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الملخص

له. الحمد لله والصالة والسالم على رسول ال�

ــام  ــكـ ــوان: )اأحـ ــ ــن ــعــ ــ ــبـــحـــث ب وبــــعــــد؛ هـــــذا الـ

سالمي باب العبادات(  حتطاب في الفقه األإ األإ

المسلم  يــكــون  لكي  البحث  هــذا  تــنــاولــت  فقد 

بتلك  المتعلقة  الشرعية  بــاإلأحــكــام  درايـــة  على 

حتطاب لغة  المسائل، وقد تناولت فيه تعريف اإلإ

دلة على مشروعيته  اإصطالحا،ً كما اأوردت اإلإ و

مــن الـــقـــراآن والــســنــة الــنــبــويــة الــمــطــهــرة واإلأحــكــام 

الفقهية المتعلقة به، وقد اأشتمل بحثي على ثالثة 

وذكــرت  الخاتمة  واأخــيــراً  مطالب  وستة  مباحث 

فما  والــمــراجــع،  المصادر  ثم  النتائج،  اأهــم  فيها 

له وما كان من خطاأ فمن  كان من صواب فمن ال�

نفسي والشيطان، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد 

وعلى اآله وصحبه وسلم.

* * *

Abstract

Praise be to God, and prayers and peace be 

upon the Messenger of God. After this, this 

research is entitled )Provisions of Al-Hat-

tab in Islamic Jurisprudence, the Chapter of 

Worship). I dealt with this research in order 

for the Muslim to be aware of the legal pro-

visions related to these issues, and I dealt 

with the definition of Al-Hattab language 

and terminology, as well as the evidence for 

its legitimacy. From the Qur’an and the pure 

Prophetic Sunnah and the jurisprudence rul-

ings related to it, and my research included 

three sections, six demands, and finally the 

conclusion, in which I mentioned the most 

important results, then the sources and ref-

erences. And his companions and peace be 

upon him.

* * *
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﷽

المقدمة

اآلــه  إل  النهار،  على  الليل  مكور  لله  الحمد 

الذي  قــرار،  واإلأرض  بناءاً  السماء  هو جعل  اإإل 

نار، له وحده كمال  جعل من الشجر اإلأخضر 

بــه على  الــكــمــال، ونستعين  الــجــمــال، وجــمــال 

وشفيعنا  سيدنا  على  واأسلم  واأصلي  حــال،  كل 

ــيـــن، ورحــمــة رب  مــحــمــد الـــصـــادق الــوعــد اإلأمـ

الطيبين  اآلـــه  عــن  تعالى  لــه  الــ� ورضـــي  العالمين، 

الطاهرين، وصحابته خير الخلق اأجمعين.

له علي ان جعلني باحثا  ال� اأما بعد؛ فمن نعم 

في علوم الشريعة عن طريق قبولي في الدراسات 

العليا فلله الحمد والمنة.

اهمية في  للفقه من  ما  وإليخفى على عاقل 

قرية  ابــن  لكوني  ونــظــرا  فيه  كتبت  لذلك  حياتنا 

اليومية  في حياتهم  الحطب  الى  تحتاج  والناس 

لذلك اخترت الكتابة عن اإلحتطاب.

سباب اإختيار البحث: �أ

من اإلأسباب التي دعتني لكتابة هذا البحث 

المتعلقة  العبادات  في  الفقهية  المسائل  لمعرفة 

ــة  حــتــطــاب لــكــي يــكــون الــمــســلــم عــلــى درايـ بــاإلإ

المسائل،  بتلك  المتعلقة  الــشــرعــيــة  بــاإلأحــكــام 

لكثرة اإستخدام الناس للحطب. 

الصعوبات:

ومن المشاكل التي واجهتني هي قلة المصادر 

حتطاب في بعض المسائل. المتعلقة بمساألة اإلإ

خطة البحث:

مباحث  ثالثة  على  هــذا  بحثي  قسمت  وقــد 

ــا  ــهـــذه، وامـ ومــقــدمــة وخــاتــمــة فـــامـــا الــمــقــدمــة فـ

حتطاب  المبحث اإلأول: فذكرت فيه تعريف اإلإ

ومشروعيته، وفيه مطلبان:

تــعــريــف  فـــيـــه  ذكــــــرت  اإلأول:  ــالــمــطــلــب  ف  

ــــرت فيه   ــاب، والــمــطــلــب الـــثـــانـــي: ذكـ ــطـ حـــتـ اإلإ

ــراآن الــكــريــم والــســنــة الــنــبــويــة  مــشــروعــيــتــه مـــن الـــقـ

المطهرة.

حتطاب في  فيه اإلإ الثاني: ذكرت  والمبحث 

العبادات، وفيه مطلبان:

في  حتطاب  اإلإ فيه  ذكــرت  اإلأول:  فالمطلب 

المقبرة.

والمطلب الثاني ذكرت فيه زكاة ما يحتطب.

حتطاب في  والمبحث الثالث: ذكرت فيه اإلإ

الحرمين، وفيه مطلبان:

حتطاب في  المطلب اإلأول: ذكرت فيه هو اإلإ

الحرم المكي.

في  حتطاب  اإلإ فيه  ذكــرت  الثاني  والمطلب 

الحرم المدني.

واما الخاتمة فذكرت فيها اهم اإلسباب.

ــاأنــه جــهــد مــبــتــديء فــيــه من  ــــي لمتعرف ب اإن و

المبتدئون  يصيبها  التي  المتعمدة  غير  اإلأخطاء 
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كان  فما  ولرسوله،  لله  لكتاب  فالعصمة  امثالي 

لــه ومـــا كـــان مــن خــطــاأ فمن  ــ� مــن صـــواب فــمــن ال

نفسي والشيطان. 

ــة  وصــــلِّ الــلــهــم عــلــى ســيــدنــا مــحــمــد وعــلــى اآل

وصحبه وسلم.

* * *

المبحث األأول

حتطاب ومشروعيته تعريف األإ

قبل البداية بكتابة ما جادت به قريحتي وما 

في  فساأذكر  به  علي  وتعالى  سبحانه  ال�له  فتح 

حتطاب ومشروعيته  هذه الوريقات تعريف األإ

من القراآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لذلك 

قسمت هذا المبحث على مطلبين:

حتطاب. المطلب اإلأول: تعريف اإلإ

المطلب الثاني: مشروعيته من القراآن الكريم 

والسنة النبوية المطهرة.

حتطاب. المطلب األأول: تعريف األإ

احتطابا:  »احتطب  لغة:  حــتــطــاب  اإلإ اأوإلً: 

جــمــع الــحــطــب. وحــطــب فــالنــا حــطــبــا يحطبه 

واحتطب له:  جمعه له واأتاه به«.(١(

ليل،  كــالمــه حــاطــب  فــي  »للمخلط  ويــقــال 

وحطب فالن بفالن سعى به، والحطب النميمة، 

ويــقــال للشديد الــهــزال اأحــطــب، والــحــطــاب ما 

يقطع من اأعالي قضبان الكرم، يقال استحطب 

ِعــَنــبــكــم فــاحــطــبــوه، والــحــطــوبــة شــبــه حــزمــة من 

الرجل  اأعــان  اإذا  و حطوبات،  وجمعها  حطب، 

القوم ونصرهم قيل حطب في حبلهم«(٢(.

(١( لسان العرب: ١/ 3٢٢، مادة )حطب(. 

(٢( ينظر: المحيط في اللغة: ١/ ٢٠8، مادة)حطب(.
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ــاب اإصـــطـــالحـــاً: والــمــعــنــى  ــطـ ــتـ حـ ــيـــاً: اإلإ ــانـ ثـ

اإذ  الــلــغــوي  المعنى  عــن  يبتعد  صــطــالحــي إل  اإلإ

عرف باأنه »جمع ما يصلح للنار من الشجر بنية 

التملك«.(١( 

اأن  ــو  هــ »اإلْحـــــِتـــــطـــــاب:  اأن  اأيــــضــــاً  وعــــــرف 

الشجر  من  اأُعــد  ما  والحطب  الحطب،   يجمع 

شبوباً للنار«(٢(.

الــقــراآن  مــن  مشروعيته  الــثــانــي:  المطلب 

الكريم والسنة النبوية المطهرة.

القراآن  حتطاب من  اإلإ اإلأول: مشروعية  الفرع 

الكريم

ــِع اْلــُفــْلــَك  ــَنـ اإلآيـــة اإلأولــــى: قــولــه تعالى ﴿َواْصـ

بِاأَْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َوإل تَُخاِطْبِني فِي الَِّذيَن َظَلُموا اإِنَُّهْم 

ُمْغَرقُوَن﴾(3(.

في  الفلك إل سيما  اأن صناعة  الدإللة:  وجه 

الــزمــان كانت من الخشب الــذي يحصل  ذلــك 

حــتــطــاب، يــقــول مــقــاتــل بــن سليمان  ــاإلإ عــلــيــه ب

له في تفسير هذه اإلآية ﴿َواْصَنِع اْلُفْلَك﴾  رحمه ال�

 »يعني السفينة واعمل فيها ﴿بِاأَْعُيِننا﴾ يعني بعلمنا 

السالم  عليه  نوح  فعملها  ناأمرك  كما  ﴿َوَوْحِينا﴾ 

حتطاب(. (١( معجم لغة الفقهاء، ص: ٤6، مادة)اإلإ

(٢( التعريفات الفقهية، ص: ١8، مادة)اإلحتطاب(.

ية: 3٧ . (3( سورة هود، اإلآ

في اأربعمائة سنة وكانت السفينة من ساج(٤(«(5(. 

استجاب  لما  الــســلــف:«  علماء  بعض  وقــال 

له له، اأمره اأن يغرس شجرا ليعمل منه السفينة،  ال�

فغرسه وانتظره مائة سنة، ثم نجره في مائة اأخرى، 

وقيل في اأربعين سنة«(6(. 

اإلآية الثانية: قوله تعالى ﴿َقالُوا َيااأََباَنا اإِنَّا َذَهْبَْنا 

ْئُب  الذِّ َفاأََكَلُه  َمَتاِعَنا  ِعْنَد  ُيوُسَف  َوَتَرْكَنا  َنْسَتِبُق 

َوَما اأَْنَت بُِمْؤِمٍن َلَنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقيَن﴾(٧(.

قوله عز وجل: ﴿قالوا يا اأبانا اإنّا ذهبنا نستبق﴾ 

وهو نفتعل من السباق وفيه اأربعة اأوجه: اأحدها: 

ــرمــــي، قــالــه  ــ ــاه نــنــتــصــل مـــن الـــســـبـــاق فـــي ال مــعــن

بالسعي  السبق  اأرادوا  اأنهم  الثاني:  الــزجــاج(8(، 

في  استباقهم  اأنهم عنوا  الثالث:  اأقدامهم،  على 

العمل الذي تشاغلوا به من الرعي واإلحتطاب، 

ــقــون عــلــى  ــب يــســت نــتــصــيــد واأنــــهــــم  اأي   الـــــرابـــــع: 

والــواحــدة:  الهند،  به من  يؤتى  الخشب  (٤( هو ضــرب من 

المصطلحات  معجم  ينظر:  ســيــاج.  على  ويجمع  ســاجــة، 

واإلألفاظ الفقهية: ٢/ ٢٢8، مادة)الساج(.

(5( تفسير مقاتل بن سليمان: ٢/ ٢8١. 

نبياء: ١/ ٩6. (6( ينظر: قصص اإلأ

ية: ١٧. (٧( سورة يوسف، اإلآ

(8( اأبو اإسحاق اإبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج 

النحوي كان من اأهل العلم بــاإلأدب والدين المتين، وصنف 

كتاباً في معاني القراآن وله كتاب اإلأمالي، وكتاب مافسر من 

وكتاب  العروض،  وكتاب  اإلشتقاق،  وكتاب  المنطق،  جامع 

نسان وغيرها، توفي يوم  القوافي وكتاب الفرق، وكتاب خلق اإلإ

وقيل: سنة   - اإلآخــرة سنة عشر  تاسع عشر جمادى  الجمعة 

اإحدى عشرة، وقيل: سنة ست عشرة - وثلثمائة، في بغداد. 

ينظر: وفيات اإلأعيان: ١/ 5٠.
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اقتناص الصيد(١(.

تسابقوا    اإخـــوة يوسف  اأن  الــدإللــة:  وجــه 

حتطاب واأنشغلوا عن اأخيهم وهذا من ضمن  باإلإ

اإلأقوال التي قال بها المفسرون.

ِمــْن  َقــَطــْعــُتــْم  ــا  َم  ﴿ تعالى:  قوله  الثالثة:  اإلآيـــة 

َِّه  ال� َفِباإِْذِن  اأُُصولِها  َعلى  قائَِمًة  َتَرْكُتُموها  اأَْو  لِينٍَْة 

َولُِيْخزَِي اْلفاِسِقيَن﴾(٢(.

اأبــاح للمسلمين  تعالى  له  ال� اأن  الــدإللــة:  وجــه 

  قطع نخيل يهود المدينة عندما غدروا بالنبي

وهذا ضرب من اإلأحتطاب.

له في قوله عز و جل ما  قال مجاهد(3(رحمه ال�

قطعتم من لينة »يعني من نخلة قال ونهى بعض 

المهاجرين بعضا عن قطع النخل وقالوا اإنما هي 

مغانم للمسلمين وقال الذين قطعوا بل هو غيظ 

قطعه  نهى عن  بتصديق من  الــقــراآن  فنزل  للعدو 

ثم فقال اإنما قطعه وتركه  وتحليل من قطعه من اإلإ

له عز و جل«(٤(. باإذن ال�

السنة  حتطاب من  اإلإ الثاني: مشروعية  الفرع 

النبوية المطهرة.

(١( تفسير الماوردي = النكت والعيون: 3/ ١٤ .

ية: 5 . (٢( سورة الحشر، اإلآ

مام، شيخ  (3( هو مجاهد بن جبر اأبو الحجاج المكي ، اإلإ

القراء والمفسرين، مولى السائب بن اأبي السائب المخزومي، 

روى عــن: ابــن عــبــاس - فاأكثر واأطـــاب - وعــنــه اأخـــذ الــقــراآن، 

والتفسير، والفقه، واأبي هريرة، وعائشة، وسعد بن اأبي وقاص، 

له بن عمرو، وابن عمر، وغيرهم، وقال يحيى بن معين،  وعبد ال�

ثنتين  سنة  ساجد،  وهو  مجاهد  مات  ثقة،  مجاهد  وطائفة: 

ومائة. ينظر: سير اأعالم النبالء ط الرسالة: ٤/ ٤٤٩ .

(٤( تفسير مجاهد: ٢/ 663 .

-، قال:  اأبي هريرة(5(  الحديث اإلأول: عن 

اأحــدكــم حزمة   : »إلأن يحتطب  قــال رســـول 

على ظهره، خير له من اأن يساأل اأحدا، فيعطيه 

اأو يمنعه«(6(.

وجه الدإللة: اأن النبي  حث على العمل، 

حتطاب لتوفره وحاجة الناس  ومن ضمن العمل اإلإ

اأن ياأكل الرجل من عمل  اإليه واأن خير الكسب 

يده  لما فيه من الغنى عن الناس(٧(.

له عنه،  الحديث الثاني: عن اأبي هريرة رضي ال�

اأن  قال: »والذي نفسي بيده، لقد هممت اأن 

اآمر بحطب يحتطب، ثم اآمر بالصالة فيؤذن لها، 

اإلــى رجال  اأخالف  اآمــر رجال فيؤم الناس، ثم  ثم 

فاأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم 

مرماتين(٩(  اأو  سمينا(8(،  عرقا  يجد  اأنــه  اأحــدكــم 

حسنتين لشهد العشاء«(١٠(.

الشري  بــن عبد ذي  عــامــر  بــن  بــن صخر  الــرحــمــن  (5( عبد 

الدوسي، وكنيته اأبا هريرة إلأنه وجد هرة فحملها في كمه فقيل 

له اأَبو هريرة، وقد اأجمع اأهل الحديث على اأنه اأكثر الصحابة 

وثالثمئة حديث  اآإلف  هريرة  خمسة  اأبــو  روى  فقد  حديثا، 

وكسر، وحدث اأبو هريرة عن اأبي بكر وعمر والفضل بن العباس 

زيــد وعائشة وغيرهم، وتوفي سنة  واأســامــة بن  واأبــي بن كعب 

الصحابة: تمييز  في  صابة  اإلإ ينظر:  للهجرة،   سبع وخمسين 

١3/ 58، الوافي بالوفيات: ١8/ ٩١.

باب كسب  البيوع،  5٧، كتاب  البخاري: 3/  (6( صحيح 

الرجل وعمله بيده، رقم الحديث)٢٠٧٤(.

(٧( ينظر: التوشيح شرح الجامع الصحيح: ٤/ ١5١٢.

(8( العظم بلحمه، العين: ١/ ١5٤، مادة)عرق(.

نـــه يــرمــى بـــه، لــســان الــعــرب:  (٩( الــمــرمــاة ظــلــف الـــشـــاة، إلأ

١/ ٢66. مادة )جشب(.

باب  حـــكـــام،  اإلأ كــتــاب   ،8٢ الــبــخــاري: ٩/  (١٠( صحيح 
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والتحطب:  الدإللة: يحتطب: يجمع،  وجه 

جمع الحطب، فالنبي  هم بحطب يحتطب 

لكي يحرق بيوت من تخلف عن صالة الجماعة، 

حتطاب(١(. وهذا دليل على جواز اإلإ

 - مالك(٢(  بن  اأنــس  الثالث: عن  الحديث 

ــى الــنــبــي  يــســاألــه،  »اأن رجـــال مــن اإلأنـــصـــار اأتـ

ــال: بــلــى،  ــ ــيء«؟ قـ ــ ــي بــيــتــك شــ ــا فـ ــ ــ ــال: »اأم ــقـ فـ

وقعب(٤(  بعضه،  ونبسط  بعضه  نلبس  حــلــس(3( 

نشرب فيه من الماء، قال: »ائتني بهما«، قال: 

له  بيده، وقال:  فاأتاه بهما، فاأخذهما رسول ال�

اأنــا، اآخذهما  »مــن يشتري هذين«؟ قــال رجــل: 

 بــدرهــم، قـــال: »مــن يــزيــد على درهـــم مرتين«، 

ــا اآخــذهــمــا بــدرهــمــيــن  ــ ــل: اأن اأو ثـــالثـــا، قـــال رجــ

ــاه، واأخــــذ الــدرهــمــيــن واأعــطــاهــمــا  ــ فــاأعــطــاهــمــا اإيـ

فانبذه  طعاما  باأحدهما  وقال:»اشتر  اإلأنصاري، 

اإلى اأهلك، واشتر باإلآخر قدوما فاأتني به«، فاأتاه 

رقم  المعرفة،  بعد  البيوت  مــن  الــريــب  واأهـــل  الخصوم  اإخـــراج 

الحديث )٧٢٢٤(.

برار شرح مصابيح السنة:١/ 33١. (١( ينظر: تحفة اإلأ

المفتي  مـــام  اإلإ بــن ضمضم،  النضر  بــن  بــن مالك  اأنــس   )٢)

لــه ملسو هيلع هللا ىلص،  ســــالم، خـــادم رســـول الــ� ــة اإلإ المقرئ الــمــحــدث، راويـ

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  مــوتــا، روى عــن  اأصــحــابــه  ــر  واآخـ وتــبــعــه،  وتلميذه، 

علما جما، وعن اأبي بكر، وعمر، وعثمان، ومعاذ، واأسيد بن 

وغيرهم،  ملحان  بنت  سليم  اأم  واأمــه  طلحة،  واأبــي  الحضير، 

والشعبي،  وابــن سيرين،  الحسن،  منهم:  وعنه خلق عظيم، 

واأبو قالبة، ومكحول، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، مات سنة 

ثالث وتسعين. ينظر سير اأعالم النبالء: ٤/ ٤١٧.

(3( الحلس: ما ولي البعير تحت الرحل، العين: 3/ ١٤٢، 

مادة)حلس(.

(٤( القعب: القدح الغليظ، العين: ١/ ١8٢، مادة)قعب(.

لــه  عــودا بــيــده، ثــم قال  بــه، فشد فيه رســول الــ�

اأرينك خمسة  له: »اذهــب فاحتطب وبــع، وإل 

عشر يوما«، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء 

وقد اأصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا، 

له  :»هذا خير  وببعضها طعاما، فقال رسول ال�

لك من اأن تجيء المساألة نكتة في وجهك يوم 

لذي  لثالثة:  اإإل  تصلح  إل  المساألة  اإن  القيامة، 

فقر مدقع(5(، اأو لذي غرم مفظع(6(، اأو لذي دم 

موجع(٧(«(8(.

بعض  عليه  بــاع    النبي  اأن  الــدإللــة:   وجــه 

ــرى لـــه بـــه اآلـــــة يــكــتــســب بــهــا   ــ ــت مـــا يــمــلــكــه واشــ

حتطاب وحثه على العمل به إلأهميته وحاجة  باإلإ

الناس اإليه(٩(.

* * *

(5( المدقع: الفقير الذي قد لصق بالتراب من الفقر، لسان 

العرب:8/ 8٩، مادة )دقع(.

(6( اأي ذي حاجة إلزمة من غرامة مثقلة، لسان العرب:١٢/ 

٤36، مادة )غرم(.

اأولــيــاء  اإلــى  يؤديها  بها حتى  فيسعى  ديــة  يتحمل  اأن  هــو   )٧)

المقتول، فاإن لم يؤدها قتل المتحمل عنه فيوجعه قتله، لسان 

العرب:8/ 38٠، مادة)وجع(.

(8( سنن اأبي داود: ٢/ 363، كتاب الزكاة، باب ماتجوز فيه 

الترمذي حديث  عنه  قال  الــحــديــث)١6٤١(،  رقم  المسالة، 

حسن، نصب الراية: ٤ / ٢3.

(٩( ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب: 6/ ١٠8.
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المبحث الثاني

حتطاب في العبادات مسائل األإ

اأوضــــح حكم  اأن  الــمــبــحــث  هـــذا  فــي  اأردت 

حتطاب في المقبرة وزكــاة الحشيش   واأقــوال  اإلإ

الــفــقــهــاء فــي ذلـــك مــع الــتــرجــيــح الشخصي في 

ــذا الــمــبــحــث  ــ ــد قــســمــت هـ ــ  تـــلـــك الـــمـــســـائـــل وقـ

على مطلبين:

حتطاب في المقبرة. المطلب اإلأول: اإلإ

المطلب الثاني: زكاة ما يحتطب.

حتطاب في المقبرة المطلب األأول: األإ

يجوز  فهل  نابت،  شجر  القبر  على  كــان  اإذا 

فـــي ذلــك  ــفــقــهــاء  ال اإخـــتـــلـــف  اأو إل؟   اإحــتــطــابــه 

على مذهبين:

المذهب اإلأول: يكره اإحتطابه اإذا كان رطباً، 

وإل باأس باإحتطابه اإذا كان يابساً، وهذا مذهب 

الحنفية والحنابلة(١(.

الـــجـــريـــد  وضــــــع    الـــنـــبـــي  اأن  ــتـــهـــم:  حـــجـ

اأن يخفف عنهما  »لــعــلــه  ــال:  وقــ الــقــبــريــن   عــلــى 

ما لم ييبسا«(٢(.

 ،٤35 النعماني: 5/  الفقه  البرهاني في  المحيط  ينظر:   )١)

مام اأحمد: ٧/١36. الجامع لعلوم اإلإ

دب، باب النميمة  (٢( صحيح البخاري: 8/ ١٧، كتاب اإلأ

من الكبائر، رقم الحديث)6٠55(.

بــبــركــة  الــــدإللــــة: اأي يــخــفــف عــنــهــمــا  وجــــه 

اليابس  تسبيح  مــن  اأكــمــل  هــو  اإذ  تسبيحهما، 

لما في اإلأخضر من نوع حياة، إلأنه ما دام رطباً 

يسبّح، وربما يكون للميت اأنس بتسبيحها(3(.

المذهب الثاني: يمنع اإحتطابه ما دام رطباً، 

باضية(٤(. وهذا مذهب الشافعية واإلإ

المعذبين  فــي  المتقدم  الــحــديــث  حجتهم: 

ــبــي  وضــــع الــجــريــد  ــن ــي الـــقـــبـــر، وفـــيـــه اأن ال فـ

اأن يخفف عنهما  »لــعــلــه  ــال:  وقــ الــقــبــريــن   عــلــى 

ما لم ييبسا«(5(. 

وجه الدإللة: اأن في قطع الشجر النابت على 

الميت  الميت، وتفويت حق  القبر تفويت حظ 

بارتياح المالئكة النازلين لذلك(6(.

الترجيح: بعد عرض المساألة والمذاهب التي 

الثاني  المذهب  هو  اأرجحه  فالذي  واأدلتها  فيها 

القبر  النابت على  الشجر  اإحتطاب  بمنع  القائل 

لصاحب  تفويت  فيه  وإلأن    النبي  فعل  إلأنـــه 

له اأعلم. القبر، وال�

المطلب الثاني: زكاة ما يحتطب

زكاة  هنالك  فهل  اإحتطب شخص حطباً  اإذا 

 (3( ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار(:

.٢٤5 /٢

 ،5  /٢ الشافعي:  المذهب  على  الــعــبــادات  فقه  ينظر:   )٤)

شرح النيل للقطب اطفيش:5/ ٢86.

(5( ينظر: فقه العبادات على المذهب الشافعي: ٢/ 5.

المعين: فتح  األــفــاظ  حــل  على  الطالبين  اإعــانــة  ينظر:   )6) 

٢/ ١36، لم اأجد للمالكية راأياً في هذه المساألة.
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على هذا الحطب اأو إل؟

فيه مساألتان:

المساألة اإلأولى: اإذا اأحتطب للتملك

 اإتفق الفقهاء على اأنه إل زكاة في الحطب اإذا 

اإحتطب للتملك(١(. 

حجتهم:

١- إلأن هــذه اإلأشــيــاء إل تستنمى بها اإلأرض 

وإل تستغل بها عادة(٢(.

٢- إلأنه جنس من المال إل يعتبر النصاب في 

ابتدائه؛ فال تجب فيه الزكاة(3(.

3- إلأنه إل يقتات في حال اإلختيار فلم يجب 

فيه زكاٌة(٤(. 

٤- إلأنه ليس مكيل وإل مدخر(5(. 

5- إلأنه تكلف من ذلك ماإل يطاق(6(.

دليل  اإلـــى  يحتاج  فيه  الــزكــاة  اإيــجــاب  اأن   -6

شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه(٧(.

(١( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ٢/ 58، شرح 

الرسالة: ١/ 36١، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي 

مام اأحمد بن  قناع في فقه اإلإ الشرواني والعبادي: 3/ ٢٩٧، اإلإ

حنبل: ١/ ٢٧6، المحلى باإلآثار: 5/ ٢٤١، جامع الخالف 

والوفاق علي بن محمد القمي:١ / ١5٢، شرح اإلأزهار: ٢ / 

٤8١، معارج اإلآمال لنور الدين السالمي:٩/ ٧٩.

(٢( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ٢/ 58.

(3( ينظر: شرح الرسالة: ١/ 36١.

مام الشافعي: 3/ ٢٢٩. (٤( ينظر: البيان في مذهب اإلإ

(5( ينظر: الفروع وتصحيح الفروع: ٤/ ٧٤.

ثار: 5/ ٢٤١. (6( ينظر: المحلى باإلآ

(٧( ينظر: جامع الخالف والوفاق علي بن محمد القمي:١ 

.١5٢ /

٧-إلأنه إل يقصد بِها استغالل اإلأرض غالبا(8(. 

المساألة الثانية: اإذا اأحتطب للتجارة

الـــتـــجـــارة، فهل  بــنــيــة  الــحــطــب  اأحــتــطــب  اإذا 

 تجب الزكاة فيه اأو إل؟ اإختلف الفقهاء في ذلك 

على مذهبين: 

المذهب اإلأول: تجب الزكاة اإذا اتخذ اإلأرض 

بنية  اأخــذ  اأو  النصاب وهي قيمته  بلغ  اأو  مقصبة 

التجارة، وهذا مذهب الحنفية المالكية والزيدية 

باضية وقول للحنابلة (٩(.  واإلإ

حجتهم:

١- إلأن ذلك غلة وافرة ويجني من بيعها(١٠(.

٢- اأن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود 

بــه الــتــنــمــيــة، فــاأشــبــه اإلأجـــنـــاس الــتــي فيها الــزكــاة 

كالماشية والذهب والفضة(١١(.

3- إلأن اإلأعمال بالنيات والتجارة عمل فوجب 

النية به، كسائر اإلأعمال، وإلأنها مخلوقة  اقتران 

اإإل  للتجارة  تصير  فــال  لالستعمال،  اإلأصـــل  فــي 

بالنية(١٢(.

ــه بــلــغ الــنــصــاب قــيــاســاً عــلــى غــيــره من  ٤- إلأنـ

مال لنور الدين السالمي:٩/ ٧٩. (8( ينظر: معارج اإلآ

بداية  الشرائع: ٢/58،  ترتيب  في  الصنائع  بدائع  ينظر:   )٩)

المجتهد ونهاية المقتصد: ٢/ ١5، شرح اإلأزهار: ٢ / ٤85، 

القناع  ٧٩، كشاف  السالمي:٩/  الدين  لنور  اإلآمــال  معارج 

قناع: ٢/ ٢٤٠. عن متن اإلإ

(١٠( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ٢/58.

(١١( ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ٢/ ١5.

قناع: ٢/ ٢٤٠. (١٢( ينظر: كشاف القناع عن متن اإلإ
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الزروع والثمار(١(.

5- إلأنه اإستغل بِها اأرضه(٢(.

المذهب الثاني: إل تجب الزكاة في الحطب 

الشافعية  مذهب  وهــذا  للتجارة،  اأخــذ  لــو  حتى 

والظاهرية وقول للحنابلة(3(.

حجتهم:

١- إلأنه ليس من اأسباب التجارة وإل اأثر إلقتران 

النية به وإل يصير العرض للتجارة  خالف لفوات 

الشرط وهو المعاوضة(٤(.

٢- إلأن التملك مجانا إل يعد تجارة(5(.

3- إلأنه ملكه بغير فعله(6(.

٤- إل تجب الزكاة اإإل في ثمانية اأصناف من 

اإلأموال فقط وهي: الذهب، والفضة، والقمح، 

ضاأنها  والغنم  والبقر،  بــل،  واإلإ والتمر،  والشعير، 

وماعزها فقط.(٧(

في  المسلم صــدقــة  »لــيــس على    قــولــه   -5

عبده وإل فرسه«(8(.

زهار: ٢ / ٤85. (١( ينظر: شرح اإلأ

مال لنور الدين السالمي:٩/ ٧٩. (٢( ينظر: معارج اإلآ

ــرح الــمــنــهــاج وحــواشــي  (3( يــنــظــر: تــحــفــة الــمــحــتــاج فــي شـ

باإلآثار:  المحلى  في  قناع  اإلإ  ،٢٩٧ والعبادي: 3/  الشرواني 

مام اأحمد بن حنبل: ٢/ ٢٧6. ٤/ ١٢، فقه اإلإ

(٤( ينظر: المجموع شرح المهذب: 6/ ٤٩.

ــرح الــمــنــهــاج وحــواشــي  (5( يــنــظــر: تــحــفــة الــمــحــتــاج فــي شـ

الشرواني والعبادي: 3/ ٢٩٧.

قناع: ٢/ ٢٤١. (6( ينظر: كشاف القناع عن متن اإلإ

ثار: ٤/ ١٢. (٧( ينظر: المحلى باإلآ

ليس  بــاب  الــزكــاة،  53٢. كتاب   / البخاري: ٢  صحيح   )8)

على المسلم في عبده صدقة ، رقم الحديث )١3٩5(.

وجــه الــدإللــة: لم يفصل بين ما كــان معرضا 

ذلك  ثبت  اإذا  و كذلك،  ليس  ما  وبين  للتجارة 

في العبد والفرس ثبت في غيرهما، إلأن اأحدا لم 

يفصل بين اإلأمرين(٩(.

الــتــرجــيــح: بــعــد عـــرض الــمــســاألــة والــمــذاهــب 

التي فيها اأدلتها تبين لنا اأن المذهب الراجح هو 

إلأن  فيه  الــزكــاة  بــوجــوب  القائل  الثاني  المذهب 

فــاإذا  الــمــال  منه  ويجنى  ويشترى  يباع  الحطب 

اأُخذ بنية التجارة وجبت فيه الزكاة كبقية ما يتجر 

به من اإلأموال وغيرها.

* * *

القمي:  بن محمد  والوفاق علي  الخالف  ينظر: جامع   )٩)

.١5١ / ٢
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المبحث الثالث

حتطاب في الحرمين مسائل األإ

اأوضــــح حكم  اأن  الــمــبــحــث  هـــذا  فــي  اأردت 

الــحــرم المكي والــحــرم المدني  حــتــشــاش فــي  اإلإ

الترجيح الشخصي  واأقــوال الفقهاء في ذلك مع 

المبحث  هــذا  قسمت  وقــد  المسائل  تلك   فــي 

على مطلبين:

حتطاب في الحرم المكي. المطلب اإلأول: اإلإ

ــي الــحــرم  ــاب فـ ــطـ ــتـ حـ ــانـــي: اإلإ ــثـ الــمــطــلــب الـ

المدني.

حتطاب في حرم مكة المطلب األأول: األإ

فيه مساألتان:

نسان  المساألة اإلأولــى: اإحتطاب ما يغرسه اإلإ

وما نبت بنفسه

نسان بنفسه الفرع اإلأول: ما يغرسه اإلإ

اإذا نبت شجر في حرم مكة من غرس اإنسان، 

اأن يحتطب ذلك الشجر إلأنه ماله بمنزلة  يجوز 

بين  خــالف  بــال  يحتطبه  اأن  فله  وضيعته  متاعه 

الفقهاء(١(.  

الجليل  ١٠3، مواهب  المبسوط للسرخسي: ٤/  (١( ينظر: 

في شرح مختصر خليل: 3/ ١٧8، الحاوي الكبير: ٤/ 3١٢، 

مختصر الخرقى، ص:5٧، المحلى باإلآثار: 5/ ٢٩8، ذخيرة 

علماء  لمذاهب  الجامع  الــزخــار  البحر   ،3١6  /  6 الــمــعــاد: 

للثميني: العليل  النيل وشفاء   ،٤٠١  / زيــديــة: 5   -  اإلأمــصــار 

.١/ ١٩٢

الفرع الثاني: ما نبت بنفسه

ــان الــشــجــر قـــد نــبــت بــنــفــســه فــيــحــرم  اإذا كــ و

اإحتطابه بال خالف بين الفقهاء(٢(.

مكة  له  ال� »حــرم  قــال:    النبي  اأن  حجتهم: 

فلم تحل إلأحد قبلي، وإل إلأحد بعدي، اأحلت 

لي ساعة من نهار، إل يختلى خالها وإل يعضد 

شجرها، وإل ينفر صيدها، وإل تلتقط لقطتها اإإل 

ذخر  له عنه: اإإل اإلإ لمعرف« فقال العباس رضي ال�

ذخر«(3(.   لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: »اإإل اإلإ

الحرم كحرمة  اأشجار  اأن حرمة  الدإللة:  وجه 

صيد الــحــرم فــاإن صيد الــحــرم يـــاأوي اإلــى اأشجار 

على  اإلأوكــــار  ويتخذ  بظلها،  ويستظل  الــحــرم، 

اأغصانها فكما تجب القيمة في صيد الحرم على 

قطعه  القيمة على من  اأتلفه فكذلك تجب  من 

حـــرام، وهو اأن  وجــزاؤه ما هو جــزاء قاتل صيد اإلإ

تجب عليه قيمته(٤(. 

المساألة الثانية: كفارته ومقدارها

نسان  الفرع اإلأول: كفارة اإحتطاب ما غرسه اإلإ

نسان بنفسه بال  بنفسه وإل كفارة في ما غرسه اإلإ

 ،558  /٢ للجصاص:  الطحاوي  مختصر  شــرح  ينظر:   )٢)

المدونة: ١/ ٤56، اإلأم للشافعي: ٢/ ٢٢٩، الكافي في فقه 

٢٩8، ذخيرة  باإلآثار: 5/  المحلى   ،5٠6 اأحمد: ١/  مــام  اإلإ

علماء  لمذاهب  الجامع  الــزخــار  البحر   ،3١6  /  6 الــمــعــاد: 

اإلأمصار - زيدية: 5 / ٤٠١، النيل وشفاء العليل للثميني:١/ 

.١٩٢

ذخــر  اإلإ باب  الجنائز،  كتاب  البخاري:٩٢/٢،  (3( صحيح 

والحشيش في القبر، رقم الحديث:)١3٤٩( .

(٤( ينظر: المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٠3، بدائع الصنائع في 

ترتيب الشرائع: ٢/ ٢٠٧.
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خالف بين الفقهاء (١(. 

حجتهم:

١- إلأنه ماله بمنزلة متاعه وضيعته، فهي له(٢(.

الحرم،  التي يجوز ذبحها في  اأنــه كالنعم   -٢

اإن قطعه غير  فاإن قطعه مالكه فال ضمان عليه، و

مالكه فعليه قيمته لمالكه وإل جزاء فيه كمن ذبح 

شاة غيره فعليه قيمتها وإل جزاء عليه فيها(3(.

3- إلأن مــا اأنــبــتــه الــنــاس اأنــســيــاً مــثــل اأنــيــســي 

الحيوان(٤(.

بالزرع وشجر  تشبيهاً  اإلآدمــيــون،  اأنبته  ٤-إلأنــه 

الفواكه(5(. 

الفرع الثاني: كفارة اإحتطاب ما نبت بنفسه

لو اأحتطب في الحرم فيما ينبت بنفسه، فهل 

على المحتطب كفارة اأو إل؟ اإختلف الفقهاء في  

ذلك على مذهبين: 

ــذا  ــ وهـ كـــــفـــــارة،  عـــلـــيـــه  اإلأول:  ــمــــذهــــب  ــ ال

مــامــيــة  واإلإ والحنابلة  الشافعية  الحنفية   مــذهــب 

 ،56٤  /٢ للجصاص:  الطحاوي  مختصر  شــرح  ينظر:   )١)

المدونة: ١/ ٤56، الحاوي الكبير: ٤/ 3١١، الكافي في فقه 

مــام اأحمد: ١/ 5٠6، مــدارك اإلحكام: ٧ / 3٢٧، شرح  اإلإ

اإلأزهــار: ٤ / ٢٠5 شرح النيل وشفاء العليل للقطب امحمد 

اطفيش:٧/ ١6٠،

(٢( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص: ٢/ 56٤.

(3( ينظر: الحاوي الكبير: ٤/ 3١١.

كليل لمختصر خليل: 3/ ١٧8. (٤( ينظر: التاج واإلإ

5٠6، جواهر  اأحمد: ١/  مــام  اإلإ فقه  الكافي في  ينظر:   )5)

الكالم: ١٩ / ٤٠6، شــرح اإلأزهـــار: ٤ / ٢٠5، شــرح النيل 

وشفاء العليل للقطب امحمد اطفيش:٧/ ١6٠.

باضية(6(. والزيدية اإلإ

حجتهم:

في  مملوكا  قــتــل صــيــدا  لــو  مــا  بمنزلة  اأنـــه   -١

الحرم(٧(.

٢- إلأنه اأتلف ما ُمنع من اإتالفه لحرمة الحرم 

فوجب اأن يلزمه الجزاء كالصيد(8(.

3- يتبع في ذلك العرف(٩(.

ــي: لــيــس عــلــيــه كـــفـــارة اإإل  ــانـ ــثـ الـــمـــذهـــب الـ

اإلستغفار، وهذا مذهب المالكية والظاهرية(١٠(.

حجتهم: 

اإحتطب عليه  اأن من  اأنــه لم يثبت لديهم   -١

غرامة اأو ضمان(١١(.

٢- اأنه اأتلف شيئاً من الجمادات دون الحيوان، 

فلم يجب الجزاء فيه باإتالفه.(١٢(

م للشافعي: ٢/  (6( ينظر: المبسوط للسرخسي: ص: ٩٢، اإلأ

مام اأحمد، ص: ١86، الروضة  ٢٢٩، الهداية على مذهب اإلإ

البهية - اإمامية: ٢ / ٤٩، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 

اإلأمصار - زيدية: 5 / ٤٠١، شرح النيل وشفاء العليل للقطب 

امحمد اطفيش:٧/ ١58.

وشفاء  النيل   ،٩٢ ص:  للسرخسي:  المبسوط  (٧()(يــنــظــر: 

العليل للثميني:١/ ١٩٢.

مذهب  على  الهداية   ،٢٢٩  /٢ للشافعي:  م  اإلأ ينظر:   )8)

مام اأحمد، ص: ١86. اإلإ

(٩( ينظر: الروضة البهية - اإمامية: ٢ / ٤٩.

ثار:5/ ٢٩٩. (١٠( ينظر: المدونة: ١/ ٤56، المحلى باإلآ

(١١( ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها 

من اإلأمهات: ٢/ ٤٧٧، المحلى باإلآثار:5/ ٢٩٩.

شراف على نكت مسائل الخالف: ١/ ٤٩٩. (١٢( ينظر: اإلإ
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عليه  ملك  إل  الـــذي  الشجر  اإتـــالف  إلأن   -3

إلآدمي إل غرم على متلفه(١(.

٤- قياساً على المحرم يقطع الشجر في الحل 

المحرم  لزم  الحرم  لزم الحالل جــزاؤه في  إلأن ما 

مثله في الحل، فلو كان في قطع شجره جزاء للزم 

المحرم ذلك في الحل(٢(.

الــتــرجــيــح: بــعــد عـــرض الــمــســاألــة والــمــذاهــب 

الراجح  المذهب  اأن  لنا  يتبين  وادلتها  فيها  التي 

هو المذهب الثالث القائل بوجوب الكفارة إلأن 

لحرمة  الشجر صــراحــة  قطع  عــن  نهى    النبي

الحرم فكان حكمه حكم الصيد في الحرم.

الفرع الثالث: مقدار الكفارة

اإختلف الفقهاء القائلين بضمان من اإحتطب 

في الحرم في مقدار ذلك الضمان على مذهبين:

وهذا  قيمته،  كفارته  مقدار  اإلأول:  المذهب 

مذهب الحنفية والزيدية(3(.

حجتهم: تجب القيمة على من قطعه قياساً 

على القيمة في صيد الحرم(٤(.

المذهب الثاني: كفارته في الشجرة الصغيرة 

شاة، وفي الكبيرة بقرة، وهذا الشافعية والحنابلة 

باضية(5(.  مامية واإلإ واإلإ

(١( ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة، ص: 535.

(٢( ينظر: المصدر نفسه، ص: 535.

الزخار  البحر   ،٩٢ ص:  للسرخسي،  المبسوط  ينظر:   )3)

الجامع لمذاهب علماء اإلأمصار - زيدية: 5 / ٤٠١.

الزخار  البحر   ،٩٢ ص:  للسرخسي،  المبسوط  ينظر:   )٤)

الجامع لمذاهب علماء اإلأمصار - زيدية: 5 / ٤٠١.

للشيرازي: ١/  الشافعي  مــام  اإلإ فقة  في  المهذب  ينظر:   )5)

حجتهم:

١- اأن الــشــجــرة الــكــبــيــرة اأعــظــم نــبــات الــحــرم 

واأمــا  النعم،  اأعظم  من  جزاؤها  يكون  اأن  فوجب 

الــشــجــرة الــصــغــيــرة إلأنــهــا لــمــا كــانــت مــن صغار 

الشجر وجب فيها صغار النعم  وذلك الغنم(6(.

الصغيرة  وفي  بقرة  الكبيرة  الشجرة  في  اإن   -٢

شاة عرفاً(٧(.

الــتــرجــيــح: بــعــد عـــرض الــمــســاألــة والــمــذاهــب 

الراجح  المذهب  اأن  لنا  يتبين  واأدلتها  فيها  التي 

هو المذهب اإلأول القائل باأن كفارة ما قطع من 

الشجر في الحرم قيمته قياساً على  قيمة الصيد 

له اأعلم. في الحرم، وال�

ــي حــرم  ــطــاب ف حــت ــانــي: األإ ــث الــمــطــلــب ال

المدينة

وفيه مساألتان:

المساألة اإلأولى: حكمه

يصح  فهل  المدينة  حــرم  فــي  شجر  نبت  اإذا 

على  ذلــك  في  الفقهاء  اإختلف  إل؟  اأو  اإحتطابه 

مذهبين: 

حرم  في  حتطاب  اإلإ يصح  اإلأول:  المذهب 

المدينة، وهذا مذهب الحنفية(8(.

مام اأحمد، ص: ١86. الروضة  ٤٠٠، الهداية على مذهب اإلإ

البهية - اإمامية: ٢ / ٤٩، النيل وشفاء العليل للثميني:١/ ١٩٢.

(6( ينظر: الحاوي للماوردي: ٤/ 8٠3.

سالم في  (٧( ينظر: الروضة البهية - اإمامية: ٢ / ٤٩، شرائع اإلإ

مسائل الحالل - اإمامية: ٢ / ١٤٧.

(8( ينظر: المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٠5، البحر الرائق شرح 
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حجتهم:

اإحـــرام  بغير  يــجــوز دخــولــهــا  بقعة  هــذه  اأن   -١

فاإنه  الحرم  بخالف  البلدان  سائر  قياس  فتكون 

ليس إلأحد اأن يدخلها اإإل محرماً(١(.

٢- اأن اإلحاديث الصحيحة الواردة في اأن لها 

البلوى  به  تعم  فيما  اإلآحــاد  اأخبار  اأنها من  حرما 

الــبــلــوى وخبر  بــه  تــعــم  ــر  اأمـ للمدينة  الــشــجــر  إلن 

الواحد اإذا ورد فيما تعم به البلوى إل يقبل اإذ لو 

كان صحيحا إلشتهر نقله فيما عم به البلوى(٢(.

حتطاب اإذا دعت  المذهب الثاني: يصح اإلإ

مامية(3(. الحاجة اليه، وهذا مذهب اإلإ

حجتهم: اأن النبي  قال »إل يختلى خالها 

وإل ينفر صيدها وإل تلتقط لقطتها اإإل لمن اأشاد 

بها وإل يصلح لرجل اأن يحمل فيها السالح لقتال 

يعلف  اأن  اإإل  شجرة  منها  يقطع  اأن  يصلح  وإل 

رجل بعيره«(٤(.

وجه الدإللة: اأن بقرب المدينة اأشجارا وزروعا 

لزم  الحاجة  مع  اإلحتطاب  من  منع  فلو  كثيرة، 

الحرج المنفي في الشريعة(5(.

كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري: 3/ ٧٢.

(١( ينظر: المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٠5.

الخالق  ومنحة  الــدقــائــق  كنز  شــرح  الــرائــق  البحر  ينظر:   )٢)

وتكملة الطوري:3/ ٧٢. 

(3( ينظر: مدارك اإلحكام: 8 / ٢58.

بــاب  الــمــنــاســك،  كــتــاب   .١6٧  / داود: ٢  اأبــــى  ســنــن   )٤)

 فــى تحريم الــمــديــنــة، رقــم الـــحـــديـــث)٢٠3٧(، لــم اأجـــد من 

حكم عليه.

(5( رياض المسائل، السيد علي الطباطبائي : ٧ / ١٢٠.

حــتــطــاب في  الــمــذهــب الــثــالــث: إل يصح اإلإ

والشافعية  المالكية  مذهب  وهــذا  المدينة،  حرم 

باضية(6(. والحنابلة والظاهرية والزيدية واإلإ

حجتهم: 

اإني  ١- قول النبي  »اإن اإبراهيم حرم مكة، و

وحماها  حرتيها(٧(  بين  ما  حــرام  المدينة،  اأحــرم 

وإل  ينفر صيدها،  وإل  يختلى خالها،  إل  كله، 

تلتقط لقطتها ، اإإل لمن اأشار بها، وإل تقطع منها 

شجرة اإإل اأن يعلف رجل بعيره، وإل يحمل فيها 

السالح لقتال»(8(.

وجه الدإللة: اأن المدينة لها حرم كحرم مكة، 

فال يجوز اأخذ صيدها، وإل قطع شجرها(٩(. 

٢- قوله  »اإن اإبراهيم حرم مكة ودعا إلأهلها 

مكة،  اإبــراهــيــم  حــرم  المدينة كما  اإنـــي حرمت  و

اإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به  و

اإبراهيم إلأهل مكة«(١٠(.

(6( ينظر: الذخيرة للقرافي: 3/ 338، كفاية النبيه في شرح 

المحلى   ،١٧١ قــدامــة: 3/  إلبــن  المغني   ،33٤ التنبيه: ٧/ 

الــمــرشــد في   ،٢٠١ ــار: ٤ /  ــ ٢٩8، شــرح اإلأزهـ بـــاإلآثـــار: 5/ 

مناسك الحج والعمرة لبكير اأرشوم: ص: ٢8.

بالنار،  اأرض ذات حجارة سود نخرة كاأنما احرقت  (٧( كل 

منتقلة الطالبية، ص: 3٧5، مادة)الحرة(.

(8( مسند اأحمد: ١/ ١١٩، مسند علي بن اأبي طالب رضي 

له عنه، رقم الــحــديــث)٩5٩(. قال عنه شعيب اإلأرنـــؤوط :  ال�

صحيح لغيره رجاله ثقات، مسند اأحمد بن حنبل: ١ / ١١٩.

خبار في شرح  فكار في تنقيح مباني اإلأ (٩( ينظر: نخب اإلأ

معاني اإلآثار: ١3/ ٧6.

بــاب فضل  الحج،  كتاب   ،٩٩١ (١٠( صحيح مسلم: ٢/ 

المدينة، ودعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيها بالبركة، وبيان تحريمها، وتحريم 

صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها، رقم الحديث)٤5٤(.
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المدينة  الــمــراد مــن تحريم  اأن  الــدإللــة:  وجــه 

 تـــحـــريـــم صـــيـــدهـــا وقــــطــــع شـــجـــرهـــا فــحــرمــتــهــا 

كحرمة مكة.(١(

الترجيح: 

بــعــد عـــرض الــمــســاألــة والــمــذاهــب الــتــي فيها 

واأدلتها فاإني اأرجح المذهب الثاني القائل بحرمة 

اإلأحــاديــث  المدينة لكثرة  فــي حــرم  حــتــطــاب  اإلإ

المدينة كحرمة  اأن حرمة  في  الــواردة  الصحيحة 

له تعالى اأعلم. مكة، وال�

المساألة الثانية: كفارته

حتطاب في  اإختلف الفقهاء القائلين بحرمة اإلإ

حرم المدينة في كفارة المحتطب على مذهبين: 

لــيــس عــلــيــه كـــفـــارة، وهــذا  الــمــذهــب اإلأول: 

مذهب المالكية ووجه للشافعية واأحدى الروايتين 

مامية.(٢( للحنابلة واإلإ

حجتهم:

لــو كــان فيه جــزاء لكان على المحرم  ــه  اأن  -١

بقطع الشجر في الحل.(3(

٢- إلأن محلهما ليس محال للنسك.(٤(

(١( ينظر: سبل السالم: ١/ 6٢٩.

(٢( ينظر: المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٠5، البحر الرائق شرح 

٧٢، تحبير  الطوري: 3/  الخالق وتكملة  الدقائق ومنحة  كنز 

المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل: ٢/ 

مــام مالك: ١/ ٢٤١، كفاية النبيه  ٢68، الشامل في فقه اإلإ

مام اأحمد: ١/  في شرح التنبيه: ٧/ 335، الكافي في فقه اإلإ

5٠8، مدارك اإلحكام: 8 / ٢58.

(3( ينظر: الجامع لمسائل المدونة: 5/ 68٧.

(٤( ينظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطالب: ١/ ١8٢.

  اأحـــداً من اأصــحــاب النبي اأن  3-لــم يبلغنا 

حكم فيه بجزاء.(5(

٤- إلأنه موضع يجوز دخوله بغير اإحرام.(6(

سلبه  وكفارته  كفارة،  عليه  الثاني:  المذهب 

للحنابلة  الروايتين  واأحـــدى  للشافعية  وجــه  وهــذا 

ــة ضــمــان  ــ ــي ــاضــ ــ ب ــة(٧(، والـــزيـــديـــة واإلإ ــ ــري ــاهــ ــظــ ــ  وال

قيمته فقط(8(.

حجتهم: 

قــصــره  اإلــــى  ركــــب  ــدا(٩(  ــعــ ســ اأن  روي  مـــا   -١

يخبطه،  اأو  شجرا،  يقطع  عبدا  فوجد  بالعقيق، 

فسلبه، فلما رجع سعد، جاءه اأهل العبد فكلموه 

اأخــذ من  ما   - اأو عليهم   - يــرد على غالمهم  اأن 

نفلنيه  شيئا  اأرد  اأن  له  ال� »معاذ  فقال:  غالمهم، 

(5( ينظر: التعليقة الكبيرة في مسائل الخالف علي مذهب 

اأحمد: ٢/ ٤٤٧.

مدارك   ،5٠8 اأحمد: ١/  مــام  اإلإ فقه  في  الكافي  ينظر:   )6)

اإلحكام: 8 / ٢58.

التعليقة   ،335 التنبيه: ٧/  شرح  في  النبيه  كفاية  ينظر:   )٧)

 ،٤٤٧ اأحمد: ٢/  الكبيرة في مسائل الخالف علي مذهب 

بــاإلآثــار: المحلى   ،5٠8 اأحــمــد: ١/  مـــام  اإلإ فقه  في   الكافي 

 .٢٩8 /5

حـــكـــام الــمــذهــب - زيــديــة:  (8( يــنــظــر: الــتــاج الــمــذهــب إلأ

 ٢ / ٧5، شرح النيل وشفاء العليل للقطب امحمد اطفيش:

.١5٧/ ٧

(٩( سعد بن اأبي وقاص الزهري، شهد بدراً، يكنى اأبا اإسحاق، 

جمع له النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأبويه ملسو هيلع هللا ىلص وكان اأول من رمى بسهم في سبيل 

له، وافتتح القادسية، واختط الكوفة، وكان اأميراً عليها، توفي  ال�

ص:  للعجلي،  الثقات  ينظر:  للهجرة.  وخمسين  ثمان  سنة 

١8٠، معجم الصحابة للبغوي: 3/ 6.
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له ، واأبى اأن يرد عليهم«(١(. رسول ال�

وجه الدإللة: اأن في الحديث الشريف حجة 

فى تحريم المدينة ومنع القطع لشجرها(٢(.

يسلب  كما  الشجر  قاطع  يسلب  هــذا  فعلى 

المقتول من الكفار حتى سراويله وفرسه(3(.

٢- إلأن حرمتها كحرمة مكة(٤(.

الترجيح: بعد عرض المساألة والمذاهب التي فيها 

واأدلتها يتبين لنا اأن المذهب الراجح هو المذهب 

نهى    النبي إلأن  الكفارة  بوجوب  القائل  الثاني 

عن قطع الشجر صراحة في حرم المدينة ولحديث 

سعد في سلب العبد الذي قطع الشجر وخبطه، 

له اأعلم. وال�

* * *

فضل  بــاب  الــحــج،  كــتــاب   ،٩٩3 مسلم: ٢/  (١( صحيح 

المدينة، ودعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيها بالبركة، وبيان تحريمها، وتحريم 

صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها، رقم الحديث)٤6١(.

(٢( ينظر: اإكمال المعلم بفوائد مسلم: ٤/ ٤8٤.

(3( ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه: ٧/ 335، الكافي في 

مام اأحمد: ١/ 5٠8. فقه اإلإ

 / زيدية: ٢   - المذهب  حكام  إلأ المذهب  التاج  ينظر:   )٤)

اطفيش:٧/  امحمد  للقطب  العليل  وشفاء  النيل  شــرح   ،٧5

.١5٧

الخاتمة

لـــه وشـــكـــره كــتــابــة هـــذا البحث  تـــم بــحــمــد الـــ�

اأمور  البحث  هذا  من  اإستنتجت  وقد  المتواضع 

عده وهي:

حــتــطــاب  لــالإ صـــطـــالحـــي  اإلإ الــمــعــنــى  اإن   -١ 

إل يبتعد عن المعنى اللغوي، فكالهما يدل جمع 

ما يصلح للنار من الشجر بنية التملك.

اأصل شرعي من كتاب  له  حتطاب  اأن اإلإ  -٢

له وسنة رسوله. ال�

حتطاب في  3- اإختالف الفقهاء في حكم اإلإ

المقبرة بين الكراهة والتحريم.

اأحــتــطــب  اإذا  الــحــطــب زكــــاة  لــيــس عــلــى   -٤

للتملك اأما اإذا اأخذ للتجارة ففيه خالف.

حتطاب في حرم مكة. 5- تحريم اإلإ

حتطاب في  6- اإختالف الفقهاء في حكم اإلإ

حرم المدينة.

* * *
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المراجع والمصادر

- القراآن الكريم.

الخالف،  مسائل  نكت  على  شــــراف  اإلإ  -١

القاضي اأبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر 

البغدادي المالكي )٤٢٢هـ( المحقق، الحبيب 

بن طاهر، دار ابن حزم، الطبعة: اإلأولى، ١٤٢٠هـ 

- ١٩٩٩م.

٢- اإعانة الطالبين على حل األفاظ فتح المعين 

العين  قــرة  بشرح  المعين  فتح  على  حاشية  )هــو 

بالبكري(  اأبو بكر )المشهور  الدين(،  بمهمات 

عــثــمــان بـــن مــحــمــد شــطــا الــدمــيــاطــي الــشــافــعــي 

)المتوفى: ١3١٠هـ(  دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوريع، الطبعة: اإلأولى، ١٤١8 هـ - ١٩٩٧ م.

مــام اأحمد بن حنبل،  قــنــاع في فقه اإلإ 3- اإلإ

موسى بن اأحمد بن موسى بن سالم بن عيسى 

الصالحي،  ثم  المقدسي،  الحجاوي  سالم  بن 

ــو الــنــجــا )الــمــتــوفــى: ٩68 هـــ(  شـــرف الــديــن، اأبـ

المحقق، عبد اللطيف محمد موسى السبكي، 

دار المعرفة بيروت - لبنان.

بن  محمد  لــه  الــ� عبد  اأبـــو  الشافعي  اإلأم،   -٤

ــــس بــن الــعــبــاس بــن عــثــمــان  بــن شــافــع بن  اإدريـ

القرشي  المطلبي  مناف  عبد  بن  المطلب  عبد 

المكي )المتوفى: ٢٠٤هـ( دار المعرفة - بيروت، 

١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

5- اأنيس الفضالء من سير اأعالم النبالء فوائد 

اأبــي رملة محمد  - واأخــبــار،  - وطرائف - ونُكت 

 ١٤٢8 اإلأولــــى  الطبعة:  اإبــراهــيــم،  بــن  المنصور 

هـ/٢٠٠٧ م.

6- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين 

اإبــراهــيــم بــن محمد، الــمــعــروف بــابــن نجيم  بــن 

اآخره، تكملة  )المتوفى: ٩٧٠هـ( وفي  المصري 

البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري 

الحنفي القادري ت بعد ١١38 هـ( وبالحاشية، 

ــابـــديـــن، دار الــكــتــاب  مــنــحــة الـــخـــالـــق إلبــــن عـ

سالمي،الطبعة: الثانية. اإلإ

لــمــذاهــب علماء  الــجــامــع  الــزخــار،  البحر   -٧

اإلمصار، اأحمد بن يحيى بن المرتضى، المتوفى 

سنة 8٤٠ هج، وبهامشه كتاب جواهر اإلخبار 

ـــار الــمــســتــخــرجــة مــن لــجــة الــبــحــر الــزخــار،  ــ واإلآثـ

لمحمد بن يحيى بهران الصعدي، المتوفى سنة 

٩5٧هـــ، ضبط نصه ووثق تخريجاته وعلق عليه 

محمد محمد تامر، بيروت دار الكتب العلمية، 

صدار ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م. اإلإ

8- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، اأبو الوليد 

محمد بن اأحمد بن محمد بن اأحمد بن رشد 

)المتوفى:  الحفيد  رشــد  بابن  الشهير  القرطبي 

5٩5هـ(

دار الحديث - القاهرة، ١٤٢5هـ - ٢٠٠٤ م.

عالء  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  بدائع   -٩

اأحمد الكاساني  اأبو بكر بن مسعود بن  الدين، 

العلمية  الحنفي )المتوفى: 58٧هـــ( دار الكتب 

الطبعة: الثانية، ١٤٠6هـ - ١٩86م.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له  قتيبة عبد السالم محمد عبد ال�

الشافعي،اأبو  ــام  مـ اإلإ مذهب  فــي  البيان   -١٠

الحسين يحيى بن اأبي الخير بن سالم العمراني 

المحقق،  558هـــ(  )المتوفى:  الشافعي  اليمني 

ــنـــوري، دار الــمــنــهــاج - جــدة،  قــاســم مــحــمــد الـ

الطبعة: اإلأولى، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م.

١١-التاج المذهب إلأحكام المذهب، اأحمد 

الكتاب  دار  زيــديــة،   - المرتضى  بــن  يحيى  بــن 

سالم. سالمي، موقع اإلإ اإلإ

الــوســط  الــشــرح  ــو  وهـ الــمــخــتــصــر  تحبير   -١٢

تاج  الــمــالــكــي،  الفقه  فــي  خليل  مختصر  على 

الدميري  العزيز  له بن عبد  ال� الدين بهرام بن عبد 

)المتوفى: 8٠3 هـ( المحقق: د. اأحمد بن عبد 

الكريم نجيب ـ د. حافظ بن عبد الرحمن خير، 

ــتــراث،  ال وخــدمــة  للمخطوطات  نجيبويه  مــركــز 

الطبعة: اإلأولى، ١٤3٤ هـ - ٢٠١3 م.

ــرح الــمــنــهــاج،  ١3- تــحــفــة الــمــحــتــاج فـــي شـ

الهيتمي،  حجر  بن  علي  بن  محمد  بن  اأحمد 

ــــت، عــــلــــى عــــــــدة نــســخ  ــحـ ــ ــحـ ــ روجــــــعــــــت وصـ

الــتــجــاريــة  المكتبة  الــعــلــمــاء،  مــن  لجنة   بــمــعــرفــة 

ــكــبــرى بــمــصــر لــصــاحــبــهــا مــصــطــفــى مــحــمــد،  ال

١35٧ هـ - ١٩83 م.

عميم  مــحــمــد  الــفــقــهــيــة،  ــفــات  ــعــري ــت ال  -١٤

حسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية  اإلإ

بــاكــســتــان  فـــي  الــقــديــمــة  )اإعــــــادة صـــف للطبعة 

١٤٠٧هـــ - ١٩86م( الطبعة: اإلأولــى، ١٤٢٤هـــ 

- ٢٠٠3م.

١5- التعليقة الكبيرة في مسائل الخالف علي 

الَفرَّاء محمد  يعلى  اأبو  القاضي  اأحمد،  مذهب 

الحنبلي  الــبــغــدادي  بــن  بــن محمد  الحسين  بــن 

من  لجنة مختصة  تحقيق:  )المتوفى: ٤58هـــ( 

المحققين باإشراف نور الدين طالب، دار النوادر، 

الطبعة: اإلأولى، ١٤3١ م - ٢٠١٠ هـ.

ــاوردي الــنــكــت والـــعـــيـــون، ــ ــمـ ــ  ١6-تـــفـــســـيـــر الـ

اأبــــو الــحــســن عــلــي بـــن مــحــمــد بـــن مــحــمــد بن 

بالماوردي  الشهير  البغدادي،  البصري  حبيب 

عبد  ابــن  السيد  المحقق،  ٤5٠هـــ(  )المتوفى: 

المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية - 

بيروت / لبنان.

١٧- تفسير مجاهد، اأبو الحجاج مجاهد بن 

جبر التابعي المكي القرشي المخزومي )المتوفى: 

١٠٤هـــ( المحقق، الدكتور محمد عبد السالم 

مصر  الحديثة،  سالمي  اإلإ الفكر  دار  النيل،  اأبــو 

الطبعة: اإلأولى،١٤١٠ هـ - ١٩8٩ م.

مامية وبين  ١8-جامع الخالف والوفاق بين اإلإ

اأئمة الحجاز والعراق، علي بن محمد بن القمي 

البيرجندي  السبزواري تحقيق، حسين الحسني 

الطبعة: اإلأولى المطبعة، پاسدار اسالم، قم.

١٩- الجامع المسند الصحيح المختصر من 

له ملسو هيلع هللا ىلص وسننه واأيامه صحيح البخاري،  اأمور رسول ال�

له البخاري الجعفي،  محمد بن اإسماعيل اأبو عبدال�

دار  الــنــاصــر،  نــاصــر  بــن  زهــيــر  المحقق، محمد 

بــاإضــافــة  السلطانية  )مــصــورة عــن  الــنــجــاة  طـــوق 

الطبعة:   - الباقي(  عبد  فــؤاد  محمد  ترقيم   ترقيم 

اإلأولى، ١٤٢٢هـ.
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٢٠- الجامع المسند الصحيح المختصر من 

له ملسو هيلع هللا ىلص وسننه واأيامه صحيح البخاري،  اأمور رسول ال�

له البخاري الجعفي،  محمد بن اإسماعيل اأبو عبدال�

دار  الــنــاصــر،  نــاصــر  بــن  زهــيــر  المحقق، محمد 

بــاإضــافــة  السلطانية  )مــصــورة عــن  الــنــجــاة  طـــوق 

الطبعة:  الــبــاقــي(  عبد  فـــؤاد  محمد  ترقيم   ترقيم 

اإلأولى، ١٤٢٢هـ.

اأبو  مـــام،  اإلإ اأحمد  مــام  اإلإ لعلوم  الجامع   -٢١

له اأحمد بن  له اأحمد بن حنبل: اأبو عبد ال� عبد ال�

الشيباني  اأســـد  بــن  هــالل  بــن  بــن حنبل  محمد 

)المتوفى: ٢٤١ هـ( دار الفالح للبحث العلمي 

وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية، 

الطبعة: اإلأولى، ١٤3٠ هـ - ٢٠٠٩ م.

اأبــــو بكر  الـــمـــدونـــة،  لــمــســائــل  ــجــامــع  ال  -٢٢

الصقلي  التميمي  يونس  بن  له  ال� عبد  بن  محمد 

باحثين  مجموعة  المحقق،  هـ(  )المتوفى:٤5١ 

فــي رســائــل دكـــتـــوراه، مــعــهــد الــبــحــوث العلمية 

ســـالمـــي - جــامــعــة اأم الــقــرى  اإحـــيـــاء الــتــراث اإلإ و

)سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها، دار 

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: اإلأولى، 

١٤3٤ هـ - ٢٠١3 م.

٢3- الجزء المتمم لطبقات ابن سعد ]الطبقة 

له ملسو هيلع هللا ىلص وهم اأحداث  الخامسة في من قبض رسول ال�

له محمد بن سعد بن منيع  اإلأسنان[، اأبو عبد ال�

الهاشمي بالوإلء، البصري، البغدادي المعروف 

محمد  تحقيق،  ٢3٠هـــ(  )المتوفى:  سعد  بابن 

بن صامل السلمي، مكتبة الصديق - الطائف، 

الطبعة: اإلأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩3 م.

مــام  اإلإ مذهب  فقه  فــي  الكبير  الــحــاوي   -٢٤

الشافعي وهو شرح مختصر المزني، اأبو الحسن 

البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي 

ــمــتــوفــى:  الـــبـــغـــدادي، الــشــهــيــر بـــالـــمـــاوردي )ال

معوض  محمد  علي  الشيخ  المحقق،  ٤5٠هــــ( 

 - الــشــيــخ عـــــادل اأحـــمـــد عــبــد الـــمـــوجـــود، دار 

الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: اإلأولى، 

١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م.

٢5- الذخيرة، اأبو العباس شهاب الدين اأحمد 

الشهير  المالكي  الــرحــمــن  عبد  بــن  ــــس  اإدري بــن 

 ،١ جــزء  المحقق  68٤هـــ(  )المتوفى:  بالقرافي 

سعيد   ،6  ،٢ جـــزء  حــجــي،  مــحــمــد   ،١3  ،8

١٢، محمد بو   -  ٧، ٩ ،5  - ــراب، جــزء 3  اأعــ

الطبعة:  بــيــروت،  ســالمــي-  اإلإ الغرب  دار  خبزة، 

اإلأولى،١٩٩٤.

٢6- رد الــمــحــتــار عــلــى الـــدر الــمــخــتــار، ابــن 

العزيز  بــن عبد  بــن عمر  اأمــيــن  عــابــديــن، محمد 

عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: ١٢5٢هـ( 

 - ١٤١٢هـــ  الثانية،  الطبعة:   - الفكر-بيروت  دار 

١٩٩٢م.

٢٧- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، 

زين الدين بن علي العاملي الجبعي - اإمامية، دار 

سالمي -بيروت. العالم اإلإ

الشرع  اأحكام  بيان  في  المسائل  ريــاض   -٢8

بالدإلئل: الفقيه المدقق السيد علي الطباطبائي 

النشر  مــوســســة  ونــشــر،  فــقــه تحقيق  الــمــوضــوع، 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له  قتيبة عبد السالم محمد عبد ال�

ــعــة لــجــمــاعــة الــمــدرســيــن بقم  ــاب ــت اإلســــالمــــي ال

موسسة  ه    ١٤١٢ اإلولـــى،  الطبعة:  المقدسة، 

النشر اإلسالمي.

بن  اإسماعيل  بــن  الــســالم، محمد  ٢٩-ســبــل 

صـــالح بـــن مــحــمــد الــحــســنــي، الــكــحــالنــي ثم 

المعروف  الــديــن،  عــز  اإبــراهــيــم،  اأبــو  الصنعاني، 

هــــ(   ١١8٢ )الـــمـــتـــوفـــى:  ــر  ــ ــي ــاإلأمــ ــ ب ــه  ــ ــاأســــالف  كــ

الرابعة  الطبعة:  الحلبي،  البابي  مكتبة مصطفى 

١3٧٩ هـ/ ١٩6٠ م.

بن  سليمان  داود  اأبـــو  داود،  اأبـــي  سنن   -3٠

اإلأشـــعـــث بــن اإســـحـــاق بــن بــشــيــر بــن شــــداد بن 

٢٧5هـــ(  )المتوفى:  ِجْستاني  السِّ اإلأزدي  عمرو 

الحميد،  عبد  الــديــن  محيي  محمد  المحقق، 

المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.

بن  الحسين  بن  اأحمد  الكبرى،  3١-السنن 

ــَرْوِجـــردي الــخــراســانــي،  ــْسـ ــُخـ  عــلــي بــن مــوســى الـ

المحقق،  )المتوفى: ٤58هـــ(  البيهقي  بكر  اأبــو 

الـــكـــتـــب  دار  ــا،  ــ ــطـ ــ عـ الــــــقــــــادر  ــد  ــ ــب عــ  مـــحـــمـــد 

 الــعــلــمــيــة، بـــيـــروت - لــبــنــات، الــطــبــعــة: الــثــالــثــة،

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠3 م.

3٢- سير اأعالم النبالء، شمس الدين اأبو عبد 

له محمد بن اأحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي  ال�

الــمــحــقــق، مجموعة من  )الــمــتــوفــى : ٧٤8هـــــ( 

اإلأرنـــاؤوط،  شعيب  الشيخ  بــاإشــراف  المحققين 

 / هـ   ١٤٠5  ، الثالثة  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة 

١٩85 م.

بن  بهرام  مالك،  مــام  اإلإ فقه  في  33-الشامل 

اأبو  بن عــوض،  بن عمر  العزيز  بن عبد  له  ال� عبد 

ْمَياِطّي  الدِّ ِميرِّي  الدَّ السلمي  الدين  تاج  البقاء، 

)المتوفى: 8٠5هـــ( ضبطه وصححه،  المالكي 

نجيبويه  مــركــز  نجيب،  الــكــريــم  عبد  بــن  اأحــمــد 

اإلأولــى،  الطبعة:  التراث،  وخدمة  للمخطوطات 

١٤٢٩هـ - ٢٠٠8م.

3٤- شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام  

المعلق،  اســم  الحلي   المحقق  المؤلف،  اســم 

انــتــشــارات استقالل،  الــشــيــرازي،  السيد صــادق 

تهران - ناصر خسرو، حاج نايب، مركز التوزيع، 

قم - گذرخان، دار اإليمان، المطبعة: اأمير - قم، 

الطبعة: الثانية - ١٤٠٩.

ــرائـــع اإلســـــالم فـــي مــســائــل الــحــالل  35- شـ

السيد  المعلق:  اسم  الحلي   المحقق  والحرام، 

صــادق الــشــيــرازي، انــتــشــارات اســتــقــالل، تهران 

قم  التوزيع،  مركز  نايب،  حــاج  ناصر خسرو،   -

قم،   - اأمير  المطبعة،  اإليمان،  دار  - گذرخان، 

الطبعة: الثانية - ١٤٠٩.

36- شرح الرسالة، اأبو محمد عبد الوهاب بن 

علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )المتوفى: 

٤٢٢ هـ(اعتنى به، اأبو الفضل الدمياطي اأحمد بن 

علي، دار ابن حزم، الطبعة: اإلأولى، ١٤٢8 هـ - 

٢٠٠٧ م.

ِعَياض  لِلَقاِضى  ُمــْســِلــِم  َصِحيح  ــرُْح  َشـ  -3٧

ى اإِكَماُل الُمْعِلِم بَفَوائِِد ُمْسِلم، عياض بن  الُمَسمَّ

موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، 

اأبو الفضل )المتوفى: 5٤٤هـ( المحقق، الدكتور 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالمي )باب العبادات(  حتطاب في الفقه اإلإ اأحكام اإلإ

والنشر  للطباعة  ــاء  ــوف ال دار  ــيــل،  ــاِع ــَم اإِْس يــْحــَيــى 

 - هـــ   ١٤١٩ ــى،  ــ اإلأول مصر،الطبعة:  والــتــوزيــع، 

١٩٩8م.

الــنــيــل وشـــفـــاء الــعــلــيــل،  ــتـــاب  38- شــــرح كـ

له،  ال� رحمه  اطفيش  يوسف  بــن  محمد  العالمة 

ليبيا،  العربي،  التراث  ودار  بيروت،  الفتح،   دار 

 / ـــ  الــثــانــيــة، ١3٩٢هــ الطبعة:  ــاد،  ــ رشـ اإلإ ومكتبة 

١٩٧٢، جدة.

3٩-شرح مختصر الطحاوي: اأحمد بن علي 

)المتوفى:  الحنفي  الجصاص  الـــرازي  بكر  اأبـــو 

له  ال� له عنايت  ال� 3٧٠ هـ( المحقق، د. عصمت 

له  محمد - اأ. د. سائد بكداش - د محمد عبيد ال�

خان - د زينب محمد حسن فالتة، اأعد الكتاب 

للطباعة وراجعه وصححه، اأ. د. سائد بكداش، 

الطبعة:  الــســراج،  ودار   - سالمية  اإلإ البشائر  دار 

اإلأولى١٤3١ هـ - ٢٠١٠ م.

 ٤٠- فــتــح الـــوهـــاب بـــشـــرح مــنــهــج الــطــالب 

)هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطالب 

الــمــؤلــف مــن مــنــهــاج الطالبين  ــــذي اخــتــصــره  ال

لــلــنــووي( زكــريــا بــن محمد بــن اأحــمــد بــن زكريا 

ــو يــحــيــى السنيكي  ــ اأب الـــديـــن  ــن  ــاري، زيـ ــصــ ــ اإلأن

والنشر،  للطباعة  الفكر  دار  ٩٢6هـــ(  )المتوفى: 

١٤١٤هـ/١٩٩٤.

مام اأحمد، اأبو محمد  ٤١- الكافي في فقه اإلإ

له بن اأحمد بن محمد بن قدامة  موفق الدين عبد ال�

الحنبلي،  الدمشقي  ثم  المقدسي  الجماعيلي 

الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 6٢٠هـ( 

دار الكتب العلمية، الطبعة: اإلأولــى، ١٤١٤ هـ 

- ١٩٩٤ م.

٤٢- كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء 

الــمــرداوي، محمد بن  بــن سليمان  الــديــن علي 

له، شمس  مفلح بن محمد بن مفرج، اأبو عبد ال�

الحنبلي  الصالحي  ثم  الرامينى  المقدسي  الدين 

عبد  بن  له  ال� عبد  المحقق،  )المتوفى: ٧63هـــ( 

الطبعة:  الــرســالــة،  مــؤســســة  الــتــركــي،  المحسن 

اإلأولى ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠3 مـ

٤3- كشاف القناع عن متن اإلقناع: منصور 

بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن اإدريس 

البهوتى الحنبلى )المتوفى: ١٠5١ هـ( المحقق، 

لجنة متخصصة في وزارة العدل، وزارة العدل، 

ــــى،  اإلول الــطــبــعــة:  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 

١٤٢١ هـ، ٢٠٠٠ م.

بن  اأحمد  التنبيه،  شرح  في  النبيه  ٤٤-كفاية 

نجم  العباس،  اأبــو  اإلأنــصــاري،  بن علي  محمد 

الدين، المعروف بابن الرفعة )المتوفى: ٧١٠هـ( 

ــرور بــاســلــوم، دار  الــمــحــقــق، مــجــدي محمد سـ

الكتب العلمية، الطبعة، اإلأولى، ٢٠٠٩م. 

٤5- لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، 

ابن منظور اإلأنصاري  الدين  اأبو الفضل، جمال 

فريقى )المتوفى: ٧١١هـ( دار صادر  الرويفعى اإلإ

- بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ.

٤6- المبسوط، محمد بن اأحمد بن اأبي سهل 

شمس اإلأئمة السرخسي )المتوفى: ٤83هـ( دار 

المعرفة - بيروت، ١٤١٤هـ - ١٩٩3م.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له  قتيبة عبد السالم محمد عبد ال�

له  ال� ابــي عبد  الخرقى على مذهب  متن   -٤٧

بن  القاسم عمر  اأبــو  الشيباني،  بن حنبل  اأحمد 

له الخرقي )المتوفى: 33٤هـ(  الحسين بن عبد ال�

دار الصحابة للتراث، ١٤١3هـ-١٩٩3م.

٤8-الــمــجــمــوع شـــرح الــمــهــذب )مـــع تكملة 

الدين  محيي  زكــريــا  اأبـــو  والــمــطــيــعــي(،  السبكي 

ـــ(،   يحيى بــن شــرف الــنــووي )الــمــتــوفــى: 6٧6هـ

دار الفكر.

اأحمد  بن  اأبــو محمد علي  بــاإلآثــار،  المحلى 

الظاهري  القرطبي  اإلأندلسي  حزم  بن  سعيد  بن 

)المتوفى: ٤56هـ( دار الفكر - بيروت.

النعماني  الفقه  فــي  البرهاني  المحيط    -٤٤

له عنه، اأبو المعالي  مام اأبي حنيفة رضي ال� فقه اإلإ

بــرهــان الــديــن محمود بــن اأحــمــد بــن عبد العزيز 

)المتوفى:  الحنفي  البخاري  َمـــاَزَة  بــن  عمر  بــن 

الجندي  الكريم سامي  المحقق، عبد  6١6هـــ( 

الطبعة:  لبنان،   - بــيــروت  العلمية،  الكتب  دار 

اإلأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م.

عباد  بن  اإسماعيل  اللغة،  في  المحيط   -٤٩

المشهور  الطالقاني،  القاسم  اأبـــو  الــعــبــاس،  بــن 

بالصاحب بن عباد )المتوفى: 385 هـ( تحقيق: 

الكتب  عالم  ياسين،  اآل  حسن  محمد  الشيخ 

هـ  اإلأولــــى، ١٤١٤  الطبعة:  لــبــنــان،   / بــيــروت   -

-١٩٩٤ م.

ــع  ــرائـ فــــي شــــــرح شـ ــام  ــــحــــكــ ال مــــــــدارك   -5٠

سالم، الفقيه المحقق السيد محمد بن علي  اإلإ

مؤسسة  تحقيق،  ١٠٠٩هـــ(  العاملي،)المتوفي: 

اآل البيت عليهم السالم إلأحياء التراث، الطبعة: 

اإلأولى ١٩٩٠.  

اأنــس بــن مالك بن  5١- الــمــدونــة، مالك بــن 

ـــ(   عــامــر اإلأصــبــحــي الــمــدنــي )الــمــتــوفــى: ١٧٩هـ

دار الكتب العلمية، الطبعة: اإلأولى، ١٤١5هـ - 

.١٩٩٤

لــه  ــو عــبــد الــ� 5٢- مسند اأحــمــد بــن حــنــبــل، اأبـ

اأحــمــد بــن محمد بــن حنبل بــن هــالل بــن اأســد 

السيد  المحقق،  ٢٤١هـــ(  )المتوفى:   الشيباني 

بــيــروت،   - الكتب  عــالــم  الــنــوري،  المعاطي  اأبـــو 

الطبعة: اإلأولى،١٤١٩ هـ ـ ١٩٩8 م.

العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  53-المسند 

له ملسو هيلع هللا ىلص، مسلم بن الحجاج  عن العدل اإلى رسول ال�

ــو الــحــســن الــقــشــيــري الــنــيــســابــوري )الــمــتــوفــى:  اأبـ

 ٢6١هـــــ( الــمــحــقــق، محمد فـــؤاد عــبــد الــبــاقــي، 

دار اإحياء التراث العربي - بيروت.

5٤- معارج اإلآمال على مدارج الكمال بنظم 

له  مختصر الخصال: نور الدين اأبو محمد عبد ال�

بن حميد السالمي )المتوفى: ١33٢هـ/١٩١٤م( 

المحقق: محمد محمود اإسماعيل، وزارة التراث 

القومي والثقافي، سلطنة عمان، الطبعة: اإلأولى، 

١٤٠3 - ١٤٠٤هـ/١٩83 - ١٩8٤م.

55-معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي 

- حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر 

والتوزيع، الطبعة: الثانية، ١٤٠8 هـ - ١٩88 م.

مام  56- المعونة على مذهب عالم المدينة »اإلإ

مالك بن اأنس«، اأبو محمد عبد الوهاب بن علي 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالمي )باب العبادات(  حتطاب في الفقه اإلإ اأحكام اإلإ

)المتوفى:  المالكي  البغدادي  الثعلبي  نصر  بن 

٤٢٢هـ( المحقق، حميش عبد الحق، المكتبة 

التجارية، مصطفى اأحمد الباز - مكة المكرمة، 

القرى  اأم  الكتاب، رسالة دكتوراة بجامعة  اأصل 

بمكة المكرمة.

اأحمد بن حنبل  مــام  اإلإ فقه  المغني في   -5٧

لــه  ــو مــحــمــد مــوفــق الـــديـــن عــبــد الــ� ــ الــشــيــبــانــي، اأب

قـــدامـــة الجماعيلي  بـــن  بـــن مــحــمــد  اأحـــمـــد  بـــن 

بابن  الشهير  الحنبلي،  الدمشقي  ثم  المقدسي 

قدامة المقدسي )المتوفى: 6٢٠ هـ( دار الفكر - 

بيروت، الطبعة: اإلأولى، ١٤٠5.

مــــــام الــشــافــعــي،  ــمــهــذب فـــي فــقــة اإلإ  58- ال

اأبو اسحاق اإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 

)المتوفى: ٤٧6هـ( دار الكتب العلمية.

الخليل،  مختصر  لشرح  الجليل  مواهب   -5٩

له محمد بن محمد بن عبد  شمس الدين اأبو عبد ال�

الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب 

المحقق،  ـــ(  ٩5٤هـ )المتوفى:  المالكي  الرُّعيني 

الطبعة: طبعة  الكتب،  عالم  دار  زكريا عميرات، 

خاصة ١٤٢3 هـ - ٢٠٠3 م.

6٠-نخب اإلأفكار في تنقيح مباني اإلأخبار في 

شرح معاني اإلآثار، اأبو محمد محمود بن اأحمد 

بن موسى بن اأحمد بن حسين الغيتابى الحنفى 

العينى )المتوفى: 855هـ( المحقق،  بدر الدين 

اأبو تميم ياسر بن اإبراهيم وزارة اإلأوقاف والشؤون 

 - اإلأولــى، ١٤٢٩ هـ  الطبعة:  سالمية - قطر،  اإلإ

٢٠٠8 م.

نة من  يادات على َما في المَدوَّ 6١- النَّوادر والزِّ

له بن )اأبي  غيرها من اإلأُمهاِت، اأبو محمد عبد ال�

زيد( عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي 

)المتوفى: 386هـ(تحقيق، جـ ١، ٢: الدكتور/ 

الدكتور/   ،٤  ،3 جـ  الحلو  محمد  الفتّاح  عبد 

د حجي، جـ 5، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١3،  محمَّ

ــتـــاذ/ محمد عــبــد الــعــزيــز الـــدبـــاغ، جـــ 6،  اإلأسـ

لــه الــمــرابــط الــتــرغــي، اإلأســتــاذ/  الــدكــتــور/ عبد الــ�

الـــدبـــاغ، جـــ 8، اإلأســتــاذ/  الــعــزيــز  محمد عــبــد 

محمد اإلأمين بوخبزة، جـ ١٢، الدكتور/ اأحمد 

الدباغ،  العزيز  اإلأستاذ/ محمد عبد  الخطابي، 

د  محمَّ الــدكــتــور/  )الـــفـــهـــارس(:   ١5  ،١٤ جـــ 

سالمي، بيروت، الطبعة،  حجي، دار الغرب اإلإ

اإلأولى، ١٩٩٩ م.

عبد  الــديــن  ضياء  العليل:  وشــفــاء  النيل   -6٢

العزيز بن الحاج اإبراهيم الثميني )المتوفى: سنة 

١٢٢3هـ/١8٠8م(، تصحيح وتعليق: بكلي عبد 

التاريخ، من  الثانية،  الطبعة:  الرحمن بن عمر، 

 / اإلـــى سنة ١38٩هــــ  / ١٩6٧م  هـــ  سنة ١38٧ 

الفكر  لدار  العربية  المطبعة  المطبعة:  ١٩6٩م، 

سالمي البلد، الجزائر. اإلإ

له  مام اأبي عبد ال� 63- الهداية على مذهب اإلإ

محفوظ  الشيباني،  حنبل  بن  محمد  بن  اأحمد 

بن اأحمد بن الحسن، اأبو الخطاب الكلوذاني، 

ياسين  مــاهــر   - هميم  اللطيف  عــبــد  الــمــحــقــق، 

الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة: 

اإلأولى،١٤٢5 هـ / ٢٠٠٤ م.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له  قتيبة عبد السالم محمد عبد ال�

له  مــام اأبي عبد ال� 6٤- الهداية على مذهب اإلإ

محفوظ  الشيباني،  حنبل  بن  محمد  بن  اأحمد 

بن اأحمد بن الحسن، اأبو الخطاب الكلوذاني، 

مــاهــر ياسين   - الــلــطــيــف هميم  الــمــحــقــق: عــبــد 

الطبعة،  والتوزيع،  للنشر  الفحل، مؤسسة غراس 

اإلأولى،١٤٢5 هـ / ٢٠٠٤ م.

ــاء الـــزمـــان،  ــنـ 65- وفـــيـــات اإلأعـــيـــان واأنـــبـــاء اأبـ

بن  محمد  بن  اأحمد  الدين  العباس شمس  اأبــو 

ربلي  اإبراهيم بن اأبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلإ

)المتوفى: 68١هـ( المحقق: اإحسان عباس، دار 

صادر - بيروت، الطبعة: الجزء: ١ - الطبعة: ٠، 

١٩٠٠الجزء: ٢ - الطبعة: ٠، ١٩٠٠، الجزء: 

3 - الطبعة: ٠، ١٩٠٠ الجزء: ٤ - الطبعة: ١، 

١٩٧١، الجزء: 5 - الطبعة: ١، ١٩٩٤ الجزء: 

الطبعة:  -  ٧ الــجــزء:  الطبعة: ٠، ١٩٠٠،   -  6 

.١، ١٩٩٤

* * *




