم،

وقول الحنابلة.

وقول أبي العباس بن سريج من

()8
()9

القول الثالث :يجب مهر المثل عند الوطء ،وهو قول المالكية.
سب الخ ف:

يرى الباحث أن سبب الخالف في وقت وجوب المهر اختالفهم في موجبه ،فمن يرى أن موجبه العقد أوجبه
عنده ،ومن يرى أن موجبه الوطء أوجبه عنده.
أدلة أبي علي ابن خيران على وجو مهر المثل ع د العقد ،وقد استدل باآلتي:
()10

أن المفوضة ملكت المهر بالفرض ،فيذا فرض صار كالمسمى في العقد ،فيجب لها عنده.

المفوضة
( )1مهر المثل هو ما اعتاد الناس أن يدفعوه مه اًر ألمثال هذه المرأة من قريباتها .ني ظر :معجم لغة الفقهاء (ص ،)466 :و ّ
بكسر الواو وفتحها هي التي تم زواجها من غير تسمية مهر ،ني ظر :طلبة الطلبة للنسفي (ص.)45:

(ُ )2ينظر :اإلقناع البن القطان ( ،)22/2مراتب اإلجماع البن حزم (ص.)69:
(ُ )3ينظر :موسوعة اإلجماع ألبي جيب (.)1090/3
(ُ )4ينظر :الحاو للماورد ( ،)483/9بحر المذهب للروياني (.)464/9
(ُ )5ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ( ،)292/2التجريد للقدور (.)4651/9
(ُ )6ينظر :الحاو للماورد ( ،)483/9بحر المذهب للروياني (.)464/9

(ُ )7ينظر :العزيز للرافعي (.)277/8

(ُ )8ينظر :اإلقناع للحجاو ( ،)223/3كشاف القناع للبهوتي (.)157/5
(ُ )9ينظر :عقد الجواهر الثمينة البن شاس ( ،)480/2اإلشراف للقاضي عبدالوهاب (.)716/2
(ُ )10ينظر :الحاو للماورد ( ،)483/9بحر المذهب للروياني (.)464/9
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المسألة الثالثة :المهر الواج للزوجة إذا اختلفا في المهر وتحالفا
صورة المسألة
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر ،وتحالفا أمام القاضي ،فما المهر الواجب للزوجة؟
تحرير محل ال زاع
اتف الفقهاء على أن اختالف الزوجين في المهر ال يبطل النكاح،

()1

واختلفوا في الواجب للزوجة إذا اختلفا

في قيمة المهر وتحالفا على ذلك على خمسة أقوال ،وهي:
قول أبي علي ابن خيران :يجب لها مهر المثل في حدود ادعائها،

()2

وهو قول أبي حنيفة وصاحبه محمد

()3

بن الحسن.

القول الثا ي :أن الواجب لها ما أقر به الزوج بيمينه ،إال أن يأتي بمستنكر جداً ،وال يتحالفان ،وهو قول
()4

أبي يوسف من الحنفية،

()5

وهو قول عند الحنابلة.

القول الثالث  :أنه يجب لها مهر المثل بغض النظر عما إذا كان أقل أو أكثر مما ادعته ،وهو الصحيح
()6

عند الشافعية.

القول الرابع :التفري بين كون االختالف قبل الدخول أم بعده؛ فين كان قبله تحالفا وتفاسخا وال مهر لها،
()7

وان كان بعده فالواجب ما أقر به الزوج ،وهو قول المالكية.

()8

القول الخام  :أنهما ال يتحالفان ،والواجب مهر المثل إذا ادعاه أحدهما ،واليه ذهب الحنابلة.

(ُ )1ينظر :موسوعة اإلجماع ألبي جيب (.)1088/3
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)506 ،497/9المهذب للشيراز ( ،)473/2الوسيط للغزالي ( ،)271/5البيان للعمراني
( ،)465/9روضة الطالبين للنوو ( ،)324/7النجم الوهاج للدمير ( ،)364/7كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)305/13بحر
المذهب للروياني (.)476/9

(ُ )3ينظر :بدائع الصنائع للكاساني (.)305/2
(ُ )4ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ( ،)305/2المحيط البرهاني البن مازه (.)104/3
(ُ )5ينظر :الكافي البن قدامة (.)75/3
(ُ )6ينظر :نهاية المطلب للجويني ( ،)128/13البيان للعمراني (.)465/9

(ُ )7ينظر :بداية المجتهد البن رشد ( ،)54/3اإلشراف للقاضي عبد الوهاب (.)717/2
(ُ )8ينظر :المغني البن قدامة (.)233/7
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سب الخ ف:
()1

يرجع سبب الخالف في المسألة إلى سببين،

وهما:

 -1اختالفهم في تعليل حديث « ِ
المد َعى َعَلاي ِه»
اليم ن
َ
ين َعَلى ن
شبهة؛ فين استويا تحالفا وتفاسخا ،ومن يرى أنه غير معلل قال يحلف الزوج ألنه مدعى عليه ،إذ
()2

فمن يرى أنه معلل قال يحلف أقواهما

إنها تقر له بالنكاح وجنس الصداق ،وتدعي عليه قد اًر زائداً.
يشب ُه بالبيع قال بفسخ العقد بالتحالف ،ومن
 -2اختالفهم في تشبيه النكاح بالبيع؛ فمن يرى أن النكاح َ

يشب ُه به لم يقل بفسخ العقد بالتحالف.
يرى أنه ال َ
أدلة أبي علي ابن خيران على أ ه يج لها مهر المثل في حدود ادعائها ،وقد استدل باآلتي:
()3

أنها لم تَد ِع الزيادة فال تستح ما ال تدعيه.

(ُ )1ينظر :بداية المجتهد البن رشد (.)54/3
( )2رواه البخار ( ،)35/6كتاب تفسير القرآن ،باب قوله تعالى{ :إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ،أُولَئِكَ الَ خَالَقَ
لَهُمْ} ،برقم (.)4552
(ُ )3ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ( ،)305/2بحر المذهب للروياني ( ،)476/9البيان للعمراني (.)465/9
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()1

المسألة الرابعة :حكم كاح المرتابة
صورة المسألة

إذا تزوجت المرأة التي ارتابت في عدتها ،وتشك في انقضائها ،فما حكم زواجها؟
تحرير محل ال زاع
اتف

العلماء على منع التصريح بالخطبة للمعتدة من الطالق ،وعلى جواز التلميح بها للمعتدة من
()2

طالق بائن أو وفاة،

آخر على قولين،

()

واختلفوا في حكم نكاح المرتابة إذا حدثت الريبة بعد انقضاء العدة وقبل التزوج من

وهما:

قول أبي علي ابن خيران :النكاح صحيح إذا كانت الريبة بعد انقضاء العدة،

()3

()5

وقول عند الحنابلة.

()6

القول الثا ي :يبطل نكاح المرتابة مطلقاً ،وهو قول المالكية،

وهو المذهب الشافعية،
()7

وقول عند الشافعية،

وقول الحنابلة.

سب الخ ف

()4

()8

يظهر للباحث أن سبب الخالف في المسألة يعود إلى اختالفهم في بقاء المرتابة في العدة ،فمن يرى أنها

باقية في العدة أبطل نكاحها ،ومن يرى أن عدتها انقضت أجاز نكاحها.

( )1المرتابة هي التي الشاكة بحدوث الحمل .ني ظر :تحرير ألفاظ التنبيه للنوو (ص.)253:
(ُ )2ينظر :اإلقناع البن القطان ( ،)5/2مراتب اإلجماع (ص.)69:
( )لم يقف الباحث للحنفية على قول في المسألة.

(ُ )3ينظر :الحاو للماورد ( ،)200/11روضة الطالبين للنوو ( ،)377/8بحر المذهب للروياني (.)277/11
(ُ )4ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)377/8المهذب للشيراز (.)445/2
(ُ )5ينظر :اإلنصاف للمرداو ( ،)277/9المغني البن قدامة (.)114/8
(ُ )6ينظر :عقد الجواهر الثمينة البن شاس ( ،)574/2اإلشراف للقاضي عبدالوهاب (.)795/2
(ُ )7ينظر :روضة الطالبين للنوو (.)377/8
( )8انظر اإلنصاف للمرداو ( ،)277/9المغني البن قدامة (.)138/8
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أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على صحة كاح المرتابة إذا ارتابت بعد ا قضاء العدة ،وقد استدلوا

بما يأتي:

()1

 -1أن الريبة حدثت بعد العدة فلم تمنع من صحة العقد.

 -2أن انقضاء العدة قد ثبت بيقين ،فال يبطل اليقين بوقع الشك فيه.

()2

 -3القياس على حدوث الريبة بعد النكاح ،فكما أن الريبة بعد النكاح ال تبطله ،فكذلك الريبة بعد
انقضاء العدة ال تبطل النكاح.

()3

 -4القياس على عدم نقض الحاكم حكمه بتغير اجتهاده ،فكما ال يبطل الحكم بتغير االجتهاد ،فال
()4

يبطل النكاح بحدوث الريبة.

(ُ )1ينظر :المهذب للشيراز (.)445/2
(ُ )2ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)377/8بحر المذهب للروياني (.)277/11
(ُ )3ينظر :المهذب للشيراز (.)445/2
(ُ )4ينظر :المغني البن قدامة (.)114/8
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المسألة الخامسة :حكم اإلذن للسفيه بال كاح
صورة المسألة:

رجل َولِي سفيهاً ،وقد بلغ هذا السفيه سن الزواج ،فأذن له الولي أن يتزوج مطلقاً ،دون تحديد امرأة بعينها،
َ
أو قبيلة يتزوج منها ،ودون تحديد مهر ،فما حكم هذا اإلذن؟
تحرير محل ال زاع

()1

اتف العلماء على وجوب حسن النظر ألمور المحجور عليه،

دون تعيين امرأة ،أو مهر على ثالثة أقوال ،وهي:
()2

قول أبي علي ابن خيران :عدم جواز اإلذن،

واختلفوا في حكم إذن الولي للسفيه بالزواج
()3

وهو وجه عند الشافعية.
()4

القول الثا ي :جواز نكاح السفيه بال إذن ،واليه ذهب الحنفية.

القول الثالث :جواز اإلذن ،وسواء في ذلك تعين المرأة وعدمه ،وتحديد المهر واطالقه ،وهو ظاهر مذهب
المالكية،

()5

واألصح عند الشافعية،

()6

()7

ومذهب الحنابلة.

سب الخ ف:

يعود سبب الخالف الختالفهم في تحديد صفة معينة للمرأة ،ومقدار محدد للمهر ،فمن يرى أن اإلذن للسفيه
مقيد بصفات معينة في الزوجة ،أو في المهر منع من اإلذن ،ومن يرى أن اإلذن مطل لم يمنع منه.

أدلة أبي علي ابن خيران على عدم جواز اإلذن للسفيه بدون تحديد امرأة معي ة أو مهر محدد ،وقد

استدل بما يأتي:

امرة شريفة ،فأدى ذلك إلى استغراق مهرها لماله.
 -1أن السفيه ربما تزوج أ

()8

 -2أن هذا اإلذن رفع للحجر بالكلية ،وال يجوز رفع الحجر عن السفيه حتى يرشد.

()9

(ُ )1ينظر :مراتب اإلجماع البن حزم (ص ،)58:موسوعة اإلجماع ألبي جيب (.)326/1
(ُ )2ينظر :روضة الطالبين للنوو (.)97/7

(ُ )3ينظر :البيان للعمراني (.)235/6
(ُ )4ينظر :حاشية الشلبي على تبيين الحقائ ( ،)198/5البناية للعيني ( ،)98/11البحر الرائ البن نجيم (.)206/3
(ُ )5ينظر :القوانين الفقهية البن جز (ص ،)132:التوضيح للجند ( ،)592/3ضوء الشموع لألمير (.)281/2
(ُ )6ينظر :البيان للعمراني ( ،)235/6روضة الطالبين للنوو (.)98/7
(ُ )7ينظر :اإلنصاف للمرداو ( ،)334/5مطالب أولي النهى للرحيباني (.)415/3
(ُ )8ينظر :البيان للعم ارني (.)235/6
(ُ )9ينظر :روضة الطالبين للنوو (.)98/7
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المسألة السادسة :حكم الوليمة لل كاح
صورة المسألة
شخص تزوج ،فما حكم إقامة الوليمة للنكاح؟
تحرير محل ال زاع
()1

اتف العلماء على مشروعية الوليمة للنكاح،

()2

قول أبي علي ابن خيران :وجوب الوليمة،
()5

الحنابلة.

واختلفوا في حكمها على قولين ،وهما:
()3

وهو قول عند المالكية،
()6

المذه الثا ي :استحباب الوليمة ،وهو مذهب الحنفية،

()7

والمالكية،

()4

ووجه عند الشافعية،
()8

والشافعية،

والحنابلة.

وقول عند

()9

سب الخ ف
يظهر للباحث أن سبب اختالفهم في حكم الوليمة للعرس هو اختالفهم في األمر بها فمن يرى أن األمر بها

للوجوب أوجبها ،ومن يرى أن األمر بها على سبيل الندب لم يوجبها.

أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على وجو الوليمة وقد استدلوا بما يأتي:
 -1عن أنس  أن النبي  قال لعبد الرحمن بن عوف  عندما تزوج« :أ اَولِ ام َوَل او ِب َشا ٍة»
وجه الداللة :أمر النبي  لعبد الرحمن بن عوف  بالوليمة دليل على وجوبها ،ألن األمر يفيد
()10

الوجوب.

()11

(ُ )1ينظر :مراتب اإلجماع البن حزم (ص ،)65:اإلقناع البن القطان (.)26/2
(ُ )2ينظر :كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)319/13العزيز للرافعي (.)345/8

(ُ )3ينظر :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ،)337/2التوضيح للجند (.)255/4
(ُ )4ينظر :تكملة المجموع للمطيعي ( ،)394/16الحاو للماورد ( ،)556/9البيان للعمراني (.)481/9
(ُ )5ينظر :المبدع البن مفلح ( ،)232/6اإلنصاف للمرداو (.)317/8
(ُ )6ينظر :االختيار للموصلي ( ،)176/4رد المحتار البن عابدين (.)347/6

(ُ )7ينظر :البيان والتحصيل البن رشد ( ،)543/17مواهب الجليل للحطاب (.)2/4
(ُ )8ينظر :الحاو للماورد ( ،)556/9التنبيه للشيراز (ص ،)168:مغني المحتاج (.)403/4
(ُ )9ينظر :المغني البن قدامة ( ،)275/7المبدع البن مفلح (.)232/6
( )10رواه البخار ( ،)24/7كتاب النكاح ،باب الوليمة ولو بشاة ،برقم (.)5167
(ُ )11ينظر :الحاو للماورد (.)556/9
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()1

 -2عدم ترك النبي  لها في سفر وال حضر.

 -3لما كانت إجابة الدعوة إلى الوليمة واجبة ،كانت الوليمة واجبة؛ ألن وجوب المسبب دليل على وجوب
السبب.

()2

(ُ )1ينظر :كفاية النبيه البن الرفعة (.)319/13
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد (.)556/9
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المسألة السابعة :حكم البكارة بزوال عذرية المرأة بغير الجماع
صورة المسألة
المرأة التي زالت عذريتها بغير الجماع ،كأن تزول عذريتها بشدة طمث ،أو بالسقوط من علو ،أو بجناية أو
غيرها ،هل تعامل معاملة البكر؟
تحرير محل ال زاع
اتف فقهاء المذاهب األربعة على أن المرأة إذا فقدت عذريتها في نكاح صحيح أو فاسد ،أو شبهة نكاح ،أو
()1

ملك فينها تعتبر ثيباً،

واختلفوا في زوال حكم البكارة بغير الجماع على قولين ،وهما:

قول أبي علي ابن خيران :يزول حكم البكارة بزوال عذرية المرأة بغير الجماع،

()2

()3

ووافقه النوو .
()4

القول الثا ي :ال يزول حكم البكارة بزوال عذرية المرأة بغير الجماع ،واليه ذهب الحنفية،
()6

والشافعية،

()7

()5

والمالكية،

والحنابلة.

سب الخ ف:
يظهر للباحث أن سبب الخالف في المسألة يعود إلى اختالفهم في تعل حكم البكارة بالعذرية نفسها؛ فمن

يرى تعل حكمها بالعذرية أوجب زواله بزوالها ،ومن لم َير تعل الحكم بها لم يوجب زواله بزوالها.
أدلة أبي علي ابن خيران على زوال حكم البكارة بغير الجماع ،وقد استدل بما يأتي:
أن الحكم تابع لالسم ،فلما زال اسم البكارة وجب أن يزول حكمها.

(ُ )1ينظر :الجوهرة النيرة للزبيد
المغني البن قدامة (.)46/7

()8

( ،)7/2المعونة للقاضي عبد الوهاب (ص ،)721:تحفة المحتاج للهيثمي (،)245/7

(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)68/9بحر المذهب للروياني ( ،)65/9كفاية النبيه البن الرفعة (.)31/13
(ُ )3ينظر :شرح صحيح مسلم للنوو (.)204/9
(ُ )4ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)8/5الهداية للمرغيناني ( ،)192/1االختيار للموصلي (.)93/3
(ُ )5ينظر :التاج واإلكليل للمواق (.)54/4
(ُ )6ينظر :مغني المحتاج للشربيني ( ،)247/4نهاية المحتاج للرملي (.)230/6
(ُ )7ينظر :المغني البن قدامة ( ،)46/7اإلنصاف للمرداو (.)65/8
(ُ )8ينظر :بحر المذهب للروياني (.)65/9
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املبحث الثاني:
مسائل يف الطالق
وفيه:
تمهيد :تعريف الط ق ومشروعيته

وخمس مسائل ،وهي:
المسألة األولى :حكم الط ق المعلق على الوطء.
المسألة الثا ية :كيفية وقوع الط ق إذا قال المرأته كلما ِ
ولدت ولداً
فأ ِت طالق.

المسألة الثالثة :حكم الط ق إذا وكلها بصريح العبارة فقبلت بالك اية.
المسألة الرابعة :حكم الرجوع عن تمليك الزوجة فسها.
المسألة الخامسة :الواج للزوج إذا قالت الزوجة طلق ي ث ثاً بألف
ولم يكن له إال طلقة واحدة.

الفصل الثالث :فقه أبي علي ابن خريان يف األحوال الشخصية

تمهيد :تعريف الط ق ومشروعيته
أوالً -تعريف الط ق
الط ق لغة:
يطل الطالق في اللغة على التخلية والحل ورفع القيد ،يقال أطلقت اإلبل أ حللت وثاقها ،وأطلقت األسير
()1

أخليت سبيله.

()2

الط ق اصط حا :عبارة عن "رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص".
ثا ياً :مشروعية الط ق
ثبتت مشروعية الطالق بالقرآن الكريم والسنة النبوية واإلجماع ،واليك بيانها:
 -1القرآن الكريم
وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على مشروعية الطالق ،ومنها ما يأتي:
 قوله تعالى {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}

()3

تعالى قد حدد الطالق الرجعي بمرتين ،وهو إيقاع الطالق مرة بعد مرة ،فدل ذلك على

وجه الداللة :أن
()4

مشروعية الطالق.

(ُ )1ينظر :الصحاح للجوهر ( ،)1518/4المغرب للمطرز (ص ،)293:لسان العرب البن منظور (.)226/10
( )2اللباب للميداني ( ،)37/3رد المحتار البن عابدين (.)226/3
( )3من اآلية ( )229من سورة البقرة.

(ُ )4ينظر :فتح البيان لصدي حسن خان ( ،)20/2أحكام القرآن للجصاص (.)73/2
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 -2الس ة ال بوية
وقد وردت مشروعية الطالق في السنة النبوية ،ومنها:
ِ
ق»
« :أاَب َغ ن
ض َ
الح َ ِل ِإلى هللا الط َ ن

()1

رسول
 عن ابن عمر  ،قال :قال
ُ
وجه الداللة :دل الحديث بظاهره على أن في الحالل أشياء يبغضها الرب جل وعال ،وأن أبغض هذه
األشياء المباحة إلى

()2

عز وجل الطالق ،فدل ذلك على أنه مشروع.

 -3اإلجماع
()3

وقد أجمع العلماء على مشروعية الطالق.

( )1رواه أبو داود في سننه ( ،)255/2كتاب الطالق ،باب في كراهية الطالق ،برقم ( ،)2178وابن ماجه في سننه
( ،)650/1كتاب الطالق ،باب حدثنا سويد بن سعيد ،برقم ( ،)2018والحاكم في المستدرك ( ،)214/2كتاب الطالق ،برقم
( ،)2794وصححه على شرط مسلم ،وقال الشربيني في مغني المحتاج ( ،)455/4إسناده صحيح ،وضعفه السخاو في
المقاصد الحسنة (ص ،)49:واأللباني في إرواء الغليل (.)106/7

(ُ )2ينظر :سبل السالم للصنعاني ( ،)248-247/2نيل األوطار للشوكاني (.)262/6
(ُ )3ينظر :مراتب اإلجماع البن حزم (ص ،)71:اإلقناع البن القطان (.)31/2
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المسألة األولى :حكم الط ق المعلق على الوطء
صورة المسألة
رجل عل طالق امرأته على وطئها ،بأن قال لها :إن وطئتك فأنت طال ثالثاً ،فمتى يقع الطالق؟
تحرير محل ال زاع:
()1

واختلفوا في تعلي الطالق على وطء الزوجة على

اتف الفقهاء على جواز تعلي الطالق على شرط،
ثالثة أقوال ،وهي:

()2

قول أبي علي ابن خيران :وقوع الطالق في الحال،

()3

وهو مذهب المالكية،

والحنابلة.

()4

()5

القول الثا ي :وقوع الطالق بمجرد الوطء ،وهو مذهب الحنفية.

المولِي ،فيطالب بالفيئة أو تنجيز الطالق ،وهو قول عند المالكية،
القول الثالث :أنه يعامل معاملة ُ
()7
والشافعية.

()6

سب الخ ف:
إيالء أو طالقاً ،فمن
يرى الباحث أن سبب الخالف يعود إلى اختالفهم في كون تعلي الطالق على الوطء
ً
يراه إيالء طالبه إما بالفيئة أو بالطالق في مدة اإليالء ،ومن يراه طالقاً أوقعه في الحال ألنه ال يمكن
تحقي الشرط إال بالدخول في الحرام ،ومنهم من أجاز مجرد الوطء ألنه علقه عليه.

(ُ )1ينظر :مراتب اإلجماع البن حزم (ص ،)72:اإلقناع البن القطان (.)34/2
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)353/10الوسيط للغزالي ( ،)11/6المهذب للشيراز ( ،)60/3نهاية المطلب للجويني
( ،)405/14البيان للعمراني ( ،)315/10خبايا الزوايا للزركشي (ص ،)154التهذيب للبغو (.132/6
(ُ )3ينظر :التوضيح للجند (،)493/4
(ُ )4ينظر :كشاف القناع للبهوتي ( ،)366/5المغني البن قدامة (.)536/7
(ُ )5ينظر :البناية للعيني ( ،)430/5درر الحكام للمال خسرو (.)379/1
(ُ )6ينظر :التوضيح للجند (،)493/4
(ُ )7ينظر :الوسيط للغزالي ( ،)11/6أسنى المطالب (.)349/3
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أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على وقوع الط ق في الحال ،وقد استدلوا بما يأتي:
()1

 -1أنها تصبح بمجرد الوطء محرمة عليه ،وما كانت محرمة به بعد وقوعه كانت محرمة به.

 -2القياس على الجماع في رمضان إذا بقي للفجر وقت لإليالج دون النزع ،فكما يحرم الوطء في هذه
()2

الحالة  ،فيحرم الوطء بتعلي الطالق عليه ،ألنه محرم بعد هذين الوقتين.

(ُ )1ينظر :الحاو للماورد (.)353/10
( )2النظر :الحاو للماورد (.)353/10
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المسألة الثا ية :كيفية وقوع الط ق إذا قال المرأته كلما ِ
ولدت ولداً فأ ِت طالق
صورة المسألة:

أنت طال كلما ِ
رجل قال المرأته ِ
ولدت ولداً ،فولدت أكثر من ولد واحداً بعد واحد؛ فكيف يقع الطالق؟
تحرير محل ال زاع
اتف الفقهاء على جواز تعلي الطالق،

()1

ِ
ولدت ولداً فأنت طال فولدت
واختلفوا فيما إذا قال المرأته كلما

اثنين ،أو ثالثاً؛ واحدا بعد واحد على قولين ،وهما:

()2

قول أبي علي ابن خيران  :أنه يقع بكل مولود طلقة،

()3

وهو مذهب الحنفية.

()4

القول الثا ي :وقوع طلقة واحدة بولدين ،وطلقتين بثالثة ،وهو مذهب المالكية،

()5

والشافعية،

()6

والحنابلة.

سب الخ ف
يرى الباحث أن سبب الخالف في المسألة يعود إلى اختالفهم في كونه مراجعاً لزوجته بعلوق الولدين الثاني

والثالث ،فمن يرى أن علوق الولدين الثاني والثالث يعتبر مراجعة للزوجة يوقع طلقة بكل ولد ،ومن ال يرى
العلوق مراجعة يوقع طلقتين واحدة باألول والثانية بالثالث.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على وقوع طلقة بكل مولود ،وقد استدل بما يأتي:
()7

 -1وجود الصفة المعل عليها الطالق في المولود الثاني ،كالمولود األول.

()8

 -2عدم امتناع وقوع كل من الطالق والبينونة عليها ،كالمطلقة غير المدخول بها.

 -3أنها إذا جاءت بالولد األول وقع الطالق وصارت معتدة ،وبالثاني صار مراجعاً لها ،ألنه يجعل
العلوق بوطء حادث في العدة ويقع الطالق الثاني بوالدة الولد الثاني؛ ألن اليمين معقودة بكلمة
كلما ،ووجبت العدة ،وبالولد الثالث صار مراجعاً لها لما ذكرنا وتقع الطلقة الثالثة بوالدة الثالث.
(ُ )1ينظر :مراتب اإلجماع البن حزم (ص ،)72:اإلقناع البن القطان (.)34/2
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)254 /10المهذب للشيراز ( ،)27/3البيان للعمراني (.)157/10

()9

(ُ )3ينظر :الهداية للمرغيناني ( ،)257/2العناية للبابرتي ( ،)173/4درر الحكام للمال خسرو (.)386/1
(ُ )4ينظر :التوضيح للجند ( ،)427/4عقد الجواهر الثمينة البن شاس ( ،)539/2النوادر والزيادات للقيرواني (.)110/5
(ُ )5ينظر :الحاو للماورد ( ،)254 /10البيان للعمراني ( ،)157/10تكملة المجموع للمطيعي (.)178/17
(ُ )6ينظر :المغني البن قدامة ( ،)457/7اإلنصاف للمرداو ( ،)83-82/9كشاف القناع (.)296-295/5
(ُ )7ينظر :الحاو للماورد (.)254 /10
(ُ )8ينظر :الحاو للماورد (.)254 /10
(ُ )9ينظر :الهداية للمرغيناني (.)257/2
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المسألة الثالثة :حكم الط ق إذا وكلها بصريح العبارة فقبلت بالك اية
صورة المسألة
رجل قال لزوجته طلقي نفسك ،فقالت أبنت نفسي ،أو اخترت نفسي ،فما حكم الطالق؟
تحرير محل ال زاع

()1

أجمع العلماء على أن الطالق يقع بصريح العبارة ،وبالكناية مقترنة بالنية،

واختلفوا في حكم الطالق

إذا وكلها بطالق نفسها بالعبارة الصريحة ،فاختارت بالكناية على ثالثة أقوال ،وهي:
()()2

قول أبي علي ابن خيران :عدم وقوع الطالق ،وهو قول الحنفية،

الشافعية،

()4

ووجه عند الحنابلة.

()5

القول الثا ي :وقوع ثالث طلقات ،وهو مذهب مالك.

()3

وأبي عبيد ابن حربويه

من

()6
()7

القول الثالث :وقوع طلقة واحدة رجعية ،وهو الصحيح عند الشافعية،

()8

والحنابلة.

سب الخ ف:
يظهر أن سبب الخالف يكمن في أمرين ،وهما:

 -1اختالفهم في موافقة اللفظ الصريح للفظ لكناية؛ فمن يرى اللفظ الصريح موافقاً للكناية أوقع الطالق،
ومن ال يراه موافقاً للكناية لم يوقع الطالق.

 -2اختالفهم في كينونة الطالق بلفظ الكناية بائناً ،أم رجعياً ،فمن يراه بلفظ الكناية بائناً أوقعه ثالثاً،

ومن يراه رجعياً أوقعه واحدة.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على عدم وقوع الط ق ،وقد استدلوا بما يأتي:

قبول اللفظ الصريح في الطالق ال يكون إال بلفظ صريح ،فيذا اختلف اللفظان لم يقع الطالق.

(ُ )1ينظر :مراتب اإلجماع البن حزم (ص ،)73:اإلقناع البن القطان (.)32/2
(ُ )2ينظر :البناية للعيني ( ،)392/5مجمع األنهر لشيخي زاده (.)412/1

()9

( )يعتبر الحنفية -ما خال اإلمام أبا حنيفة -لفظ اإلبانة من صريح الطالق .ني ظر :البناية للعيني.)393-392/5( :
( )3هو علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغداد القاضي أبو عبيد ابن حربويه قاضي مصر ،أحد أصحاب الوجوه في
المذهب ،توفي سنة تسع عشرة وثالثمائة هىُ .ينظر :طبقات الشافعيين البن كثير (ص.)214:
(ُ )4ينظر :الحاو للماورد ( ،)175/10نهاية المطلب لجويني ( ،)87/14روضة الطالبين للنوو (.)48/8
(ُ )5ينظر :الشرح الكبير البن قدامة ( ،)316/8الفروع البن مفلح ( ،)49/9اإلنصاف للمرداو (.)495/8
(ُ )6ينظر :المدونة لإلمام مالك ( ،)282/2الجامع لمسائل المدونة للصقلي (.)842/10
(ُ )7ينظر :نهاية المطلب لجويني ( ،)95/14تحفة المحتاج للهيثمي (.)25/8
(ُ )8ينظر :الشرح الكبير البن قدامة ( ،)316/8الفروع البن مفلح ( ،)49/9اإلنصاف للمرداو (.)495/8
(ُ )9ينظر :البناية للعيني ( ،)393/5الحاو للماورد ( ،)175/10الشرح الكبير البن قدامة (.)316/8
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المسألة الرابعة :حكم رجوع الزوج عن تمليك الزوجة فسها
صورة المسألة
رجل ملك زوجته طالق نفسها ،وأراد أن يرجع عنه؛ فهل له الرجوع أم ال؟
تحرير محل ال زاع
()1

اتف الفقهاء على أن للرجل تمليك زوجته طالق نفسها،
()2

قول أبي علي ابن خيران :ليس له الرجوع،

واختلفوا في حكم الرجوع عنه على قولين ،وهما:

وهو مذهب الحنفية،
()5

القول الثا ي :له الرجوع ،وهو مذهب الشافعية،

والحنابلة.

()3

()4

والمالكية.

()6

سب الخ ف:
يظهر للباحث أن سبب الخالف يعود إلى اختالفهم في كون تمليك الزوج زوجته الطالق ،توكيالً ،أم تمليكاً؛

فمن يراه تمليكاً ال يجيز الرجوع عنه ،ومن يراه توكيالً يجيز الرجوع عنه.

أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على عدم جواز الرجوع عن تمليك الزوجة الط ق ،واستدلوا بما
يأتي:
()7

 -1أن تمليك الزوجة طالق معل على إرادة الزوجة ،والطالق المعل ال يقبل الرجوع.
()8

 -2أنه خيار طارئ على النكاح فال يملك إبطاله قياساً على خيار امرأة العنين،

والمعتقة.

()9

 -3أن الطال ق إذا تم باختيارها ال يلحقه الفسخ ،فيذا ملكها إياه فقد وجد نصفه ،فوجب أن يتأكد
()10

بكالمها.

(ُ )1ينظر :موسوعة اإلجماع ألبي جيب (.)775/2
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)177/10نهاية المطلب للجويني ( ،)83/14البيان للعمراني ( ،)83/10روضة الطالبين
للنوو ( ،)47/8بحر المذهب للروياني ( ،)62/10كفاية النبيه البن الرفعة (.)461/13

(ُ )3ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)197/6رد المحتار البن عابدين ( ،)315/3التجريد للقدور (.)4889/10
(ُ )4ينظر :عيون المسائل للقاضي عبدالوهاب (ص ،)350:التاج واإلكليل للمواق (.)397/5

(ُ )5ينظر :الحاو للماورد ( ،)177/10روضة الطالبين للنوو (.)47/8
(ُ )6ينظر :المغني البن قدامة ( ،)342/7المبدع البن مفلح ( ،)301/6شرح منتهى اإلرادات للبهوتي (.)90/3
(ُ )7ينظر :بحر المذهب للروياني ( ،)62/10كفاية النبيه البن الرفعة (.)461/13

( )8العنين :من ال يقدر على جماع فرج زوجته لمانع منه ،ككبر سن ،أو سحر .ني ظر :القاموس الفقهي ألبي جيب (ص.)263:

(ُ )9ينظر :التجريد للقدور (.)4889/10
(ُ )10ينظر :التجريد للقدور (.)4889/10
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المسألة الخامسة :الواج للزوج إذا قالت الزوجة طلق ي ث ثاً بألف وله طلقة واحدة

()

صورة المسألة
امرأة قالت لزوجها طلقني ثالثاً بألف دينار ،ولم يكن للزوج إال طلقة واحدة؛ فما الواجب للزوج إذا قبل

الطالق؟

تحرير محل ال زاع:

()1

أجمع العلماء على جواز الطالق على مال،

واختلفوا في الواجب للزوج إذا قالت له زوجته طلقني ثالثاً

بألف ولم يكن له إال طلقة واحدة ،على ثالثة أقوال ،وهي:
()2

قول أبي علي ابن خيران :أنه يستح ثلث األلف،

()3

وهو قول المزني من الشافعية.

()4

القول الثا ي :أنه يستح األلف كاملة ،وهو قول الشافعي ،واألصح عند الشافعية،

()5

ومذهب الحنابلة.

القول الثالث :أنها إن علمت أنه لم يب له إال طلقة ،استح األلف ،وان لم تعلم استح الثلث ،واليه ذهب
أبو العباس ابن سريج ،وأبو إسحاق المروز من الشافعية.

()6

سب الخ ف

يظهر أن سبب الخالف في المسألة يعود إلى اختالفهم بين كون المراد منها البينونة ،الكبرى أم عدد

الطلقات ،فمن يرى أن المراد البينونة أوجب األلف ،ومن يرى أن المراد العدد أوجب ثلثه.

أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على استحقاق الزوج ثلث المهر ،وقد استدلوا بما يأتي:
 -1أنه لم يوقع إال طلقة واحدة من الثالث فلم يجب له إال الثلث.

()7

 -2أن التحريم لم يحصل بتلك الطلقة ،وانما حصل بها وبما قبلها ،فيكون حكمها كحكم األولى
()8

والثانية.

( )لم يقف الباحث على أر للحنفية والمالكية في هذه المسألة.
(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان (.)38/2
(ُ )2ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)418/7النجم الوهاج للدمير (.)418/7
(ُ )3ينظر :مختصر المزني (.)292/8
(ُ )4ينظر :مختصر المزني ( ،)292/8الحاو للماورد (،)48/10
(ُ )5ينظر :المغني البن قدامة (.)345/7
(ُ )6ينظر :روضة الطالبين للنوو (.)418/7

(ُ )7ينظر :العزيز للرافعي ( ،)450/8المغني البن قدامة (.)345/7
(ُ )8ينظر :العزيز للرافعي (.)450/8
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املبحث الثالث:
مسائل يف النفقات
وفيه:
تمهيد :تعريف ال فقة ومشروعيتها.

ومسألتان ،وهما:

المسألة األولى :حكم فقة المدخول بها إذا أسلمت وزوجها
مشرك.
المسألة الثا ية :مقدار ال فقة على الزوجة.

الفصل الثالث :فقه أبي علي ابن خريان يف األحوال الشخصية

تعريف ال فقة ومشروعيتها
أوالً -تعريف ال فقة:
ال فقة لغة :مأخوذة من الفعل نف ؟ ،ويدل على النفوق والهالك ،يقال نفقت الدابة إذا ماتت ،ونف المال إذا
هلك،

()1

الفقر.

ومنه قوله تعالى{ :إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ}

()2

والمقصود باإلنفاق هالك المال ،وهو ي
مؤد إلى

()3

ال فقة اصط حاً :هي "ما به قوام معتاد حال اآلدمي دون ي
سرف".

()4

ثا ياً -مشروعية ال فقة

ثبتت مشروعية النفقة بالقرآن الكريم والسنة النوية واإلجماع ،واليك بيانها:

 -1القرآن الكريم

 قال تعالى:
وجه الداللة :أن

{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}

()5
()6

تعالى قد أمر كل واحد باإلنفاق على حسب طاقته فدل ذلك على مشروعية النفقة.

 -2الس ة ال بوية
وردت العديد من األحاديث النبوية الدالة على مشروعية النفقة  ،ومنها ما يأتي:
ِ ()7
 عن جاِب ِر ب ِن عبِد ِ
أن النبي  قال « َوَل نهن َعَلاي نك ام ِرازنق نهن َو ِك اس َونت نهن ِباال َم اعنروف»
َ ْ َ ْ َْ
()8
وجه الداللة :دل الحديث بنصه على مشروعية النفقة على الزوجات بالمعروف.
 -3اإلجماع

()9

وقد أجمعت األمة على مشروعية النفقة على الزوجات واألبناء.

(ُ )1ينظر :تهذيب اللغة لألزهر ( ،)156/9الصحاح للجوهر ( ،)1560/4لسان العرب البن منظور (.)357/10
( )2من اآلية ( )100من سورة اإلسراء.
(ُ )3ينظر :تفسير ابن عطية ( ،)488/3البحر المديد البن عجيبة (.)237/3
(ُ )4ينظر :المختصر الفقهي البن عرفة (.)5/5
( )5من اآلية ( )7من سورة الطالق.

(ُ )6ينظر :احكام القرآن للجصاص (.)361/5
( )7رواه مسلم ( ،)886/2كتاب الحج ،باب حجة النبي  ،برقم (.)1218
(ُ )8ينظر :شرح صحيح مسلم للنوو (.)184/8
(ُ )9ينظر :اإلقناع البن القطان (.)55،56/2
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المسألة األولى :حكم فقة المدخول بها إذا أسلمت وزوجها مشرك
صورة المسألة
زوجان مشركان ،أسلمت الزوجة بعد الدخول بها ،فهل تجب لها النفقة على زوجها المشرك فترة عدتها؟
تحرير محل ال زاع
()1

اتف الفقهاء على وجوب النفقة للمرأة على زوجها بالمعروف،

واختلفوا في حكم النفقة على الزوج المشرك

إذا أسلمت زوجته المدخول بها قبله ،على قولين ،وهما:
()2

قول أبي علي ابن خيران :عدم وجوب النفقة عليها في عدتها،

()3

وهو المختار عند المالكية.
()4

القول الثا ي :وجوب النفقة عليها في عدتها ،وهو مذهب الحنفية،
مذهب الشافعية،

()6

()5

وقول آخر عند المالكية،

وهو

()7

والحنابلة.

سب الخ ف
يظهر أن سبب الخالف يعود إلى اختالفهم في كون الفرقة واقعة بيباء الزوج أم بيسالم الزوجة؛ فمن يراها
واقعة بيباء الزوج أوجب النفقة ،ومن يراها واقعة بيسالم الزوجة لم يوجبها.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على عدم وجو

فقة الزوجة المسلمة على زوجها المشرك ،وقد

استدلوا بما يأتي:
()8

أن الزوجة بيسالمها قد منعت الزوج من االستمتاع بها ،فسقطت نفقتها ،إذ النفقة تجب بالتمكين.

(ُ )1ينظر :اإلجماع البن المنذر (ص.)109:
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)288/9المهذب للشيراز ( ،)150/3البيان للعمراني ( ،)199/11تكملة المجموع للمطيعي
( ،)246/18بحر المذهب للروياني ( ،)283/9كفاية النبيه البن الرفعة (.)207/15

(ُ )3ينظر :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ،)269/2الشامل للدمير (.)341/1
(ُ )4ينظر :المحيط البرهاني البن مازه (،)/145/3

(ُ )5ينظر :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ،)269/2منح الجليل للشيخ عليش ( ،)364/3الشامل للدمير (.)341/1
(ُ )6ينظر :الحاو للماورد ( ،)288/9نهاية المطلب للجويني (.)361/12
(ُ )7ينظر :المغني البن قدامة ( ،)155/7اإلنصاف للمرداو ( ،)214/8كشاف القناع للبهوتي (.)120/5
(ُ )8ينظر :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ،)269/2الحاو للماورد ( ،)288/9بحر المذهب للروياني (.)283/9
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المسألة الثا ية :مقدار ال فقة على الزوجة
صورة المسألة
ما مقدار النفقة التي تجب للزوجة على زوجها؟
تحرير محل ال زاع
()1

اتف العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها،

واختلفوا في تقديرها على قولين ،وهما:

قول أبي علي ابن خي ارن :أن المعتبر في تقدير الواجب هو عرف الناس في البلد دون تقتير أو إسراف،
()3

وهو مذهب الحنفية،

()4

وابن كج من الشافعية،

والمالكية،

()5

()2

()6

والحنابلة.

المِّد،
القول الثا ي :أن الواجب في ح الموسر ُمدان ،وفي ح المعسر ُمد واحد ،وللمتوسط ُمد ونصف ُ
()7
واليه ذهب الشافعية.
سب الخ ف:
يظهر أن سبب الخالف في المسألة يعود الختالفهم في إلحاق النفقة بالكفارات؛ فمن يرى إلحاقها
بالكفارات قدرها تقدي ار بيناً ،ومن يرى عدم إلحاقها بالكفارات وكلها إلى العرف.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على أن المعتبر في تقدير ال فقة هو العرف ،وقد استدلوا بما يأتي:
 -1قال تعالى:

{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

وجه الداللة :لم يقدر

()8
()9

تعالى نفقة المرضع ،ووكلها إلى المعروف.

(ُ )1ينظر :مراتب اإلجماع (ص ،)79:اإلقناع البن القطان ( ،)55/2اإلجماع البن المنذر (ص.)109:
(ُ )2ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)40/9كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)166/15النجم الوهاج للدمير (.)229/8
(ُ )3ينظر :المبسوط للسرخسي (.)181/5
(ُ )4ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)40/9كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)166/15النجم الوهاج للدمير (.)229/8
(ُ )5ينظر :بداية المجتهد البن رشد ( ،)77/3الفواكه الدواني للنفراو (.)23/2
(ُ )6ينظر :المغني البن قدامة ( ،)196/8المبدع البن مفلح (.)142/7
(ُ )7ينظر :الحاو للماورد ( ،)425/11نهاية المطلب (.)420/15
( )8من اآلية ( )233من سورة البقرة.
(ُ )9ينظر :التسهيل البن جز ( ،)125/1تفسير النسفي (.)194/1
133

الفصل الثالث :فقه أبي علي ابن خريان يف األحوال الشخصية

 :أَن ِه ْنًدا
َ -2ع ْن َع ِائ َش َة
مالِ ِهَ ،قال « :نخ ِذي ما ي اك ِف ِ
يك
َ َ
َ
َ
وجه الداللة :أن النبي  أمر هنداً أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأوالدها بالمعروف ،ولم يقدره لها،
ِ
ِ
آخ َذ ِم ْن
َن ُ
اج أ ْ
َقاَل ْت للنِب ِّي ِ :إن أََبا ُسْف َي َ
ان َرُجل َشحيحَ ،فأ ْ
َحتَ ُ
ِ ()1
َو َوَل َد ِك ِباال َم اعنروف»
()2

فدل ذلك على أن المرجع في تقديرها إلى العرف.

 -3عن جاِب ِر ب ِن عبِد ِ
أن النبي  قال «وَلهن عَلي نكم ِرازنقهن و ِكسونتهن ِباالمعر ِ
وف»
ن َ اَ ن
َ ان
َ ْ َ ْ َْ
َ ن َا ا
()4
وجه الداللة :أن النبي  قد أوجب النفقة للزوجات بالمعروف ،فال يجب إال ما تعورف عليه.
()3

( )1متف عليه :رواه البخار ( ،)71/9كتاب األحكام ،باب القضاء على الغائب ،حديث رقم ( ،)7180ومسلم ( ،)1338/3كتاب
األقضية ،باب قضية هند ،حديث رقم (.)1714

(ُ )2ينظر :تفسير القرطبي ( ،)171/18سبل السالم للصنعاني ( ،)319/2المغني البن قدامة (.)196/8
( )3تقدم تخريجه (ص)131:
(ُ )4ينظر :سبل السالم للصنعاني ( ،)322/2مرعاة المفاتيح للمباركفور (.)25/9
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املبحث الرابع:
مسائل يف الفرائض
وفيه:

تمهيد :تعريف الفرائض ومشروعيتها.
وأربع مسائل ،وهي:

المسألة األولى :حكم التوارث بين الملل الكافرة.
المسألة الثا ية :قسمة تركة مجهول الدين بين الورثة مختلفي
الدين.
المسألة الثالثة :حكم من أوصى بقطن ثم استعمله.
المسألة الرابعة :كيفية قسمة وصية من أوصى بالحج ع ه بمائة
درهم ،وبما بقي من الثلث لزيد ،وبالثلث لعمرو.

الفصل الثالث :فقه أبي علي ابن خريان يف األحوال الشخصية

تمهيد تعريف الفرائض ومشروعيتها
أوالً -تعريف الفرائض
()1

الفرائض لغة :جمع فريضة وتطل في اللغة على معنيين،

وهما:

 -1التقدير والقطع ،ومنه قوله تعالى {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ }

()2

()3

والمقصود قدرتم وسميتم.

 -2البيان والتوضيح ،ومنه قوله تعالى{ :سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا }

()4

والمقصود بيناها.

ِ
ف ِب ِه َم ْن َي ِر ُث َو َم ْن َال َي ِر ُث َو ِمْق َد ُار َما لِ ُك ِّل َو ِار يث".
الفرائض اصط ح ًا" :عْلم ُي ْع َر ُ

()5

()6

ثا ياً مشروعية الفرائض
ثبتت مشروعية الفرائض بالقرآن الكريم والسنة النبوية واإلجماع ،وهذا بيانها:
 : -1القرآن الكريم
وردت مشروعية الفرائض في القرآن الكريم في مواضع ،ومنها:
 قال تعالى {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَفْرُوضًا}

()7

تعالى قد جعل ي
لكل من الرجال والنساء نصيب مما تركه القريب المتوفى فدل ذلك على

وجه الداللة :أن

()8

مشروعية الفرائض.

(ُ )1ينظر :الصحاح للجوهر ( ،)1097/3مقاييس اللغة البن فارس ( ،)488/4لسان العرب البن منظور (.)202/7
( )2من اآلية ( )237من سورة البقرة.
(ُ )3ينظر :فتح القدير للشوكاني ( ،)291/1الكشاف للزمخشر ()284/1
( )4من اآلية ( )1من سورة النور.

(ُ )5ينظر :زاد المسير البن الجوز ( ،)275/3تفسير ابن كثير (.)5/6
( )6الشرح الكبير للدردير ( ،)456/4شرح مختصر خليل للخرشي (.)195/8
( )7اآلية ( )7من سورة النساء.

(ُ )8ينظر :تفسير القرطبي ( ،)46/5تفسير آيات األحكام للسايس (ص.)223-222:
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 -2الس ة ال بوية

اس ر ِ
َ ع ِن ْاب ِن َعب ي
ضي َّللاُ َع ْن ُه َماَ ،ع ِن النِب ِي
ّ
َ َ
()1
َر نج ٍل َذ َك ٍر»



َهلِ َهاَ ،ف َما َب ِقي َف نه َو ِأل اَوَلى
ال« :أَال ِحنقوا ال َفَرِائ َ
ض ِبأ ا
َق َ
َ

وجه الداللة :أمر النبي  بيلحاق الفرائض بأهلها دليل على مشروعيتها ،إذ األمر للوجوب.
 -3اإلجماع
أجمع العلماء على مشروعية الفرائض.

( )1متف

()2

عليه :رواه البخار ( ،)150/8كتاب الفرائض ،باب ميراث الولد من أبيه وأمه ،برقم ( ،)6732ومسلم

( ،)1233/3كتاب الفرائض ،باب ألحقوا الفرائض بأهلها ،فما بقي فألولى رجل ذكر ،برقم (.)1615
(ُ )2ينظر :اإلجماع البن المنذر (ص ،)69:اإلقناع البن القطان (.)90/2
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المسألة األولى :حكم التوارث بين الملل الكافرة
صورة المسألة
كافران بينهما قرابة توجب الميراث ألحدهما على اآلخر ،وكل واحد منهما من ملة غير ملة اآلخر،
كأن يكون أحدهما نصرانياً واآلخر مجوسياً ،توفي أحدهما فهل يرثه اآلخر؟
تحرير محل ال زاع
أجمع العلماء على أن الكافر ال يرث المسلم،

()1

واختلفوا في التوارث بين الملل الكافرة على قولين ،وهما:
()2

قول أبي علي ابن خيران :ال ترث ملة مل ًة أخرى،

()3

وهو قول المالكية،
()5

القول الثا ي :يتوارث الكفار فيما بينهم ،وهو قول الحنفية،
الشافعية،

()7

ورواية عن أحمد.

()4
()6

وقول ضعيف عند المالكية،

وقول

()8

والحنابلة.

سب الخ ف:
يظهر للباحث أن سبب اختالفهم في المسألة يعود الختالفهم في اعتبار الكفر ملة واحدة أو ملالً

شتى ،فمن يرى الكفر ملة واحدة يجيز توارثهم فيما بينهم ،ومن يراه ملالً شتى ،ال يجيز التوارث فيما بينهم.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على عدم جواز التوارث بين الملل الكافرة ،واستدلوا بما يأتي:
()9
ِِ
ِِ
ي
ِ
َه نل ِمل َتاي ِن َشتى»
الَ« :ال َي َت َو َار نث أ ا
َ -1ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ُش َع ْيبَ ،ع ْن أَبيهَ ،ع ْن َجّدهَ ،ع ِن النب ِّي َ ق َ
وجه الداللة :والحديث نص في نفي التوارث بين الملل الكافرة.

()10

(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان (.)109/2
(ُ )2ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)29/6كفاية النبيه البن الرفعة (.)478/12
(ُ )3ينظر :الذخيرة للقرافي ( ،)21/13منح الجليل للشيخ عليش (.)693/9
(ُ )4ينظر :المغني البن قدامة (،)368/6

(ُ )5ينظر :رد المحتار البن عابدين ( ،)767/6البحر الرائ البن نجيم ()571/8
(ُ )6ينظر :الذخيرة للقرافي (،)21/13

(ُ )7ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)29/6نهاية المطلب للجويني ( .)21/9نهاية المطلب للجويني (.)21/9
(ُ )8ينظر :المغني البن قدامة (،)368/6
( )9رواه أحمد ( ،)433/11مسند عبد

بن عمرو بن العاص ،برقم ( ،)6844وأبو داود ( ،)125/3كتاب الفرائض ،باب

هل يرث المسلم الكافر؟ برقم ( ،)1911وابن ماجه ( ،)912/2كتاب الفرائض ،باب ميراث أهل اإلسالم من اهل الشرك،

برقم ( ،)2731وحسنه األلباني في إرواء الغليل ( ،)121/6واألرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد.
(ُ )10ينظر :المغني البن قدامة (.)368/6
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()1

 -2عدم وجود المناصرة بينهم ،إذ إن الكافر إذا انتقل من دين آلخر ال يقر عليه.

 -3القياس على عدم التوارث بين المسلم والكافر الختالف الدين ،فكذلك ال توارث بين الملل
الكافرة.

()2

 -4القياس على عدم التوارث بين أهل الملة الواحدة إذا اختلفت ديارهم بأن كان بعضهم من في دار
الحرب والبعض اآلخر في دار اإلسالم ،فمنع التوارث مع اختالف الملة أولى من منع التوارث مع

اختالف الدار.

()3

(ُ )1ينظر :الذخيرة للقرافي ( ،)21/13كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)478/12المغني البن قدامة (.)368/6
(ُ )2ينظر :المغني البن قدامة(.)368/6
(ُ )3ينظر :المغني البن قدامة.)368/6( :
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الدين بين الورثة مختلفي ِّ
المسألة الثا ية :قسمة تركة مجهول ِّ
الدين
صورة المسألة
رجل توفي وكان له ورثة مسلمون وكفار ،وتنازعوا فيه ،فادعى بعضهم أنه مسلم واآلخرون أنه كافر،
ولم يقم أحدهم بينة ،أو أقام كالهما البينة على صدق دعواه ،فكيف تقسم تركته؟
تحرير محل ال زاع
أجمع العلماء على أن الكافر ال يرث المسلم،

()1

واختلفوا في كيفية قسمة تركة مجهول الديانة إذا لم

تقم بينة على إسالمه أو كفره على خمسة أقوال ،وهي:
قول أبي علي ابن خيران :أنها تقسم بينهما بالتساو  ،وتَُق ُّر معهما أمانة يمنعان من التصرف فيها
()2

حتى يتبين مستحقها أو يصطلحان عليها.

القول الثا ي :أنها للمسلم دون الكافر ،وهو قول الحنفية.

()3
()4

القول الثالث :أنها تقسم بينهم بالتساو  ،وهو مذهب المالكية،
عن أحمد.

()5

والصحيح عند الشافعية،

ورواية

()6
()7

القول الرابع :يقرع بينهما ،وهو وجه آخر عند الشافعية،

ورواية أخرى عن أحمد.

()8

القول الخام  :أنها تقر لمن كانت في يده قبل التنازع ،وهو وجه ثالث عند الشافعية.

()9

(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان (.)109/2
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)332/17كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)547/18بحر المذهب للروياني (.)431/14

(ُ )3ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)49/17األصل للشيباني (.)589/7
(ُ )4ينظر :جامع األمهات البن الحاجب (ص ،)488:الشرح الكبير للدردير ( ،)224/4منح الجليل للشيخ عليش (.)547/8
(ُ )5ينظر :العزيز للرافعي ( ،)263/13الحاو للماورد ( ،)332/17بحر المذهب للروياني (.)431/14
(ُ )6ينظر :المغني البن قدامة (.)277/10
(ُ )7ينظر :الحاو للماورد ( ،)332/17بحر المذهب للروياني (.)431/14
(ُ )8ينظر :المغني البن قدامة (.)277/10
(ُ )9ينظر :الحاو للماورد ( ،)332/17بحر المذهب للروياني (.)431/14
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سب الخ ف
يظهر للباحث أن سبب الخالف يرجع إلى ما يأتي:
 -1عدم وجود نص فاصل في المسألة.

 -2اختالفهم في إلحاق أحكام مجهول الدين في الميراث ببقية أحكام دار اإلسالم عليه ،فمن يرى
إلحاقها بأحكام دار اإلسالم ،يوجب الميراث للمسلم ،ومن يرى عدم إلحاقها بأحكام دار اإلسالم

إن على سبيل التمليك أو على سبيل الوقف ،أو القرعة ،أو اإلقرار في يده.
يوجب القسمة؛ ْ
أدلة أبي علي ابن خيران على أن التركة تقسم بي هما ،وتقر أما ة في أيديهما حتى يتبين مستحقها

أو يصطلحان ،وقد استدل بما يأتي:

القياس على من توفي وله زوجتان ،إحداهما مطلقة ،ولم يعلم من هي ،فكما يقسم الميراث بينهما ،ويمنعان
()1

من التصرف فيه حتى يتبين من تستحقه ،فكذلك ميراث مجهول الدين.

(ُ )1ينظر :الحاو للماورد ( ،)332/17كفاية النبيه البن الرفعة (.)547/18
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المسألة الثالثة :حكم من أوصى بقطن ثم استعمله
صورة المسألة
شخص أوصى آلخر بقطن ،ثم استعمل ذلك القطن في حشو فراش؛ فهل يعد استعماله رجوعاً عن

الوصية؟

تحرير محل ال زاع
أجمع العلماء على أن للموصي أن يرجع عن الوصية،

()1

واختلفوا في اعتبار حشو القطن في فر ي
اش

رجوعاً عن الوصية على قولين:
قول أبي علي ابن خيران :أن حشوه في المخدة رجوع عن الوصية )2(،وهو قول الحنفية )3(،والمذهب
()4

عند المالكية،

واألصح عند الشافعية،

()5

()6

والحنابلة.

القول الثا ي :ال يعد رجوعاً عن الوصية ،وهو قول عند المالكية،

()8

()7

ووجه عند الشافعية.

سب الخ ف

يعود سبب الخالف في المسألة الختالفهم في بقاء اسم القطن عليه بالحشو في الفراش ،فمن يرى بقاء

االسم يقول :إن الحشو في الفراش ال يعد رجوعاً عن الوصية ،ومن يرى زواله يقول :إن الحشو رجوع.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على اعتبار حشو القطن رجوعاً عن الوصية ،واستدلوا بما يأتي:
()9

 -1القياس على الغزل ،فكما أن الغزل يعد رجوعاً عن الوصية ،فكذلك الحشو.
()10
 -2أن الحشو استهالك ،أال ترى أن الغاصب إذا حشا القطن في فراش انقطع ح المالك عنه.
()11

الموصى به رجوع عن الوصية.
 -3أنه تصرف في ملكه ،والتصرف في
َ
()12
 -4أنه ال يقع عليه االسم الذ أوصى به.
(ُ )1ينظر :اإلجماع البن المنذر (ص ،)77:االقناع البن القطان (.)84/2
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)316/8بحر المذهب للروياني (.)123/8

(ُ )3ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)162/27بدائع الصنائع (.)384/7
(ُ )4ينظر :التاج واإلكليل للمواق ( ،)523/8منح الجليل للشيخ عليش (.)518/9

(ُ )5ينظر :روضة الطالبين للنوو (  ،)307/6نهاية المطلب للجويني (.)338/11
(ُ )6ينظر :الكافي البن قدامة (.)290/2

(ُ )7ينظر :منح الجليل للشيخ عليش (.)518/9
(ُ )8ينظر :الحاو للماورد ( ،)316/8بحر المذهب للروياني ( ،)123/8المهذب للشيراز (.)362/2
(ُ )9ينظر :الحاو للماورد (.)316/8
(ُ )10ينظر :المبسوط للسرخسي (.)162/27

(ُ )11ينظر :تحفة الفقهاء للسمرقند (.)223/3
(ُ )12ينظر :التاج واإلكليل للمواق (.)523/8
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المسألة الرابعة :كيفية قسمة وصية من أوصى بالحج ع ه بمائة درهم ،وبما بقي من
الثلث لزيد ،وبالثلث لعمرو
صورة المسألة
رجل أوصى أن ُي َحج عنه بمائة درهم ،وبما بقي من الثلث لزيد ،وأوصى بالثلث لعمرو ،ولم يجز
الورثة الوصية بأكثر من الثلث ،وكان الثلث ثالثمائة درهم؛ فكيف يقسم الثلث بينهم؟
تحرير محل ال زاع
أجمع العلماء على أن الوصية ال تجوز بأكثر من الثلث إال بيجازة الورثة،

()1

واختلفوا في تقسيم

الوصية بالحج وبقية الثلث لزيد والثلث لعمرو إن لم يجزها الورثة على ثالثة أقوال ،وهي:

قول أبي علي ابن خيران :يصرف نصف الثلث لعمرو ،وخمسون للحج ،ومائة لزيد.

()2
()3

القول الثا ي :يصرف نصف الثلث لعمرو ،ومائة للحج ،والباقي لزيد ،وهو ظاهر مذهب الحنفية،
()4

ومذهب الشافعية،

والحنابلة.

()5

القول الثالث :يصرف نصف الثلث لعمرو ،وخمس وسبعون للحج وخمس وسبعون لزيد ،وهو قول أبي

العباس بن سريج من الشافعية.

()6

سب الخ ف :
الموصى
يظهر للباحث أن سبب الخالف في المسألة يعود الختالفهم في دخول النقص على جميع
َ

الموصى له بباقي الثلث ،ومن ال
لهم أم ال ،فمن يرى دخوله على الجميع ،قسم نصف الثلث بين الحج و َ
للموصى له بالباقي.
يرى دخوله على الجميع أوجب المائة للحج وما زاد عنها
َ
أدلة أبي علي ابن خيران على أن السد
بباقي الثلث ،وقد استدل بما يأتي:

للموصى له بالثلث ،والخمسون للحج ،والمائة للموصى له

أن الوصية لو أجازها الورثة ،ونفذت في الثلثين لكان نصيب الموصى له بالباقي ثلثا الثلث.
(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان (.)79/2
(ُ )2ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)198/6نهاية المطلب للجويني (.)194-193/11
(ُ )3ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)175/27األصل للشيباني (.)443/5
(ُ )4ينظر :الحاو للماورد ( ،)249/8تكملة المجموع للمطيعي (.)492/15
(ُ )5ينظر :المغني البن قدامة (.)240/6
(ُ )6ينظر :الحاو للماورد ( ،)249/8تكملة المجموع للمطيعي (.)492/15

(ُ )7ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)198/6نهاية المطلب للجويني (.)194-193/11
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()7

الفصل الرابع
فقه اإلمام أبي علي ابن خريان يف
احلدود والقصاص ،والدعاوى والبينات واإلقرار
ومسائل متفرقة
وفيه ثالثة مباحث :

المبحث األول :مسائل في الحدود والقصاص.
المبحث الثا ي :مسائل في الدعاوى والبي ات واإلقرار.
المبحث الثالث :مسائل متفرقة.

املبحث األول:
مسائل يف احلدود والقصاص
وفيه:
تمهيد :تعريف الحدود ومشروعيتها

وسبع مسائل ،وهي:

المسألة األولى :حكم قطع السارق إذا سرق صاباً متفرقاً من حرز
واحد.
المسألة الثا ية :حكم اعتبار صا السرقة في الحرابة لقطع األيدي
واألرجل من خ ف.
المسألة الثالثة :حكم قطع ال باش.
المسألة الرابعة :أيهما يقدم في القذف حق الزوجة أم حق أمها في
استيفاء الحد؟
المسألة الخامسة :حكم إقامة القصاص على المرضع.
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المسألة السادسة :هل يعتبر تقدم سراية القصاص على سراية الج اية
قصاصاً؟
المسألة السابعة :حكم القصاص في القتل بغرز اإلبرة في غير مقتل.
تعريف الحدود ومشروعيتها
أوالً -تعريف الحدود
الحد لغة :مأخوذ من مادة حدد التي تدل على المنع والفصل بين الشيئين لئال يختلط أحدهما باآلخر ،أو
لئال يعتد أحدهما على اآلخر ،ومنه سمي السجان حداداً؟ ألنه يمنع من الحركة ويحد منها.
الحد اصط حاً :عقوبة مقدرة شرعاً.

()1

()2

ثا ياً -مشروعية الحدود

ثبتت مشروعية الحدود بالقرآن الكريم؟ ،والسنة النبوية ،واإلجماع ،واليك بيانها:
 -1القرآن الكريم

وردت آيات قرآنية كثيرة تدل داللة صريحة على شرعية إقامة الحدود ،ومنها ما يأتي:

 قال تعالى { :الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ}

()3

وجه الداللة من اآلية :نصت اآلية على وجوب جلد الزاني مائة جلدة ،فدل ذلك على مشروعية إقامة
الحدود.

()4

 -2الس ة ال بوية
جات في السنة النبوية العديد من النصوص الدالة على شرعية إقامة الحدود ،ومنها ما يأتي:
َ ع ِن ْاب ِن َعب ي
اس

ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ال النِب ُّي :
ُمي َة َق َذ َ
اءَ ،فَق َ
ف ْ
أَن هالَ َل ْب َن أ َ
ام َأرَتَ ُه ع ْن َد النب ِّي ب َشريك ْابن َس ْح َم َ

(ُ )1ينظر :جمهرة اللغة البن دريد ( ،)1003/2تاج العروس للزبيد
للزمخشر ( ،)173/1لسان العرب البن منظور (.)140/3
( )2الفقه المنهجي للبغا وآخرين (.)54/8
( )3من اآلية ( )2من سورة النور.

(ُ )4ينظر :زاد المسير البن الجوز ( ،)544/1تفسير ابن كثير (.)5/6
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( ،)6/8العين للفراهيد

( ،)19/3أساس البالغة
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ظ اه ِر َك»
البِّيَ نة أ اَو َحٌّد ِفي َ
« َ
()2
وجه الداللة :نص الحديث على مشروعية إقامة الحدود.
()1

 -3اإلجماع

أجمع المسلمون على وجوب إقامة الحدود ،وحرمة تعطيلها.

()3

المسألة األولى :حكم قطع السارق إذا سرق صاباً( )4متفرقاً من حرز واحد
صورة المسألة
شخص سرق ماالً أقل من نصاب القطع من ي
حرز ،ثم عاد إلى الحرز نفسه ،وسرق منه ما يكمل النصاب،
فهل يقطع؟
تحرير محل ال زاع
اتف فقهاء المذاهب األربعة على اشتراط النصاب لقطع يد السارق،

()5

حرز واحد على خمسة أقوال ،وهي:

واختلفوا في سرقة النصاب متفرقاً من

قول أبي علي ابن خيران :يقطع إن سرق من الحرز قبل اشتهار هتكه ،وال يقطع بعد اشتهار الهتك،
()7

وصححه الماورد من الشافعية،

()6

()8

وهو األصح عندهم.
()9

القول الثا ي :ال يقطع ،وهو قول الحنفية،

()1

ووجه عند الشافعية.

( )1رواه البخار ( ،)178/3كتاب الشهادات ،باب إذا ادعى او قذف فله أن يلتمس البينة ،برقم (.)2671
(ُ )2ينظر :سبل السالم للصنعاني ( ،)406/2نيل األوطار للشوكاني (.)323/6
(ُ )3ينظر :اإلقناع البن القطان ( ،)267/2مراتب اإلجماع البن حزم (ص.)56:
( )4ال صا  :هو المقدار الذ

يتعل

به الواجب .ني ظر :معجم لغة الفقهاء لقلعجي (ص ،)480:وقد اختلفت المذاهب

األربعة في تحديد نصاب السرقة فقال الحنفية النصاب دينار أو عشرة دراهم ،وقال الجمهور هو ربع دينار فصاعداً أو ثالثة

دراهم وما يعادل قيمتها ،ني ظر :المبسوط للسرخسي ( ،)137/9القوانين الفقهية البن جز (ص ،)236:روضة الطالبين

للنوو ( ،)110/10المغني البن قدامة ()105/9

(ُ )5ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ( ،)77/7بداية المجتهد البن رشد ( ،)230/4روضة الطالبين للنوو (،)110/10
المغني البن قدامة (.)105/9
( ،)273/13كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)308/17المهذب للشيراز ( ،)355/3البيان

(ُ )6ينظر :الحاو للماورد
للعمراني ( ،)443-442/12التهذيب للبغو ( ،)369/7بحر المذهب للروياني (.)70/13
(ُ )7ينظر :الحاو للماورد (.)273/13
(ُ )8ينظر :مغني المحتاج للشربيني (.)467/5

(ُ )9ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ( ،)78/7الجوهرة النيرة للزبيد (.)165/2
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القول الثالث :يقطع مطلقاً ،وهو وجه آخر عند الشافعية.

()2

القول الرابع :يقطع إن قصد تفري النصاب ،وال يقطع إن لم يقصد تفريقه ،وهو قول المالكية.

()3

()4

ص َر الفصل قطع ،وهو قول الحنابلة.
القول الخام  :إن طال الفصل بينهما لم يقطع ،وان َق ُ
سب الخ ف

يظهر أن سبب الخالف يعود إلى اختالفهم في اعتبار الحرز باقياً بعد السرقة األولى ،فمن يرى بقاءه حر اًز

أوجب قطع السارق ،ومن يرى عدم بقائه حر اًز لم يوجب قطعه.
أدلة أبي علي ابن خيران على إيجا

القطع في حال عدم اشتهار هتك الحرز ،وعدم قطعه في حال

اشتهار الهتك ،وقد استدل بما يأتي:
أن اشتهار هتك الحرز ال يبقيه حر اًز ،وعدم اشتهار هتك الحرز يبقيه حر اًز ،فال يقطع السارق في

الحالة األولى وهي اشتهار هتك الحرز ،ويقطع في الثانية وهي عدم اشتهار هتك الحرز.

()5

(ُ )1ينظر :الحاو للماورد ( ،)273/13البيان للعمراني (.)442/12
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)273/13البيان للعمراني (.)442/12

(ُ )3ينظر :الفواكه الدواني للنفراو ( ،)214/2حاشية العدو على كفاية الطالب الرباني ( ،)333/2شرح الزرقاني على
مختصر خليل (.)167/8
(ُ )4ينظر :المغني البن قدامة ( ،)119/9اإلنصاف للمرداو ( ،)263/10كشاف القناع للبهوتي (.)135/6
(ُ )5ينظر :البيان للعمراني (.)443/12
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المسألة الثا ية :حكم اعتبار صا السرقة في الحرابة لقطع األيدي واألرجل من خ ف
صورة المسألة
هل يعتبر نصاب السرقة إلقامة حد الحرابة على المحارب الذ أخذ أموال الناس حرابة؟
تحرير محل ال زاع
اتف فقهاء المذاهب األربعة على اعتبار النصاب لقطع يد السارق،

()1

واختلفوا في اعتبار النصاب لقطع يد

المحارب ورجله من خالف على قولين ،وهما:
قول أبي علي ابن خيران :ال يعتبر نصاب السرقة لقطع يد المحارب وقدمه من خالف،
المالكية.

()2

وهو قول

()3
()4

القول الثا ي :اعتبار نصاب السرقة لقطع يد المحارب وقدمه من خالف ،وهو قول الحنفية،

والشافعية،

()5

()6

والحنابلة.

سب الخ ف
يظهر أن سبب الخالف في المسألة يعود إلى اختالفهم في تعل الحد بالمال المأخوذ ،فمن يرى تعل الحد
بالمال المأخوذ أوجب أن يكون نصاباً إلقامة الحد ،ومن يرى عدم تعل

الحد بالمال المأخوذ لم يوجب

النصاب فيه.

(ُ )1ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ( ،)77/7بداية المجتهد البن رشد ( ،)230/4روضة الطالبين للنوو (،)110/10
المغني البن قدامة (.)105/9
( ،)358/13نهاية المطلب للجويني ( ،)303/17الوسيط للغزالي ( ،)495/6البيان للعمراني

(ُ )2ينظر :الحاو للماورد
( ،)502/12تكملة المجموع للمطيعي ( ،)104/20بحر المذهب للروياني ( ،)106/13كفاية النبيه البن الرفعة
(.)17،382
(ُ )3ينظر :المعونة للقاضي عبدالوهاب (ص ،)1366:التفريع البن الجالب (.)232/2
(ُ )4ينظر :البناية للعيني ( ،)80/7فتح القدير البن الهمام (.)423/5
(ُ )5ينظر :الحاو للماورد ( ،)358/13نهاية المطلب للجويني (.)303/17
(ُ )6ينظر :المغني البن قدامة ( ،)150/9المبدع البن مفلح (.)461/7
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أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على عدم اعتبار صا

السرقة في قطع المحار  ،واستدلوا بما

يأتي:
 -1قال تعالى{ :إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}

()1

وجه الداللة :أن اآلية عامة في كل من قطع الطري  ،وأخذ المال ،فوصفته بأنه محارب هلل ورسوله ،وسا يع
في األرض فساداً ،ولم تفرق بين قليل المال وكثيره.

()2

 -2القياس على القتل في الحرابة ،فكما يقتل المحارب ويصلب إذا قتل من ال يكافئه ،فينه يقطع من
أخذ أقل من النصاب.

()3

 -3القياس على عدم اعتبار الحرز ،فكما أن الحرز غير معتبر في قطع المحارب ،فالنصاب غير
معتبر في قطعه أيضاً.

()4

 -4القياس على عدم اعتبار االستخفاء ،فكما أن االستخفاء غير معتبر في قطع المحارب ،فالنصاب
غير معتبر في قطعه أيضاً.

()5

( )1من اآلية ( )33من سورة المائدة.
(ُ )2ينظر :تفسير القرطبي ( ،)154/6المغني البن قدامة (،)150/9
(ُ )3ينظر :كفاية النبيه البن الرفعة (.)382/17
(ُ )4ينظر :كفاية النبيه البن الرفعة (.)382/17
(ُ )5ينظر :كفاية النبيه البن الرفعة (.)382/17
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المسألة الثالثة :حكم قطع ال باش
صورة المسألة
رجل نبش قب اًر من مقبرة ليس عليها حارس ،وأخذ الكفن الموجود بداخله ،فهل يقطع؟
تحرير محل ال زاع
اتف الفقهاء على وجوب قطع السارق،

()1

واختلفوا في قطع النباش على قولين ،وهما:
()2

قول أبي علي ابن خيران :ال يقطع النباش،

()3

وهو قول أبي حنيفة ،وصاحبه محمد بن الحسن،

ووجه

()4

عند الشافعية.

()5

القول الثا ي :يقطع وهو قول أبي يوسف من الحنفية،

()6

والمالكية،

والمذهب عند الشافعية،

( )7

()8

والحنابلة.

سب الخ ف:
يظهر أن سبب اختالفهم في المسألة يعود إلى اختالفهم في كينونة القبر حر اًز؛ فمن يراه حر اًز يوجب قطع

النباش ،ومن ال يراه حر اًز ال يوجب قطعه.

(ُ )1ينظر :مراتب اإلجماع البن حزم (ص ،)135:اإلقناع البن القطان (.)259/2
(ُ )2ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)129/10كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)297/17العزيز للرافعي (.)205/11
(ُ )3ينظر :النتف للسغد ( ،)648/2المبسوط للسرخسي (.)159/9
(ُ )4ينظر :الوسيط للغزالي ( ،)470/6نهاية المطلب للجويني ( ،)255/17التهذيب للبغو (.)377/7

(ُ )5ينظر :النتف للسغد ( ،)648/2المبسوط للسرخسي (.)159/9
(ُ )6ينظر :بداية المجتهد البن رشد ( ،)233/4اإلشراف للقاضي عبدالوهاب ( ،)949/2عقد الجواهر الثمينة البن شاس
(.)1167/3

(ُ )7ينظر :الحاو للماورد (،)313/13
(ُ )8ينظر :المغني البن قدامة ( ،)131/9اإلنصاف للمرداو ( ،)272/10المبدع البن مفلح (.)442/7
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أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على أن ال باش ال يقطع ،وقد استدلوا بما يأتي:
ِ ِ
الزه ِرِ َ ،قال :أ ِ
ُخ َذ َنباش ِفي َزم ِ
ان
َل َم ْن َك َ
ان َم ْرَو ُ
ان َك َ
ان ُم َع ِاوَي َة َزَم َ
َ -1ع ِن ُّ ْ ّ
ان َعَلى اْل َمد َينةَ ،ف َسأ َ
َ
َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِبح ِ ِ ِ
ِ
ِ
َج َم َع َ اأرني نه ام
َحًدا َق َ
الَ « :فأ ا
َ ْ
َص َحاب َرُسول َّللا  باْل َمد َينة َواْلُفَق َهاءَ ،فَل ْم َيجُدوا أ َ
ط َع ُهَ ،ق َ
ض َرته م ْن أ ْ
ِ ()1
اف ِبه»
َن َي اض ِرَب نه َوني َ
َعَلى أ ا
ط َ
وجه الداللة :أن إجماعهم على ضربه ،والطواف به دليل على أنه ال قطع عليه ،إذ لو كان عليه قطع
()2

ألخبروا به.

 -2أن الكفن ليس بمال ،إذ إن الطباع السليمة تنفر عنه أشد النفار ،وعلى فرض أنه مال ففي ماليته
قصور ،إذ إنه ال ينتفع به كما ينتفع بلباس الحي ،والقصور في المالية شبهة تد أر الحد.

 -3أن القبر ليس بحرز لغير الكفن ،فال يكون حر اًز للكفن.

()3

()4

 -4القياس على أطراف الميت ،إذ إنها أغلظ حرمة من كفنه ،فلما سقط ضمان أطرافه فأولى أن يسقط
()5

القطع في كفنه.

 -5أن القبر موضوع للتلف والبلى وليس للحفظ واالستبقاء.

()6

 -6أن الكفن ال مالك له ،ومن ال مالك له ال قطع فيه ،إذ إنه ليس ملكاً للميت النقطاع ملكه بالموت،
()7

وليس ملكاً للورثة لعدم جواز تصرفهم فيه.

 -7أن النباش ال يسمى سارقاً ،ألنهم خصوه باسم فقالوا نباش.

()8

( )1رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( ،)523/5كتاب الحدود ،باب ما جاء في النباش يؤخذ ،ما حده ،برقم (،)28613
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ( )269/8سنده صحيح.
(ُ )2ينظر :فتح القدير البن الهمام ( ،)375/5الحاو للماورد (.)313/13
(ُ )3ينظر :بدائع الصنائع للكاساني (.)69/7

(ُ )4ينظر :االختيار للموصلي ( ،)105/4رد المحتار البن عابدين ( ،)94/4بحر المذهب للروياني (.)81 /13
(ُ )5ينظر :الحاو للماورد ()313/13
(ُ )6ينظر :روضة الطالبين للنوو (.)129/10
(ُ )7ينظر :التجريد للقدور ( ،)5997/11الحاو للماورد (.)314/13

(ُ )8ينظر :التجريد للقدور ( ،)5996/11االختيار للموصلي (.)108/4
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المسألة الرابعة :أيهما يقدم في القذف

()1

حق الزوجة أم حق أمها في استيفاء الحد؟

صورة المسألة
رجل قذف زوجته وأمها بالزنى فقال (يا زانية يا بنت الزانية) ،وكانتا حاضرتين ،فأيهما أولى بالتقديم في
استيفاء الحد؛ ح الزوجة ،أم ح أمها؟
تحرير محل ال زاع
اتف الفقهاء على أن للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف،

()2

واختلفوا في قذف الرجل زوجته

وأمها ،أيهما يقدم حقها في استيفاء الحد على ثالثة أقوال ،وهي:
قول أبي علي ابن خيران :يقدم ح الزوجة في استيفاء الحد،
()5

القول الثا ي :يقدم ح األم ،وهو قول الحنفية،

()3

وهو وجه عند الحنابلة.
()6

والمنصوص عند الشافعية،

()4
()7

ووجه آخر عند الحنابلة.

()8

القول الثالث :اإلقراع بينهما ،وهو وجه عند الشافعية.
سب الخ ف

يظهر أن سبب الخالف في المسألة يكمن في اختالفهم في أحقية أ

منهما باستيفاء الحد ،فمن يرى أن

األم أح باستيفاء الحد ،قدمها ،ومن يرى أن البنت أح باستيفائه قدمها.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على تقديم حق الزوجة في استيفاء الحد ،وقد استدلوا بما يأتي:
()9

أنه بدأ بقذف البنت فوجب تقديم حقها في استيفاء الحد.

( )1القذف :هو رمي مخصوص بالزنا تصريحاً أو تلميحاًُ .ينظر :معجم لغة الفقهاء لقلعجي (ص.)359:
(ُ )2ينظر :اإلجماع البن المنذر (ص ،)163:اإلقناع البن القطان (.)250/2
(ُ )3ينظر :الحاو للماورد ( ،)40/11كفاية النبيه البن الرفعة (.)262/17
(ُ )4ينظر :المغني البن قدامة ( ،)90/8الشرح الكبير البن قدامة (.)43/9

(ُ )5ينظر :بدائع الصنائع (.)239/3
(ُ )6ينظر :األم للشافعي ( ،)306/5الحاو للماورد ( ،)39/11بحر المذهب للروياني (.)332/10
(ُ )7ينظر :المغني البن قدامة ( ،)90/8الشرح الكبير البن قدامة (.)43/9
(ُ )8ينظر :التهذيب للبغو ( ،)207/6كفاية النبيه البن الرفعة (.)262/17
(ُ )9ينظر :الحاو للماورد ( ،)40/11المغني البن قدامة (.)90/8
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المسألة الخامسة :حكم إقامة القصاص

()1

على المرضع

صورة المسألة
امرأة حامل ارتكبت جريمة أوجبت قصاصاً ،ووضعت وليدها ،وأرضعته اللبأ ،ولم يوجد من يرضعه ،فهل
يقتص منها؟

تحرير محل ال زاع
اتف الفقهاء على حرمة إقامة القصاص على الحامل،

()2

واختلفوا في إقامته على المرضع إذا لم يوجد من

يرضع وليدها على قولين ،وهما:
()3

قول أبي علي ابن خيران :يقام الحد على المرضع،

()4

وهو قول عند الحنابلة.

()5

القول الثا ي :ال يقام عليها القصاص حتى تجد من يرضعه بدالً منها ،وهو قول الحنفية،
()7

والشافعية،

والمذهب عند الحنابلة.

المالكية،

()6

()8

سب الخ ف:
يظهر أن سبب الخالف يرجع إلى اختالفهم في إمكانية استغناء الرضيع عن أمه ،فمن يرى إمكانية

استغناء الرضيع عن أمه أجاز القصاص منها ،ومن لم ير إمكانية استغنائه عنها لم ُي ِج ْزه.

أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على جواز القصاص من المرضع ،وقد استدلوا بما يأتي:
القياس على القاتل الذ له عيال يضيعون ظاه اًر بقتله ،فكما يجوز القصاص منه يجوز القصاص منها.

()9

( )1القصاص :هو المماثلة بين الجريمة والعقوبة .ني ظر :معجم لغة الفقهاء لقلعجي (ص.)364:

(ُ )2ينظر :بداية المجتهد البن رشد ( ،)187/4المغني البن قدامة ( ،)343/8الموسوعة الفقهية الكويتية (،)277/16
موسوعة اإلجماع ألبي جيب (.)933/3
(ُ )3ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)225/9كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)463/15النجم الوهاج للغمراو (.)428/8
(ُ )4ينظر :كشاف القناع (.)536/5
(ُ )5ينظر :رد المحتار البن عابدين ()655/3
(ُ )6ينظر :جامع األمهات (ص ،)497:الذخيرة للقرافي ( ،)349/12التاج واإلكليل للمواق (.)326/8

(ُ )7ينظر :الحاو للماورد ( ،)115/12نهاية المطلب للجويني ( ،)153/16البيان للعمراني (.)409/11
(ُ )8ينظر :المغني البن قدامة ( ،)343/8كشاف القناع للبهوتي (.)536/5
(ُ )9ينظر :كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)463/15النجم الوهاج للغمراو (.)428/8
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المسألة السادسة :هل يعتبر تقدم سراية

()1

القصاص على سراية الج اية قصاصاً

صورة المسألة:
رجل جنى على آخر جناية توجب قصاصاً ،وقام المجني عليه بالقصاص من الجاني قبل اندمال الجرح،
وسرى جرح القصاص إلى نفس الجاني فمات من أثره ،ثم سرى جرح الجناية إلى نفس المجني عليه فمات

من أثره ،فهل يعتبر تقدم سراية القصاص قصاصاً من سراية الجناية؟
تحرير محل ال زاع
اتف الفقهاء على مشروعية القصاص في األعضاء،

()2

واختلفوا في اعتبار تقدم سراية القصاص على سراية

الجناية قصاصاً على قولين ،وهما:
قول أبي علي ابن خيران :ال يعتبر تقدم سراية القصاص على سراية الجناية قصاصاً،

الشافعية،

()4

()5

وهو ما يظهر من مذهب المالكية،

والحنابلة.

()3

وهو الصحيح عند

()6

القول الثا ي :تعتبر سراية القصاص قصاصاً من سراية الجناية ،وهو وجه آخر عند الشافعية.

()7

سب الخ ف
يظهر أن سبب الخالف في المسألة يعود إلى اختالفهم في ضمان سراية القصاص ،فمن يرى ضمان سراية
القصاص يعتبرها قصاصاً ،ومن ال يرى ضمانها ال يعتبرها قصاصاً.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على عدم اعتبار تقدم سراية القصاص على سراية الج اية قصاصاً،
واستدلوا بما يأتي:

()8

أن سراية القصاص حدثت قبل سراية الجناية ،فتصبح بذلك سلفاً ،والسلف في القصاص ال يجوز.

( )1السراية هي  :تجاوز العطب عما هو مقرر في الحد إلى غيره ،كمن اقتص منه بقطع أصبعه ،فالتهب مكان القطع

وسرى ذلك إلى جميع البدن فمات االنسان .ينظر :معجم لغة الفقهاء لقلعجي (ص)243:
(ُ )2ينظر :مراتب اإلجماع البن حزم (ص ،)138:اإلقناع البن القطان (،)274/2
(ُ )3ينظر :الحاو للماورد ( ،)170/12بحر المذهب للروياني (.)154/12

(ُ )4ينظر :المهذب للشيراز ( ،)197/3كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)487/15بحر المذهب للروياني (.)116/12
(ُ )5ينظر :اإلشراف للقاضي عبدالوهاب (.)820/2
(ُ )6ينظر :المغني البن قدامة (،)341/8
(ُ )7ينظر :المهذب للشيراز ( ،)197/3كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)487/15بحر المذهب للروياني (.)116/12
(ُ )8ينظر :الحاو للماورد ( ،)127/12بحر المذهب للروياني (.)116/12
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المسألة السابعة :حكم القصاص في القتل بغرز اإلبرة في غير مقتل
صورة المسألة
إذا غرز شخص إبرة في جسم شخص آخر في غير مقتل ،ولم يظهر أثر للغرز في جسم المجني عليه،
ومات في الحال ،فما حكم القتل؟
تحرير محل ال زاع
()1

اتف الفقهاء على أن من عمد إلى شخص فضربه بآلة حادة فمات المضروب فعليه القود،

واختلفوا فيمن

غرز آخر بيبرة في غير مقتل فمات في الحال على ثالثة أقوال ،وهي:
()2

قول أبي علي ابن خيران :ال شيء عليه من قصاص أو دية،
()4

القول الثا ي :تجب الدية ،وهو مذهب الحنفية،

()3

وهو وجه عند الشافعية.
()5

وهو األصح عند الشافعية،

القول الثالث :يجب عليه القصاص ،وهو مقتضى قول المالكية،

()7

()6

ووجه عند الحنابلة.

ووجه ثالث عند الشافعية،

()8

والمذهب

()9

عند الحنابلة.

سب الخ ف
يرجع سبب الخالف إلى اختالفهم في اعتبار اإلبرة آلة للقتل ،فمن يرى أنها آلة للقتل أوجب القصاص،
ومن ال يرى اإلبرة آلة تقتل غالباً أوجب الدية ،ومن ال يرى اإلبرة آلة للقتل لم يوجب ال قصاصاً وال دية.

(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان (.)276/2
(ُ )2ينظر :النجم الوهاج للغمراو (.)330/8

(ُ )3ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)125/9مغني المحتاج للشربيني (.)215/5
(ُ )4ينظر :درر الحكام للمال خسرو (،)93/2
(ُ )5ينظر :أسنى المطالب للنفراو ( ،)3/4روضة الطالبين للنوو (.)125/9
(ُ )6ينظر :المبدع البن مفلح ( ،)191/7اإلنصاف للمرداو (.)435/9

(ُ )7ينظر :حاشية الدسوقي الشرح الكبير للدردير (.)242/4
(ُ )8ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)125/9مغني المحتاج للشربيني (.)215/5
(ُ )9ينظر :المبدع البن مفلح ( ،)191/7اإلنصاف للمرداو (.)435/9
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أدلة أبي علي ابن خيران على عدم وجو القصاص أو الدية ،وقد استدل بما يأتي
()1

 -1أن اإلبرة آلة ال تقتل غالباً من غير سراية وال ألم.

 -2القياس على المثقل ،إذ إن أقل ما ينفذ من المحدد كأقل ما يضرب من المثقل ،فلما لم تجب الدية
في أقل المثقل لم تجب في أقل المحدد.

()2

(ُ )1ينظر :الحاو للماورد (.)35/12
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد (.)35/12
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املبحث الثاني:
مسائل يف الدعاوى والبينات
واإلقرار
وفيه مطلبان ،وهما

المطل األول :مسائل في الدعاوى والبي ات.
المطل الثا ي :مسائل في اإلقرار.

املطلب األول:
مسائل يف الدعاوى والبينات
وفيه:
تمهيد :تعريف الدعاوى والبي ات ومشروعيتها.
وخمس مسائل ،وهي:

المسألة األولى :حكم من ادعى بمبلغ على شخصين أحدهما حاضر واآلخر
غائ  ،وأن ك ً م هما ضمن ما على اآلخر ،فهل يرجع أحدهما على اآلخر.
المسألة الثا ية :حكم اعتبار تصديق البائع إلحدى البي تين ترجيح ًا لها إذا
قامت بي تان واحدة على بيع البائع المبيع لشخص ،واألخرى على بيعه

لشخص آخر.
المسألة الثالثة :اليمين المعتبرة إل ثبات حقه و في حق غيره.
المسألة الرابعة :عدد الشهداء في إثبات جريمة إتيان البهائم.
المسألة الخامسة :حكم تسجيل القاضي محضر القضية بدون معرفة أسماء
المتداعيين.
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تمهيد :تعريف الدعاوى والبي ات ومشروعيتها
أوالً :تعريف الدعاوى
الدعاوى لغة :جمع دعوى ،وهي مصدر من الفعل ّادعى ،والمقصود به زعم الشيء سواء كان حقاً أو
باطالً )1(،ومنه قوله تعالى{ :وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ}( )2والمقصود به تتمنون وتسألون وتستعجلون
()3

وقوعه.

إضاَف ُة الشي ِء إَلى َنْف ِس ِه َحاَل َة اْل ُم َن َازَع ِة".
الدعوى اصط ح ًاَ " :
ْ

()4

ثا ياً -تعريف البي ات
البي ات لغة :البينات جمع بينة وهي مأخوذة من الفعل بان ويدل على معنيين،

()5

وهما

 -1الفراق ،يقال بانت المرأة عن الرجل إذا فارقته وانفصلت عنه.

 -2الوضوح واال كشاف ،يقال بان األمر يبين إذا اتضح وانكشف ومنه قوله تعالى{ :قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ
رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ }

()6

والمقصود على أمر ِّبي ين وواضح.

البي ات اصط حاً" :اسم لما يبين الح ويظهره".

()7

()8

ثالثاً -مشروعية الدعاوى والبي ات
ثبتت الدعاوى والبينات بالقرآن الكريم ،السنة النبوية ،واجماع األمة ،وبيانها في اآلتي
 -1القرآن الكريم

 قال تعالى {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}

()9

(ُ )1ينظر :لسان العرب البن منظور (.)261/14
( )2من اآلية ( )27من سورة الملك.
(ُ )3ينظر :تفسير القرطبي ( ،)221/18تفسير ابن كثير (.)182/8
( )4تبيين الحقائ للزيلعي ( ،)290/4البناية للعيني ( ،)313/9مجمع األنهر لشيخي زاده (.)249/2
(ُ )5ينظر :مقاييس اللغة البن فارس ( ،)328/1أساس البالغة للزمخشر ( ،)88/1مختار الصحاح للراز (ص،)43:
( )6من اآلية ( )57من سورة األنعام.
(ُ )7ينظر :بحر العلوم للسمرقند ( ،)453تفسير القرطبي (.)438/6
( )8تبصرة الحكام البن فرحون ( ،)240/1الطرق الحكمية البن القيم (ص.)11:
( )9من اآلية ( )282من سورة البقرة.
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وجه الداللة :أن

تعالى لما نهى الشهداء عن االمتناع عن أداء الشهادة على الدعوى دل ذلك على

()1

مشروعية كل منهما.

 -2الس ة ال بوية ،وم ها
ِ
ِ
َ ع ِن ْاب ِن َعب ي
ال
اس
الَ« :ل او ني اع َ
اء ِر َج ٍ
طى ال ا ن ِب َد اع َو ن
اه امَ ،الد َعى َ ا ٌ د َم َ
 ،أَن النبي َ ق َ
ِ ()2
ِ
ِ
ين َعَلى اال نمد َعى َعَلايه»
َم َواَل نه امَ ،وَلكن االَيم َ
َوأ ا
وجه الداللة :أن النبي  رتب البينة إلثبات الدعوى فدل على مشروعية كل منهما ،سيما أنهما إن لم تكونا

مشروعتين لما أمر بيثبات الدعوى بالبينة.
 -3اإلجماع

()3

وقد اتف الفقهاء على مشروعية الدعاوى والبينات.

(ُ )1ينظر :تفسير القرطبي (.)398/3
( )2رواه مسلم في صحيحه ( ،)1336/3كتاب األقضية ،باب اليمين على المدعى عليه ،برقم (.)1711
(ُ )3ينظر :مراتب اإلجماع البن حزم (ص ،)54:اإلجماع البن المنذر (ص ،)66-65:اإلقناع البن القطان (.)152/2
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المسألة األولى :حكم من ادعى بمبلغ على شخصين أحدهما حاضر واآلخر غائ  ،وأن ك ً
م هما ضمن ما على اآلخر ،فهل يرجع أحدهما على اآلخر؟
صورة المسألة

شخص ادعى على شخصين أحدهما حاضر واآلخر غائب بمبلغ من المال ،وأن كال الشخصين قد ِ
ضمن

ما على اآلخر ،وأنكر الحاضر ذلك ،فأقام المدعي بينة على ذلك ،فقام الحاضر بدفع المبلغ كامالً إليه

فهل يرجع على اآلخر؟
تحرير محل ال زاع

اتف الفقهاء على أن للضامن أن يرجع على المضمون بما ضمن له،
على الغائب إذا أخذ المد ِعي مبلغاً من الحاضر ،وأقام بينة على أن كليهما قد ضمن ما على اآلخر على
()1

واختلفوا في حكم رجوع الحاضر

إذا كان الحاضر قد أنكر الدعوى ،على قولين ،وهما:
قول أبي علي ابن خيران :له الرجوع على الغائب،

()2

وهو قول الحنفية.

القول الثا ي :ليس له الرجوع على الغائب ،وهو مذهب الشافعية،

()4

()()3
()5

الحنابلة.

سب الخ ف

يعود سبب الخالف في المسألة إلى اختالفهم في تأثير إنكار الحاضر للدعوى ،فمن يرى أن إنكاره يؤثر في

الدعوى منع الرجوع على الغائب ،ومن يرى أن اإلنكار ال يؤثر في الدعوى قال بجواز الرجوع على الغائب.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على جواز رجوع الحاضر الضامن على الغائ
أ كر الدعوة المثبتة بالبي ة ،وقد استدلوا بما يأتي:

المضمون له إذا

()6

أن البينة قد أبطلت اإلنكار؛ إذ ال قيمة لإلنكار مع وجود البينة.

(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان (.)173/2
(ُ )2ينظر :روضة الطالبين للنوو (.)271/4

(ُ )3ينظر :المحيط البرهاني البن مازه (.)278/8
( )مالحظة :لم يفرق الحنفية بين حال اإلنكار وعدمه ،وانما تكلموا عن المسألة بشكل عام ،هذا ولم أقف للمالكية على قول
في المسألة.
(ُ )4ينظر :نهاية المطلب للجويني ( ،)8/7روضة الطالبين للنوو (.)271/4
(ُ )5ينظر :المغني البن قدامة ( ،)413/4اإلقناع للحجاو ( ،)182/2كشاف القناع للبهوتي ()373/3
(ُ )6ينظر :روضة الطالبين للنوو (.)271/4
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المسألة الثا ية :حكم اعتبار تصديق البائع إلحدى البي تين ترجيحاً لها إذا قامت بي تان
واحدة على بيع البائع المبيع لشخص ،واألخرى على بيعه لشخص آخر.
صورة المسألة
إذا ادعى شخص أن البائع قد باعه دا اًر ،أو عقا اًر ،واستلم ثمنها ،وأقام بينة على ذلك ،ثم جاء شخص آخر
وادعى أن البائع قد باعه نفس الدار أو العقار ،واستلم ثمنها ،وأقام بينة على ذلك ،ولم يتبين تقدم أحدهما

على اآلخر ،وكانت الدار في يد البائع ،فهل يعتبر تصدي البائع إلحدى البينتين ترجيحاً لها؟
تحرير محل ال زاع
اتف الفقهاء على أن المبيع إن كان في يد رجل ،فادعاه رجل آخر ،وأقام البينة أنه كان ألبيه وال يعلم له
()1

وارث غيره ،وأقام آخر بينة على أنه اشتراه منه ونقده الثمن ،أنه يقضى به إلى المشتر ،

واختلفوا في

اعتبار تصدي البائع ألحد المدعيين مقبوالً ،إذا أقاما البينة أن كل واحد منهما ابتاعه منه ونقده الثمن ،ولم
يعلم تقدم أحدهما على اآلخر على قولين ،وهما:
()2

قول أبي علي ابن خيران :أن تصدي البائع ألجل يده ،غير مقبول ،في ترجيح بينة أحدهما،
()3

يظهر من مذهب الحنفية،

()4

واألصح عند الشافعية،

وهو ما

()5

والمذهب عند الحنابلة.

القول الثا ي :أن تصدي البائع ألجل يده مقبول ،وهو مذهب المالكية،

()6

()7

ووجه عند الشافعية.

(ُ )1ينظر :اإلجماع البن المنذر(ص ،)66:اإلقناع البن القطان (.)154/2
(ُ )2ينظر :بحر المذهب للروياني ( ،)448/14كفاية النبيه البن الرفعة (.)508-507/18
(ُ )3ينظر :شرح مختصر الطحاو
(.)237/6

للجصاص ( ،)197/8المبسوط للسرخسي ( ،)58/17بدائع الصنائع للكاساني

(ُ )4ينظر :البيان للعمراني ( ،)186/13بحر المذهب للروياني ( ،)448/14كفاية النبيه البن الرفعة (.)507/18
(ُ )5ينظر :المغني البن قدامة ( ،)258/10شرح منتهى اإلرادات للبهوتي ( ،)566/3مطالب أولي النهى للرحيباني
(.)580/6

(ُ )6ينظر :أسهل المدارك للكشناو (.)229/3
(ُ )7ينظر :البيان للعمراني ( ،)186/13بحر المذهب للروياني ( ،)448/14كفاية النبيه البن الرفعة (.)507/18
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سب الخ ف
يظهر أن سبب الخالف في المسألة يعود إلى اختالفهم في اعتبار البائع مالكاً ،فمن يرى أن البائع مالك

قال بترجيح تصديقه ألحدهما ،ومن يرى أنه ليس بمالك لم يرج بتصديقه.

أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على عدم قبول تصديق البائع ألجل يده ،وقد استدلوا بما يأتي:
()1

اتفاق البينتين على زوال ملكه ،واذا ثبت زوال ملكه لم يرجع إلى قوله.

(ُ )1ينظر :بحر المذهب للروياني ( ،)448/14كفاية النبيه البن الرفعة (.)508-507/18
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المسألة الثالثة :اليمين المعتبرة إلثبات حقه و في حق غيره.
صورة المسألة:
شخصان بينهما جدار ،وادعى كل واحد منهم ملكيته ،وكان منفصالً عن بناءيهما ،أو متصالً بهما ،وقلنا
بتحليف كل منهما ،فهل يلزم كل واحد يمين واحدة لإلثبات حقه ونفي ح غيرها ،أم يمينان؟
تحرير محل ال زاع:
()1

اتف الفقهاء على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه،

واختلفوا في اليمين التي يحلفها

المدعيان إذا ادعى كل واحد ملكيته لجدار منفصل عن بناءيهما ،أو متصل بهما ،وليس ثمة بينة ،وأراد
القاضي أن يحلفهما على قولين ،وهما:
قول أبي علي ابن خيران :أن كل واحد منهما يلزمه يمينان ،واحدة إلثبات حقه ،والثانية لنفي ح المدعي
اآلخر فيه ،وهو قول أبي العباس بن سريج من الشافعية.

()2

القول الثا ي :أن كل واحد منهما يلزمه يمين واحدة لإلثبات حقه ونفي ح
الحنفية،

()3

()4

والمالكية،

()5

وهو الصحيح عند الشافعية،

غيره ،وهو ظاهر مذهب

()6

ومذهب الحنابلة.

سب الخ ف
يعود سبب الخالف في المسألة الختالفهم في كفاية اليمين الواحدة للنفي واإلثبات ،فمن يرى أن يميناً واحدة
تكفي للنفي واإلثبات قال بلزوم يمين واحدة ،ومن يرى أنها ال تكفي لهما أوجب يميناً للنفي وأخرى لإلثبات.

أدلة أبي علي ابن خيران على وجو يمي ين واحة لل في ،وأخرى لإلثبات ،وقد استدل بما يأتي:
ومدعى عليه في نفس الوقت ،فتلزمه يمين في حال كونه
أن كل منهما لها حالتان ،وهما كونه مدعياً،
ًَ
()7
مدعياً إلثبات حقه ،وتلزمه يمين أخرى حال كونه مد َعى عليه لنفي ح غيره.
ً
(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان (.)150/2
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)387/6بحر المذهب للروياني (.)421/5

(ُ )3ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)89/17تحفة الفقهاء للسمرقند (.)190/3
(ُ )4ينظر :القوانين الفقهية البن جز (ص ،)223 ،200:الذخيرة للقرافي (.)313/5

(ُ )5ينظر :مغني المحتاج للشربيني (.)510/2
(ُ )6ينظر :المغني البن قدامة ( ،)379/4اإلنصاف للمرداو ( ،)375/11مطالب أولي النهى للرحيباني (.)567/6
(ُ )7ينظر :الحاو للماورد ( ،)387/6بحر المذهب للروياني (.)421/5
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المسألة الرابعة :عدد الشهداء في إثبات جريمة إتيان البهائم.
صورة المسألة:
شخص ُّاد ِعي عليه أنه قد أتى بهيمة ،ولم تعتبر جريمة زنى ،فكم عدد الشهداء المعتبر إلثبات الجريمة؟
َ
تحرير محل ال زاع:
اتف الفقهاء على أن عدد الشهداء المعتبر إلثبات جريمة الزنى أربعة شهداء،

()1

واختلفوا في عدد الشهداء

المعتبر إلثبات جريمة إتيان البهائم إذا لم نعتبرها جريمة زنى على قولين ،وهما:
()2

قول أبي علي ابن خيران :أن العدد المعتبر إلثباتها شاهدان،
المالكية،

()4

()3

وهو قول الحنفية،

وظاهر مذهب

()5

والمذهب عند الحنابلة.

()6

القول الثا ي :أن العدد المعتبر إلثباتها أربعة شهود ،وهو مذهب الشافعية،

()7

ووجه عند الحنابلة.

سب الخ ف:
يظهر أن الخالف في المسألة اختالفهم في الحاق إتيان البهائم بالزنى ،فمن يلح

إتيان البهائم بالزنى

يوجب أربعة شهود إلثباته ،ومن ال يلحقه بالزنى يوجب شاهدين إلثباته.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على اعتبار شاهدين إلثبات جريمة إتيان البهائم ،وقد استدلوا بما
يأتي:
()8

 -1أن إتيان البهائم ليس بزنى حقيقة؛ إذ البهائم غير مشتهاة بالطبع.
ً
 -2القياس على قبلة األجنبية ،فكما أن قبلة األجنبية ال توجب حد الزنى ،فيكفي في إثباتها شاهدان،
فكذلك إتيان البهيمة يكفي في إثباته شاهدان ألنه ال يوجب الحد.

()9

(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان (.)257/2
(ُ )2ينظر :المهذب للشيراز ( ،)451/3التهذيب للبغو ( ،)337/7بحر المذهب للروياني (.)27/13

(ُ )3ينظر :الجوهرة النيرة للزبيد ( ،)155/2قرة عين األخيار البن عابدين (.)485/7
(ُ )4ينظر :القوانين الفقهية البن جز ( ،)232روضة المستبين البن بزيزة ( ،)1298/2التوضيح للجند (.)234/8
(ُ )5ينظر :الروض المربع للبهوتي (ص،)724:
(ُ )6ينظر :البيان للعمراني ( ،)325/13العزيز للرافعي (.)144/11

(ُ )7ينظر :المبدع البن مفلح ( ،)396/7المغني البن قدامة (.)78/9
(ُ )8ينظر :الجوهرة النيرة للزبيد ( ،)155/2كفاية النبيه (.)193/19
(ُ )9ينظر :الكافي البن قدامة (.)281/4
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المسألة الخامسة :حكم تسجيل القاضي محضر القضية بدون معرفة أسماء المتداعيين
صورة المسألة
ي
قاض أراد أن يسجل محضر قضية ،طلب منه أحد المدعيين تسجيلها ،ولم يكن يعرف أسماء
المتداعيين ،فهل يجوز تسجيل القضية؟
تحرير محل ال زاع:
()1

اتف فقهاء المذاهب األربعة على جواز كتابة محضر القضية،

واختلفوا في تسجيل القاضي لمحضر

القضية إذا لم يعرف المتداعيين ،على مذهبين ،وهما:
()2

قول أبي علي ابن خيران :ال يجوز له أن يسجل محضر القضية إذا لم يعرفهما.
القول الثا ي :يجوز للقاضي تسجيل القضية ،وهو مذهب الحنفية،

()3

()4

والمالكية،

( )5

والشافعية،

()6

والحنابلة.

سب الخ ف:
يظهر أن سبب الخالف في المسألة يعود الختالفهم في احتمال انتحالهما صفة أشخاص آخرين؛ فمن
يخشى انتحالهما صفة أشخاص آخرين قال بمنع كتابة المحضر إذا لم يعرفهما القاضي ،ومن ال يخشى
انتحالهما صفة أشخاص آخرين أجازه.
أدلة أبي علي ابن خيران على عدم جواز كتابة المحضر إذا لم يعرف القاضي المتداعيين ،واستدل بما
يأتي:
 -1أنه قد يكون المحضر حجة على من لهما نفس االسم والنسب ،الحتمال انتحالهما.

()7

(ُ )1ينظر :المحيط البرهاني البن مازه ( ،)412/9الشرح الكبير للدردير ( ،)194/4روضة الطالبين للنوو (،)141/11
مطالب أولي النهى للرحيباني (.)547/6
(ُ )2ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)141/11كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)291/18نهاية المطلب للجويني (.)494/18
(ُ )3ينظر :المحيط البرهاني البن مازه ( ،)412/9درر الحكام لعلي حيدر (.)634/3
(ُ )4ينظر :الشرح الكبير للدردير ( ،)194/4شرح الزرقاني على مختصر خليل (.)342/7
(ُ )5ينظرُ :ينظر :روضة الطالبين للنوو ( ،)141/11نهاية المطلب للجويني (.)494/18

(ُ )6ينظر :الفروع البن مفلح ( ،)234/11شرح منتهى اإلرادات للبهوتي ( ،)542/3مطالب أولي النهى للرحيباني
(.)547/6
(ُ )7ينظر :كفاية النبيه البن الرفعة (.)290/18
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املطلب الثاني:
مسائل يف اإلقرار
وفيه:

تمهيد :تعريف اإلقرار ومشروعيته.
وثالث مسائل ،وهي:

المسألة األولى :حكم اإلقرار بعدد مرك .
المسألة الثا ية :حكم رجوع المضار عن إقراره.
المسألة الثالثة :حكم اإلقرار مقابل الصلح على سك ى الدار.
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تمهيد تعريف اإلقرار ومشروعيته
أوالً :تعريف اإلقرار
()1

اإلقرار لغة :مأخوذ من مادة قرر ،ويدل في اللغة على معنيين،

وهما:

 -1الثبوت والسكون ،ومنه قوله تعالى {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}

()2

والمقصود

()3

اسكن في بيوتكن.
ُ

 -2االعتراف ،ومنه قوله تعالى{ :وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ
دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ}

()4

والمقصود اعترفتم.

()5

إخ َب ُار الش ْخ ِ
ص ِب َح يّ َعَل ْي ِه.
اإلقرار اصط حاًْ :

()6

ثا ياً – مشروعية اإلقرار
ثبتت مشروعية اإلقرار بالقرآن الكريم ،والسنة النبوية ،واإلجماع ،والقياس ،والمعقول ،وهي كاآلتي:
 -1القرآن الكريم
وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة على مشروعية اإلقرار ،ومنها ما يأتي:
 قال تعالى{ :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِنيَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ولَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}

()7

وجه الداللة :أن الشهادة على النفس إقرار ،ولوال أنه حجة لما أمر

()8

تعالى به.

(ُ )1ينظر :الصحاح للجوهر ( ،)790/2مقاييس اللغة البن فارس ( ،)8/5لسان العرب البن منظور (.)84/5
( )2من اآلية ( )33من سورة األحزاب.
(ُ )3ينظر :بحر العلوم للسمرقند ( ،)59/3زاد المسير البن الجوز (.)461/3
( )4اآلية ( )84من سورة البقرة.
(ُ )5ينظر :تفسير الكشاف للزمخشر ( ،)160/1معاني القرآن واعرابه للزجاج (.)165/1
(ُ )6ينظر :اإلقناع للشربيني ( ،)324/2حاشية الجمل على شرح المنهج (،)427/3حاشية البجيرمي على شرح المنهج
(.)71/3

( )7من اآلية ( )135من سورة النساء.
(ُ )8ينظر :االختيار للموصلي ( ،)127/2مغني المحتاج للشربيني (.)268/3
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 -2الس ة ال بوية
وردت في السنة النبوية العديد من النصوص الدالة على مشروعية اإلقرار سواء كانت سنة قولية ،أم فعلية،
يكتفي الباحث منها بدليل قولي ،وآخر ِفعلي ،وهما كاآلتي:
ّ
ِ
ِ
امَأر َِة َه َذاَ ،فِإ ِن
َ ع ْن َزْيِد ْب ِن َخالِيدَ ،وأَِبي ُه َرْي َرَة
الَ « :وا اغند َيا أنَ اي ن إَلى ا
َ ،ع ِن النب ِّي َق َ
()1
اع َتَرَف ات َف اار نج ام َها»
ا
()2
وجه الداللة :أن النبي  لما عل الحد على إقرارها ،دل ذلك على مشروعية اإلقرار.
 -3اإلجماع
أجمعت األمة على مشروعية الحكم باإلقرار.

()3

 -4القيا
القياس على الشهادة :إذ إنه لما جاز الحكم بالشهادة مع احتمالها ،كان الحكم باإلقرار مع قلة االحتمال
()4

أولى.

 -5المعقول

أن أكثر الحقوق ال يوصل إليها إال باإلقرار ،فكانت الحاجة ماسة إلى العمل به ،كما أن الحقوق المقر بها
غالباً ما تكون محببة إلى النفوس ،فيكون اإلقرار بها دليالً على صدق المقر.

()5

( )1متف عليه :رواه البخار ( ،)102/3كتاب الوكالة ،باب الوكالة في الحدود ،برقم ( ،)2314ومسلم ( ،)1324/3كتاب
الحدود ،باب من اعترف على نفسه بالزنى ،برقم (.)1697
(ُ )2ينظر :التشريع الجنائي لعبد القادر عودة (.)433/2
(ُ )3ينظر :اإلقناع البن القطان (.)152/2

(ُ )4ينظر :الحاو للماورد ( ،)4/7مغني المحتاج للشربيني (.)268/3
(ُ )5ينظر :الحاو للماورد ( ،)4/7االختيار للموصلي (.)127/2
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المسألة األولى :حكم اإلقرار بعدد مرك
صورة المسألة
لو قال شخص لفالن علي ألف وثالثة دراهم ،أو له علي ألف وخمسون درهماً ،أو خمسون وألف درهم،

فهل يكون التفسير لجميع العدد ،أم يقتصر التفسير على الجزء األخير منه؟
تحرير محل ال زاع
اتف الفقهاء على أن من أقر آلخر بمال أو ملك فأن إق ارره ،جائز،

()1

واختلفوا في اإلقرار بمبلغ من المال

بعدد مركب ،على قولين ،وهما:
التفسير يقتصر على المفسر ،وبه قال اإلصطخر من الشافعية،
قول أبي علي ابن خيران :أن
َ
()4
مذهب المالكية )3(.ووجه عند الحنابلة.
القول الثا ي :أن التفسير للجميع ،وهو قول الحنفية،

()5

والصحيح عند الشافعية،

()6

()2

وهو

و المذهب عند

()7

الحنابلة.

سب الخ ف
يظهر أن سبب الخالف في المسألة يعود الختالفهم في اعتبار التفسير للعدد المركب لكل العدد ،أم لما
قبله؛ فمن يرى أن التفسير للكل يوجب الكل من جنس المفسر ،ومن يرى التفسير يقتصر على ما قبله
يوجب المفسر ،ويعود للمقر لبيان اإلبهام.

(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان ()151/2
(ُ )2ينظر :البيان للعمراني ( ،)454/13روضة الطالبين للنوو ( ،)377/4بحر المذهب ( ،)105/6كفاية النبيه البن
الرفعة ( ،)397/19العزيز للرافعي (.)311/5

(ُ )3ينظر :اإلشراف للقاضي عبد الوهاب ( ،)615/2الذخيرة للقرافي ( ،)278/9عقد الجواهر الثمينة البن شاس (.)840/2
(ُ )4ينظر :المغني البن قدامة ( ،)132/5الفروع البن مفلح (.)435/11
(ُ )5ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)99/18بدائع الصنائع للكاساني ( ،)222/7قرة عين األخيار البن عابدين (.)248/8
(ُ )6ينظر :كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)396/19بحر المذهب ( ،)105/6روضة الطالبين للنوو (.)377/4
(ُ )7ينظر :المغني البن قدامة ( ،)132/5الفروع البن مفلح ( ،)435/11اإلنصاف للمرداو (.)216/12
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أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على اقتصار التفسير على المفسر ،وقد استدلوا بما يأتي:
 -1أن التفسير لم يكن لجميع العدد المركب ،وانما كان لبعضه فال يلح المبهم بالمفسر.

()1

 -2أن العطف يجوز أن يكون على غير جنسه ،كأن يقول مثالً له علي مائة ناقة ودينار ،فال يلح
()2

المبهم بالمفسر؛ إذ كل عطف لزمه ح ليس الزماً بما بعده لم يكن تفسي اًر لما قبله.

(ُ )1ينظر :المبدع البن مفلح (.)412/8
(ُ )2ينظر :اإلشراف للقاضي عبد الوهاب (.)615/2
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المسألة الثا ية :حكم رجوع المضار عن إقراره
صورة المسألة
إذا ذكر العامل في المضاربة أنه ربح ماالً ،وطالبه صاحب المال بنصيبه منه ،ثم رجع العامل عن إق ارره،
وزعم أنه أخطأ فيه ،وطلب تحليف صاحب المال أنه يستح ما أقر به من الربح؛ فهل له تحليفه؟
تحرير محل ال زاع
اتف

()1

الفقهاء على أن من أقر لشخص بمال ،لزمه المال وبطل رجوعه،

المال في أنه يستح نصيبه من المبلغ الذ
عنه على قولين ،وهما:

واختلفوا في تحليف صاحب

أقر به العامل إذا ذكر أنه قد ربح مبلغاً من المال ثم رجع
()2

قول أبي علي ابن خيران :أن له تحليفه ،وهو المذهب عند الشافعية.
()3

القول الثا ي :أنه ليس له تحليفه ،وهو مذهب الحنفية،

وجه عند الشافعية،

()4

()5

والمالكية،

والحنابلة.

()6

سب الخ ف
يظهر أن سبب الخالف يعود إلى اختالفهم في جواز رجوع المضارب عن إق ارره بالربح  ،فمن يرى أنه
يجوز رجوعه يرى أن له تحليف صاحب المال ،ومن يرى أنه ال يجوز رجوعه يقول بعدم جواز تحليفه
صاحب المال.
أدلة أبي علي ابن خيران على جواز تحليف صاح المال ،وقد استدل بما يأتي:
احتمال صدق المضارب في رجوعه عن اإلقرار فجاز تحليف رب المال.

()7

(ُ )1ينظر :اإلجماع البن المنذر ص ،)77:اإلقناع البن القطان (.)86/2
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)353/7أسنى المطالب لألنصار ( ،)391/2بحر المذهب للروياني ( ،)107/7كفاية
النبيه البن الرفعة ( ،)145/11مغني المحتاج للشربيني (.)418/3

(ُ )3ينظر :بدائع الصنائع (.)111/6
(ُ )4ينظر :الحاو للماورد ( ،)353/7أسنى المطالب لألنصار ( ،)391/2بحر المذهب للروياني ( ،)107/7كفاية
النبيه البن الرفعة (.)145/11

(ُ )5ينظر :القوانين الفقهية البن جز (ص.)208:
(ُ )6ينظر :المغني البن قدامة ( ،)56/5النكت والفوائد السنية البن مفلح (.)451/2
(ُ )7ينظر :الحاو للماورد ( ،)353/7أسنى المطالب لألنصار (.)391/2
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المسألة الثالثة :حكم اإلقرار مقابل الصلح على سك ى الدار
صورة المسألة
إذا ادعى شخص على آخر دا ًار ،فصالحه المد َعى عليه أن يسكن بها مدة معينة مقابل اإلقرار بها ،فما
حكم اإلقرار؟
تحرير محل ال زاع
()1

اتف الفقهاء على جواز الصلح مقابل اإلقرار بالح ،

واختلفوا في صحة اإلقرار بالدار مقابل الصلح على

سكناها على قولين ،وهما
قول أبي علي ابن خيران :بطالن اإلقرار.

()2
()3

القول الثا ي :صحة اإلقرار ،وهو ظاهر مذهب الحنفية،

()4

والمالكية،

( )5

والمذهب عند الشافعية،

()6

والحنابلة.

أدلة أبي علي ابن خيران على بط ن اإلقرار ،وقد استدل بما يأتي:
أن هذا اإلقرار مقيد بشرط ،فال يصح القترانه بذلك الشرط.

()7

(ُ )1ينظر :مراتب اإلجماع (ص.)60:
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)382/6بحر المذهب للروياني(.)416/5

(ُ )3ينظر :الجوهرة النيرة للزبيد (.)318/1
(ُ )4ينظر :الشرح الكبير للدردير ( ،)310/3منح الجليل للشيخ عليش ( ،)137/6شرح الزرقاني على مختصر خليل
(.)4/6

(ُ )5ينظر :الحاو للماورد ( ،)382/6بحر المذهب للروياني (.)416/5
(ُ )6ينظر :المغني البن قدامة ( ،)364/4المبدع البن مفلح (،)261/4
(ُ )7ينظر :الحاو للماورد ( ،)382/6بحر المذهب للروياني (.)416/5
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مسائل متفرقة
وفيه ست مسائل:
المسألة األولى :حكم أخذ المحلل من السبق واألخذ به.
المسألة الثا ية :قيمة ما يضم ه شخصان اشتركا في قتل صيد
مملوك آلخر.
المسألة الثالثة :حكم قسمة األعيان المتماثلة.
المسألة الرابعة :هل للحاكم ظر على ملتقط الم بوذ إذا كان
مأمو اً.
المسألة الخامسة :حكم الم بوذ إذا ت ازعه مسلمان.
المسألة السادسة :حكم استخ ف القاضي من ي و ع ه
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المسألة األولى :حكم أخذ السابق من السبق بوجود المحلل

()1

صورة المسألة
إذا أراد أن يتسابقا على فرسيهما وأخرج كل منهما سبقاً ،وأدخال بينهما محلالً في السباق ،فما حكم أخذ
الساب منهما من السب بوجود المحلل؟
تحرير محل ال زاع:
اتف الفقهاء على جواز أخذ المحلل من السب ،

()2

واختلفوا في أخذ الساب منهما من السب بوجود المحلل،

على قولين ،وهما:
قول أبي علي ابن خيران :ال يأخذ الساب منهما من السب بوجوده المحلل،
القول الثا ي :يأخذ الساب

منهما من السب

()3

وهو مذهب المالكية.
()5

بوجود المحلل ،وهو مذهب الحنفية،

()4
()6

والشافعية،

()7

والحنابلة.

سب الخ ف:
يظهر أن سبب الخالف في المسألة يرجع الختالفهم في أن وجود المحلل ينقل الرهان من الحرمة إلى

الحل؛ فمن يراه ينقله من الحرمة إلى الحل يجيز أخذ الساب بوجوده ،ومن ال يراه كذلك لم ُي ِج ِز أخذ الساب
بوجوده.

( )1السبق هو العطاء أو الجعل الذ

يتراهن عليه المسابقون ،والمحلل هو الفرس الثالث في الرهان إن سب

العطاء ،وان ُسِب َ لم يكن عليه شيء .ني ظر :القاموس الفقهي ألبي جيب (ص.)165 ،100:
(ُ )2ينظر :اإلقناع البن القطان (.)362/1

أخذ

( ،)192/15المهذب للشيراز (( )280/2البيان للعمراني ( ،)431/7تكملة المجموع

(ُ )3ينظر :الحاو للماورد
للمطيعي ( ،)150/15بحر المذهب للروياني ( ،)281/4كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)345/11النجم الوهاج للدمير
(.)594/9

(ُ )4ينظر :مسائل أبي الوليد ابن رشد ( ،)413/1القوانين الفقهية البن جز (ص ،)105:أسهل المدارك للكشناو
(.)383/3
(ُ )5ينظر :االختيار للموصلي ( ،)196/4مجمع األنهر لشيخي زاده (،)550/2
(.)343/7
(ُ )6ينظر :الحاو للماورد ( ،)192/15بحر المذهب للروياني (.)281/4
(ُ )7ينظر :المغني البن قدامة ( ،)472/9المبدع البن مفلح (.)460/4
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أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على أن المحلل يأخذ من السبق ،وال يؤخذ به ،وقد استدلوا بما يأتي:
 -1أننا لو قلنا بجواز أخذ الساب من السب مع وجود المحلل ،لوجد غارم ،وغانم ،وهذا قمار.

()1

 -2لو كان إخراج السب من المتراهنين بدون محلل حراماً ،فبالمحلل كذلك ،ألنه ال يحل الحرام.

()2

 -3القياس على المحلل في نكاح المطلقة ثالثاً ،والمحلل في بيع العينة ،إذ هما غير مقصودين في العقد،
وكذلك المحلل في السب .

()3

(ُ )1ينظر :أسهل المدارك للكشناو ( ،)383/3البيان للعمراني (.)430/7
(ُ )2ينظر :الفروسية المحمدية البن القيم (.)97/1
(ُ )3ينظر :الفروسية المحمدية البن القيم (.)97/1
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المسألة الثا ية :قيمة ما يضم ه شخصان اشتركا في قتل صيد مملوك آلخر
صورة المسألة
صيد قيمته عشرة دراهم مملوك لرجل ،اشترك شخصان في الجناية عليه بأن جرحه األول جرحاً نقص من

قيمته درهماً ،ثم جرحه الثاني جرحاً آخر نقص من قيمته درهماً آخر ،ثم مات منهما؛ فما قيمة ما يضمنه
كل منهما؟

تحرير محل ال زاع
اتف الفقهاء على أن من جنى على دابة يضمن أرشها،

()1

واختلفوا في الواجب على شخصين اشتركا في

جناية على حيوان مملوك آلخر أحدثت جناية األول بقيمة درهم ،وأحدثت جناية الثاني نقصاً بقيمة درهم ثم

مات الحيوان على ستة أقوال،

( )

وهي:

قول أبي علي ابن خيران :أن أرش جناية كل منهما يدخل فيما ضمنه من النفس ،فتضم قيمته قبل جناية
األول وهي عشرة دراهم ،إلى قيمته قبل جناية الثاني وهي تسعة دراهم ،فيصبحان تسعة عشر درهماً ،وتقسم

قيمته قبل الجناية عليهما ،فيكون على األول عشرة أجزاء من تسعة عشر ،ويكون على الثاني تسعة أجزاء

من تسعة عشر ،ورجحه العراقيون من الشافعية.

()2

القول الثا ي :أنه يجب على كل منهما أرش جنايته ،ثم تقسم قيمته بعد الجنايتين عليهما بالتساو  ،وهو
()3

قول المزني من الشافعية.

القول الثالث  :أنه يجب على كل منهما نصف أرش جنايته ،ونصف قيمته يوم الجناية ،وهو قول أبي
إسحاق المروز من الشافعية.

()4

(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان (.)279/2
( )لم يقف الباحث على من تطرق لهذه المسألة غير الشافعية ،وهذه األقوال هي عبارة عن وجوه في المذهب الشافعي.

( ،)37/15المهذب للشيراز ( ،)476/1حلية العلماء للقفال ( ،)377/3البيان (،)563/4

(ُ )2ينظر :الحاو للماورد
المجموع للنوو ( ،)136/9روضة الطالبين للنوو ( ،)263/3شرح مشكل الوسيط البن الصالح ( ،)193/4التهذيب
للبغو ( ،)29/8بحر المذهب للروياني ( ،)138/4كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)206/8النجم الوهاج للدمير (،)494/9
حاشيتا قليوبي وعميرة (.)249/4

(ُ )3ينظر :المجموع للنوو (.)135/9
(ُ )4ينظر :المجموع للنوو (.)135/9
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القول الرابع :أنه يجب على كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته ،ونصف أرش جنايته ،كما قال أبو
()1

إسحاق ،إال أنه قال :ال يرجع األول على الثاني بشيء ،وهو قول أبي الطيب بن سلمة من الشافعية.

القول الخام  :أنه يجب علي االول أرش جنايته ثم تجب قيمته بعد ذلك بينهما نصفين وال يجب على
()2

الثاني أرش جنايته ،وهو قول عند الشافعية.

القول الساد  :أنه يجب على األول نصف قيمته حال الجناية وهو خمسة وعلى الثاني نصف قيمته حال
()3

الجناية وهو أربعة ونصف ويسقط نصف درهم .وهو قول أبي العباس بن سريج من الشافعية.
سب الخ ف:

يظهر أن سبب الخالف في المسألة يرجع الختالفهم في طريقة حساب قيمة ما يضمنه كل منهما.

(ُ )1ينظر :المجموع للنوو (.)135/9
(ُ )2ينظر :المجموع للنوو (.)134/9
(ُ )3ينظر :المجموع للنوو (.)135/9
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المسألة الثالثة :حكم اإلجبار على قسمة األعيان المتماثلة
صورة المسألة
إذا اشترك شخصان في أعيان متماثلة كالمواشي ،والثياب ،فطلب أحدهما قسمتها ،وامتنع اآلخر ،فهل يجبر
على القسمة؟
تحرير محل ال زاع
اتف الفقهاء على جواز قسمة المال بين الشركاء من غير إلحاق ضرر بأحدهم،

()1

واختلفوا في اإلجبار

على قسمة األعيان المتماثلة على قولين ،وهما:
()2

قول أبي علي ابن خيران :ال يجوز اإلجبار على قسمة األعيان المتماثلة،
()4

القول الثا ي :يجبر الممتنع على القسمة ،وهو قول الحنفية،

()3

وهو المذهب عند الحنابلة.
()5

والمالكية،

()6

والشافعية،

ووجه عند

()7

الحنابلة.

سب الخ ف
يظهر أن سبب الخالف يكمن في اختالفهم في حصول الضرر بالقسمة ،فمن يرى حصول الضرر بالقسمة
منع اإلجبار عليها ،ومن يرى عدم حصول الضرر بالقسمة أجبره عليها.

(ُ )1ينظر :مراتب اإلجماع البن حزم (ص ،)55:اإلقناع البن القطان (.)206/2
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)267/16المهذب للشيراز ( ،)409/3البيان للعمراني ( ،)145/13تكملة المجموع
للمطيعي ( ،)176/20كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)351/18روضة الطالبين للنوو ( ،)212/11بحر المذهب للروياني

()46/14

(ُ )3ينظر :المغني البن قدامة ( ،)100/10اإلنصاف للمرداو (.)334/11
(ُ )4ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ( ،)19/7تبيين الحقائ للزيلعي (.)265/5

(ُ )5ينظر :عقد الجواهر الثمينة البن شاس ( ،)896/3بداية المجتهد ( ،)51/4التفريع البن الجالب (.)328/2
(ُ )6ينظر :الحاو للماورد ( ،)266/16المهذب للشيراز (،)408/3
(ُ )7ينظر :المغني البن قدامة (.)100/10
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أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على م ع اإلجبار على قسمة األعيان ،واستدلوا بما يأتي:
 -1القياس على قسمة الدور؛ فكما ال تجوز قسمة الدور ،ال تجوز قسمة األعيان المتماثلة؛ ألنها
()1

أعيان متفرقة ،فال يجبر على قسمتها أعياناً.
()2
 -2أن األعيان مضمونة بالقيمة دون المثل ،فال تجوز قسمتها أعياناً.

 -3أن قسمة األعيان المتماثلة بين الشركاء عبارة عن مبادلة ،والمبادلة ال تجوز باإلجبار.

(ُ )1ينظر :المهذب للشيراز ( ،)409/3المغني البن قدامة (.)100/10
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد (.)267/16
(ُ )3ينظر :بحر المذهب للروياني (.)46/11
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المسألة الرابعة :هل للحاكم ظر على ملتقط الم بوذ( )1إذا كان مأمو اً؟
صورة المسألة

رجل أمين وجد طفالً منبوذاً ومعه مال ،فالتقطه فهل يكون للحاكم عليه نظر؟
تحرير محل ال زاع:
اتف الفقهاء على مشروعية التقاط المنبوذ،

()2

نظر على قولين ،وهما:

واختلفوا فيما إذا التقط أمين منبوذاً له مال؛ هل للحاكم عليه
()3

قول أبي علي ابن خيران :للحاكم نظر على ملتقط المنبوذ األمين،
()6

القول الثا ي :ليس للحاكم عليه نظر ،وهو وجه عند الشافعية،

وهو قول الحنفية،
()7

والحنابلة.

()4

()5

والحنابلة.

سب الخ ف:
يظهر أن سبب الخالف في المسألة يرجع إلى اختالفهم في والية الملتقط على المنبوذ ،فمن يراها والية

حفظ يوجب للحاكم نظ اًر عليه ،ومن يراها والية عامة ال يوجب للحاكم نظ اًر عليه.

أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على أن للحاكم ظ اًر على ملتقط الم بوذ ،واستدلوا بما يأتي:

 -1القياس على األم؛ فكما أن األم ال تتصرف في مال ولدها إال بيذن القاضي ،فكذلك الملتقط ال
()8

يتصرف في مال المنبوذ إال بيذنه.

 -2أن الحاكم هو الوالي على األطفال ،فيجب له النظر عليهم.

()9

 -3أن الملتقط له والية الحفظ فقط ،فال يجوز له أن يتصرف في مال المنبوذ بدون إذن الحاكم.
()11

 -4أن نظر الحاكم على الملتقط أنفى للتهمة عنه.

( )1الم بوذ :اللقيط وهو طفل ال يعرف نسبه وال رقهُ .ينظر :شرح حدود ابن عرفة للرصاع (ص.)432:

(ُ )2ينظر :اإلقناع البن القطان ( ،)174/2موسوعة اإلجماع ألبي جيب (.)1011/3
(ُ )3ينظر :الحاو للماورد ( ،)36/8بحر المذهب للروياني ( ،)351/7كفاية النبيه البن الرفعة (.)470/11
(ُ )4ينظر :تبيين الحقائ للزيلعي ( ،)300/3الجوهرة النيرة للزبيد (.)355/1
(ُ )5ينظر :المغني البن قدامة ( ،)116/6المبدع البن مفلح (.)137/5

(ُ )6ينظر :الحاو للماورد ( ،)36/8بحر المذهب للروياني ( ،)351/7كفاية النبيه البن الرفعة (.)470/11
(ُ )7ينظر :المغني البن قدامة ( ،)117/6المبدع البن مفلح (.)137/5
(ُ )8ينظر :الجوهرة النيرة للزبيد (.)355/1
(ُ )9ينظر :الحاو للماورد ( ،)36/8بحر المذهب للروياني ( ،)351/7كفاية النبيه البن الرفعة (.)470/11
(ُ )10ينظر :مجمع الضمانات للبغداد (ص.)212 :
(ُ )11ينظر :الكافي البن قدامة (.)203/2
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المسألة الخامسة :حكم الم بوذ إذا ت ازعه مسلمان
صورة المسألة
إذا التقط المنبوذ شخصان من أهل الكفالة وتنازعا على كفالته ،واستويا في اإلسالم ،والحرية ،األمانة؛ فهل
يقرع الحاكم بينهما ؟
تحرير محل ال زاع
()1

اتف الفقهاء على مشروعية التقاط المنبوذ،

واختلفوا في تنازع شخصين مسلمين في كفالته ،على قولين،

وهما:
()2

قول أبي علي ابن خيران :يختار الحاكم من يراه أحظ له ،وال يقرع بينهما إال إن تساويا،
الحنفية،

()3

()4

والمالكية،

والحنابلة.

وهو قول

()5

القول الثا ي :يقرع الحاكم بينهما ،وال يختار األحظ ،وهو مذهب الشافعية.

()6

سب الخ ف
يظهر أن سبب الخالف في المسألة يعود إلى اختالفهم في أن الغني من أسباب ترجيح الملتقط؛ فمن يرى
أن الغنى من أسباب الترجيح أجاز للحاكم اختيار األغنى ،ومن لم يره من أسباب الترجيح يرى أن الحاكم
يقرع بينهما.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على أن الحاكم يختار األحظ م هما ،وقد استدلوا بما يأتي:
()7

أن األحظ أنفع له إذ إنه يمكن أن يواسيه بماله بخالف غيره.

(ُ )1ينظر :اإلقناع البن القطان ( ،)174/2موسوعة اإلجماع ألبي جيب (.)1011/3
(ُ )2ينظر :الحاو للماورد ( ،)40/8المهذب للشيراز ( ،)315/2البيان للعمراني ( ،)20/8روضة الطالبين للنوو
( ،)420/5بحر المذهب للروياني ( ،)355/7كفاية النبيه البن الرفعة ( ،)471/11النجم الوهاج للدمير (.)55/6

(ُ )3ينظر :البحر الرائ البن نجيم (.)156/5
(ُ )4ينظر :شرح مختصر خليل للخرشي ( ،)133/7التاج واإلكليل للمواق ( ،)57/8عقد الجواهر الثمينة البن شاس
(.)998/3

(ُ )5ينظر :المغني البن قدامة ( ،)121/6المبدع البن مفلح (.)140/5
(ُ )6ينظر :الحاو للماورد ( ،)40/8المهذب للشيراز ( ،)315/2البيان للعمراني ( ،)20/8تكملة المجموع للمطيعي
( ،)295/15بحر المذهب للروياني (. )355/7

(ُ )7ينظر :المبدع البن مفلح ( ،)139/5الموسوعة الفقهية الكويتية (.)90/39
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المسألة السادسة :حكم استخ ف( )1القاضي من ي و ع ه
صورة المسألة
ي
قاض على القضاء ،ولم يأمره باالستخالف ،ولم ينهه عنه؛ فهل يجوز له أن يستخلف
إذا قام اإلمام بتولية
من ينوب عنه؟
تحرير محل ال زاع
اتف الفقهاء على أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق سواء كانت حقوقاً هلل أم للعباد ،وأنه نائب
()2

عن اإلمام فيها،

واختلفوا في استخالفه من ينوب عنه على أربعة أقوال ،وهي:

()4

قول أبي علي ابن خيران :ال يجوز له أن يستخلف من ينوب عنه )3(،وهو قول الحنفية.
()6

()5

ووجه عند الشافعية،

القول الثا ي :يجوز له أن يستخلف ،وهو قول عند المالكية،

()7

ومذهب الحنابلة.

القول الثالث :يجوز له االستخالف إن كثر عمله وعجز عن مباشرته بنفسه ،وال يجوز له االستخالف إن
()8

قل عمله وقدر على مباشرته بنفسه ،وهو المذهب عند المالكية،

()9

ووجه آخر عند الشافعية.

القول الرابع :ليس للقاضي أن يستخلف إن كان حاض اًر ،ويستخلف إذا أراد السفر ،وهو قول ثالث عند
المالكية.

()10

( )1االستخ ف هو إقامة الغير مقام نفسه ليقوم بعمله نيابة عنه ني ظر :معجم لغة الفقهاء لقلعجي (ص.)60:

(ُ )2ينظر :بداية المجتهد البن رشد (.)244/4
(ُ )3ينظر :الحاو للماورد ( ،)331/16بحر المذهب للروياني ( ،)83/14كفاية النبيه البن الرفعة (.)82/18
(ُ )4ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)110/16بدائع الصنائع للكاساني ( ،)14/7االختيار للموصلي (.)87/2
(ُ )5ينظر :الذخيرة للقرافي ( ،)124/10التاج واإلكليل للمواق (.)89/8
(ُ )6ينظر :الحاو للماورد ( ،)331/16بحر المذهب للروياني (.)82/14
(ُ )7ينظر :المغني البن قدامة ( ،)92/10كشاف القناع للبهوتي (.)294/6

(ُ )8ينظر :شرح مختصر خليل للخرشي ،وحاشية العدو (.)143/7
(ُ )9ينظر :الحاو للماورد ( ،)331/16كفاية النبيه البن الرفعة (.)83/18
(ُ )10ينظر :الذخيرة للقرافي ( ،)124/10التاج واإلكليل للمواق (.)89/8
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سب الخ ف:
يظهر أن سبب الخالف في المسألة يرجع إلى األمرين اآلتيين:
 -1اختالفهم في إلحاق القاضي بالوصي ،أو الوكيل؛ فمن يرى إلحاقه بالوصي أجاز استخالفه ،ومن
يرى إلحاقه بالوكيل لم يجز استخالفه.

 -2اختالفهم في اعتبار العجز عن العمل شرطاً يجيز االستخالف ،فمن ال يرى العجز عن العمل
شرطاً يجيز االستخالف أجازه ،ومن ي اره شرطاً لم ُي ِج ْزه.
أدلة أبي علي ابن خيران ومن وافقه على عدم جواز استخ ف القاضي من ي و ع ه ،وقد استدلوا بما
يأتي:
 -1القياس على الوكيل ،فكما أن الوكيل ال يجوز له أن يوكل غيره ،كذلك القاضي ال يجوز له أن
()1

يستخلف من ينوب عنه.

 -2القياس على االستخالف بعد الموت أو العزل ،فكما ال يجوز له أن يستخلف غيره بعد موته ،وال
بعد عزله ،فال يجوز له أن يستخلف من ينوب عنه حال حياته.

 -3أن القضاء نيابة فاعتبر فيها لفظ المستنيب.

()2

()3

 -4أن خطأه وجوره أقل خط اًر من جور غيره وخطئه ،فيمكن أن يتوب من جوره وخطئه ويرد المظالم،
()4

وال يمكنه ذلك فيما جهل من خطأ أعوانه وأتباعه.

 -5أن اإلمام الذ واله فوض التصرف إليه برأيه ،ولم يرض ب أر غيره.

()5

(ُ )1ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ( ،)14/7االختيار للموصلي ( ،)87/2المغني البن قدامة (.)92/10
(ُ )2ينظر :الكافي البن عبد البر (.)956/2
(ُ )3ينظر :الحاو الكبير ( ،)331/16كفاية النبيه البن الرفعة (.)82/18
(ُ )4ينظر :الكافي البن عبد البر (.)956/2
(ُ )5ينظر :بحر المذهب للروياني (.)82/14
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اخلامتة
وفيها
أو ًال -أهم ال تائج والتوصيات
ثا ي ًا -المصادر والمراجع
ثالث ًا -الفهار

اخلــاتــمــة

أوالً -أهم ال تائج والتوصيات:
 -1ال تائج:
احتوت هذه الدراسة على ست وثما ين مسألة من المسائل التي وقع الباحث فيها على قول ألبي
علي ابن خيران ،وقد تبين للباحث من خ لها ما يأتي:
 -1ترك أبو علي ابن خيران ثروة فقهية تمثلت في العديد من اآلراء الفقهية المتنوعة ،وقد اشتملت الدراسة
ي
خمس وثمانين رأياً.
على

 -2أن أبا علي ابن خيران يعتبر من أئمة المذهب الشافعي أصحاب الوجوه ،وهذه مرتبة سامية في الفقه
المذهبي.

 -3أن أبا علي ابن خيران مع جاللة قدره وعلمه في المذهب الشافعي إال أنه قد خالف المذهب المعتمد
في غالب مسائل الدراسة.

 -4أن أبا علي ابن خيران كان يتبع الدليل في اختياراته ،ويرجح ما يظهر له من األدلة ،وهو بذلك كغيره
من العلماء غير معصوم قد يخطئ وقد يصيب.

 -5كان أبو علي ابن خيران كغيره من علماء المذهب الشافعي يعتمد على أصول المذهب ،غير أنه قد
تبين من خالل الدراسة أن منهجه قد اعتمد على اآلتي:

أ) االلتزام بظواهر النصوص إن وجدت.

) االستدالل بأفعال الصحابة ،واعتماد إجماعهم.

ج) استخدام ال أر في االستنباط عند عدم وجود الدليل النقلي.

د) الميل إلى االحتياط في مسائل العبادات ،والمسائل المتعلقة بحقوق الغير.
ه) الميل إلى التخفيف والتيسير في مسائل المعامالت.

و) االستدالل بقواعد اللغة العربية.

 -6واف أبو علي ابن خيران المذهب الشافعي في تسع عشرة مسألة.
ي
خمس وعشرين مسألة.
 -7اتف مع بعض علماء المذهب في

 -8خالف أبو علي ابن خيران علماء الشافعية ،ووجوه المذهب في أربعين مسألة ،انفرد في أربع عشرة
مسألة منها عن المذاهب األربعة.

 -2التوصيات

من خ ل الدراسة يمكن للباحث أن يقدم التوصيات اآلتية:
 -1دراسة فقه علماء المذهب الشافعي أصحاب الوجوه كأبي العباس بن سريج ،وأبي القاسم األنماطي،
والروياني ،والحناطي وغيرهم.
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ثانياً :قائمة المصادر والمراجع
أوالً :القرآن الكريم وعلومه:
 -1القرآن الكريم:
 -2أحكام القرآن :أحمد بن علي أبو بكر الراز الجصاص الحنفي (ت370 :هى) ،تحقي  :محمد صادق
القمحاو  -عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر الشريف ،نشر :دار إحياء التراث العربي –
بيروت 1405 :،هى.
 -3أحكام القرآن :علي بن محمد بن علي ،أبو الحسن الطبر  ،الملقب بعماد الدين ،المعروف بالكيا
الهراسي الشافعي (ت504 :هى) ،تحقي  :موسى محمد علي وعزة عبد عطية ،نشر :دار الكتب
العلمية ،بيروت ،الطبعة الثانية 1405 ،ه.
 -4أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني
الشنقيطي (ت1393هى) ,نشر:دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت – لبنان ،عام النشر :
 1415هى 1995 -م.
 -5البحر المديد في تفسير القرآن المجيد :أبو العباس أحمد بن محمد بن المهد
األنجر الفاسي الصوفي (ت1224 :هى) ،تحقي  :أحمد عبد

بن عجيبة الحسني

القرشي رسالن ،نشر :الدكتور حسن

عباس زكي – القاهرة ،الطبعة  1419هى.
 -6التسهيل لعلوم الت زيل :أبو القاسم ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد
(ت741 :هى) ،تحقي  :الدكتور عبد

 ،ابن جز الكلبي الغرناطي

الخالد  ،نشر :شركة دار األرقم بن أبي األرقم – بيروت،

الطبعة األولى  1416 -هى.
 -7الكشاف عن حقائق غوامض الت زيل :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشر جار
(ت538هى) ,نشر :دار الكتاب العربي – بيروت ,الطبعة الثالثة  1407 -هى.
 -8المحرر الوجيز في تفسير الكتا

العزيز ( تفسير ابن عطية)  :أبو محمد عبد الح بن غالب بن

عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي (ت542 :هى) ،تحقيق :عبد السالم عبد الشافي
محمد ،نشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى  1422 -هى.
 -9الوجيز في تفسير الكتا العزيز :أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحد  ،النيسابور ،
الشافعي (ت468 :هى) ،تحقي  :صفوان عدنان داوود  ،نشر :دار القلم  ,الدار الشامية  -دمش ،
بيروت ،الطبعة األولى 1415 ،هى.
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 -10بحر العلوم :أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقند (ت373 :هى).
 -11تفسير الطبري :جامع البيان في تأويل القرآن ,محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي،
أبو جعفر الطبر (ت310هى) ,تحقي  :أحمد محمد شاكر ,نشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة األولى،
 1420هى  2000 -م.
 -12تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)  :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصر
ثم الدمشقي (ت774 :هى) ،تحقي  :سامي بن محمد سالمة ،نشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة
الثانية 1420هى  1999 -م.
 -13تفسير القرطبي :الجامع ألحكام القرآن ,أبو عبد

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصار

الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت671هى) ,تحقي  :أحمد البردوني وابراهيم أطفيش ,نشر :دار الكتب
المصرية – القاهرة ,الطبعة الثانية1384 ،هى  1964 -م.
 -14تفسير الماوردي = ال كت والعيون :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصر
البغداد  ،الشهير بالماورد (المتوفى450 :هى) ،تحقي  :السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم ،دار
الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان.
 -15تفسير ال سفي (مدارك الت زيل وحقائق التأويل) :أبو البركات عبد

بن أحمد بن محمود حافظ

الدين النسفي (ت710 :هى) ،تحقي  :يوسف علي بديو  ،راجعه وقدم له :محيي الدين ديب مستو،
نشر :دار الكلم الطيب ،بيروت ،الطبعة األولى 1419 ،هى  1998 -م.
 -16تفسير آيات األحكام :محمد علي السايس األستاذ باألزهر الشريف ،تحقي  :ناجي سويدان ،نشر:
المكتبة العصرية للطباعة والنشر2002 ،م.
 -17زاد المسير في علم التفسير :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوز (ت:
597هى) ،تحقي  :عبد الرزاق المهد  ،نشر :دار الكتاب العربي – بيروت ،الطبعة األولى1422 -هى.
خان بن حسن بن علي ابن لطف

فتح البيان في مقاصد القرآن :أبو الطيب محمد صدي
-18
ن
ِ
الحسيني البخار ِ
وقدم له وراجعه :خادم العلم َعبد بن إبراهيم
القنوجي (ت1307هى) ,عني بطبعه ّ
ص َيدا– َبيروت ,عام النشر1412 :هى 1992 -م.
للطباعة و ّ
المكتبة العصرية َ
الن ْشرَ ،
األنصار  ,نشرَ :
َ
 -19فتح القدير :محمد بن علي بن محمد بن عبد

الشوكاني اليمني (ت1250 :هى) ،نشر :دار ابن

كثير ،دار الكلم الطيب  -دمش  ،بيروت ،الطبعة األولى  1414 -هى.
 -20معا ي القرآن واعرابه :إبراهيم بن السر بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج (ت311 :هى) ،تحقي  :عبد
الجليل عبده شلبي ،نشر :عالم الكتب– بيروت ،الطبعة األولى  1408هى 1988 -م.
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-21

يل المرام من تفسير آيات األحكام :أبو الطيب محمد صدي خان بن حسن بن علي ابن لطف

الحسيني البخار ِ
القنوجي (ت1307 :هى) ،تحقي  :محمد حسن إسماعيل  -أحمد فريد المزيد ،

نشر :دار الكتب العلمية2003 ،م.
ثا ياً :كت الحديث وعلومه:
متون الحديث:
 -1اآلحاد والمثا ي :أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (ت:
287هى) ،تحقي  :د .باسم فيصل أحمد الجوابرة ،نشر :دار الراية – الرياض ،الطبعة األولى1411 ،
– .1991

الخ ْس َرْو ِجرد
 -2الس ن الصغير للبيهقي :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ

الخراساني ،أبو بكر

البيهقي (ت458هى) ,تحقي :عبد المعطي أمين قلعجي ,نشر :جامعة الدراسات اإلسالمية ،كراتشي ى
باكستان ,الطبعة األولى1410 ،هى 1989 -م.

 -3الس ن الكبرى :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (ت303هى) ,تحقي :
حسن عبد المنعم شلبي ,نشر :مؤسسة الرسالة بيروت ,الطبعة األولى 1421 ،هى  2001 -م.

الخ ْس َرْو ِجرد
 -4الس ن الكبرى :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ

الخراساني ،أبو بكر البيهقي

(ت458هى) ,تحقي  :محمد عبد القادر عطا ,نشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنات ,الطبعة
الثالثة 1424 ،هى  2003 -م.

 -5المستدرك على الصحيحين :أبو عبد

الحاكم محمد بن عبد

بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن

الحكم الضبي الطهماني النيسابور المعروف بابن البيع (ت405 :هى) ،تحقي  :مصطفى عبد القادر
عطا ،نشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى.1990 – 1411 ،
 -6المص ف في األحاديث واآلثار :أبو بكر بن أبي شيبة ،عبد

بن محمد بن إبراهيم العبسي

(ت235هى) ,تحقي  :كمال يوسف الحوت ,نشر :مكتبة الرشد – الرياض ,الطبعة األولى.1409 ،
 -7المعجم األوسط :سليمان بن أحمد بن أيوب ,أبو القاسم الطبراني (ت360هى) ,تحقي  :طارق بن
عوض

بن محمد  ,عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ,نشر :دار الحرمين – القاهرة.

 -8المعجم الصغير :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني (المتوفى:
360هى) ،تحقي  :محمد شكور محمود الحاج أمرير ،المكتب اإلسالمي  ,دار عمار  -بيروت ,
عمان ،الطبعة :األولى1985 – 1405 ،م.
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 -9المعجم الكبير :سليمان بن أحمد بن أيوب ،أبو القاسم الطبراني (ت360هى) ,تحقي  :حمد

بن عبد

المجيد السلفي ,نشر :مكتبة ابن تيمية – القاهرة ,الطبعة الثانية .
 -10الموطأ :مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (ت179هى) ,تحقي  :محمد مصطفى
األعظمي ,نشر :مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية  -أبو ظبي –
اإلمارات ,الطبعة األولى 1425 ،هى  2004 -م.
 -11س ن ابن ماجه :ابن ماجة أبو عبد

محمد بن يزيد القزويني(ت273هى) ,تحقي  :محمد فؤاد عبد

الباقي ,نشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي.
 -12س ن أبي داود :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزد

ِ
الس ِج ْستاني (ت275هى) ,تحقي  :محمد محيي الدين عبد الحميد ,نشر :المكتبة العصرية ،صيدا –
ّ
بيروت.

 -13س ن الترمذي :أبو عيسى محمد بن عيسى بن َس ْورة الترمذ (ت279هى) ,تحقي  :وتعلي  :أحمد
محمد شاكر (جى  ,)2 ،1ومحمد فؤاد عبد الباقي (جى  ,)3وابراهيم عطوة عوض(جى  ,)5 ،4نشر:
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي– مصر ,الطبعة الثانية1395 ،هى 1975 -م.
 -14س ن الدارقط ي :أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغداد

الدارقطني (ت385هى) ,تحقي :

شعيب األرنؤوط ،وآخرون ,نشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت– لبنان ,الطبعة األولى 1424هى 2004 -م.
 -15س ن ال سائي :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (ت303هى) ,تحقي :
عبد الفتاح أبو غدة ,نشر :مكتب المطبوعات اإلسالمية – حلب ,الطبعة الثانية1406 ،ه– 1986م.
 -16صحيح البخاري :محمد بن إسماعيل أبو عبد

البخار (ت256ه) ,طبعة :دار ابن كثير -دمش

– بيروت ,الطبعة األولى 1423ه2002 ,م.
 -17صحيح مسلم :المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول

 ,مسلم بن

الحجاج أبو الحسن القشير النيسابور (ت261هى) ,تحقي  :محمد فؤاد عبد الباقي ,نشر :دار إحياء
التراث العربي – بيروت.
 -18مس د اإلمام أحمد بن ح بل :أبو عبد

أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (ت:

241هى) ،تحقي  :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،بيشراف :د عبد
التركي :،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى 1421 ،هى  2001 -م.
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 -19مس د البزار الم شور باسم البحر الزخار :أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخال بن خالد بن
عبيد

العتكي المعروف بالبزار (ت292 :هى) ،تحقي  :محفوظ الرحمن زين

 ،وآخرين ،نشر:

مكتبة العلوم والحكم  -المدينة المنورة ،الطبعة األولى( ،بدأت 1988م ،وانتهت 2009م).
 -20موطأ عبد هللا بن وه  :أبو محمد عبد

بن وهب بن مسلم المصر القرشي (ت197 :هى)،

تحقي  :هشام إسماعيل الصيني ،نشر :دار ابن الجوز – الدمام ،الطبعة الثانية ،جمادى الثانية،
 1420هى  1999 -م.
الشروح والتخريج:
 -1إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام :ابن دقي العيد ،نشر :مطبعة السنة المحمدية.
 -2إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ( شرح القسط ي) :أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك
القسطالني القتيبي المصر  ،أبو العباس ،شهاب الدين (ت923 :هى) ،نشر :المطبعة الكبرى األميرية،
مصر ،الطبعة السابعة 1323 ،هى.
 -3إرواء الغليل في تخريج أحاديث م ار السبيل :محمد ناصر الدين األلباني (ت1420هى) ,إشراف:
زهير الشاويش ,نشر :المكتب اإلسالمي – بيروت ,الطبعة الثانية  1405هى 1985 -م.
 -4البدر الم ير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير :ابن الملقن سراج الدين أبو حفص
عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصر (ت804 :هى) ،تحقي  :مصطفى أبو الغيط وعبد

بن

سليمان وياسر بن كمال ،نشر :دار الهجرة للنشر والتوزيع  -الرياض-السعودية ،الطبعة االولى،
1425هى2004-م.
 -5التحجيل في تخريج ما لم يخرج من األحاديث واآلثار في إرواء الغليل :عبد العزيز بن مرزوق
طريفي ,نشر :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،الرياض ,الطبعة األولى1422 ،هى2001 -م.
ال ّ
 -6التحقيق في أحاديث الخ ف :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوز (المتوفى:
597هى) ،تحقي  :مسعد عبد الحميد محمد السعدني ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة  :األولى ،
1415ه.
 -7التمهيد لما في الموطأ من المعا ي واألسا يد :أبو عمر يوسف بن عبد

بن محمد بن عبد البر بن

عاصم النمر القرطبي (المتوفى463 :هى) ،تحقي  :مصطفى بن أحمد العلو  ,محمد عبد الكبير
البكر  ،الناشر :و ازرة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – المغرب  1387هى.
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 -8الجوهر ال قي على س ن البيهقي :عالء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني ،أبو
الحسن ،الشهير بابن التركماني (ت750 :هى) ،نشر :دار الفكر.

 -9المسالِك في شرح نم َوطأ مالك :القاضي محمد بن عبد
السليماني ،تقديم:
السليماني وعائشة بنت الحسين ُّ
المالكي (ت543 :هى) ،تحقي  :محمد بن الحسين ُّ
أبو بكر بن العربي المعافر االشبيلي

الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولى 1428 ،هى  2007 -م.
ضاو  ،نشرَ :دار َ
يوسف الَق َر َ
أبو بكر بن العربي المعافر االشبيلي
 -10المسالِك في شرح نم َوطأ مالك :القاضي محمد بن عبد
السليماني،
السليماني وعائشة بنت الحسين ُّ
المالكي (المتوفى543 :هى) ،تحقي  :محمد بن الحسين ُّ

الغرب اإلسالمي ،الطبعة :األولى  1428هى 2007 -م.
ضاو َ ،دار َ
تقديم :يوسف الَق َر َ
 -11المقاصد الحس ة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلس ة :شمس الدين أبو الخير
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاو (ت902 :هى) ،تحقي  :محمد عثمان الخشت ،نشر :دار
الكتاب العربي – بيروت ،الطبعة األولى 1405 ،هى 1985 -م.
 -12الم هاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوو (ت:
676هى) ،نشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة الثانية.1392 ،
 -13ت قيح التحقيق في أحاديث التعليق :شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهاد الحنبلي (المتوفى :
744هى) ،تحقي

وعبد العزيز بن ناصر الخباني ،أضواء السلف –

 :سامي بن محمد بن جاد

الرياض ،الطبعة  :األولى 1428 ،هى  2007 -م.

َ ِ
ِ
المَرام :أبو عبد الرحمن عبد
يح
 -14توض ن
األحكامِ من نب نلوغ َ
المكرمة ،الطبعة
مكة
محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي (ت1423 :هى) ،نشر :مكتَبة األسد ّ ،
ّ
ِ
الخام َسة 1423 ،هى  2003 -م.
 -15تيسير الع م شرح عمدة األحكام  :أبو عبد الرحمن عبد بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن
بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن

محمد بن حمد البسام (ت1423 :هى) ،حققه وعل عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :محمد صبحي
بن حسن حالق ،نشر :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة التابعين ،القاهرة ،الطبعة العاشرة1426 ،
هى  2006 -م.
 -16سبل الس م :محمد بن إسماعيل بن صالح الصنعاني(ت1182هى) ،نشر :دار الحديث.
 -17سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها :أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم ،األشقودر األلباني (ت1420هى) ,نشر :مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،
الرياض ,الطبعة األولى( ،لمكتبة المعارف).
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 -18شرح األربعين ال ووية في األحاديث الصحيحة ال بوية :تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن
وهب بن مطيع القشير  ،المعروف بابن دقي

العيد (ت702 :هى) ،نشر :مؤسسة الريان ،الطبعة

السادسة  1424هى  2003 -م.
 -19شرح س ن ابن ماجه ،مجموع من  3شروح« ،مصباح الزجاجة» للسيوطي (ت  911هى)« ،إ جاح
الحاجة» لمحمد عبد الغني المجدد

الحنفي (ت 1296هى)« ،ما يليق من حل اللغات وشرح

المشك ت» لفخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفي الكنكوهي (1315هى) ،قديمي كتب خانة – كراتشي.
 -20صحيح الجامع الصغير وزياداته :أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نجاتي
بن آدم ،األشقودر األلباني (ت1420 :هى) ،نشر :المكتب اإلسالمي.
 -21ضعيف الجامع الصغير وزيادته :أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نجاتي بن
آدم ،األشقودر األلباني (ت1420هى) ,أشرف على طبعه :زهير الشاويش ,نشر :المكتب اإلسالمي,
الطبعة المجددة والمزيدة والمنقحة.
 -22عمدة القاري شرح صحيح البخاري :أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابى الحنفي بدر
الدين العينى (ت855هى) ,نشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.
 -23عون المعبود شرح س ن أبي داود ,ومعه حاشية ابن القيم :محمد أشرف بن أمير بن علي بن
حيدر ،أبو عبد الرحمن ،شرف الح  ،الصديقي ،العظيم آباد (ت1329هى) ,نشر :دار الكتب العلمية
– بيروت ,الطبعة الثانية 1415 ،هى.
 -24فتح الباري شرح صحيح البخاري :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني
الشافعي(ت852ه) ,نشر :دار المعرفة  -بيروت ,1379 ،ترقيم :محمد فؤاد عبد الباقي.
ي
ي
السالمي،
 -25فتح البار شرح صحيح البخار  :زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنَ ،
البغداد  ،ثم الدمشقي ،الحنبلي (ت795 :هى) ،تحقي  :محمود بن شعبان بن عبد المقصود ،وآخرين،

نشر :مكتبة الغرباء األثرية  -المدينة النبوية ،الحقوق :مكتب تحقي دار الحرمين – القاهرة ،الطبعة
األولى 1417 ،هى  1996 -م.
 -26فيض القدير شرح الجامع الصغير :زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن
علي بن زين العابدين الحداد

ثم المناو القاهر (المتوفى1031 :هى) ،المكتبة التجارية الكبرى –

مصر ،الطبعة :األولى.1356 ،

194

الفهارس

 -27مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :أبو الحسن عبيد
بن أمان

بن محمد عبد السالم بن خان محمد

بن حسام الدين الرحماني المباركفور (ت1414 :هى) ،نشر :إدارة البحوث العلمية والدعوة

واإلفتاء  -الجامعة السلفية  -بنارس الهند ،الطبعة الثالثة  1404 -هى 1984 ،م.
 -28معالم الس ن :أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي
(ت388هى) ,نشر :المطبعة العلمية – حلب ,الطبعة األولى  1351هى  1932 -م.
-29

يل األوطار :محمد بن علي بن محمد بن عبد

الشوكاني اليمني (ت1250هى) ,تحقي  :عصام

الدين الصبابطي ,نشر :دار الحديث ،مصر ,الطبعة األولى1413 ،هى 1993 -م.
ثالثاً :كت أصول الفقه والقواعد الفقهية:
 -1أصول السرخسي :محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (ت483 :هى) ،نشر :دار
المعرفة – بيروت.
 -2إع م الموقعين عن ر العالمين :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
(المتوفى751 :هى) ،تحقي  :محمد عبد السالم إبراهيم ،دار الكتب العلمية – ييروت ،الطبعة :األولى،
1411هى 1991 -م.
 -3اإلحكام في أصول األحكام :أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي
اآلمد (ت631:هى) ,تحقي  :عبد الرزاق عفيفي ,نشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت  -دمش  -لبنان.
بدر الدين محمد بن عبد

 -4البحر المحيط في أصول الفقه :أبو عبد

بن بهادر الزركشي

(المتوفى794 :هى) : ،دار الكتبي ،الطبعة :األولى1414 ،هى 1994 -م.
 -5التبصرة في أصول الفقه :أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيراز (المتوفى476 :هى) ،تحقي :
د .محمد حسن هيتو :،دار الفكر – دمش  ،الطبعة :األولى1403 ،
 -6المحصول :أبو عبد

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الراز الملقب بفخر الدين الراز

خطيب الر (المتوفى606 :هى) ،دراسة وتحقي  :الدكتور طه جابر فياض العلواني ،الناشر :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :الثالثة 1418 ،هى  1997 -م.
 -7الم خول من تعليقات األصول :أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت505 :هى) ،حققه وخرج
نصه وعل عليه :الدكتور محمد حسن هيتو ،نشر :دار الفكر المعاصر -بيروت لبنان ،دار الفكر
دمش – سورية ،الطبعة الثالثة 1419 ،هى  1998 -م.
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 -8قواطع األدلة في األصول :أبو المظفر ،منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى489 :هى) ،تحقي  :محمد حسن محمد حسن اسماعيل
الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
رابعاً :كت الفقه:
الفقه الح في:
 -1االختيار لتعليل المختار :عبد

بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي ،مجد الدين أبو الفضل

الحنفي (ت683هى) ,عليها تعليقات :الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول
الدين سابقا) ,نشر :مطبعة الحلبي  -القاهرة ,تاريخ النشر 1356 :هى  1937 -م.
 -2األصل المعروف بالمبسوط :أبو عبد

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت189هى) ,تحقي  :أبو

الوفا األفغاني ,نشر :إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية – كراتشي.
 -3البحر الرائق شرح ك ز الدقائق :زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،المعروف بابن نجيم المصر
(المتوفى970 :هى) ،وفي آخره :تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطور الحنفي القادر
(ت بعد  1138هى) ،وبالحاشية :م حة الخالق البن عابدين ،دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة :الثانية.
 -4الب اية شرح الهداية :أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى
(ت855هى) ,نشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،لبنان ,الطبعة األولى 1420 ،هى  2000 -م.
 -5التجريد للقدوري :أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدور (ت 428هى),
تحقي  :مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية ,أ .د محمد أحمد سراج  -أ .د علي جمعة محمد ,نشر:
دار السالم – القاهرة ,الطبعة الثانية 1427 ،هى  2006 -م.
 -6الجوهرة ال يرة :أبو بكر بن علي بن محمد الحداد
نشر :المطبعة الخيرية ،الطبعة األولى1322 ،هى.

العباد

الزبِ ِيد ّ اليمني الحنفي (ت800 :هى)،

ِ
صني المعروف بعالء
 -7الدر المختار شرح ت وير األبصار وجامع البحار :محمد بن علي بن محمد الح ْ
الدين الحصكفي الحنفي (ت1088هى) ,تحقي  :عبد المنعم خليل إبراهيم ,نشر :دار الكتب العلمية,
الطبعة األولى1423 ،هى2002 -م.
 -8الع اية شرح الهداية :محمد بن محمد بن محمود ،أكمل الدين أبو عبد
الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (ت786هى) ,نشر :دار الفكر.
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 -1اللبا

في الجمع بين الس ة والكتا  :جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود

األنصار الخزرجي المنبجي (ت686هى) ,تحقي  :د .محمد فضل عبد العزيز المراد ,نشر :دار القلم
 الدار الشامية  -سوريا  /دمش  -لبنان  /بيروت ,الطبعة الثانية1414 ،هى 1994 -م. -9اللبا

في شرح الكتا  :عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني

الحنفي(ت1298هى) ,تحقي  :محمد محيي الدين عبد الحميد ,نشر :المكتبة العلمية ،بيروت – لبنان.
 -10المبسوط :محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (ت483هى) ,نشر :دار المعرفة –
بيروت ,بدون طبعة ,تاريخ النشر1414 :هى 1993 -م.
 -11المحيط البرها ي في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي

عنه ,أبو المعالي برهان الدين

محمود بن َم َازَة البخار الحنفي (ت616هى) ,تحقي  :عبد الكريم سامي الجند  ,نشر :دار الكتب
العلمية ،بيروت -لبنان ,الطبعة األولى 1424،هى 2004 -م.
الس ْغد  ،حنفي (ت461هى) ,تحقي :
 -12ال تف في الفتاوى :أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد ُّ
المحامي الدكتور صالح الدين الناهي ,نشر :دار الفرقان  /مؤسسة الرسالة  -عمان األردن  /بيروت

لبنان ,الطبعة الثانية1984 – 1404 ،م.
 -13ال هر الفائق شرح ك ز الدقائق :سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت 1005هى),
تحقي  :أحمد عزو عناية ,نشر :دار الكتب العلمية ,الطبعة األولى1422 ،هى 2002 -م.
 -14الهداية في شرح بداية المبتدي :علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني ،أبو الحسن
برهان الدين (ت593هى) ,تحقي  :طالل يوسف ,نشر :دار احياء التراث العربي  -بيروت – لبنان .
 -15بدائع الص ائع في ترتي

الشرائع :عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي

(ت587هى) ,نشر :دار الكتب العلمية ,الطبعة الثانية1406 ،هى 1986 -م.

 -16تبيين الحقائق شرح ك ز الدقائق وحاشية ِ
الشال ِب ِي :عثمان بن علي بن محجن البارعي ،فخر الدين
ّ ّ
الزيلعي الحنفي (ت 743هى) ,الحاشية :شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل
الشْلِب ُّي (ت 1021هى) ,نشر :المطبعة الكبرى األميرية  -بوالق ،القاهرة ,الطبعة األولى،
بن يونس ِّ

 1313هى .

 -17تحفة الفقهاء :محمد بن أحمد بن أبي أحمد ،أبو بكر عالء الدين السمرقند
دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ,الطبعة الثانية 1414 ،هى  1994 -م.
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 -18تحفة الملوك :زين الدين أبو عبد
666هى) ،المحق  :د .عبد

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الراز (المتوفى:

نذير أحمد ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية – بيروت ،الطبعة :األولى،

1417
 -19درر الحكام شرح غرر األحكام ،و حاشية الشر ب لي :محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال -
أو منال أو المولى  -خسرو (ت885 :هى) ،نشر :دار إحياء الكتب العربية.
 -20درر الحكام في شرح مجلة األحكام :علي حيدر خواجه أمين أفند (ت1353 :هى) ،تعريب :فهمي
الحسيني ،نشر :دار الجيل ،الطبعة األولى1411 ،هى 1991 -م.
 -21رد المحتار على الدر المختار :ابن عابدين ،محمد أمين بن عابدين الدمشقي الحنفي
(ت1252هى) ,نشر :دار الفكر-بيروت ,الطبعة الثانية1412 ،هى 1992 -م.
 -22شرح مختصر الطحاوي:أحمد بن علي أبو بكر الراز الجصاص الحنفي (ت 370هى) ,تحقي  :د.
عصمت

عنايت

محمد  -أ .د .سائد بكداش  -د محمد عبيد

خان  -د زينب محمد حسن

فالتة ,أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححه :أ .د .سائد بكداش ,نشر :دار البشائر اإلسالمية  -ودار
السراج ,الطبعة األولى  1431هى  2010 -م.
 -23فتح القدير :كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (ت861هى) ,نشر:
دار الفكر.
 -24قره عين األخيار لتكملة رد المحتار علي «الدر المختار شرح ت وير األبصار» :عالء الدين محمد
بن (محمد أمين المعروف بابن عابدين) بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي (ت:
1306هى) ،نشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان.

الش ْح َنة
 -25لسان الحكام في معرفة األحكام :أحمد بن محمد بن محمد ،أبو الوليد ،لسان الدين ابن ِّ
الثقفي الحلبي الحلبي (ت882 :هى) ،نشر :البابي الحلبي – القاهرة ،الطبعة الثانية1973 - 1393 ،

 -26مجلة األحكام العدلية :لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية ،تحقي  :نجيب
ِ
تجارت كتب ،آرام باغ ،كراتشي.
هواويني ،نشر :نور محمد ،كارخانه

الحَلبي الحنفي (ت956هى),
 -27مجمع األ هر في شرح ملتقى األبحر :إبراهيم بن محمد بن إبراهيم َ
تحقي  :خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور ,نشر :دار الكتب العلمية  -لبنان /بيروت ,الطبعة
األولى1419 ،هى 1998 -م.
 -28مجمع األ هر في شرح ملتقى األبحر :عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده,
يعرف بداماد أفند (ت1078هى) ,نشر :دار إحياء التراث العربي.
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 -29مجمع الضما ات :أبو محمد غانم بن محمد البغداد

الحنفي (ت1030 :هى) ،نشر :دار الكتاب

اإلسالمي.
الحَلبي الحنفي (المتوفى956 :هى) ،تحقي  :خليل عمران
 -30ملتقى األبحر :إبراهيم بن محمد بن إبراهيم َ
المنصور ،دار الكتب العلمية  -لبنان /بيروت ،الطبعة :األولى1419 ،هى 1998 -م.
-31

ور اإليضاح و جاة األرواح في الفقه الح في :حسن بن عمار بن علي الشرنباللي المصر

الحنفي (ت1069 :هى) ،تحقي  :محمد أنيس مهرات ،نشر :المكتبة العصرية ،الطبعة  1246هى-
 2005م.
الفقه المالكي:
ِ
ِِ ِ
 -1إر َش ناد السالِك إلى أ ِ
اإلما ِم َمالِك :عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغداد ،
ا
َ َ
الم َسالك في فقه َ
َشرف َ
أبو زيد أو أبو محمد ،شهاب الدين المالكي (ت732 :هى) ،وبهامشه :تقريرات مفيدة إلبراهيم بن حسن،
نشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،مصر ،الطبعة الثالثة.
 -2أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذه

إمام األئمة مالك» :أبو بكر بن حسن بن عبد

الكشناو (ت1397 :هى) ,نشر :دار الفكر ،بيروت – لبنان ,الطبعة الثانية.
 -3اإلشراف على كت مسائل الخ ف :القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغداد
المالكي (ت422هى)تحقي  :الحبيب بن طاهر ,نشر :دار ابن حزم ,الطبعة األولى1420 ،هى -
1999م.
 -4البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد
القرطبي (ت520هى) ,تحقي  :د محمد حجي وآخرون ,نشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيروت – لبنان,
الطبعة الثانية 1408 ،هى  1988 -م.
 -5التاج واإلكليل لمختصر خليل :محمد بن يوسف بن أبي القاسم ,أبو عبد

المواق المالكي

(ت897هى) ,نشر :دار الكتب العلمية ,الطبعة األولى1416 ،هى1994-م.
 -6التبصرة :علي بن محمد الربعي ،أبو الحسن ،المعروف باللخمي (ت 478هى) ,تحقي  :الدكتور أحمد
عبد الكريم نجيب ,نشر :و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ,الطبعة األولى1432 ،هى2011 -م.
الجالب المالكي
 -7التفريع في فقه اإلمام مالك بن أ  :عبيد بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن َ
(ت378 :هى) ،تحقي  :سيد كسرو حسن ،نشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى،
 1428هى  2007 -م.
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 -8التلقين في الفقة المالكي :أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغداد

المالكي (ت:

422هى) ،تحقي  :ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني ،نشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة
األولى 1425هى2004-م.
 -9الت بيه على مبادئ التوجيه  :أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدو (ت بعد
536هى) ,تحقي  :الدكتور محمد بلحسان ,نشر :دار ابن حزم ،بيروت – لبنان ,الطبعة األولى،
1428هى  2007 -م.
 -10التهذي

في اختصار المدو ة :خلف بن أبي القاسم محمد ،األزد

القيرواني ،أبو سعيد ابن

البراذعي المالكي (ت372 :هى) ،دراسة وتحقي  :الدكتور محمد األمين ولد محمد سالم بن الشيخ،
نشر :دار البحوث للدراسات اإلسالمية واحياء التراث ،دبي ،الطبعة األولى 1423 ،هى  2002 -م.
 -11التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاج  :خليل بن إسحاق بن موسى ،ضياء الدين
الجند

المالكي المصر (ت776هى) ,تحقي  :د .أحمد بن عبد الكريم نجيب ,نشر :مركز نجيبويه

للمخطوطات وخدمة التراث ,الطبعة األولى1429 ،هى 2008 -م.
 -12الثمر الدا ي شرح رسالة ابن أبي زيد القيروا ي :صالح بن عبد السميع اآلبي األزهر
(ت1335هى) ,نشر :المكتبة الثقافية – بيروت.
-13الجامع لمسائل المدو ة :أبو بكر محمد بن عبد

بن يونس التميمي الصقلي (ت 451هى) ,تحقي :

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه ,نشر :معهد البحوث العلمية واحياء التراث اإلسالمي  -جامعة أم
القرى ,توزيع :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ,الطبعة األولى 1434 ،هى  2013 -م.
 -14الخ صة الفقهية على مذه

السادة المالكية :محمد العربي القرو  ,نشر :دار الكتب العلمية –

بيروت ,بدون طبعة وال تاريخ.
 -15الدر الثمين والمورد المعين (شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) :محمد بن
أحمد ميارة المالكي ،تحقي  :عبد

المنشاو  ،نشر :دار الحديث القاهرة ،سنة النشر1429 :هى -

2008م.
 -16الذ

عن مذه

اإلمام مالك :أبو محمد عبد

بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفز  ،القيرواني،

المالكي (ت 386 :هى) ,تحقي  :د .محمد العلمي ,مراجعة :د .عبد اللطيف الجيالني ،د .مصطفى
عكلي ,نشر :المملكة المغربية  -الرابطة المحمدية للعلماء  -مركز الدراسات واألبحاث واحياء التراث
 -سلسلة نوادر التراث ( ,)13الطبعة األولى 1432 ،هى  2011 -م.
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 -17الذخيرة :أبو العباس شهاب الدين أحمد المالكي الشهير بالقرافي (ت684هى) ,تحقي  :محمد حجي
وآخرون ,نشر :دار الغرب اإلسالمي -بيروت ,الطبعة األولى 1994 ،م.
 -18الرد على الشافعي :أبو بكر محمد بن محمد بن اللباد القيرواني (ت 333 :هى) ،تحقي  :د .عبد
المجيد بن حمده ،أستاذ محاضر بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين ،نشر :دار العرب للطباعة –
تونس ،الطبعة األولى 1406 ،هى  1986 -م.
بن عبد العزيز بن عمر بن عوض ،أبو البقاء ،تاج

 -19الشامل في فقه اإلمام مالك :بهرام بن عبد

الدمي ِ
ير ِ
الدين السلمي الد ِم ِ
اطي المالكي (المتوفى805 :هى) ،تحقي  :أحمد بن عبد الكريم نجيب،
ّ ّ َْ ّ
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ،الطبعة :األولى1429 ،هى 2008 -م.

 -20الفواكه الدوا ي على رسالة ابن أبي زيد القيروا ي :أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا،
شهاب الدين النفراو األزهر المالكي (ت1126هى) ,نشر :دار الفكر ,الطبعة بدون طبعة,تاريخ
النشر1415 :هى 1995 -م.
 -21القوا ين الفقهية :أبو القاسم ،محمد بن أحمد ,ابن جز الكلبي الغرناطي (ت741هى).
 -22الكافي في فقه أهل المدي ة :أبو عمر يوسف بن عبد

بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمر

القرطبي (ت463هى) ,تحقي  :محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني ,نشر :مكتبة الرياض الحديثة،
الرياض ،المملكة العربية السعودية ,الطبعة الثانية1400 ،هى1980/م.
 -23المختصر الفقهي البن عرفة :محمد بن محمد ابن عرفة(ت 803هى) ,تحقي  :د .حافظ عبد
الرحمن محمد خير ,نشر :مؤسسة خلف أحمد الخبتور لألعمال الخيرية ,الطبعة األولى 1435 ،هى -
 2014م.
 -24المدخل :أبو عبد

محمد بن محمد بن محمد العبدر الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج (ت:

737هى) ،نشر :دار التراث
 -25المدو ة :مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (ت179هى) ,نشر :دار الكتب
العلمية ,الطبعة األولى1415 ،هى 1994 -م.
 -26المعو ة على مذه

عالم المدي ة «اإلمام مالك بن أ

» :أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن

نصر الثعلبي البغداد المالكي (ت422هى) ,تحقي  :حميش عبد الح ّ  ,نشر :المكتبة التجارية،
مصطفى أحمد الباز  -مكة المكرمة ,أصل الكتاب :رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
 -27المقدمات الممهدات :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت520هى) ,تحقي  :الدكتور
محمد حجي ,نشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيروت – لبنان ,الطبعة األولى 1408 ،هى  1988 -م.
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الزيادات على ما في المدو ة من غيرها من األ ِ
 -28ال وادر و ِّ
نمهات :أبو محمد عبد
َ
َ
عبد الرحمن النفز  ،القيرواني ،المالكي (ت386 :هى) ،تحقي  :الدكتور /عبد الفتّاح محمد الحلو،
بن (أبي زيد)

وآخرين ،نشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة األولى 1999 ،م.

 -29بداية المجتهد و هاية المقتصد :أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
الشهير بابن رشد الحفيد (ت595هى) ,نشر :دار الحديث– القاهرة ،تاريخ النشر1425 :هى 2004 -م.
 -30بلغة السالك ألقر المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو

شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقر المسالك لِم اذ َه ِ اِ
اإل َما ِم َمالِ ٍك) :أبو العباس أحمد بن محمد
َ
الخلوتي ،الشهير بالصاو المالكي (ت1241هى) ,نشر :دار المعارف.

 -31تبصرة الحكام في أصول األقضية وم اهج األحكام :إبراهيم بن علي بن محمد ،ابن فرحون ،برهان
الدين اليعمر (ت799 :هى) ،نشر :مكتبة الكليات األزهرية ،الطبعة األولى1406 ،هى 1986 -م.
 -32جامع األمهات :عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ،أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب
الكرد

المالكي (ت646هى) ,تحقي  :أبو عبد الرحمن األخضر األخضر  ,نشر :اليمامة للطباعة

والنشر والتوزيع ,الطبعة الثانية1421 ،هى 2000 -م.
 -33حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت1230هى).
 -34حاشية العدوي على شرح كفاية الطال

الربا ي :أبو الحسن ,علي بن أحمد بن مكرم الصعيد

العدو (ت1189هى) ,تحقي  :يوسف الشيخ محمد البقاعي ,نشر :دار الفكر – بيروت ,تاريخ النشر:
1414هى 1994 -م.
 -35روضة المستبين في شرح كتا

التلقين :أبو محمد ،وأبو فارس ،عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد

القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة (ت 673هى) ,تحقي  :عبد اللطيف زكاغ ,نشر :دار ابن
حزم ,الطبعة األولى 1431 ،هى  2010 -م.
 -36شرح ابن اجي الت وخي على متن الرسالة البن أبي زيد القيروا ي :قاسم بن عيسى بن ناجي
التنوخي القيرواني (ت837هى) ,أعتنى به :أحمد فريد المزيد  ,نشر :دار الكتب العلمية ،بيروت –
لبنان ,الطبعة األولى 1428 ،هى  2007 -م.
 -37شرح التلقين :أبو عبد

محمد بن علي بن عمر الت ِميمي المازر المالكي (ت536 :هى)،

تحقي  :سماحة الشيخ محمد المختار السالمي ،نشر :دار الغرب ِ
اإلسالمي ،الطبعة األولى2008 ،م.
ّ
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 -38شرح الرسالة :أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغداد

المالكي (ت 422هى),

اعتنى به :أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي ,نشر :دار ابن حزم ,الطبعة األولى 1428 ،هى -
2007م.
 -39شرح ُّ
الزرقا ي على مختصر خليل ،ومعه :الفتح الربا ي فيما ذهل ع ه الزرقا ي :عبد الباقي بن
يوسف بن أحمد الزرقاني المصر (المتوفى1099 :هى) ،تحقي  :عبد السالم محمد أمين ،دار الكتب
العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1422 ،هى  2002 -م.
 -40شرح مختصر خليل للخرشي :محمد بن عبد

الخرشي المالكي أبو عبد

(ت1101 :هى)،

شر :دار الفكر للطباعة – بيروت.
 -41ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي :محمد األمير المالكي ،بحاشية :حجاز العدو
المالكي ،تحقي  :محمد محمود ولد محمد األمين المسومي ،نشر :دار يوسف بن تاشفين  -مكتبة
اإلمام مالك [موريتانيا  -نواكشوط] ،الطبعة األولى 1426 ،هى  2005 -م.
 -42عقد الجواهر الثمي ة في مذه عالم المدي ة :أبو محمد جالل الدين عبد
نزار الجذامي السعد

بن نجم بن شاس بن

المالكي (ت616هى) ,دراسة وتحقي  :أ .د .حميد بن محمد لحمر ,نشر :دار

الغرب اإلسالمي ،بيروت – لبنان ,الطبعة األولى 1423 ،هى  2003 -م.
 -43عيون األدلة في مسائل الخ ف بين فقهاء األمصار :أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد
البغداد

المالكي المعروف بابن القصار (المتوفى397 :هى) ،تحقي  :د .عبد الحميد بن سعد بن

ناصر السعود  ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياض -المملكة العربية السعودية1426 ،هى  2006 -م

ن
الم َس ِائل :أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغداد المالكي (ت422 :هى)،
 -44نعنيو ن َ
دراسة وتحقي  :علي محمد إبراهيم بورويبة ،نشر :دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت –
لبنان ،الطبعة األولى 1430 ،هى  2009 -م.
 -45مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد) :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى:
520هى) ،تحقي  :محمد الحبيب التجكاني ،دار الجيل ،بيروت  -دار اآلفاق الجديدة ،المغرب،
الطبعة :الثانية 1414 ،هى  1993 -م.
 -46م ح الجليل شرح مختصر خليل :محمد بن أحمد بن محمد عليش ،أبو عبد

المالكي

(ت1299هى) ,نشر :دار الفكر – بيروت ,بدون طبعة ,تاريخ النشر1409 :هى1989/م.
 -47مواه

الجليل في شرح مختصر خليل :شمس الدين أبو عبد

محمد بن محمد ،المعروف

الرعيني المالكي (ت954هى) ,نشر :دار الفكر ,الطبعة الثالثة1412 ،هى 1992 -م.
بالحطاب ُّ
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الفقه الشافعي:
 -1أس ى المطال

في شرح روض الطال  :زكريا بن محمد بن زكريا األنصار  ،زين الدين أبو يحيى

السنيكي (ت926هى) ,نشر :دار الكتاب اإلسالمي ,بدون طبعة وبدون تاريخ.
 -2اإلق اع في الفقه الشافعي :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصر البغداد  ،الشهير
بالماورد (ت450هى) ,بدون طبعة وال تاريخ نشر.
 -3األم  :الشافعي أبو عبد

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد

مناف المطلبي القرشي المكي (ت204هى) ,نشر :دار المعرفة  -بيروت ,سنة النشر:
1410هى1990/م.
 -4البيان في مذه اإلمام الشافعي :أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي
(ت558هى) ,تحقي  :قاسم محمد النور  ,نشر :دار المنهاج – جدة ,الطبعة األولى1421،هى-
2000م.
 -5التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المز ي) :القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن
الم ْرَوُّرْوِذ ّ (ت 462 :هى) ،تحقي  :علي محمد معوض  -عادل أحمد عبد الموجود ،نشر:
أحمد َ
مكتبة نزار مصطفى الباز  -مكة المكرمة.
 -6التهذي

في فقه اإلمام الشافعي :أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغو الشافعي

(ت 516هى) ,تحقي  :عادل أحمد عبد الموجود ،علي محمد معوض ,نشر :دار الكتب العلمية ,الطبعة
األولى 1418 ،هى  1997 -م.
 -7الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني :أبو الحسن علي بن محمد
بن محمد بن حبيب البصر البغداد  ،الشهير بالماورد

(ت450هى) ,تحقي  :الشيخ علي محمد

معوض  -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ,نشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ,الطبعة
األولى 1419،هى1999-م
 -8السراج الوهاج على متن الم هاج :العالمة محمد الزهر الغمراو (ت بعد 1337هى) ،نشر :دار
المعرفة للطباعة والنشر – بيروت.
 -9العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير [وهو شرح لكتا الوجيز في الفقه الشافعي ألبي حامد الغزالي
(ت 505هـ)] :عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت623هى) ,نشر :دار الفكر.
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 -10الغرر البهية في شرح البهجة الوردية :زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصار  ،زين الدين
أبو يحيى السنيكي (ت926هى) ,نشر :المطبعة الميمنية ,الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ ،وبحاشيته
حاشية اإلمام أحمد بن قاسم العبادي ( ،)992وحاشية الع مة الشربي ي.
 -11الفقه الم هجي على مذه

اإلمام الشافعي رحمه هللا تعالى :اشترك في تأليف هذه السلسلة:

الدكتور مصطفى البغا ،الدكتور مصطفى ِ
الش ْربجي ,نشر :دار القلم للطباعة والنشر
الخ ْن ،علي ّ
ُ
ُ
ُ
والتوزيع ،دمش  ,الطبعة الرابعة 1413 ،هى  1992 -م.

 -12المجموع شرح المهذ  :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوو (ت676هى) ,نشر :دار
الفكر.
ض َرمي
 -13المقدمة الحضرمية (مسائل التعليم) :عبد
بن عبد الرحمن بن أبي بكر َباَفضل اْل َح ْ
السعد المذحجي (ت918 :هى) ،تحقي  :ماجد الحمو  ،نشر :الدار المتحدة – دمش  ،الطبعة
الثانية.1413 ،
 -14المهذ

في فقة اإلمام الشافعي :أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيراز (ت476هى),

نشر :دار الكتب العلمية ,بدون طبعة وال تاريخ.

 -15ال جم الوهاج في شرح الم هاج :كمال الدين ،محمد بن موسى بن عيسى بن علي الد ِمير أبو
البقاء الشافعي (ت808هى) ,نشر :دار المنهاج (جدة) ,تحقي  :لجنة علمية ,الطبعة األولى1425 ،هى
 2004م. -16الهداية إلى أوهام الكفاية :عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنو الشافعي ،أبو محمد ،جمال
ّ
الدين (ت772هى) ,تحقي  :مجد محمد سرور باسلوم ,نشر :دار الكتب العلمي ،مطبوع بخاتمة
(كفاية النبيه) البن الرفعة ,سنة النشر2009 :م.
 -17الوسيط في المذه  :أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت505هى) ,تحقي  :أحمد محمود
إبراهيم  ,محمد محمد تامر ,نشر :دار السالم – القاهرة ,الطبعة األولى.1417 ،
 -18بحر المذه

(في فروع المذه

الشافعي) :الروياني ،أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت

 502هى) ,تحقي  :طارق فتحي السيد ,نشر :دار الكتب العلمية ,الطبعة األولى 2009 ،م.
الب َج ْي َرِمي المصر الشافعي
 -19تحفة الحبي على شرح الخطي  :سليمان بن محمد بن عمر ُ
ّ
(ت1221هى) ,نشر :دار الفكر ,الطبعة بدون طبعة ,تاريخ النشر1415 :هى1995-م.
 -20تحفة المحتاج في شرح الم هاج :أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ،روجعت وصححت:
على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء ،نشر :المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى
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محمد 1357 :،هى  1983 -م ،ومعه (مفصوال بفاصل)  :حاشية اإلمام عبد الحميد الشروا ي،
وبعده (مفصوال بفاصل)  :حاشية اإلمام أحمد بن قاسم العبادي (. )992
 -21حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح ج ل الدين المحلي على م هاج الطالبين  :أحمد سالمة
القليوبي وأحمد البرلسي عميرة ،نشر :دار الفكر – بيروت1415 ،هى1995-م.
 -22حلية العلماء في معرفة مذاه

الفقهاء :محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر ،أبو بكر الشاشي

القفال الفارقي ،الملقب فخر اإلسالم ،المستظهر الشافعي (ت507 :هى) ،تحقي  :د .ياسين أحمد
ّ
إبراهيم درادكة ،نشر :مؤسسة الرسالة  /دار األرقم  -بيروت  /عمان ،الطبعة األولى1980 ،م.
 -23خبايا الزوايا :أبو عبد
تحقي  :عبد القادر عبد

بدر الدين محمد بن عبد

بن بهادر الزركشي الشافعي (ت794 :هى)،

العاني ،نشر :و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت ،الطبعة األولى،

1402ه ى.
 -24روضة الطالبين وعمدة المفتين :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوو (ت676هى),
تحقي  :زهير الشاويش ,نشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت -دمش  -عمان ,الطبعة الثالثة1412 ،هى /
1991م.

مشكل الو ِس ِ
َ -25شرح ِ
يط :عثمان بن عبد الرحمن ،أبو عمرو ،تقي الدين المعروف بابن الصالح (ت:
ن
َ
643هى) ،تحقي  :د .عبد المنعم خليفة أحمد بالل ،نشر :دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع ،المملكة
العربية السعودية ،الطبعة األولى 1432 ،هى  2011 -م.

 -26عمدة السالِك وعدة ال ِ
اسك :أحمد بن لؤلؤ بن عبد
َ
بطبع ِه ومر ِ
ِ ِ
ِ
عبد
الن ِقيب الشافعي (ت769هى)ُ ,عني
اج َعتهَ :خاد ُم العلم ُ
َُ َ
الشؤون الدينية ،قطر ,الطبعة األولى 1982 ،م.

الرومي ،أبو العباس ،شهاب الدين ابن

بن إبر ِ
األنصار  ,نشر:
اهيم
َ

 -27فتح الرحمن بشرح زبد ابن رس ن :شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي (ت:
 957هى) ،عنى به :الشيخ سيد بن شلتوت الشافعي ،باحث شرعي وأمين فتوى بدار اإلفتاء المصر ،
نشر :دار المنهاج ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1430 ،هى  2009 -م.
 -28فتح القري

المجي

في شرح ألفاظ التقري

= القول المختار في شرح غاية االختصار (ويعرف

بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع) :محمد بن قاسم بن محمد بن محمد ،أبو عبد

 ،شمس

الدين الغز  ،ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي (ت918 :هى) ،عناية :بسام عبد الوهاب الجابي ،نشر:
الجفان والجابي للطباعة والنشر ،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،الطبعة
األولى 1425 ،هى  2005 -م.
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 -29فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين :زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن
علي بن أحمد المعبر المليبار الهند (ت987هى) ,نشر :دار بن حزم ,الطبعة األولى.
 -30فتح الوها

بشرح م هج الط

 :زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصار  ،زين الدين أبو

يحيى السنيكي (ت926 :هى) ،نشر :دار الفكر للطباعة والنشر ،الطبعة 1414هى1994/م.
 -31فتوحات الوها

بتوضيح شرح م هج الط

المعروف بحاشية الجمل :سليمان بن عمر بن

منصور العجيلي األزهر  ،المعروف بالجمل (ت1204 :هى) ،نشر :دار الفكر« ،شرح منهج الطالب»
لزكريا األنصار  ،بأعلى الصفحة يليه  -مفصوال بفاصل « -حاشية الجمل» .
 -32كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار :أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني ،تقي الدين الشافعي
(ت829هى) ,تحقي  :علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان ,نشر :دار الخير – دمش ,
الطبعة األولى1994 ،م.
 -33كفاية ال بيه في شرح الت بيه :أحمد بن محمد بن علي األنصار  ،أبو العباس ،نجم الدين،
المعروف بابن الرفعة (ت710هى) ,تحقي  :مجد

محمد سرور باسلوم ,نشر :دار الكتب العلمية,

الطبعة األولى2009 ،م.
 -34مختصر المز ي :إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ،أبو إبراهيم المزني (ت264هى) ,نشر :دار
المعرفة – بيروت ,سنة النشر1410 :هى1990/م.
 -35مغ ي المحتاج إلى معرفة معا ي ألفاظ الم هاج :شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني
الشافعي (ت977هى) ,نشر :دار الكتب العلمية ,الطبعة األولى1415 ،هى 1994 -م.
 -36م هاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوو
(المتوفى676 :هى) ،تحقي  :عوض قاسم أحمد عوض ،دار الفكر ،الطبعة :األولى،
1425هى2005/م.
-37

هاية المحتاج إلى شرح الم هاج1096( :هى) :شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة

شهاب الدين الرملي (ت1004 :هى) ،وبحاشيته حاشية الشبراملسي أبي الضياء نور الدين بن علي
األقهر (1087هى) ،وحاشية الرشيدي أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي نشر :دار الفكر،
بيروت ,الطبعة ط أخيرة 1404 -هى1984/م.
-38

هاية المطل

في دراية المذه  :عبد الملك بن عبد

بن يوسف بن محمد الجويني ،الملقب

الديب ,نشر :دار المنهاج ,الطبعة
بيمام الحرمين (ت478هى) ,تحقي  :أ .د /عبد العظيم محمود ّ

األولى1428 ،هى2007-م.
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الفقه الح بلي:
 -1اإلق اع في فقه اإلمام أحمد بن ح بل :موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم
الحجاو المقدسي ،ثم الصالحي ،شرف الدين ،أبو النجا (ت968هى) ,تحقي  :عبد اللطيف محمد
موسى السبكي ,نشر :دار المعرفة بيروت – لبنان.
 -2اإل صاف في معرفة الراجح من الخ ف :عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداو الدمشقي
الصالحي الحنبلي (ت885هى) ,نشر :دار إحياء التراث العربي ,الطبعة الثانية  -بدون تاريخ .
الفراء محمد بن الحسين بن
 -3التعليقة الكبيرة في مسائل الخ ف علي مذه أحمد :القاضي أبو يعلى َ
محمد بن البغداد

الحنبلي (ت 458 :هى) ،تحقي  :لجنة مختصة من تحقيقين بيشراف نور الدين

طالب ،نشر :دار النوادر ،الطبعة األولى 1431 ،م  2010 -هى.
 -4الروض المربع شرح زاد المستق ع :منصور بن يونس البهوتى الحنبلي (ت1051هى) ,خرج أحاديثه:
عبد القدوس محمد نذير ,نشر :دار المؤيد  -مؤسسة الرسالة.
 -5الشرح الكبير على متن المق ع :عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي
الحنبلي ،أبو الفرج ،شمس الدين (ت682هى) ,نشر :دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ,أشرف على
طباعته :محمد رشيد رضا صاحب المنار.
 -6الشرح الممتع على زاد المستق ع :محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت1421هى) ,دار النشر :دار
ابن الجوز  ,الطبعة األولى 1428 - 1422 ،هى.
 -7العدة شرح العمدة :عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد ،أبو محمد بهاء الدين المقدسي (ت624هى),
نشر :دار الحديث ،القاهرة ,الطبعة بدون طبعة ,تاريخ النشر1424 :هى  2003م.
 -8الكافي في فقه اإلمام أحمد :أبو محمد موف الدين عبد

بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي

المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي (ت620هى) ,نشر :دار الكتب العلمية,
الطبعة األولى 1414 ،هى  1994 -م.
-9المبدع في شرح المق ع :إبراهيم بن محمد بن عبد

بن محمد ابن مفلح ،أبو إسحاق ،برهان الدين

(ت884هى) ,نشر :دار الكتب العلمية ،بيروت– لبنان ,الطبعة األولى1418 ،هى1997 -م.
 -10المحرر في الفقه على مذه

اإلمام أحمد بن ح بل :عبد السالم بن عبد

بن الخضر بن

محمد ،ابن تيمية الحراني ،أبو البركات ،مجد الدين (ت652هى) ,نشر :مكتبة المعارف -الرياض,
الطبعة الثانية 1404هى 1984-م.
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 -11المغ ي البن قدامة :أبو محمد موف

الدين عبد

بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي

المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي (ت620هى) ,نشر :مكتبة القاهرة ,بدون
طبعة ,تاريخ النشر1388 :هى 1968 -م.
 -12الملخص الفقهي :صالح بن فوزان بن عبد

الفوزان ،نشر :دار العاصمة ،الرياض ،المملكة

العربية السعودية ،الطبعة األولى1423 ،هى.
 -13ال كت والفوائد الس ية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية :إبراهيم بن محمد بن عبد

بن

محمد ابن مفلح ،أبو إسحاق ،برهان الدين (المتوفى884 :هى) ،مكتبة المعارف – الرياض ،الطبعة
الثانية1404 ،
 -14الهداية على مذه

اإلمام أبي عبد هللا أحمد بن محمد بن ح بل الشيبا ي :محفوظ بن أحمد بن

الحسن ،أبو الخطاب الكلوذاني(ت ,)510تحقي  :عبد اللطيف هميم  -ماهر ياسين الفحل ,نشر:
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ,الطبعة األولى 1425 ،هى  2004 /م.
 -15بداية العابد وكفاية الزاهد (في الفقه على مذه اإلمام أحمد بن ح بل) :عبد الرحمن بن عبد
بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي (ت1192هى) (صاحب كتاب «كشف المخدرات في شرح أخصر
المختصرات») ,تحقي  :محمد بن ناصر العجمي ,نشر :دار البشائر اإلسالمية  -بيروت – لبنان,
الطبعة األولى 1417 ،هى  1997 -م.
 -16حاشية الروض المربع شرح زاد المستق ع :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي
النجد (ت1392 :هى) ،الطبعة األولى  1397 -هى.
 -17دقائق أولي ال هى لشرح الم تهى المعروف بشرح م تهى اإلرادات :منصور بن يونس بن صالح
الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى1051 :هى) ،عالم الكتب ،الطبعة :األولى،
1414هى 1993 -م.
 -18دليل الطال ل يل المطال  :مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (ت:
1033هى) ،تحقي  :أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ،نشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة
األولى1425 ،هى 2004 /م.
 -19زاد المستق ع في اختصار المق ع :موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم
الحجاو المقدسي ،ثم الصالحي ،شرف الدين ،أبو النجا (ت968 :هى) ،تحقي  :عبد الرحمن بن علي
العسكر ،نشر :دار الوطن للنشر – الرياض.
بن محمد ّ

209

الفهارس

 -20شرح الزركشي على مختصر الخرقي :شمس الدين محمد بن عبد

الزركشي المصر الحنبلي

(ت772هى) ,نشر :دار العبيكان ,الطبعة األولى 1413 ،هى  1993 -م.
 -21شرح العمدة :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت728هى) ,تحقي :
خالد بن علي بن محمد المشيقح ,نشر  :دار العاصمة ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ,الطبعة
األولى1418 ،هى1997/م.
 -22كتا

الفروع ومعه تصحيح الفروع :عالء الدين علي بن سليمان المرداو  ,محمد بن مفلح بن

محمد بن مفرج(ت763هى) ,تحقي  :عبد

بن عبد المحسن التركي ,نشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة

األولى  1424هى  2003 -م.
 -23كشاف الق اع عن متن اإلق اع :منصور بن يونس البهوتى الحنبلى(ت1051هى) ,نشر :دار الكتب
العلمية ,بدون طبعة وال تاريخ .
 -24مطال أولي ال هى في شرح غاية الم تهى :مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة ،الرحيبانى
مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (ت1243هى) ,نشر :المكتب اإلسالمي ,الطبعة الثانية1415 ،هى -
1994م.
 -25م ار السبيل في شرح الدليل :ابن ضويان ،إبراهيم بن محمد بن سالم (ت1353هى) ,تحقي  :زهير
الشاويش ,نشر :المكتب اإلسالمي ,الطبعة السابعة  1409هى1989-م.
كت الفقه العام:
 -1اإلجماع :أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابور (ت319هى) ,تحقي  :فؤاد عبد المنعم أحمد,
نشر :دار المسلم للنشر والتوزيع ,الطبعة األولى 1425هى2004 /م.
 -2اإلق اع في مسائل اإلجماع :علي بن محمد بن عبد الملك ,ابن القطان(ت628هى) ,تحقي  :حسن
فوز الصعيد  ,نشر :الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ,الطبعة األولى 1424 ،هى  2004 -م.
 -3التشريع الج ائي اإلس مي مقار اً بالقا ون الوضعي :عبد القادر عودة ،نشر :دار الكاتب العربي،
بيروت.

 -4الطرق الحكمية :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت751 :هى)،
نشر :مكتبة دار البيان.
 -5الفروسية المحمدية :أبو عبد

محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (،)751- 691

تحقي  :زائد بن أحمد النشير  ،نشر :دار عالم الفوائد -مكة المكرمة ،الطبعة األولى 1428 ،هى.
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ِ
أهم ال ظريات الفقهية وتحقيق
 -6الف اق نه اإلس ُّ
مي وأدل نت نه (الشامل لألدّلة الشرعية واآلراء المذهبية و ّ
األحاديث ال بوية وتخريجها) :أ .د .و ْه َبة بن مصطفى ُّ
الز َحْيلِي ،أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمي
َ
ّ
ّ
وأصوله بجامعة دمش  -كّلية الشريعة ,نشر :دار الفكر  -سورية – دمش  ,الطبعة الرابعة المنقحة
ِ
بالنسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة).
المعدلة ّ

 -7المحلى باآلثار :أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهر (ت456هى),
نشر :دار الفكر – بيروت.

ِ
الد ْب َي ِ
اصَرة :أبو عمر ُد ْب َي ِ
ان بن محمد ُّ
ان ،مكتبة الملك فهد الوطنية،
َصاَلة َو نم َع َ
المالي نة أ َ
ام َ نت َ
الم َع َ
 -8ن
الرياض  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة :الثانية 1432 ،هى.
 -9الموسوعة الفقهية الكويتية :صادر عن :و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت ,الطبعة (من
 1427 - 1404هى).. ,األجزاء  :23 - 1الطبعة الثانية ،دار السالسل – الكويت.. ,األجزاء - 24
 :38الطبعة األولى ،مطابع دار الصفوة – مصر. ,األجزاء  :45 - 39الطبعة الثانية ،طبع الو ازرة.
 -10مجموع الفتاوى :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت728 :هى)،
تحقي  :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،نشر :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة
النبوية ،المملكة العربية السعودية1416 ،هى1995/م.
اإلجماع في العبادات والمعام ت واالعتقادات :أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم

 -11مرات

األندلسي القرطبي الظاهر (ت 456 :هى) ،نشر  :دار الكتب العلمية – بيروت.
 -12موسوعة اإلجماع في الفقه اإلس مي :سعد أبو جيب ،طبعة دار الجمهورية ودار المختار.
خامساً :كت اللغة والمصطلحات الفقهية:
 -1أسا

الب غة أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشر جار

(ت538 :هى) ،تحقي :

محمد باسل عيون السود ،نشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1419 ،هى -
 1998م.
 -2التعريفات :علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى816 :هى) ،ضبطه وصححه
جماعة من العلماء بيشراف الناشر ،الناشر :دار الكتب العلمية بيروت –لبنان ،الطبعة األولى
1403هى 1983-م.
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 -3التوقيف على مهمات التعاريف :زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن
زين العابدين الحداد ثم المناو القاهر (ت1031 :هى) ،نشر :عالم الكتب  38عبد الخال ثروت-
القاهرة ،الطبعة األولى1410 ،هى1990-م.
 -4الزاهر في غري

ألفاظ الشافعي :محمد بن أحمد بن األزهر الهرو  ،أبو منصور (ت370هى),

تحقي  :مسعد عبد الحميد السعدني ,نشر :دار الطالئع.
 -5الزاهر في معا ي كلمات ال ا  :محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ،أبو بكر األنبار (المتوفى:
328هى) ،تحقيق  :د .حاتم صالح الضامن ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة :األولى 1412 ،هى -
1992م.
 -6الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهر الفارابي(ت393هى),
تحقي  :أحمد عبد الغفور عطار ,نشر :دار العلم للماليين– بيروت ,الطبعة الرابعة  1407هى -
 1987م.
(المتوفى:

 -7الفائق في غري الحديث واألثر :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشر جار

538هى) ،المحق  :علي محمد البجاو -محمد أبو الفضل إبراهيم ،الناشر :دار المعرفة – لبنان،
الطبعة :الثانية.
 -8الفروق اللغوية :أبو هالل الحسن بن عبد

بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكر (ت:

نحو 395هى) ،تحقي  :محمد إبراهيم سليم ،نشر :دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة – مصر.
 -9القامو

الفقهي :الدكتور سعد أبو حبيب ،دار الفكر .دمش – سورية ،الطبعة :الثانية  1408هى =

 1988م ،تصوير 1993 :م.
 -10القامو
مكتب تحقي

المحيط :مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت817 :هى) ,تحقي :
قسوسي ,نشر :مؤسسة الرسالة
التراث في مؤسسة الرسالة ,بيشراف :محمد نعيم العر ُ

للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ,الطبعة الثامنة1426 ،هى2005-م.

 -11المطلع على ألفاظ المق ع :محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي ،أبو عبد

 ،شمس الدين

(ت709 :هى) ،تحقي  :محمود األرناؤوط وياسين محمود الخطيب ،نشر :مكتبة السواد

للتوزيع،

الطبعة األولى 1423هى  2003 -م.
ط ِّرِز ّى
الم َ
 -12المغر  :ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على ،أبو الفتح ،برهان الدين الخوارزمي ُ
(ت610هى) ,نشر :دار الكتاب العربي ,الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ.
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 -13الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية( .شرح حدود ابن عرفة للرصاع):
محمد بن قاسم األنصار  ،أبو عبد

 ،الرصاع التونسي المالكي (ت894 :هى) ،نشر :المكتبة

العلمية ،الطبعة األولى1350 ،هى.
 -14أ ي

الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء :قاسم بن عبد

بن أمير علي القونو

الرومي الحنفي (المتوفى978 :هى) ،تحقي  :يحيى حسن مراد ،دار الكتب العلمية2004 ،م1424-هى.
الرزاق الحسيني،
محمد بن عبد
محمد بن
من جواهر القامو :
 -15تاج العرو
ّ
ّ
ّ
الزبيد (ت1205هى) ,تحقي  :مجموعة من تحقيقين ,نشر :دار الهداية.
 -16تحرير ألفاظ الت بيه :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوو (ت676 :هى) ،تحقي  :عبد
الغني الدقر ،نشر :دار القلم – دمش  ،الطبعة األولى1408 ،
 -17تهذي اللغة :محمد بن أحمد بن األزهر الهرو  ،أبو منصور (ت370هى) ,تحقي  :محمد عوض
مرعب ,نشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت ,الطبعة األولى2001 ،م.
 -18جمهرة اللغة :أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزد

(ت321 :هى) ،تحقي  :رمز منير

بعلبكي ،نشر :دار العلم للماليين – بيروت ،الطبعة األولى1987 ،م.
 -19طلبة الطلبة  :عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل ،أبو حفص ،نجم الدين النسفي (ت537 :هى)،
نشر :المطبعة العامرة ،مكتبة المثنى ببغداد1311 :هى.
الهرو البغداد (المتوفى224 :هى) ،تحقي :

 -20غري الحديث :أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد
د .محمد عبد المعيد خان ،مطبعة دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد -الدكن ،الطبعة :األولى،
 1384هى  1964 -م.
 -21كتا

العين :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيد

البصر (ت170هى) ,تحقي  :د مهد

المخزومي ،د إبراهيم السامرائي ,نشر :دار ومكتبة الهالل.
 -22لسان العر  :محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصار الرويفعى
اإلفريقى(ت711هى) ,نشر :دار صادر – بيروت ,الطبعة الثالثة 1414 -هى.
 -23مجمل اللغة البن فار  :أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الراز  ،أبو الحسين (ت395 :هى)،
دراسة وتحقي  :زهير عبد المحسن سلطان ،دار النشر :مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة الثانية -
 1406هى  1986 -م
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 -24مختار الصحاح :زين الدين أبو عبد

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الراز (ت:

666هى) ،تحقي  :يوسف الشيخ محمد ،نشر :المكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بيروت – صيدا،
الطبعة الخامسة1420 ،هى 1999 /م.
 -25معجم لغة الفقهاء :محمد رواس قلعجي  -حامد صادق قنيبي ،دار النفائس للطباعة والنشر
والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1408 ،هى  1988 -م.
 -26معجم مقايي

اللغة :أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الراز (ت395هى) ,تحقي :

عبد السالم محمد هارون ,نشر  :دار الفكر ,الطبعة 1399 :هى 1979 -م.
سادساً :كت التاريخ ،والتراجم والطبقات:
 -1آثار الب د وأخبار العباد :زكريا بن محمد بن محمود القزويني (ت682 :هى) ،نشر :دار صادر–
بيروت.
 -2اال تقاء في فضائل الث ثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي ح يفة  :أبو عمر يوسف بن عبد
بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمر القرطبي (المتوفى463 :هى) ،دار الكتب العلمية –
بيروت.
 -3البداية وال هاية :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصر ثم الدمشقي (ت774هى),
نشر :دار الفكر ,عام النشر 1407 :هى  1986 -م.
محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (ت:
 -4العبر في خبر من غبر :شمس الدين أبو عبد
748هى) ،تحقي  :أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ،نشر :دار الكتب العلمية – بيروت.
 -5الم تظم في تاريخ األمم والملوك :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوز (ت:
597هى) ،تحقي  :محمد عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا ،نشرر :دار الكتب العلمية،
بيروت ،الطبعة األولى 1412 ،هى  1992 -م.
 -6ال جوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة :يوسف بن تغر برد

بن عبد

الظاهر الحنفي ،أبو

المحاسن ،جمال الدين (ت874 :هى) ،نشر :و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي ،دار الكتب ،مصر.
محمد بن أحمد بن عثمان بن

 -7تاريخ اإلس م َو َوفيات المشاهير َواألع م :شمس الدين أبو عبد
عواد معروف ,نشر :دار الغرب اإلسالمي ,الطبعة
َق ْايماز الذهبي (ت748هى) ,تحقي  :الدكتور بشار ّ
األولى 2003 ،م.
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تاريخ بغداد :البغداد  :أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهد

الخطيب (ت463:هى)،

تحقي  :الدكتور بشار عواد معروف ،نشر :دار الغرب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة األولى1422 ،هى
  2002م -9تاريخ دمشق :أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة

المعروف بابن عساكر (ت571هى) ,تحقي :

عمرو بن غرامة العمرو  ,نشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ,الطبعة األولى 1415هى -
 1995م.
 -10تجار األمم وتعاق

الهمم :أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه (المتوفى421 :هى)،

تحقي  :أبو القاسم إمامي : ،سروش ،طهران ،الطبعة :الثانية 2000 ،م.
 -11تهذي األسماء واللغات :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوو (ت676هى) ,تحقي  :شركة
العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية ,يطلب من :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان.
 -12تهذي الكمال في أسماء الرجال :يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،أبو الحجاج ،جمال الدين ابن
الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المز (ت742 :هى) ،تحقي  :د .بشار عواد معروف ،نشر:
مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة األولى.1980 – 1400 ،
 -13توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأ سابهم وألقابهم وك اهم :محمد بن عبد

(أبي بكر)

بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي ،شمس الدين ،الشهير بابن ناصر الدين (ت:
842هى) ،تحقي  :محمد نعيم العرقسوسي ،نشر :مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة األولى1993 ،م.
السالمي ،البغداد ،
 -14ذيل طبقات الح ابلة :زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنَ ،
ثم الدمشقي ،الحنبلي (ت795 :هى) ،تحقي  :د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ،نشر :مكتبة العبيكان
– الرياض ،الطبعة األولى 1425 ،هى  2005 -م.
 -15سير أع م ال ب ء :شمس الدين أبو عبد

محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز

الذهبي(ت748هى) ,تحقي  :مجموعة من المحققين بيشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ,نشر :مؤسسة
الرسالة ,الطبعة الثالثة  1405 ،هى  1985 /م.

العكر الحنبلي ،أبو
 -16شذرات الذه في أخبار من ذه  :عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد َ
الفالح (ت1089 :هى) ،تحقي  :محمود األرناؤوط ،خرج أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،نشر :دار ابن
كثير ،دمش – بيروت ،الطبعة األولى 1406 ،هى  1986 -م.
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 -17طبقات الشافعية الكبرى :تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت771:هى) ،تحقي  :د.
محمود محمد الطناحي د .عبد الفتاح محمد الحلو ،نشر :هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة
الثانية1413 ،هى.
 -18طبقات الشافعية :أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسد

الشهبي الدمشقي ،تقي الدين ابن

قاضي شهبة (ت851 :هى) ،تحقي  :د .الحافظ عبد العليم خان ،نشر :عالم الكتب – بيروت ،الطبعة
األولى 1407 ،هى.
 -19طبقات الشافعيين :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصر ثم الدمشقي (ت:
774هى) ،تحقي  :د أحمد عمر هاشم ،د محمد زينهم محمد عزب ،نشر :مكتبة الثقافة الدينية.
 -20طبقات الفقهاء الشافعية :عثمان بن عبد الرحمن ،أبو عمرو ،تقي الدين المعروف بابن الصالح
(ت643 :هى) ،تحقي  :محيي الدين علي نجيب ،نشر :دار البشائر اإلسالمية – بيروت ،الطبعة
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ثالثاً -الفهار
 -1فهر
م

اآليات القرآ ية
رقم الصفحة

اآلية

.1

إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ

169

.2

ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ

50

.3

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

114

.4

إِنَّ الصَّالةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِنيَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

27

.5

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

150

.6

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ

70

.7

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

146

.8

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا

136

.9

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

122

.11

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

136

.11

قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ

160

.12

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

136

.13

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

131

.14

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

76

.15

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ

169

.16

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ

108

.17

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ

76

.18

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

27

.19

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

133

.21

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

169
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.21

وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ

160

.22

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

56

.23

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

160

.24

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

65،68

.25

ويَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ

23

.26

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}.

و

.27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

و

.28

يَا أَيُُّهَا الَُّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَُّلَاةِ

3،48

.29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

108

.31

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِنيَ بِالْقِسْطِ

169

.31

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 -2فهر

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

و

األحاديث ال بوية

الحديث

الحالَ ِل ِإلى ِ الطالَ ُق
أ َْب َغ ُ
ض َ
ِ ِ
َص َحاِبي
َم َرِني أ ْ
أَتَاني ج ْب ِر ُ
آم َر أ ْ
َن ُ
يلَ ،فأ َ
ِ ِ
َحُد ُك ْمَ ،فْلُي ِج ْب
إ َذا ُدع َي أ َ
ض َر ِت الص َال ُة
ِإ َذا َح َ
اغ ِسُلوه سبع مر ي
ِ ِ ِ
ِ
ات
إ َذا َوَل َغ اْل َكْل ُب في ْاإل َناء َف ْ ُ َ ْ َ َ
أَْل ِحُقوا َ ِ
َهلِ َها
ض ِبأ ْ
الف َرائ َ
َح ُّ ِب ِه َبِت ِه
الرُج ُل أ َ
ِ
المد َعى َعَل ْي ِه
اليم ُ
َ
ين َعَلى ُ
ِ
ي
اح
اص َن ُعوا ُكل َش ْيء ِإال ّ
الن َك َ
ْ
اج َع َها
ول َّللاِ َ 
ص َة ،ثُم َر َ
أَن َرُس َ
طل َ َحْف َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
اء
ُمي َة َق َذ َ
ف ْ
أَن هالَ َل ْب َن أ َ
ام َأرَتَ ُه ع ْن َد النب ِّي ب َشريك ْابن َس ْح َم َ
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.12

.24

َه ِل ِكتَ ي
اب
ِإن َك تَْق َد ُم َعَلى َق ْو يم أ ْ
أ َْولِ ْم َوَل ْو ِب َش ياة
ِ ِ
اإلس َالم َعَلى َخم ي
س
ْ
ُبن َي ْ ْ ُ
ِ
اإليم ِ
ان
اق َ
ثَ َالث َم ْن َف َعَل ُهن َفَق ْد َذ َ
ط ْع َم ْ َ
جاء أَع ارِبي َفبال ِفي َ ِ ِ
الم ْس ِجِد
َ َ َْ
َ َ
طائَفة َ
ِ
يك ووَلد ِك ِباْلمعر ِ
ِ ِ
وف
ُخذ َما َي ْكف َ َ َ
َ ُْ
ط ِائَف ًة صفت معه ،و َ ِ
العُد ِّو
أَن َ
اه َ
طائَفة ِو َج َ
َ ْ ََُ َ
صلى رسول َّللاِ  ونحن معه ِباْلمِدين ِة ُّ
الظ ْه َر
ََ ْ ُ ََ ُ َ َ
َ َُ ُ
اء أَحِدكم ِإ َذا وَلغ ِف ِ
طه ِ ِ
يه اْل َكْل ُب
َ َ
َُ ُ
ور إ َن َ ُ ْ
َعم ُل الرُج ِل ِب َيِد ِه ،وُكل َب ْي يع م ْب ُر ي
ور
َ
َ
َ
ِ
َك َ ِ
الع ْش ُر َشد ِم ْئ َزَرُه
ان النب ُّي  إ َذا َد َخ َل َ
ِ ِِ
َس َوَد أَْف َح َجَ ،يْقَل ُع َها َح َج ًار َح َج ًار
َكأَّني به أ ْ
ال تقبل صالة بغير طهور

.25

َح َد َث َحتى َيتََوضأَ
صالَةُ َم ْن أ ْ
الَ تُْق َب ُل َ
َه ُل ِملتَ ْي ِن َشتى
َال َيتَ َو َار ُث أ ْ
اه ْم
َل ْو ُي ْع َ
اس ِب َد ْع َو ُ
طى الن ُ
اماَ ،فالَ َيِب ْع ُه َحتى َي ْستَ ْوِف َي ُه
اع َ
َم ِن ْابتَ َ
ط َع ً
َم ْن أ َْد َر َك َرْك َع ًة ِم َن الصالَ ِة
َم ْن َال َي ْش ُك ُر الن َ
اس َال َي ْش ُك ُر َّللاَ
ِ
قه ُه في ِ
الدين
َمن ُي ِرِد ُ به ْ
خي اًر ُيَف ْ
نهى رسول َّللاِ  ع ِن الص َال ِة ِفي سبع ِة مو ِ
اط َن
َ
ََ َ ُ ُ
َ ْ َ ََ
ِ
ام َأرَِة َه َذا
َو ْ
اغُد َيا أ َُن ْي ُس إَلى ْ
وَلهن عَلي ُكم ِرْزُقهن و ِكسوتُهن ِباْلمعر ِ
وف
َ ُْ
َ ُ َ ْ ْ ُ َ َْ ُ
ِ
يض َة َّللاِ َعَلى ِع َب ِاد ِه
ول َّللا ِإن َف ِر َ
َيا َرُس َ
ط ِ
ِ
اء َة َفْل َيتَ َزو ْج
استَ َ َ
اع م ْن ُك ُم َ
َيا َم ْع َش َر الش َباب َم ِن ْ
الب َ
ِ
الح َب َش ِة
الك ْع َب َة ُذو ُّ
ُي َخ ِّر ُب َ
الس َوْيَقتَ ْي ِن م َن َ

.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39

استَ ْج َم َر َفْلُيوِت ْر
َم ِن ْ
ِ
َحُد ُك ْم
َال َي ْستَ ْنجي أ َ
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131،134
68
108
33
13
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.40
.41
.42
.43
.44

ِ
ِ
ضتُ ِك
ام ُكثي َق ْد َر َما َك َان ْت تَ ْحِب ُسك َح ْي َ
ْ
ظ ْر َع َد َد الل َيالِي َو ْاألَيا ِم
لِتَ ْن ُ
الَ ِإن َذلِ ِك ِع ْرق
الصالَةُ َعَلى َوْقِت َها
ص َال ِة اْلَف ْج ِر
َوْق ُت َ

18
21 ،18
18
30
30

 -3فهر
م
.1
.2
.3
.4

اآلثار

األثر

أِ
ُخ َذ َنباش ِفي َزم ِ
ان َعَلى اْل َمِد َين ِة
ان َم ْرَو ُ
ان َك َ
ان ُم َع ِاوَي َة َزَم َ
َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
اء ِة
َب َ
اع َع ْبداً م ْن َزْيد بن ثَابت  بثَ َمان َم َائة د ْرَه يم ب َش ْرط اْل َب َر َ
صلى صالة الخوف يوم الهرير
َهل َوَلبى
َال ُي ْح ِرُم ِإال َم ْن أ َ

152
87
44
71
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الصفحة

المصطلحات
الصفحة

المصطلح

.1

اإلجارة

95

.2

االستخالف

184

.3

اآلفاقي

66

.4

التحالف

89

.5

التمييز

17

.6

الثمرة المؤبرة

82

.7

الحقة

55

.8

الذنوب

9

.9

الرهن

98

.10

السب

176

.11

السراية

155

.12

السلم

88
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.13

السؤر

7

.14

العادة

17

.15

العرايا

78

.16
.17

صة
َ
الع َر َ

33

العمرى

.18

الغصب

102

.19

القذف

153

.20

القصاص

154

.21

الكهل

ك

.22

المبتدأة

18

.23

المحلل

176

.24

المرتابة

115

.25

المركن

18

.26

المستحاضة

17

.27

المفوضة

112

.28

المنبوذ

182

.29

النصاب

147

.30

الوديعة

96

104

بنت اللبون

55

.32

حج التمتع

66

.33

خيار المجلس

95

.34

صالة الخوف

39

.35

ليلة الهرير

44

.36

مهر المثل

112

.37

وقت المقام

29

.31
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األع م المترجم لها
رقم الصفحة

العلم

.1

ابن الصالح

143

.2

ابن حبيب

79

.3

ابن كج

136

.4

أبو إسحاق المروز

37

.5

أبو الحسن العباد

19

.6

أبو الحسن الماورد

12

.7

أبو الخطاب الكلوذاني

39

.8

أبو الطيب الحذاء

ل

.9

أبو الطيب بن سلمة

.10
.12

أَُبو اْل َعباس ابن ُس َريج
أَبو اْلَق ِ
اسم األنماطى ْاألَحول
ُ
أبو المعالي الجويني

.13

أبو الوليد النيسابور

.11

223
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12
35
77

بكر الصيرفي
حِ
امد المروذ
َ
حفص ابن الوكيل

.14

أبو

.15
.16

أَُبو

أبو

.17

أبو سعيد اإلصطخر

10

.18

أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي

77

.19

أبو عبيد ابن حربويه

165

.20

أبو علي ابن أبي هريرة

99

.21

أبو علي الطبر

93

.22

أبو يحيى البلخي

35

.23

أشهب

100

.24

البغو

57

.25

الحارث بن أسد المحاسبي

ك

.26

الرافعي

ل
77

147
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.27

الروياني

125

.28

الطحاو

77

.29

القفال

39

.30

المزني

167

.31

النوو

157

.32

عبد

ل

بن عد الحافظ
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