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الملخص

فقه الصحابي كعب بن مالك ملسو هيلع هللا ىلص 

فجاء البحث في مطلبين على الوجه األآتي:

المطلب األأول : الصحابي كعب بن مالك 

له عنه. وقد اإشتمل على حياة الصحابي،  رضي ال�

وفضائله  واســالمــه  واأســرتــه  بكعب  التعريف  وهــو 

ومكانته العلمية ووفاته.

فقه  عــلــى  فيشتمل  الــثــانــي:  المطلب  ــا  واأمـ

فقهية،  مسائل  سبع  في  اأقواله  وهي  الصحابي، 

الصحابي  ورواه  سمعه  مما  استخالصها  اأمكن 

كعب بن مالك من اإلأحاديث الشريفة المتناثرة 

في بطون كتب الحديث والفقه؛ فاآثرت جمعها 

اإستخالصها على الوجه اإلآتي: و

ــى: الــمــســافــة الــتــي تــجــب بها  ــ الــمــســاألــة اإلأولـ

صالة الجمعة.

المساألة الثانية : العدد الذي تنعقد به صالة 

الجمعة. 

المساألة الثالثة :المراأة تتصدق بحليها. 

المساألة الرابعة : حكم ذبح الشاة بمروة. 

المساألة الخامسة : الخدعة فب الحرب. 

المساألة السادسة: الكنايات في الطالق.

المساألة السابعة: صوم اأيام التشريق.

المساألة  في  الصحابي  قول  بصياغة  اأبــداأ  اأن 

ــــك بــذكــر  صــيــاغــة فــقــهــيــة مــبــســطــة واأعـــقـــب ذل

ــالـــك رضـــي  ــــن مـ ــذهـــب الـــصـــحـــابـــي كـــعـــب ب  مـ

مذهبه  وثقت  التي  المصادر  اذكــر  ثــم  عنه  لــه  الــ�

اأذكــر ما استدل به مما رواه  وقوله ان وجــد، ثم 

هــو نفسه مــن الــحــديــث الــنــبــوي الــشــريــف، ثم 

اإن وجد  اأكثر،  اأو  دليل  العلماء مع  اأقــوال  اذكــر 

ابين درجة الحديث  اأكثر، ثم  اأو  مع ذكر دليل 

ثم  اأو ضعف،  قوة  من  السند  من حيث صحة 

بعد ذلك اأجتهد في ترجيح اأحد الراأيين حسب 

قوة الدليل اأو ثبوت صحته على غيره من اإلأدلة 

توصلت  البحث  نهاية  وفي  وجد  اإن  التعليل  اأو 

الى نتائج اأهمها :

ــــث الـــتـــي رواهــــــا الــصــحــابــي كعب  ــاديـ ــ اإلأحـ

تــشــتــمــل عــلــى روايـــــــات مــنــهــا صــحــيــحــة متفق 

عليها، واسنادها صحيح حسن، ولم ترد روايات 

ضعيفة. كانت اأكثر اأقواله هي الراجحة، ووافقه 

الفاظ  مساألة  في  انفرد  قد  العلماء.  اأكثر  عليها 

اأم إليقع،  كنايات الطالق هل يقع الطالق بها 

نــزول توبته، عندما تخلف عن غــزوة تبوك،  قبل 

حيث اأمره النبي ملسو هيلع هللا ىلص بان يعتزل زوجته وإل يقربها 

له في اأمره. كان الصحابي شاعر   الى اأن يقضي ال�

الــرســول ملسو هيلع هللا ىلص بعد حــســان بــن ثــابــت مــدافــعــاً عن 

اإلســـالم إلعــالء رايــتــه. جــاءت اأقـــوال الصحابي 

لــه عــنــه منسجمة مع  ــ� كــعــب بــن مــالــك رضـــي ال

في  روايــتــان  للصحابي  تــرد  لم  الفقهية.  القواعد 

يــدي من  بين  فيما  يثبت  لــم  الــواحــدة.  المساألة 

المصادر وإلدة الصحابي، ولكن المصادر ذكرت 

انه عاش سبع وسبعين سنة، وتوفي في سنة 5٠ه؛ 

باإثنتين وعشرين سنة،  فتبين انه ولد قبل الهجرة 
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وقيل ولد قبل الهجرة بست وعشرين سنة.

ــه مما  ــوالـ ــان الــصــحــابــي يــعــتــمــد مـــصـــادر اأقـ كـ

وقد   ، الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  مع  رواه هو وسمعه وشاهده 

الــصــالة  ــادات  ــعــب ال عــلــى  الفقهية  اآراؤه  تــنــوعــت 

التذكية  واآلــة  الصدقات  والمعامالت   والصيام، 

واألفاظ الطالق. 

مفاتيح البحث: 

)حاضنة . صحابية . فقيهة(.

* * *

﷽

المقدمة

الــحــمــد لــلــه الــقــديــم فــال اأول لــوجــوده الــدائــم 

الملك  لجوده  نهاية  وإل  لبقائه  اآخــر  فال  الكريم 

القادر فكل  العقول حقيقة كنهه  حقا فال تدرك 

ما في العالم من اأثر قدرته المقدس يؤتي الملك 

من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل 

الخير وهو على كل شيء قدير،  بيده  من يشاء 

له رب العالمين اأحمده على ما اأولى من  تبارك ال�

عــلــى رســولــه محمد سيد  واأصــلــي واســلــم  نعمه 

اإلى جميع اإلأمم وعلى  العرب والعجم المبعوث 

اآله اإلأبرار واأصحابه اإلخيار، ومن دعا بدعوته.

اأما بعد؛ فاإنه إل علم بعد العلم بالله، وصفاته 

اأشرف من علم الفقه، وهو المسمى بعلم الحالل، 

له  والــحــرام، وعلم الــشــرائــع، واإلأحــكــام، وقــال ال�

تعالى: چ ې ې ې ېى ى ائ ائ 

ۈئ ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ   ەئ 

ېئ چ(١( وفي بعض وجوه التاأويل هو علم الفقه، 

واإلأخبار واإلآثار في الحض على تعلم اأحكام الفقه 

اأكثر من اأن تحصى، لذا اخترت اإلحكام الواردة 

له عنه دراسة  في روايات الصحابي كعب رضي ال�

مقارنة، وإلسيما ان الصحابي اأحد الثالثة الذين 

ية / ٢6٩. (١( سورة البقرة: اإلآ
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البحث،  موضوع  مالك  بن  كعب  وهــم  خلفوا، 

له عنهم؛  وهالل بن امية ومرارة بن الربيع رضي ال�

لتخلفهم عن غزوة تبوك وقد نزلت اإلآية في قبول 

له ملسو هيلع هللا ىلص  توبتهم في سورة التوبة بعدما اأرجاأ رسول ال�

له تعالى:  له تعالى، الى اأن نزل قول ال� اأمرهم الى ال�

پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ 

الفقهاء  تكلم  وقد  عليهم،  له  ال� فتاب  چ(١(؛  ڦ 

في اإلحكام الفقهية التي استنبطها الفقهاء من 

له عنه،  روايات الصحابي كعب بن مالك رضي ال�

وقد انفرد الصحابي في اعتزال زوجته، قبل نزول 

اإلآية الكريمة، والحكم فيها هل يقع الطالق اأم 

إليقع ؛ لذا قمت بدراسة )فقه الصحابي كعب 

بن مالك دراسة مقارنة(، ثم اأذكر من وافقه ومن 

اذكر  ثم  عنهم،  له  ال� رضــي  الصحابة  من  خالفه 

اأقوال الفقهاء من وافقه ومن خالفه مع ذكر دليل 

اأو اأكــثــر اإن وجـــد، ثــم اأذكـــر وجــه الــدإللــة لكل 

دليل، وتاألف البحث من دراسة حياة الصحابي 

بصورة موجزة، واإلأحكام الفقهية، فجاء البحث 

على الوجه اإلآتي من مقدمة، وحياة الصحابي، 

والمسائل الفقهية في ما رواه عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في 

بها  تجب  التي  المسافة  اإلولــى:  مسائل:  سبع 

الجمعة. الثانية: العدد الذي تنعقد به الجمعة. 

الثالثة: المراأة تتصدق بحليها. الرابعة: حكم ذبح 

ية/ ١١8. (١( سورة التوبة: اإلآ

الحرب.  فــي  الخدعة  الخامسة:  بــمــروة.  الــشــاة 

السادسة: الكنايات في الطالق. السابعة: صوم 

اأيام التشريق. ثم الخاتمة في اأهم نتائج البحث، 

والمصادر والمراجع، وخطة البحث.

المطلب األأول : حياته

نشاأته:

1. وألدته : لم تذكر المصادر التي بين ايدينا 

له  ال� سنة وإلدة الصحابي كعب بن مالك رضي 

انــه عــاش سبع وسبعين سنة  عــنــه، لكن ذكـــرت 

وتوفي في سنة خمسين من الهجرة ؛ فيتبين انه 

ولد  وقيل  باإثنتين وعشرين سنة،  الهجرة  قبل  ولد 

سنة ٢6 قبل الهجرة، عن طريق اإنقاص سنة وفاته 

من عمره الذي عاشه(٢(.

2. نسبــه : الصحابي كعب بن مالك رضي 

له عنه من بني سلمة السلمي اإلأنصاري المدني  ال�

صحابي مشهور(3(.

3. اسمــه : كعب بن مالك بن اأبي كعب بن 

القين بن كعب بن ســواد بن غنم بن كعب بن 

مم : ٢3٧/5، جمال  (٢( انظر: المنتظم في تاريخ الملوك واإلأ

الدين اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي 

عــطــا، مصطفى  الـــقـــادر  عــبــد  محمد   )ت: 5٩٧هــــــ(، ت: 

 / ـــ  بــيــروت، ١٤١٢هـ العلمية/  الكتب  دار  عطا،  الــقــادر  عبد 

١٩٩٢م، ط١.

ــن مـــالـــك :  ــر: مــعــجــم الــصــحــابــة: بــــاب كــعــب بـ ــظـ (3( انـ

بن  مـــرزوق  بــن  قانع  بــن  الباقي  عبد  الحسين،  ــو  اأب  ،3٧٤/٢

ـــ(، ت:صــالح  واثــق اإلأمـــوي بــالــوإلء البغدادي )ت: 35١هـ

االمنورة،  المدينة  اإلأثرية/  الغرباء  المصراتي، مكتبة  بن سالم 

١٤١8ھ/١٩٩8م، ط١.  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقه الصحابي الجليل كعب بن مالك � )دراسة مقارنة( 

سلمة من الخزرج (١(.

له، كني بالجاهلية باأبي  ٤. كنيتــــه : اأبا عبد ال�

ســـالم  فــي اإلإ الــرســول ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه  بشير، وكــنــاه 

له وكان من اأهل الُصفة، ولقب بشاعر  ال� اأبا عبد 

سالم والشاعر المدني(٢(. اإلإ

اسرتـــــــه:

بني  ثعلبة من  بن  زيــد  بنت  ليلى   : اأمــــه   .١

سلمة(3(.

٢. زوجاتــــه : له ثالث زوجات خيرة ، وصفية 

من اأهل اليمن، وعميرة بنت جبير بن صخر بن 

اأمية بن خنساء بن عبيد من بني سلمة؛ وبايعت 

له ملسو هيلع هللا ىلص وصلت معه القبلتين وروت عنه.  ال� رسول 

وله زوجة رابعة اأم ولد (٤(.

له محمد بن  (١( انظر: الطبقات الكبرى: ٢٠8/5، اأبو عبد ال�

سعد بن منيع الهاشمي بالوإلء، البصري البغدادي المعروف 

بابن سعد، )ت: ٢3٠هـ(، ت: محمد عبدالقادر عطا، دار 

الكتب العلمية/بيروت ١٤١٠هـ/١٩٩٠م، ط١.

(٢( انظر: تاريخ الطبري: 6٧3/١١، محمد بن جرير بن يزيد 

بن كثير بن غالب اإلآملي، اأبو جعفر الطبري،)ت: 3١٠هـ( 

غير محقق، دار التراث/ بيروت، ١38٧هـ/١٩66م، ط٢.

بــن عــســاكــر:١٧8/5٠، علي بن  تاريخ دمشق إلإ انظر:   )3)

القاسم ابن عساكر )ت:5٧١هـــ(،  اأبو  له،  ال� الحسن بن هبة 

غير محقق، دار الفكر للطباعة/ دمشق، ١٤١5هـــ/١٩٩5م، 

بدون طبعة.

(٤( انظر: اأسد الغابة في معرفة الصحابة ط الفكر: باب خيرة 

امراأة كعب: ١٠١/6، اأبو الحسن، علي بن اأبي الكرم محمد 

بابن  المعروف  الــواحــد،  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  محمد  بن 

اأحمد  مــعــوض/عــادل  محمد  ت:علي  )ت:63٠ھ(،  اإلأثــيــر 

عبد الموجود، دار الكتب العلمية/ بيروت، ١٤١5هـ/١٩٩٤م، 

ط١. الطبقات الكبرى ابن سعد: ٢٩٩/8. اأم ولد وهي الحر 

للولد.  الحرية  وتنسب  جــبــرا،  عليه  مالكها  وطء  مــن  حملها 

لــه،  الــ� لـــه، وعــبــد  الـــ� ــه عــبــيــد  ل ولـــد  اأوألده:   .3

واأمهم  وسعاد  وخولة  ومعبد،  ووهــب،  وفضالة، 

عميرة بنت جبير. وله بنت اأسمها كبشة، واأمها 

الرحمن وسميكة؛  اليمن، وعبد  اأهل  صفية من 

فاأمهما اأم ولد (5(.

اخــوة، حيث  اأخوانـــه : لم يكن لكعب   .٤

المدني  الشاعر  غير كعب  ولــد  لمالك  يكن  لم 

المشهور(6(.

اسالمه ومواقفه: 

1.اسالمـــه : اإسالمه قديم، وكان من السبعين 

بينه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  اآخــى  العقبة ، وقد  الذين شهدوا 

بينه  الهجرة، وقيل  بعد  له  ال� وبين طلحة بن عبد 

له عنهما (٧(. وبين الزبير بن العوام رضي ال�

)اأو غنيم( بن  بــن غــانــم  اأحــمــد  الــدوانــي: ١3٢/٢،  الــفــواكــه 

المالكي،  ــري  اإلأزهـ النفراوي  الدين  شهاب  مهنا،  بن  سالم 

 ، /١٩٩5م  ١٤١5هــــ  الــفــكــر/الــقــاهــرة،  دار  )ت:١١٢6ھ(، 

بدون طبعة.

(5( انظر: تاريخ اأبي زرعــة:6١8/١، عبد الرحمن بن عمرو 

له بن صفوان النصري المشهور باأبي زرعة الدمشقي  بن عبد ال�

له  له نعمة ال� الملقب بشيخ الشباب )ت:٢8١ھ(، ت: شكر ال�

وطبعة،.  سنة  بــدون  العربية/دمشق،  اللغة  مجمع  القوجاني، 

الطبقات الكبرى إلبن سعد:3٤8/8- ١/٢٩6، 5/٢١١. 

اأحمد بن  صابة في تمييز الصحابة: ٤56/5،  انظر: اإلإ  )6)

علي بن محمد بن اأحمد اأبو الفضل ابن حجر العسقالني، 

الموجود وعلي محمد  )ت:85٢ھ(، ت: عادل احمد عبد 

معوض، دار الكتب العلمية/بيروت ١٤١5ھ/١٩٩5م، ط١.

الـــرجـــال:١٩٤/٢٤،  اأســمــاء  فــي  الكمال  انــظــر: تهذيب   )٧)

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، اأبوالحجاج، جمال الدين 

ابن الزكي اأبي محمد القضاعي الكلبي اْلِمزِّّي )ت:٧٤٢ھ( 

ت: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة/بيروت، ١٤٠٠هـ/ 

١٩8٠م، ط١.
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العقبة  شهد  ممن  كعب  وكــان   : 2.مواقفــه 

ملسو هيلع هللا ىلص  له  ال� رســول  وبايع  جميعاً،  قولهم  في  الثانية 

والمشاهد  الخندق  يوم خيبر وشهد  بها، وجرح 

له ملسو هيلع هللا ىلص ؛ لكنه لم يشهد معركة  كلها مع رسول ال�

بدر، ولم يعاتبه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص (١(. 

وكان قد حضر معركة اأحد وقاتل وثبت فيها، 

اأول  وكـــان   ، فيها سبعة عشر جــرحــاً  وقــد جــرح 

له ملسو هيلع هللا ىلص كعب بن مالك رضي  ال� من عرف رسول 

يا معشر  باأعلى صوتي:  فناديت  قال:  له عنه،  ال�

له حي لم يقتل،  المسلمين اأبشروا! هذا رسول ال�

الذين  الثالثة  اأحــد  وهــو  اأنــصــت(٢(،  اإليه:  فاأشار 

له  ال� تخلفوا عن غــزوة تبوك من غير عــذر، وتــاب 

عليهم، وفيهم نزل قوله تعالى: چ ٱ ٻ ٻ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

من  وكـــان   . چ(3(  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤڤ 

 النقباء والشعراء ممن له شهامة في شبابه وبراعة 

في يفاعته(٤(. 

صاح  الشيطان  اأن  روي  مما   : اأقوالـــــه   .3

قــال كعب بن  قــتــل.  قــد  اإن محمدا  اأحـــد:  يــوم 

(١( انظر: تاريخ الطبري: 36٠/٢. 

(٢( انظر: تاريخ الطبري: 36٠/٢.

ية/١١8. (3( سورة التوبة : اإلآ

ــعـــب بــن  ــاب كـ ــ ــ (٤( انــــظــــر: مــخــتــصــر تــــاريــــخ دمــــشــــق: ب

الفضل،  اأبــو  بــن على،  بــن مكرم  ــالـــك:١٩٠/٢١، محمد  مـ

فريقى )ت:  اإلإ الرويفعى  ابن منظور اإلنصاري  الدين  جمال 

مــراد،  الحميد  ريــاض عبد  النحاس،  روحــيــة  ٧١١هــــ(، ت: 

محمد مطيع، دار الفكر/ دمشق، ١٤٠٢ھ/١٩8٤م، ط١.

اأول من عرف  اأنــا  له عنه: فكنت  ال�  مالك رضــي 

فناديت  المغفر  تحت  عينيه  عــرفــت  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

اأن  اإلــي  له! فاأشار  ال� بصوتي اإلأعــلــى: هــذا رســول 

له(5(.  اسكت فاأنزل ال�

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  تعالى:چ  ــه  ــولـ قـ

ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ 
ک ک  ڑڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ 

 ک ک چ(6(. 
وقال كعب بن مالك في معركة بدر: )7( 

ــان بــــدرا فــلــم نجد ــا اأبــــا ســفــي وعـــدنـ

ــا ــيـ لـــمـــوعـــده صـــدقـــا ومـــــا كـــــان وافـ

ــا ــن ــت ــي ــق ــل ــا ف ــ ــن ــ ــت ــ ــي ــ ــو واف ــ ــ ــم ل ــ ــسـ ــ ــاأقـ ــ فـ

رجــعــت ذمــيــمــا وافــتــقــدت الــمــوالــيــا

٤. روايته للحديث: 

له عنه، روى  الصحابي كعب بن مالك رضي ال�

واحــد،  بحديث  البخاري  انفرد  حديثاً،  ثالثين 

مام مسلم بحديثين، اأخرج له في الصحيحين  واإلإ

وروى  ثالثة(8(.  منها  عليه  المتفق  اأحاديث  ستة 

نافع. وكان  الزهري، وسمع منه علقمة والد  عنه 

(5( انظر: ابن سعد الطبقات الكبرى: باب يوم احد: ٢/35.

ية /١٤٤. (6( سورة اآل عمران : اإلآ

(٧( انظر: مغازي الواقدي: باب غزوة بدر الموعد:38٩/١، 

محمد بن عمر بن واقد السهمي اإلأسلمي بالوإلء المدني ، 

له الواقدي )ت: ٢٠٧هـــ(، ت: مارسدن جونسن،  اأبو عبد ال�

دار اإلأعلمي/ بيروت، ١٤٠٩ھ /١٩8٩م، ط3. 

ــــر: بــاب حــرف الــكــاف المتفق  ث (8( انــظــر: تلقيح فــهــوم اإلأ

عليه/٢8٩/١، عبد الرحمن بن علي بن محمد جمال الدين 

ـــ( بـــدون تحقيق ، دار  ــ اأبـــي الــفــرج ابــن الــجــوزي )ت:5٩٧هـ

اإلأرقم/ بيروت، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م، ط١. 
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ثابت  له ملسو هيلع هللا ىلص حسان بن  ال� اأصحاب رســول  اأشعر 

له بن رواحة، وروى عنه  وكعب بن مالك وعبد ال�

اأمامة  له واأبــو  ال� له بن عباس وجابر بن عبد  ال� عبد 

له وعبد الرحمن  له عنهم ومن اأوإلده عبد ال� رضي ال�

ابن  اأبــو جعفر محمد بن علي وعمر  وروى عنه 

الحكم بن ثوبان وعمر بن كثير بن اأفلح (١(. 

بعدها  ومــا  ــداً  واأُحــ العقبة  شهد  وفاتـــــه:   .5

سوى تبوك، وهو اأحد الثالثة الذين تخلفوا عنها 

واأنــزلــت توبته، وكــان قد ذهــب بصره في خالفة 

له عنه.إلخالف اأنه توفي في سنة  معاوية رضي ال�

في  وسبعين،  سبع  ابــن  وهــو  بالمدينة  خمسين 

له وجهه(٢(.  خالفة علي كرم ال�

بن  كعب  الصحابي  فقه  الثاني:  المطلب 

مالك رضي ال�له عنه

بها  الــتــي تجب  المسافة   : ــــى  اإلأول الــمــســاألــة 

الجمعة

من  على  الــصــالة  وجــوب  على  العلماء  اتفق 

المسافة  النداء؛ لكنهم اختلفوا في تقدير  سمع 

الى ثالثة اأقوال.

لــه عــنــه :  ــ� مــذهــب كعب بــن مــالــك رضـــي ال

تجب الجمعة على من سمع النداء لما روي اأن 

له بن عمر، واأبا هريرة ، اأنهما سمعا رسول   عبد ال�

اأقوام  اأعــواد منبره: )لينتهين  له ملسو هيلع هللا ىلص، يقول على  ال�

(١( انظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق: 5٠/ ١8١. 

تاريخ  في  المنتظم  الدين،  جمال  الجوزي،  ابن  انظر:   )٢)

الملوك واإلمم: 5/٢3٧.

لــه على  الــ� ليختمن  اأو  الــجــمــعــات،  عــن ودعــهــم 

ولــمــاروي  الــغــافــلــيــن(،  مــن  ليكونن  ثــم  قلوبهم، 

ــاء، عـــن عبيد  ــطـ ــن عـ ــن عـــمـــرو بـ ــن مــحــمــد بـ عـ

لــه  ــيــه رضـــي الــ� لــه بــن كــعــب بــن مــالــك، عــن اأب ــ� ال

لــه ملسو هيلع هللا ىلص قــال:  ــول الــ� ــال: رســ ــ ــال: ق ــ  عــنــه يــرفــعــه، ق

ثم  الجمعة،  يوم  النداء  يسمعون  اأقــواٌم  )لينتهين 

له على قلوبهم، وليكونن   إل ياأتونها، اأو ليطبعن ال�

من الغافلين((3(.

واأبــي  ابــن عمر  يــدل حديث  وجــه الدأللة : 

له عنهما، وجوب حضور الجمعة،  هريرة رضي ال�

اأو لم يسمع، وحديث كعب  سواء سمع النداء 

له عنه يدل على الوعيد من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ال� رضي 

له  ال� لمن يسمع نداء يوم الجمعة وإلياأتي فيطبع 

ويكونوا  قلوبهم،  على  يختم  اأي  قلوبهم   على 

من الغافلين.

ثالثة  الــى  ذلــك  حد  في  الفقهاء  واختلف 

اآقوال:

القول األأول : وهو ماذهب اليه كعب رضي 

لــه عنه، اإمــكــان سماع الــنــداء، فمن كــان من  الــ�

موضع الجمعة بحيث يمكنه سماع النداء لزمه، 

الجمعة:  تــرك  فــي  التغليظ  بــاب  بــرقــم:  مسلم  صحيح   )3)

5٩١/٢، رقم865، مسلم بن الحجاج اأبو الحسن القشيري 

النيسابوري )ت: ٢6١هـ(، ت:محمد فؤاد عبد الباقي، دار 

اإحياء التراث العربي /بيروت، بدون تاريخ، بدون طبعة.

بن  اأيــوب  بن  اأحمد  بن  سليمان   ،٩٩/١٩ الكبير:  المعجم 

مطير، اأبو القاسم الطبراني اللخمي الشامي، )ت: 36٠هـ(، 

تيمية/  ابــن  مكتبة  السلفي،  المجيد  عبد  بــن  حــمــدي  ت: 

القاهرة. ١٤١5هـ /١٩٩٤م، ط١.
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اإسحاق(١(،  له و ال� وبه قال اإلمام الشافعي رحمه 

اأما اأهل المصر فال بد لهم من شهودها، سمعوا 

النداء اأو لم يسمعوا؛ وإلأن المصر اأقل من الفرسخ 

له،  في احدى الروايتين عن اإلمام اأحمد رحمه ال�

وفي رواية عن اإلمام اأحمد انه يسمع النداء من 

فرسخ وبهذا قد جمع بين السماع والمسافة(٢(. 

له بن عمرو بن العاص وسعيد بن  وهو قول عبد ال�

المسيب وعمرو بن شعيب. وروي عن اأبي اأمامة 

له(3(. الباهلي رحمهم ال�

 ،٢٢١/١ اأكــثــر:  اأو  مسجدين  فــي  الــصــالة  بــاب  م:  اإلأ  )١)

له محمد بن اإدريس بن العباس بن عثمان  الشافعي اأبو عبد ال�

القرشي  المطلبي  مناف  عبد  بن  المطلب  عبد  بن  بن شافع 

بيروت،  المعرفة/  المكي )ت: ٢٠٤هـــ(، بدون تحقيق، دار 

١٤١٠ھ/١٩٩٠م، بدون طبعة.

(٢( انظر: نهاية المحتاج اإلى شرح المنهاج : 3٠٠/٢، شمس 

الدين  اأحمد بن حمزة شهاب  العباس  اأبي  الدين محمد بن 

بيروت،  الفكر/  دار  بــدون تحقيق،  الرملي )ت: ١٠٠٤هـــ(، 

١٤٠٤هـــــــ/١٩8٤م، ط اأخــيــرة. الــهــدايــة على مــذهــب اإلمــام 

احمد: باب صالة الجمعة: ١٠٩/١، محفوظ بن اأحمد بن 

الحسن، اأبو الخطاب الكلوذاني ، ت: عبد اللطيف هميم/ 

ماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع/الكويت، 

١٤٢5ھ/٢٠٠٤م، ط١. 

مر بالصالة: 38٧/٢، اأبو عمر  (3( انظر: اإلستذكار: باب اإلأ

له بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  يوسف بن عبد ال�

محمد  عــطــا،  محمد  ســالــم  ت:  ٤63هـــــ(،  )ت:  القرطبي 

علي معوض، دار الكتب العلمية/ بيروت،١٤٢١ھ/٢٠٠٠م، 

له بن اأحمد بن محمد بن قدامة،  ط١. المغني: 8/3، عبد ال�

الدمشقي  ثم  المقدسي  الجماعيلي  الدين  موفق  محمد  اأبــو 

ـــ(،  6٢٠هــ )ت:  الــمــقــدســي  قــدامــة  بــابــن  الشهير  الحنبلي، 

الــســيــد محمد  الـــديـــن خـــطـــاب، د.  ت: د.مــحــمــد شــــرف 

القاهرة،  ابراهيم صادق، دار الحديث/  السيد، اإلستاذ سيد 

١٤٢5هـ/٢٠٠٤م، بدون طبعة. 

واستدلوا: 

لــه  ــة الــكــريــمــة وبــحــديــث كــعــب رضـــي الــ� ــاإلآي ب

ٱ ٻ ٹ ٹ چ  تعالى:  له  ال� قــول  بظاهر   عنه 

 ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٹ چ (٤(.

الــى الجمعة  الــدإللــة : وجـــوب السعي  وجــه 

بسماع  يتحقق  وهــذا  الجمعة  نــودي لصالة  اذا 

لــهــا بمقدار  الــنــداء  وقـــت  قـــرب  اإذا  اأي   الـــنـــداء، 

ما يدركها كل ساع اإليها، فاسعوا، وليس على اأنه 

إل يجب السعى اإليها اإإل حين ينادى لها، وانما 

اذا قارب النداء يجب السعي(5(.

له بن عمرو  وخرَّج اأبو داود من حديث عبد ال�

لــه عــنــه، عــن الــنــبــي ملسو هيلع هللا ىلص :  بــن الــعــاص رضـــي الــ�

)الجمعة على من سمع النداء((6(.

وجه الدأللة : اأكد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على ان حضور 

صالة الجمعة يجب على من سمع النداء.

واأبــا هريرة  له بن عمر،  ال�  وبما روي عن عبد 

له ملسو هيلع هللا ىلص ، يقول على  حدثاه، اأنهما سمعا رسول ال�

اأعواد منبره: )لينتهين اأقوام عن ودعهم الجمعات، 

ية /٩ . (٤( سورة الجمعة : اإلآ

(5( انظر: شرح صحيح البخاري إلبن بطال: باب على من 

بن  علي  الحسن،  اأبــو  بطال  ابــن   ،٤٩٤/٢ الجمعة:  تجب 

خلف بن عبد الملك )ت: ٤٤٩هـ(، ت: اأبو تميم ياسر بن 

اإبراهيم، مكتبة الرشد/الرياض ، ١٤٢3هـ/٢٠٠3م، ط٢.

(6( سنن اأبي داود: باب من تجب عليه الجمعة: ١/٢٧8، 

ِجْستاني سليمان بن اإلأشعث  رقم:١٠56 اأبو داود اإلأزدي السِّ

بن اإسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو )ت: ٢٧5هـ(، ت: 

محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا/ 

بيروت، بدون تاريخ، بدون طبعة، حديث اسناده ضعيف.
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من  ليكونن  ثــم  قلوبهم،  على  لــه  الــ� ليختمن  اأو 

الغافلين((١(.

وجه الدأللة: 

وهذا  الجمعة،  تركهم  اأي  الجمعات  ودعهم 

ــرســـول ملسو هيلع هللا ىلص؛ إلأن مـــن طبع  الـ وعــيــد شــديــد مـــن 

ينكر  لم يعرف معروفا ولم  قلبه وختم عليه  على 

 منكرا، وليس في الحديث الشريف ما يؤكد على 

سماع النداء.

بينه  مــن  على  الجمعة  تجب  الثاني:  القول 

وبين الجمعة فرسخ، وهو ثالثة اأميال. 

اأبي  وعند  والليث(٢(،  المسيب  ابن  قول  وهو 

له تجب الجمعة على اأهل المصر  حنيفة رحمه ال�

ومن كان يسكن في توابعه؛ وإلأن المصر عنده 

شرطا لصحتها وإلتجب على اأهل السواد والعوالي 

بن  ومحمد  يوسف  اأبــو  الحنفية  ومــن  والجبال، 

فرسخ  المصر  وبين  بينه  مــن  اأن  على  الحسن، 

يلزمه حضور الجمعة، فال تجب على اأهل القرى 

فرسخ  ذلــك  وحــد  المصر  توابع  من  ليست  التي 

وهو ثالثة اأميال(3(. 

(١( صحيح مسلم: باب التغليظ في ترك الجمعة: 5٩١/٢، 

رقم: 865.

(٢( انظر: فتح الباري إلبن رجب: باب من اأين تؤتى الجمعة: 

الــدمــشــقــي  ثـــم  الـــبـــغـــدادي  الــَســالمــي  الـــديـــن  ١5٩/8، زيـــن 

الحنبلي،عبد الرحمن بن اأحمد بن رجب بن الحسن، )ت: 

٧٩5هـ(، ت: محمود بن شعبان بن عبد المقصود واآخرون، 

القاهرة،  الحرمين/  النبوية/دار  المدينة   / اإلأثرية  الغرباء  مكتبة 

١٤١٧هـ/١٩٩6م، ط١.

بــــــاب شـــــرائـــــط وجـــــوب  ــع:  ــ ــائ ــ ــن ــصــ ــ ال بـــــدائـــــع  انـــــظـــــر:   )3)

الجمعة:٢٧5/١، اأبو بكر الكاساني الحنفي، عالء الدين بن 

والــيــه ذهــب اإلمـــام مــالــك(٤(، وفــي روايـــة عن 

له على اأن النداء يسمع من  اإلمام اأحمد رحمه ال�

فرسخ(5(. 

له  ال� رضي  هريرة  اأبــي  عن  روي  واستدلوا:بما 

له ملسو هيلع هللا ىلص : )هل عسى اأحدكم  عنه قال: قال رسول ال�

ميل  راأس جبل:  فيقيم على  الغنم  يتخذ من   اأن 

اأو ميلين من المدينة؟ فتاأتي الجمعة فال يجمع، 

قلبه  على  فيطبع  يجمع،  فــال  الجمعة  تــاأتــي  ثــم 

فيكون من الغافلين((6(.

 وجه الدأللة :

يطبع على قلبه اأي يختم على قلبه وهذا وعيد 

لمن لم يشهد الجمعة.

مسعود بن اأحمد )ت: 58٧هـــ(، بدون تحقيق، دار الكتب 

المحتار:باب  رد  بيروت، ١٤٠6هــــ/١٩86م، ط٢.  العلمية/ 

بن  عمر  بــن  اأمــيــن  محمد  عــابــديــن  ابــن   ،١53/٢  الجمعة: 

عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت: ١٢5٢هـ(، بدون 

تحقيق، دار الفكر/ بيروت، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م، ط٢. 

الوليد محمد بن  اأبو  البيان والتحصيل: ١/٤36،  انظر:   )٤)

د.  ـــ(، ت:  المالكي )ت: 5٢٠هــ القرطبي  رشــد  بــن  اأحــمــد 

سالمي، بيروت، ١٤٠8  محمد حجي واآخرون، دار الغرب اإلإ

هـ /١٩88م، ط٢.

شعث  (5( انظر: مسائل اإلمام اأحمد : 8٢/١، سليمان بن اإلأ

بن اإسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو، اأبو داود السجستاني 

له بن  اإلأزدي )ت: ٢٧5هـ(، ت: اأبي معاذ طارق بن عوض ال�

محمد، مكتبة ابن تيمية/ مصر، ١٤٢٠هـ /١٩٩٩م، ط١.

(6( مسند اأبي يعلى: باب شهر بن حوشب عن اأبي هريرة: 

3٢3/١١، رقم: 6٤5٠، اأبو يعلى اأحمد بن علي بن المثُنى 

)ت:  الموصلي  التميمي،  هــالل  بــن  عيسى  بــن  يحيى  بــن 

لــلــتــراث/  الــمــاأمــون  دار  ــد،  اأســ سليم  3٠٧هــــــ(، ت: حسين 

دمشق،١٤٠٤ه/١٩8٤م، ط١، فتح الباري إلبن رجب: باب 

من اأين تؤتى الجمعة: ١6١/8، اسناده ضعيف. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مظهر محي محمد 

فرسخين  مــن  الجمعة  تؤتى   : الثالث  القول 

فاكثر

تــجــب الــجــمــعــة عــلــى مــن بينه وبــيــنــهــا اأربــعــة 

والــزهــري وعكرمة  المنكدر  ابــن  اأمــيــال روي عــن 

 وربيعة وروي، عن الزهري تحديده بستة اأميال، 

وهي فرسخان(١(. 

له عنه، قال: تؤتى  وروي عن اأبي هريرة رضي ال�

الجمعة من فرسخين(٢(. وروى عبد الرزاق باإسناد 

اأنه كان يقوم  له عنه،  ال� منقطع، عن معاذ رضي 

اأربع  بينهم وبين دمشق  على منبره، فيقول لقوم 

فراسخ وخمس فراسخ: اإن الجمعة لزمتكم، واأن 

الجمعة  تــؤتــى  النخعي  وقـــال  معنا  اإل  جمعة   إل 

من فرسخين(3(.

له عنه، اأنه كان يامر بشهود  وعن معاوية رضي ال�

ميال.  عشر  اأربعة  دمشق  وبين  بينه  من  الجمعة 

ــه سئل: مــن كــم تؤتى الجمعة؟  اأن وعــن عــطــاء، 

(١( انظر: اإلستذكار: باب اإلمر بالصالة: 38٧/٢. 

تؤتى  باب من كم  برقم 5٠٩١:  ابي شيبة  ابن  (٢( مصنف 

شيبة،  اأبـــي  بــن  بكر  اأبـــو   ،5٠٩١ رقـــم:   ،٤٤١/١ الجمعة: 

لـــه بـــن مــحــمــد بـــن اإبـــراهـــيـــم بـــن عــثــمــان بـــن خــواســتــي  عــبــد الـــ�

الــعــبــســي)ت:٢35هـــ(، ت:كــمــال يــوســف الــحــوت، مكتبة 

الرشد/الرياض، ١٤٠٩ھ/١٩8٩م، ط١، اسناده ضعيف. فتح 

الجمعة:  تؤتى  اين  من  باب  البخاري:  الباري شرح صحيح 

.١6١/8

الــرزاق: باب من يجب عليه شهود  (3( انظر: مصنف عبد 

الجمعة: ١6١/3-١6٤، اأبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع 

الحميري اليماني الصنعاني)ت:٢١١هـ(، ت:حبيب الرحمن 

ــروت،١٤٠3ھ/١٩83م،  ــ ــي ــ ب ســالمــي  اإلإ اإلأعظمي،المكتب 

ط٢.

فرسخين. وعنه،  اأميال وهي تساوي  قال: سبعة 

بريد(٤(، وهذا  اإلى  اأميال  يقال: من عشرة  قال: 

القول لم يقل به اأحد من المذاهب اإلأربعة كما 

ذكرناه في القول اإلأول والقول الثاني . 

القول الراجح : تجب الجمعة على من كان 

له  ليس  السماع  وان  فرسخ،  الجمعة  وبين  بينه 

ضابط؛ إلأنه قد يسمع اذا كان المؤذن صيّتاً والريح 

هادئة، واأن يسمع باإلأذن المجردة إل بمكبرات 

الصوت كما هو الحال في وقتنا الحاضر، وكما 

هــو الــحــال الــيــوم فــان اإلأمــصــار والــمــدن توسعت 

وكثر عدد الناس؛ فيمكن ان تقام اكثر من جمعة 

اأصماً،  يكون  قد  والمكلف  الواحد.  المصر  في 

اأو كان نائماً، اأوكان مشغوإلً في عمله وإليسمع 

النداء، لذا إليصلح السماع كضابط للوجوب، 

والصحيح ان المسافة منضبطة بفرسخ والفرسخ 

يساوي ثالثة اأميال، وقد قدر اإلمام احمد رحمه 

فرسخ  مسافة  من  يكون  ان  يمكن  السماع  له  ال�

السماع  الــذي هو  اإلأول  القول  بين  تعارض  فال 

له عنه وبه قال  وهو قول كعب بن مالك رضي ال�

له، والقول الثاني الذي هو فرسخ  الشافعي رحمه ال�

له،  وهو قول ابي حنيفة ومالك واحمد رحمهم ال�

وان هذه الرواية اأصح من غيرها ولضعف الروايات 

اإلأخرى فالراجح المسافة باعتبار انضباطها. 

(٤( انظر: فتح الباري إلبن رجب: باب من اأين تؤتى الجمعة: 

١6١/8، ، اسناده منقطع. 
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به  تنعقد  الـــذي  الــعــدد   : الثانية  المساألة 

الجمعة

اخــتــلــف الــفــقــهــاء فــي الــعــدد الـــذي تنعقد به 

الجمعة الى قولين: 

القول األأول: وهو ما ذهب اليه كعب رضي 

ال�له عنه: تنعقد الجمعة باأربعين رجال، لما روي 

عن محمد بن اإسحاق، عن محمد بن اأبي اأمامة 

بن سهل، عن اأبيه، عن عبد الرحمن بن كعب 

بن مالك، وكان قائد اأبيه بعد ما ذهب بصره، عن 

له عنه كلما سمعت  اأبيه كعب بن مالك رضي ال�

النداء ترحمت إلأسعد بن زرارة، قال: )إلأنه اأول 

من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة 

قلت:  الخضمات(،  نقيع  لــه:  يقال  نقيع،  في 

كم اأنتم يومئذ، قال: )اأربعون(.

اإلمـــام  قـــال  وبـــه  واإلأثــــــــرم(١(،  داود،  ــــو  اأب رواه 

باأقل من  له إل تجزىء الجمعة  ال� الشافعي رحمه 

اأربعين رجال، واليه ذهب اأحمد بن حنبل رحمه 

اشتراط  العزيز  بن عبد  وقــد روي عن عمر  لــه،  الــ�

يكونوا  لــم  اذا  اأي  الجمعة،  فــي  اإلأربــعــيــن  عــدد 

اأربعين رجال لم تجب عليهم الجمعة، وهذا قول 

اأكثر اأهل العلم(٢(.

(١( سنن اأبي داود: باب الجمعة في القرى: ٢8٠/١. السنن 

بن  الحسين  بن  اأحمد  البيهقي،  بكر  اأبــو  الــكــبــرى:3/٢5٢، 

٤58هـــ(،  )ت:  الخراساني،  الُخْسَرْوِجردي  موسى  بن  علي 

بيروت،  العلمية/  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  محمد  ت: 

البيهقي: هــذا حديث حسن  قــال  ١٤٢٤هـــــ/٢٠٠3م، ط3، 

سناد صحيح، حكم اإلألباني: حسن. اإلإ

م للشافعي: ٢١٩/١.  (٢( انظر: المغني: ٢٤٢/٢. اإلأ

من  بــاأقــل  الجمعة  تنعقد  الــدأللــة : إل  وجــه 

اأربعين رجالً.

رواهــا  الــتــي  زرارة  بــن  اأســعــد  بقصة  احتجوا: 

له عنه وبما روي عن جابر رضي  ال� كعب رضي 

له عنه.  ال�

له بما روي عن جابر  واحتج الشافعي رحمه ال�

اأن في  السنة  قــال: )مضت  اأنــه  لــه عنه  الــ� رضــي 

 كل اأربعين فما فوق ذلك جمعة((3(. وبما روي 

فعليهم  اأربــعــون  اجتمع  )اإذا  قـــال:  اأنـــه  عنه ملسو هيلع هللا ىلص 

الجمعة((٤( واأيضا لم ينقل على عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

والخلفاء بعده الجمعة باأقل من اأربعين رجال(5(، 

له عنه: اأنه قال:  وبما روي عن ابن عباس رضي ال�

) اإن اأول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد 

بجواثى  القيس  عبد  في مسجد  له ملسو هيلع هللا ىلص  ال�  رســول 

ثار: باب العدد الذي تجب به الجمعة:  (3( معرفة السنن واإلآ

3٢٢/٤، رقم: 633٧، اأحمد بن الحسين بن علي بن موسى 

البيهقي )ت: ٤58هـ(،  بكر  اأبو  الخراساني،  الُخْسَرْوِجردي 

بيروت،  دمشق/  قتيبة  دار  قلعجي،  اأمين  المعطي  عبد  ت: 

١٤١٢ھ/١٩٩١م، ط١.

(٤( مسند الشافعي: باب الغسل للجمعة: ٩/٢، رقم:٤٠8، 

له محمد بن اإدريس بن العباس بن عثمان  الشافعي اأبو عبد ال�

القرشي  المطلبي  مناف  عبد  بن  المطلب  عبد  بن  بن شافع 

المكي )ت: ٢٠٤هـ(، ت: ماهر ياسين فحل، شركة غراس/ 

الكويت، ١٤٢5 هـ/ ٢٠٠٤ م، ط١.

الــذي تصح به صالة  العدد  بــاب  الهداية:  البناية شــرح   )5)

الجمعة: 65/3، اأبو محمد محمود بن اأحمد بن موسى بن 

)ت:  العينى  الدين  بــدر  الحنفى  الغيتابى  حسين  بن  اأحمد 

855هـ(، بدون تحقيق، دار الكتب العلمية/ بيروت، لبنان، 

١٤٢٠هـ /٢٠٠٠م، ط١.
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من البحرين((١(.

رجالً  باأربعين  الجمعة  تنعقد  الدأللة :  وجه 

وإل تنعقد باأقل من ذلك.

اأنه  له عنه:  ال� ابــن عباس رضــي  وقــد روي عن 

في  جمعة  بعد  جمعت  جمعة  اأول  )اإن  قـــال: 

له ملسو هيلع هللا ىلص ، في مسجد عبد القيس  مسجد رسول ال�

بجواثى من البحرين((٢(.

بــعــد مسجد  فــيــه،  جــمــع  مــســجــد  اأول  واأن   

المدينة؛ مسجد جواثاء، وليس معناه: اأن الجمعة 

الثانية  الجمعة  في  كانت  بجواثاء  التي جمعت 

من الجمعة التي جمعت بالمدينة، كما قد يفهم 

من بعض األفاظ الروايات؛ وليس المراد به اأن اأول 

سالم في مسجد المدينة، فاإن اأول  جمعة في اإلإ

الخضمات،  نقيع  في  بالمدينة  جمعت  جمعة 

اأن  الــمــديــنــة، وقـــبـــل  ــنــبــي ملسو هيلع هللا ىلص  ال يـــقـــدم  اأن   قــبــل 

يبني مسجده(3(.

(١( صحيح البخاري: باب الجمعة: 5/٢، رقم: 8٩٢، محمد 

)ت:٢56ھ(،  الجعفي  البخاري  له  عبدال� ــو  اأب اإسماعيل  بــن 

النجاة بيروت،  الناصر، دار طوق  ت: محمد زهير بن ناصر 

١٤٢٢هـــــــــ/٢٠٠٢م، ط١، حــديــث صــحــيــح. نــيــل اإلأوطــــار: 

الشوكاني  له  ال� عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد   ،٢٧5/3

دار  السبابطي،  الدين  ت:عــصــام  ١٢5٠هــــ(،  )ت:  اليمني 

الحديث/ مصر، ١٤١3ھ/١٩٩3م، ط١. قال احمد حديث 

جابر كذب او موضوع، وقال النسائي ليس بثقة، والدار قطني 

منكر الحديث. 

(٢( صحيح البخاري: باب الجمعة في القرى والمدن: ٢/5، 

رقم: 8٩٢. 

(3( انظر: فتح الباري إلبن رجب: 63/8.

يدل على ذلك: حديث كعب بن مالك رضي 

له عنه، اأنه كان كلما سمع اأذان الجمعة استغفر  ال�

فقال:  ذلــك،  عن  ابنه  فساأله  زرارة،  بن  إلأسعد 

كان اأول من صلى بنا صالة الجمعة قبل مقدم 

له ملسو هيلع هللا ىلص من مكة في نقيع الخضمات، في  رسول ال�

لــه: كم  هــزم النبيت، من حــرة بني بياضة، قيل 

كنتم يومئذ؟ قال: اأربعين رجال (٤(.

القول الثاني:

تنعقد الجمعة باأقل من اأربعين وهو ما ذهب 

اأقله ثالثة رجال سوى  له  ال� اليه اأبي حنيفة رحمه 

اإلمام، وبه قال زفر والليث بن سعد، وحكاه ابن 

المنذر عن اإلأوزاعـــي واأبــي ثور والثوري في قول 

اأقــوال متععدة  العيني  المزني، وذكر بدر  واختاره 

فــي الــعــدد الــذي تصح بــه الجمعة، ابــتــداءاً من 

واأربــعــة وسبعة وتسعة  واثنان وثالثة  رجــل واحــد، 

مــــام، وبــاإثــنــي عشر رجـــالً وثــالثــة عشر  ســوى اإلإ

رجالً وبعشرين وثالثين(5(، ومذهب اإلمام مالك 

ــه يــجــوز بــمــا دون اإلأربــعــيــن،  لــه يـــرى اأنـ ــ�  رحــمــه ال

وإل يجوز بالثالثة واإلأربعة(6(.

الذي  اأسعد بن زرارة هو  بــاأن  بــاب  ابــن حبان:  (٤( صحيح 

اأحمد  رقـــم:٧٠١3، محمد بن حبان بن  جمع: ٤٧٧/١5، 

الدارمي،  اأبو حاتم،  التميمي،  َمْعبَد،  بن  بن معاذ  بن حبان 

مؤسسة   ، اإلأرنـــــؤوط  ـــ(، ت: شعيب  ــ الــُبــســتــي )ت: 35٤هـ

الرسالة/ بيروت، ١٤١٤ھ/١٩٩3م، ط٢، اإسناده قوي.

(5( انظر: البناية شرح الهداية: 6٤/3، ط١. المدونة: باب 

من تجب عليه الجمعة: ١/٢33.

صــبــحــي  (6( انــظــر: مــالــك بــن اأنـــس بــن مــالــك بــن عــامــر،اإلأ

العلمية/  الكتب  بــدون تحقيق، دار  المدني )ت: ١٧٩هـــ(، 

بيروت، ١٤١5هـ /١٩٩٤م، ط١. 
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استدلوا: 

له عنه، قال: ) بينما  بما روي عن جابر رضي ال�

الشام  مــن  اأقبلت  اإذ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  مــع  نحن نصلي 

عير تحمل طعاما، فالتفتوا اإليها حتى ما بقي مع 

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإإل اثنا عشر رجال ((١( فنزل قوله تعالى: 

چ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇڇ کچ(٢(، 

ان الذين بقوا مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اثنا عشر رجال فيهم 

له عنهم(3(. اأبو بكر وعمر وجابر رضي ال�

وجه الدأللة: 

اأو  بل التي تحمل التجارة من طعام  )عير( اإلإ

غيره والمراد بالطعام الحنطة وما شابهها. )فالتفتوا 

انصرفوا. )لهوا( هو  اأي  الكريمة  اإلآية  اإليها( في 

الطبل الذي كان يضرب به اإعالما بقدوم التجارة. 

)انفضوا( تفرقوا(٤(.

القول الراجح:

له عنه إل يدل على نفي  حديث جابر رضي ال�

الجواز بما دون اإلأربعين. 

فالراجح هو الراأي الثاني باإنعقاد الجمعة باأقل 

من اأربعين، واأقلها ثالثة واكثر من ذلك لضعف 

مام في صالة  (١( صحيح البخاري: باب اذا نفر الناس عن اإلإ

بل التي  الجمعة 55/3، رقم:٩36، حديث صحيح. العير: اإلإ

تحمل التجارة من طعام وغيره، ولهوا : اأي الطبل الذي كانوا 

يقرعون به عند قدوم التجارة.صحيح مسلم برقم 863: باب 

اذا راأوا تجارة: 5٩٠/٢. 

ية /١١. (٢( سورة الجمعة : اإلآ

(3( صحيح مسلم: باب اذا راأوا تجارة: 5٩٠/٢، رقم: 863.

مام في صالة  (٤( صحيح البخاري: باب اذا نفر الناس عن اإلإ

الجمعة: ١3/٢، رقم:٩36.

اأدلة القائلين بعدم اإنعقاد الجمعة باأقل من اأربعين.

المساألة الثالثة: المراأة تتصدق بحليها

اختلف الفقهاء في المراأة تتصدق بحليها هل 

يشترط اذن زوجها الى قولين

القول األأول : يشترط اذن زوجها

له  وهو ما ذهب اليه كعب بن مالك رضي ال�

عنه اأنه اذن لزوجته اأن تتصدق، وبه قال اأبو حنيفة 

له(5(، وفي احدى الروايتين عن  ومالك رحمهما ال�

تتصرف  اأن  لها  ليس   ، له  ال� اأحمد رحمه  اإلمــام 

 فــي مــالــهــا بــزيــادة عــلــى الــثــلــث بغير عـــوض، اإإل 

باإذن زوجها(6(. 

استدلوا:

١. وبقوله تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ چ چ(٧(. 
وجه الدأللة:

من اإلآية الكريمة، القوامة هو اأن يقوم الرجل 

بالقيام باأمور الزوجة، وان الرجل له الفضل على 

وبما  اأموالهم،  من  اأنفقوا  وبما  الحق  في  امــراأتــه 

الــمــاأذون  بــاب  المبتدي:  بداية  شــرح  في  الهداية  انظر:   )5)

المرغيناني،  الفرغاني  الدين  برهان  الحسن  اأبــو   ،٢8٩/٤  :

ــي بــكــر بــن عــبــد الــجــلــيــل )ت: 5٩3هـــــــ(، ت:  ــ عــلــي بــن اأب

/لبنان بدون  بيروت  العربي/  التراث  احياء  طالل يوسف، دار 

المالكي: 8/٢5١،  للقرافي  الذخيرة  اإلأخيرة.  الطبعة  تاريخ، 

اإدريــس بن عبد الرحمن  اأحمد بن  العباس شهاب الدين  اأبو 

المالكي الشهير بالقرافي )ت: 68٤هـــ(، بدون تحقيق، دار 

سالمي/ بيروت، ١٩٩٤م/١٤١٤م، ط١. الغرب اإلإ

مام اأحمد : باب الماأذون  (6( انظر: الهداية على مذهب اإلإ

له: ١/٢٧6.

ية/3٤. (٧( سورة النساء : اإلآ
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والمحافظة  ورعاية شؤونها  المهر  من  اليها  ساق 

قوامين  النفقة عليهم لكونهم  له  ال� اأوجب  عليها، 

والــقــوامــة تثبت بــالــنــكــاح؛ فــكــان ســبــب وجــوب 

النفقة النكاح.

لــه بــن وهــب قــال:  ٢. وبــمــا روي عــن عبد الــ�

له بن يحيى،  اأخبرني الليث بن سعد، عن عبد ال�

رجــل مــن ولــد كعب بــن مــالــك، عــن اأبــيــه، عن 

جــده كــعــب، اأن جــدتــه خــيــرة، امــــراأة كعب بن 

له ملسو هيلع هللا ىلص ، بحلي لها فقالت:  مالك، اأتت رسول ال�

لــه ملسو هيلع هللا ىلص :  انــي تصدقت بــهــذا فــقــال لها رســـول الــ�

بــاإذن زوجها،  اإإل  اأمــر  )إل يجوز للمراأة في مالها 

فهل استاأذنت كعبا؟( قالت: نعم، فبعث رسول 

ــــى كــعــب بــن مــالــك ، فــقــال: )هــل  لــه ملسو هيلع هللا ىلص اإل الــ�

نعم،  فقال:  تتصدق بحليها؟(  اأن   اأذنــت لخيرة 

له ملسو هيلع هللا ىلص منها(١(. فقبله رسول ال�

وجه الدأللة: 

له  اأكد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على زوجة كعب رضي ال�

ذن من زوجها حتى تقبل  عنه في وجوب اأخذ اإلإ

(١( سنن ابن ماجة برقم ٢83٩: باب عطية المراأة بغير اإذن 

له سنن ابن  زوجها: ٧٩8/٢، رقم:٢83٩، ابن ماجة اأبو عبد ال�

ماجه القزويني وماجة اسم اأبيه يزيد ،محمد بن يزيد، )ت: 

٢٧3هـ(،ت: شعيب اإلأرنؤوط ، دار الرسالة العالمية/ بيروت، 

١٤3٠هـ/٢٠٠٩م، ط١. المعجم الكبير الطبراني: باب خيرة 

امراأة كعب بن مالك: ٢56/٢٤، رقم:65٤، حكم اإلألباني 

برقم  ماجة  ابن  السندي على سنن  حديث صحيح، حاشية 

٢38٩: باب عطية المراأة بغير اإذن زوجها: ٧٠/٢، محمد بن 

السندي )ت:  الدين  نور  الحسن،  اأبو  التتوي،  الهادي  عبد 

١١38هـ(، دار الجيل/ بيروت، بدون طبعة، نفس صفحات 

دار الفكر، ط٢.

منها الصدقة، وبعث الى زوجها وساأله هل اأذْنَت 

في  تتصرف  اأن  لها  ليس  وانها  نعم،  فقال  لها، 

مالها اإإل باإذن زوجها(٢(.

له  له عنه وعبد ال� وبما روي عن كعب رضي ال�

له ملسو هيلع هللا ىلص قال:) إل يجوز إلمراأة  بن عمرو اأن رسول ال�

عطية اإإل باإذن زوجها((3(.

دإللــة  الشريف  الحديث  دل  الدأللة:  وجه 

المراأة شيئا من  انفاق  صريحة على، عدم جواز 

بيت زوجها اإإل باإذنه(٤(.

القول الثاني: إليشترط اذن زوجها.

وهو اأن للمراأة الرشيدة التصرف في مالها كله، 

رحمه  الشافعي(5(  قال  وبه  والمعاوضة.  بالتبرع، 

ــام اأحــمــد  لــه، وفـــي احـــدى الــروايــتــيــن عــن اإلمــ  الــ�

له(6(. رحمه ال�

(( انظر: فتح الباري إلبن رجب: باب هبة المراأة:   )٢)

.٢١8/5

له  ال� عبد  بن حنبل: ٢65/١١،اأبــــو  اأحمد  مـــام  اإلإ (3( مسند 

الــشــيــبــانــي، اأحــمــد بــن محمد بــن حنبل بــن هـــالل بــن اأســد 

)ت: ٢٤١هـ(، ت: شعيب اإلأرنؤوط/عادل مرشد، واآخرون، 

مؤسسة الرسالة، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م، ط١. قال الشيخ اإلألباني 

اإذن  بغير  المراأة  ابن ماجة: باب عطية  حديث صحيح سنن 

زوجها: ٧٩8/٢، رقم:٢38٩.

(٤( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: باب صدقة 

المراأة من مال زوجها:١358/٤، علي بن )سلطان( محمد، 

اأبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري )ت: ١٠١٤هـ(، 

دار الفكر، بيروت/ لبنان، ١٤٢٢هـ /٢٠٠٢م، ط١.

م للشافعي: ١53/3. (5( انظر: اإلأ

(6( انظر: الهداية على مذهب اإلمام احمد : باب الماأذون 

له : ١/٢٧6.
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چ ائ ەئ ەئ وئ  استدلوا : بقوله تعالى : 

وئ  ۇئ ۇئۆئ ىت چ(١(.
اإليه  ماله  تسليم  استحق  مــن  الــدأللــة:  وجــه 

حقا  لــلــزوجــة  وإلأن  ؛  فيه  تصرفه  جـــواز  استحق 

للزوج  النفقة ما ليس  زيــادة  الــزوج في  في يسار 

فــي يــســار الــزوجــة فلما جــاز تــصــرف الـــزوج بغير 

اأن يجوز  اإذن الزوجة مع حقها في يساره فاأولى 

تصرف الزوجة بغير اإذن الزوج)٢(.

وقول  عنه  له  ال� بن مسعود رضــي  له  ال� عن عبد 

من  ولــو  تصدقن  النساء  معشر  )يــا   : النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

حليكن((3(. 

وجــه الــدأللــة: قــولــه ملسو هيلع هللا ىلص تــصــدقــن بحليهن. 

اأزواجــهــن..  اإذن  بغير  ينفذ تصرفهن  فلو كــان إل 

لما اأمرهن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالصدقة، وإلأنها حرة بالغة 

رشيدة، فلم تمنع من مالها(٤(.

واســـتـــدل اأصـــحـــاب الــمــذهــب الــثــانــي بــجــواز 

تصرف المراأة بغير اإذن زوجها؛ على اأن من وجب 

ية /6. (١( سورة النساء : اإلآ

الحسن  اأبو  للماوردي: 353/6،  الكبير  الحاوي  انظر:   )٢)

الــبــغــدادي،  البصري  بــن حبيب  بــن محمد  بــن محمد  علي 

الشهير بالماوردي )ت: ٤5٠هـ(، الشيخ علي محمد معوض/ 

الشيخ عادل اأحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت/ 

لبنان، ١٤١٩هـ /١٩٩٩م، ط١.

له بن  اأحمد بن حنبل : باب مسند عبدال� مــام  اإلأ (3( مسند 

مسعود:: ٤٠/6. رقم:356٩، صحيح لغيره.

مــــام الــشــافــعــي: 6/٢٢٧،  (٤( انــظــر: الــبــيــان فــي مــذهــب اإلإ

اليمني  العمراني  بن سالم  الخير  اأبــي  بن  يحيى  الحسين  اأبــو 

الـــنـــوري، دار  قــاســم محمد  ـــ(، ت:  ــ الــشــافــعــي )ت: 558هـ

المنهاج/ جدة، ١٤٢١هـ /٢٠٠٠م، ط١.

دفع ماله اإليه لرشد، جاز له التصرف فيه من غير 

التصرف،  اأهــل  مــن  الــمــراأة  وإلأن  كالغالم،   اإذن 

الحجر  يملك  فلم  مالها.  فــي  لزوجها  حــق  وإل 

عليها في التصرف(5(. 

ويضاف الى ذلــك: اأنــه إل حجة فى حديث 

اأوجــب الزكاة فى  له عنه لمن  ال� ابن عباس رضي 

الحلى، إلأنه ملسو هيلع هللا ىلص اإنما حضهن على صدقة التطوع 

لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : )تصدقن ولو من حليكن( ، ولو كان 

ذلك واجبا، لما قال: )ولو من حليكن((6(. ولو 

كان ذلك )التصدق من حليتهن( من باب الزكاة 

إلأعطينه بوزن ومقدار، وهذا إليدل على الوجوب 

لعدم تحقق شرط النصاب، فدل اأنه تطوع.

القول الراجح :

اإلأول،  الــمــذهــب  يتبين رجــحــان  ذلـــك  ومـــن 

ورجحانها  اأدلتهم  لصحة  الــزوج،  اإذن  باإشتراط 

على غيرها. 

المساألة الرابعة: حكم ذبح الشاة بمروة

اإبـــراهـــيـــم، سمع  بـــن  اإســـحـــاق  ان  روي  لــمــا 

سمع  اأنــه  نافع،  عن  لــه،  الــ� عبيد  اأنباأنا  المعتمر، 

له  ابن كعب بن مالك، يحدث عن اأبيه رضي ال�

اأنــه كانت لهم غنم ترعى بسلع وهو جبل  عنه، 

من  بشاة  لنا  جارية  فاأبصرت  بالمدينة،  معروف 

فقال  به،  فذبحتها  فكسرت حجرا  موتا،  غنمنا 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  اأســـاأل  تــاأكــلــوا حتى   لهم كــعــب: إل 

فقه  في  الكافي   .3٤8/٤  : قدامة  إلبــن  المغني  انظر:   )5)

اإلمام احمد:١١٤/٢. 

مام الشافعي:6/٢٢٧. (6( انظر: البيان في مذهب اإلإ
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ــه ســاأل  ــل اإلـــى النبي ملسو هيلع هللا ىلص مــن يــســاألــه، واأنـ  اأو اأرسـ

النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ذاك، اأو اأرسل، )فاأمره باأكلها ((١(.

بمروة  الــذبــح  حكم  فــي  الفقهاء   اختلف 

الى قولين:

بن  كعب  اليه  ذهــب  ما  وهــو  األأول:  القول 

له عنه يجوز الذبح بمروة وإل يجوز  مالك رضي ال�

ــروة هي  بــالــســن والــظــفــر وان كــانــا مــنــزوعــيــن، ومــ

)حجارة حادة بيضاء تقدح منها النار(. وبه قال 

اإسحاق واأبى ثور(٢(،  النخعى والليث والشافعى و

واأحمد(3(.

استدلوا: باأن جارية لكعب بن مالك ذبحت 

بمروة فساألوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاأمرهم باأكله(٤(. 

لــه عنه،  وبــحــديــث كعب بــن مــالــك رضــي الــ�

ويــجــوز الــذبــح بكل مــا ذكــى بــه مــن شــيء اأنهر 

الدم وفرى اإلأوداج ولم يشرد جازت به الذكاة اإإل 

اإن كانا  السن والظفر؛ لنهى النبى ملسو هيلع هللا ىلص عنهما، و

الوكيل شاة  اأو  الراعي  اأبصر  اذا  البخاري : باب  (١( صحيح 

تموت: ٩٩/3، رقم٢3٠٤.

اأنهر  ما  باب  البخاري إلبن بطال:  انظر: شرح صحيح   )٢)

الدم من المروة: 5/٤١٠. 

اأبو  الشافعي: 53٤/٤،  مــام  اإلإ البيان في مذهب  انظر:   )3)

بن  الخير  اأبــي  بن  الشافعي،يحيى  اليمني  العمراني  الحسين 

سالم )ت: 558هـ(، ت: قاسم محمد النوري، دار المنهاج 

مام اأحمد بن حنبل  /جدة، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م ط١. مسائل اإلإ

له الشيباني اأحمد بن  له : ٢6٧/١، اأبو عبدال� رواية ابنه عبد ال�

محمد بن حنبل بن هالل بن اأسد )ت: ٢٤١هـــ( ت: زهير 

سالمي / بيروت ،١٤٠١هـــ/١٩8١م،  الشاويش، المكتب اإلإ

ط١.  

(٤( صحيح البخاري : باب باب اذا اأبصر الراعي اأو الوكيل 

شاة تموت: ٩٩/3، رقم٢3٠٤.

له بعدم جواز  منزوعين(5(. واحتج الشافعي رحمه ال�

الذبح بظفر منزوع اأو سن منزوع بما روي عن رافع 

له ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال:) اأنهر الدم  بن خديج عن رسول ال�

بما شئت اإإل ما كان من سن اأو ظفر فاإن الظفر 

نسان ((6(.  مدى الحبشة والسن عظم من اإلإ

وجه الدأللة: استثنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص الظفر والسن 

باحة يكون حظرا  باحة، واإلستثناء من اإلإ من اإلإ

مدى  الظفر  بكون  والــســالم  الــصــالة  عليه  وعلل 

نسان، وهذا خرج  اإلإ السن عظم  الحبشة وكون 

نكار. لما روي عن ابن كعب بن مالك  مخرج اإلإ

له عنه، يحدث عن اأبيه، اأنه كانت لهم  رضي ال�

من  بشاة  لنا  جارية  فاأبصرت  بسلع،  ترعى  غنم 

فقال  به،  فذبحتها  فكسرت حجرا  موتا،  غنمنا 

لهم: إل تاأكلوا حتى اأساأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، اأو اأرسل 

اإلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص من يساأله، واأنه ساأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن 

ذاك، اأو اأرسل، )فاأمره باأكلها((٧(.

كانا  اذا  والظفر  بالسن  يجوز  الثاني:  القول 

منزوعين 

له ويجوز  وهو قول مالك واأبو حنيفة رحمهما ال�

بكل ما فرى اإلأوداج واأنهر الدم تجوز الذكاة به، 

وتجوز بالسن والظفر المنزوعين، فاأما اإن كانا غير 

منزوعين، فاإنه إل يجوز ذلك؛ إلأنه يصير خنقا، 

(5( انظر: شرح صحيح البخاري إلبن بطال : 5/٤١٠.

م للشافعي:  البخاري: ٩8/٧، رقــم:55٤٤. اإلأ (6( صحيح 

.٢58/٢

(٧( سبق تخريجه : صحيح البخاري: 3/٩٩. 
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وفى ذلك ورد النهى(١(. 

استدلوا: بعموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص ماروي عن رافع بن 

له عليه فكلوا،  خديج )ما اأنهر الدم وذكر اسم ال�

ليس السن والظفر((٢(. 

وجه الدأللة: بيان اآلة الذبح، ويشترط للذكاة 

اإفراء اإلأوداج،  اآلة محددة يحصل بها اإنهار الدم، و

تمييز  الــذكــاة  مــن  المطلوب  اأن  بــيــان  وفــي هــذا 

الطاهر من النجس بتسييل الدم من الحيوان(3(.

القول الراجح: ان القدر المتفق عليه هو ان 

الــدم وتقطع  اآلــة الذبح حــادة بحيث تنهر  تكون 

بتعاد عن الخنق والنهش إلأنه ليس  اإلوداج، لالإ

ــورود الــنــهــيء عــن الــســن والــظــفــر في  ــ ــذبــح، ولـ ب

يترجح مذهب كعب  بن خديج،  رافــع  حديث 

لــه عنه ، لـــورد الــنــص بالذبح  بــن مــالــك رضــي الــ�

بالحجر، وهو قول اأكثر اأهل العلم.

التاج  الــشــرائــع:5/٤٢.  ترتيب  في  الصنائع  بدائع  انظر:   )١)

اأبو  كليل لمختصر خليل: باب شروط الذكاة: 3١١/٤،  واإلإ

له المواق المالكي العبدري الغرناطي، محمد بن يوسف  عبدال�

بن اأبي القاسم بن يوسف، )ت: 8٩٧هـ(، بدون تحقيق، دار 

الكتب العلمية / بيروت ، ١٤١6هـ/١٩٩٤م، ط١. 

(٢( السنن الكبرى للنسائي: باب النهي عن الذبح بالظفر: 

35١/٤، رقم:٤٤٧٧، اأبو عبد الرحمن الخراساني النسائي، 

اأحمد بن شعيب بن علي )ت: 3٠3هـــ(، ت: حسن عبد 

المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة / بيروت، ١٤٢١هـ / ٢٠٠١م، 

ط١. حديث صحيح، مسند اإلمام احمد، ط الرسالة: باب 

حديث رافع بن خديج: 5٠٠/٢8، قال اإلمام اأحمد :اإسناده 

صحيح على شرط الشيخين. 

(3( انظر: البيان والتحصيل : باب مساألة الذبائح : 3/3٠٢.  

المساألة الخامسة : الَخـْدعة في الحرب

الحرب َخْدعة:

معناها اإباحة الحيلة والمكر وخداع الكفار في 

اإن كان محظورا في غيرها من اإلأمور،  الحرب و

وجواز التجسس على المشركين، وطلب غرتهم، 

يهام بالقول، وفيه  وفيه اإلغتيال فى الحرب، واإلإ

اإلأخذ بالشدة فى الحرب، والتعرض لعدد كثير 

من المشركين، وهو فعل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وهذا الحرف 

يروى على ثالثة اأوجه َخْدعة بفتح الخاء وسكون 

ــــدال،  ــدال، وُخـــْدعـــة بــضــم الــخــاء وســكــون ال ــ الـ

وُخَدعة الخاء مضمومة والدال منصوبة واأصوبها 

َخْدعة بفتح الخاء وهو لفظ النبي ملسو هيلع هللا ىلص (٤(. 

جماع: األإ

الفقهاء على جواز  اإجــمــاع  الــنــووي  وقــد نقل 

الخديعة والمكر في الحرب، وعلى جواز خداع 

اأن  اإإل  اأمكن الخداع  الكفار في الحرب وكيف 

يكون فيه نقض عهد اأو اأمان فال يحل(5(.

إل خالف بين الفقهاء على جواز الخدعة في 

اليه كعب بن مالك رضي  الحرب وهوما ذهب 

اأبــي داود : باب  السنن: وهــو شــرح سنن  انــظــر: معالم   )٤)

المعروف  البستي  سليمان  اأبــو   ،٢68/٢ الحرب:  في  المكر 

ــيـــم بـــن الــخــطــاب  ــراهـ بــالــخــطــابــي، حــمــد بـــن مــحــمــد بـــن اإبـ

)المتوفى: 388هـ(، بدون تحقيق، المطبعة العلمية /حلب، 

١35١هـ/١٩3٢م، ط١.

(5( انظر: شرح النووي على مسلم، المنهاج شرح صحيح 

ــداع فـــي الـــحـــرب :  ــخـ مــســلــم بـــن الـــحـــجـــاج: بــــاب جــــواز الـ

النووي  بــن شــرف  الــديــن، يحيى  زكــريــا محيي  اأبــو   ،٤5/١٢

ـــ(، بـــدون تحقيق، دار اإحــيــاء الــتــراث الــعــربــي / ــ )ت:6٧6هــ

بيروت، ١3٩٢ه/١٩٧١م، ط٢. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مظهر محي محمد 

له عنه: جواز الَخْدعة في الحرب لما روي عن  ال�

الــزهــري عــن عبد الــرحــمــن بــن كعب بــن مالك 

له عنه اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا اأراد  عن اأبيه رضي ال�

َخْدعة(١(.  الحرب  يقول  وكان  بغيرها  َورَّى  غزوة 

الشيء  اإنسان  يريد  اأن  التورية  بغيرها  ورى   وقوله 

فيظهر غيره. 

ــي الـــحـــديـــث الــشــريــف   دأللـــة الــحــديــث: فـ

اإبـــاحـــة  و غــيــرهــا،  ــم  ــ اأوهـ اأي  بــغــيــرهــا(  ورى  )اإإل 

المقصودة  الجهة  اإخــفــاء  و الــحــرب،  في  التورية 

الخاطفة  الــحــروب  في  الــَعــُدّو سيما  على   تعمية 

للتمكن منه.

ــحـــرب: قـــال فقهاء  ــواز الــخــدعــة فـــي الـ ــجـ وبـ

قــال  وبـــه  الــحــرب حــيــلــة وخــــدعــــة(٢(.  الحنفية: 

الــكــفــار،  الـــى  الـــدعـــوة  ســقــطــت  اإذا  المالكية: 

ووجب القتال لم يؤذنوا، جاز اإستعمال الخدعة 

في حربهم ما اأمكن (3(. وبه قال فقهاء الشافعية 

المكيدة والخدعة في الحرب، ومكائد  : جواز 

فقهاء  قــال  وبــه  باأصحابها(٤(.  تــزري  الحروب إل 

(١( صحيح البخاري: برقم ٤٤١8: باب حديث كعب بن 

مالك:3/6 ، رقم:٤٤١8. صحيح مسلم: باب حديث توبة 

رقـــم:٢٧6٩. روي مرفوعا عن   ،٢١٢8 كعب بن مالك :٤/ 

له عنه.  كعب بن مالك رضي ال�

(٢( انظر: بدائع الصنائع:١٢٠/٤.

(3( انظر: البيان والتحصيل: 3/8٤.

 ،١3/١٢ الــمــذهــب:  درايـــة  فــي  المطلب  نهاية  انــظــر:   )٤)

الجويني اأبو المعالي ركن الدين الملقب باإمام الحرمين، عبد 

له بن يوسف بن محمد )ت: ٤٧8هـ(،ت: اأ.  الملك بن عبد ال�

د/ عبد العظيم محمود الّديب، دار المنهاج/ جدة/ السعودية، 

١٤٢8هـ/٢٠٠٧م، ط١. 

للمبارز،  الــحــرب  فــي  الخدعة  وتــجــوز  الحنابلة 

وغيره(5(.

هــريــرة رضي  واأبـــي   واحــتــجــوا بحديث كعب 

له عنهما. ال�

وبما روي اأن عمرو بن عبد ود بارز عليا كرم 

قــال اإلمـــام علي  اأقــبــل عليه،  لــه وجــهــه، فلما  الــ�

فالتفت  اثنين.  إلأقاتل  بــرزت  ما  عنه:  له  ال� رضــي 

 عمرو فوثب عليه فضربه، فقال عمرو: خدعتني. 

له عنه:  ال� فقال اإلمام علي بن اأبي طالب رضي 

الحرب خدعة(6(. 

المساألة السادسة : الكنـايات في الطالق

الــطــالق تــكــون صريحة وتــكــون كناية  الــفــاظ 

 مثل الحقي باأهلك، اأو حبلك على غاربك، اأو 

نحو ذلك. 

له  ال� اليه كعب بن مالك رضي  وهو ما ذهب 

الليث،  حدثنا  بكير،  بن  يحيى  يرويه  فيما  عنه 

الرحمن  ابــن شهاب، عن عبد  عن عقيل، عن 

له بن  له بن كعب بن مالك، اأن عبد ال� بن عبد ال�

كعب بن مالك، وكان، قائد كعب من بنيه، حين 

عمي، قال: سمعت كعب بن مالك، يحدث 

لم  قــال كعب:  تبوك،  قصة،  عن  تخلف  حين 

مام وما  مام اأحمد : باب ما يلزم اإلإ (5( انظر: الكافي في فقه اإلإ

بجوز له:١٢5/٤، اأبو محمد موفق الدين الجماعيلي المقدسي 

له  ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، عبد ال�

بن اأحمد بن محمد بن قدامة )ت: 6٢٠هـ(، بدون تحقيق، 

دار الكتب العلمية/ بيروت، ١٤١٤ھ/١٩٩٤م، ط١. 

(6( انظر: المغني : باب الخدعة في الحرب للمبارز وغيره: 

.٢١8/٩



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثاني  78 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقه الصحابي الجليل كعب بن مالك � )دراسة مقارنة( 

له ملسو هيلع هللا ىلص في غزوة غزاها اإإل في  اأتخلف عن رسول ال�

غزوة تبوك، غير اأني كنت تخلفت في غزوة بدر، 

ولم يعاتب اأحدا تخلف عنها، فلما رجع رسول 

سلمت  فلما  فجئته  بالمسجد،  جلس  ملسو هيلع هللا ىلص  له  ال�

)تعال(  قــال:  ثــم  المغضب،  تبسم  تبسم  عليه 

فقال   ، يديه  بين  حتى جلست  اأمــشــي  فجئت 

األــم تكن قد ابتعت ظهرك(.  لــي: )مــا خلفك، 

له لو جلست عند غيرك من  فقلت: بلى، اإني وال�

اأهل الدنيا، لراأيت اأن ساأخرج من سخطه بعذر، 

له ملسو هيلع هللا ىلص : )اأما هذا فقد صدق، فقم  فقال رسول ال�

له فيك(، حتى اإذا مضت اأربعون  حتى يقضي ال�

لــه ملسو هيلع هللا ىلص  الــ� رســـول  رســـول  اإذا  الخمسين،  مــن  ليلة 

له ملسو هيلع هللا ىلص ياأمرك اأن تعتزل  ياأتيني، فقال: اإن رسول ال�

امراأتك، فقلت: اأطلقها؟ اأم ماذا اأفعل؟ قال: إل، 

بل اعتزلها وإل تقربها، واأرســل اإلى صاحبي مثل 

باأهلك، فتكوني  الحقي  ذلك، فقلت إلمراأتي: 

له في هذا اإلأمر(١(.  عندهم، حتى يقضي ال�

وجه الدأللة :

ان ذلـــك لــم يــكــن طــالقــا، فـــدل خــبــر كعب 

اإلى  مفتقرة  اللفظة  هــذه  اأن  عنه على  له  ال� رضــي 

فاإنه  باأهلك،  الحقى  إلمراأته:  قال  من  واأن   نية، 

اإن لم ينو  إل يقضى فيه اإإل بما ينوى الالفظ بها، و

طالقا فليس بطالق.

بن  بــاب حديث كعب  برقم ٤٤١8:  البخاري  (١( صحيح 

مالك: 3/6، رقم: ٤٤١8. صحيح مسلم: باب حديث توبة 

كعب بن مالك وصاحبيه: ٢١٢٠/٤، رقم:٢٧6٩.

اأقوال الفقهاء في حكم كنايات الطالق فيما 

اذا قال إلمراأته الحقي باأهلك:

الحنفية: 

بالنية،  اإإل  اإلألــفــاظ شــيء  مــن هــذه  إليصلح 

والــكــنــايــات اإذا نــوى بها الــطــالق كــانــت واحــدة 

اإن نوى ثنتين  اإن نوى ثالثا كانت بثالث و بائنة و

قوله حبلك على  مثل  وهــذا  بائنة  واحــدة  كانت 

غاربك الحقي باأهلك(٢(.

المالكية: 

اإن قال إلأهله الحقي باأهلك، قال اإلمام مالك 

له: )ينوي، فاإن لم يكن اأراد به الطالق  ال� رحمه 

اإن اأراد الطالق فهو ما نوى من  فال تكون طالقا و

الطالق((3(.

الشافعية: 

اذا قال لها األحقي باأهلك، خليت سبيلك، 

حــبــلــك عــلــى غـــاربـــك؛ فــــاإذا نـــوى بــشــيء منها 

اأن  ويشترط  يقع،  لم  ينو  لم  اإن  و يقع،  الطالق 

ثم  قبله،  نــوى  فــاإن  باللفظ:  مقترنة  النية  تكون 

اللفظ،  من  الــفــراغ  بعد  نــوى  اأو  نية،  بال   تلفظ 

إل يقع الطالق(٤(.

(٢( انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي: ١/٢35.

(3( انظر:ا المدونة: باب األفاظ الطالق البائنة : ٢٩٠/٢.     

بــاب كتاب  الشافعي:  اإلمـــام  فقه  فــي  التهذيب  انــظــر:   )٤)

السنة،  الشافعي محيي  البغوي  اأبــو محمد  الطالق: 6/3٠، 

الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء )ت: 5١6 هـ(، ت: 

عادل اأحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب 

العلمية / بيروت، ، ١٤١8هـ/١٩٩٧م، ط١.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مظهر محي محمد 

الحنابلة: 

له عن الرجل يقول  سئل اإلمام احمد رحمه ال�

إلأهله: اخرجي اأو الحقي باأهلك يريد اإصالحها؟ 

قال: )اإذا لم ينو طالقا، فليس بطالق((١(. 

بـــال خـــالف بــيــن الــفــقــهــاء، عــلــى انـــه إليــقــع 

الطالق بهذه اإلألفاظ اإإل بنية ايقاع الطالق واذا 

لم ينوي الطالق فال، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : ) إل بل اعتزلها 

وإل تقربها(.

المساألة السابعة : صوم اأيام التشريق

ــــي شــيــبــة، حدثنا  اأب بـــن  بــكــر  ــــي  اأب روي عـــن 

طهمان،  بن  اإبراهيم  حدثنا  سابق،  بن  محمد 

اأبي الزبير، عن ابن كعب بن مالك ، عن  عن 

اأن رسول  اأنــه حدثه  عنه،  له  ال� اأبيه كعب رضــي 

التشريق،  اأيــام  الحدثان  بن  واأوس  بعثه  له ملسو هيلع هللا ىلص  ال�

اإإل مؤمن واأيام منى  فنادى )اأنه إل يدخل الجنة 

اأيام اأكل وشرب((٢(. 

وجه الدأللة:

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص هذه اإلأيام اأيام اأكل وشرب فيه دليل 

على اأن صوم اأيام التشريق غير جائز، وهي اإلأيام 

الثالثة بعد يوم عيد اإلأضحى.

مام احمد : باب اذا قال إلمراأته  قناع في فقه اإلإ (١( انظر: اإلإ

اأمرك بيدك: ١5/٤، موسى بن اأحمد بن موسى بن سالم بن 

عيسى بن سالم، الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف 

الدين، اأبو النجا، بدون تاريخ، )ت: ٩68هـ(، عبد اللطيف 

بــدون  لبنان،   / بــيــروت  المعرفة  دار  السبكي،  موسى  محمد 

مام احمد: ٢3٩/١. طبعة. مسائل اإلإ

(٢( صحيح مسلم: باب تحريم صوم اأيام التشريق: 8٠٠/٢ 

، رقم: ١١٤٢.

قولين: هي  الى  في صيامها  الفقهاء  اختلف 

اأيام منى اأيام النحر والتشريق إلنهم كانوا يشرقون 

لحوم اإلضاحي.

مالك  بن  وهــو مذهب كعب  األأول :  القول 

له عنه، عدم جواز صومها، إل عن كفارة  رضي ال�

وإل عن تطوع، وإل عن صوم المتمتع، وإل يحل 

صيامها، وقد روي المنع مطلقا عن اإلمام على 

وفي  والكوفيين،  وعطاء  والحسن  عنه  له  ال� رضي 

قول اأكثر اأهل العلم(3(. 

للتحريم،  النهي  ان   : الحنفية  ذهــب  واليه 

اإلأيــام،  الصوم في هذه  يقتضي جــواز  والمعقول 

في  الصوم  ويكره  الكراهة،  على  النهي  فيحمل 

فطار(٤(. هذه اإلأيام، والمستحب هو اإلإ

واستدلوا: بما روى عن ابن كعب بن مالك 

له  ال� اأنــه حدثه اأن رســول  لــه عنه  الــ� عــن ابيه رضــي 

ملسو هيلع هللا ىلص بعثه واأوس بن الحدثان اأيام التشريق، فنادى 

)إليدخل الجنة اإإل مؤمن واأيام اأكل وشرب((5(.

اأيام  والمالكية: كان اإلمام مالك يكره صوم 

اذا  تمتع  من  صيام  عليه  كــان  اذا  اإإل  التشريق. 

لم يجد الهدي فله ان يصوم اخر ايام التشريق، 

الثالثة اأيام بعد يوم النحر(6(.

(3( انظر: المغني إلبن قدامة: باب اأيام التشريق منهي عن 

صيامها: 3/١6٩.

شرائط  بــاب  الشرائع:  ترتيب  في  الصنائع  بدائع  انظر:   )٤)

اأنواع الصيام : ٢/٧8.

(5( صحيح مسلم : باب تحريم صوم اأيام التشريق: 8٠٠/٢، 

رقم ١١٤٢.

(6( انظر: المدونة : باب كفارة الموسر بالصيام : ١/ ٤3١-



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثاني  80 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقه الصحابي الجليل كعب بن مالك � )دراسة مقارنة( 

 الــشــافــعــيــة: إل يــصــح صــــوم ايـــــام الــتــشــريــق 

للنهي عنه  واجــب  ولــو عــن  لمتمتع وإل غيره  إل 

جماع، هذا هو اإلأصح  في خبر الصحيحين ولالإ

لــه، واحــتــجــوا  ــ� عــنــد اأصــحــاب الــشــافــعــي رحــمــه ال

لــه عــنــه. وفي  الــ� بحديث كعب بــن مــالــك رضــي 

رواية اخرى كان الشافعى يكره صوم اأيام التشريق 

اإإل للمتمتع الذى إل يجد الهدى، فيصوم هذه 

الثالثة اإلأيام(١(.

له روايتين: الحنابلة: عن اإلمام احمد رحمه ال�

األولى: إل يجوز صيام اأيام التشريق(٢(. 

 واســتــدلــوا: لــمــا روى نــبــيــشــة الــهــذلــي قـــال: 

ــام اأكــل  ــــام التشريق اأيـ لــه ملسو هيلع هللا ىلص : )اأي قــال رســـول الــ�

وشرب((3(.

الثانية: يجوز صيام اأيام التشريق(٤(.

لما روي عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، 

له عنهم، اأنهما  وعن سالم، عن ابن عمر رضي ال�

اأن يصمن  التشريق  اأيـــام  فــي  لــم يرخص   قـــاإل:) 

اإإل لمن لم يجد الهدي ((5(.

.5٩5

اأبو  الــنــووي   ،٤٤٢/6 المهذب:  شــرح  المجموع  انظر:   )١)

زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت: 6٧6هـ( ، دار الفكر/ 

بيروت، بدون سنة، بدون طبعة.

مام اأحمد: باب صوم التطوع :  (٢( انظر: الكافي في فقه اإلإ

.٤5٢/١

(3( صحيح مسلم: باب تحريم صوم اأيام التشريق: 8٠٠/٢، 

رقم ١١٤١.

مام اأحمد : باب صوم التطوع:  (٤( انظر: الكافي في فقه اإلإ

.٤5٢/١

(5( صحيح البخاري: باب صيام اأيام التشريق: ٤3/3، رقم 

القول الثاني : جواز صيام اأيام التشريق

لــه عنها ، كانت  الــ� ان عائشة رضــي  مــا روي 

تصوم اأيام منى، وكان اأبوها يصومها(6(. وروى عن 

له عنه اأنه كان يصومها، وكذلك  ابن الزبير رضي ال�

له عنهما، وعن اإلأسود بن يزيد  ابن عمر رضي ال�

ــاق(٧(. وعند  ــحــ اإســ ــى و ــ مــثــلــه، وهـــو قـــول اإلأوزاعــ

له إليجوز صوم اأيام التشريق اإإل اأن  مالك رحمه ال�

المتمتع اإذا لم يجد هديا وجب عليه صوم ثالثة 

اأيام في الحج ولم يصمها قبل يوم النحر رخص له 

مالك واأصحابه في صيام اأيام التشريق وإل يتطوع 

اأيــام التشريق(8(. وهو  اأيــام منى وهي  اأحد بصيام 

هديا.  يجد  لم  اذا  للمتمتع  الشافعي  قولي  احد 

له جواز  والراجح من مذهب اإلمام احمد رحمه ال�

الــهــدي وهـــذه رخــصــة من  صومها لمن إل يجد 

المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ، للحديث الصحيح عن عائشة 

له عنه(٩(. وابن عمر رضي ال�

القول الراجح: ولقد تواترت هذه اإلآثار بالنهى 

التشريق، روي ذلــك عن كعب  ــام  اأي عن صيام 

له  ال� بن مالك وعائشة، وعمرو بن العاص، وعبد 

لــه عنهم كلهم  ــو هــريــرة رضــي الــ� بــن حــذافــة، واأبـ

.١٩٩٧

(6( انظر: صحيح البخاري: باب صيام اأيام التشريق: ٤3/3، 

رقم: ١٩٩6.

(٧( انظر: شرح صحيح البخاري إلبن بطال: باب صوم ايام 

التشريق: ١3٧/٤.

(8( انظر: المدونة لالمام مالك: ٤١٤/١.

(٩( انظر: مسائل اإلمام احمد واسحاق بن راهويه: باب اذا 

فاته الصوم: ٢٢١3/5.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مظهر محي محمد 

انــواع  التشريق من  اأيــام  النبى ملسو هيلع هللا ىلص ، وصــوم  عن 

الصوم المنهي عنه حيث دلت النصوص على انه 

اأيام التشريق صوما غير التمتع  إليجوز اأن يصوم 

فاإن صام لم يصح صومه، وصوم المتمتع الذي 

لم يجد الهدي هو رخصة، لما روي عن سالم، 

له عنهم، قاإل: )لم يرخص  عن ابن عمر رضي ال�

يجد  لم  لمن  اإإل  يصمن،  اأن  التشريق  اأيــام  في 

الهدي( ، )لم يجد الهدي( لم يجد ما يذبحه 

اإن حديث الرخصة  حصار اأو التمتع، و عن دم اإلإ

عــن الــزهــري عــن عـــروة عــن عــائــشــة، وعــن سالم 

البخاري.  رواه  عنهم،  له  ال� رضــي  عمر  ابــن  وابيه 

اأيام  الــراأي اإلأول وهو عدو جواز صوم  لذا ترجح 

فرض  مــن  فــاتــه  مما  قــضــاءاً  وإل  تطوعا  التشريق 

الــذي  للمتمتع  لــمــن  صيامها  ويــجــوز  الــصــيــام، 

اآخر  ويبداأ صيامه  وهو رخصة،  الهدي  يجد   لم 

اأيام التشريق. 

* * *

الخاتمة

وفي نهاية البحث توصلت الى نتائج اأهمها:

١. لم يثبت فيما بين يدي من المصادر وإلدة 

الصحابي، ولكن المصادر ذكرت انه عاش سبع 

وسبعين سنة، وتوفي في سنة 5٠ھ؛ فتبين انه ولد 

قبل الهجرة باإثنتين وعشرين سنة، وقيل ولد قبل 

الهجرة بست وعشرين سنة.

الــمــســاألــة  فــي  روايـــتـــان  تـــرد للصحابي  لــم   .٢

الواحدة.

3. كـــان الــصــحــابــي شــاعــر الــرســول ملسو هيلع هللا ىلص بعد 

حسان بن ثابت مدافعاً عن اإلسالم إلعالء رايته.

٤.قد انفرد في مساألة الفاظ كنايات الطالق 

هل يقع الطالق بها اأم إليقع، عقيب نزول قبول 

زوجته  يعتزل  بــان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأمـــره  حيث   توبته، 

له في اأمره. وإل يقربها الى اأن يقضي ال�

الصحابي كعب  بروايات  الفقهاء  استدل   .5

له عنه على اإلحكام التي استنبطوها ولم  رضي ال�

الروايات ضعيفة، منها ماهو صحيح  تكن هذه 

ومنها متفق عليها ومنها حسن اسناده صحيح.

مالك  بــن  كعب  الصحابي  اآراء  جـــاءت   .6

له عنه موافقة للقواعد الفقهية.  رضي ال�

* * *
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقه الصحابي الجليل كعب بن مالك � )دراسة مقارنة( 

ثبت المصادر والمراجع

- بعد القراآن الكريم.

اإلألف

بــن موسى  بــن علي  الحسين  بــن  اأحــمــد   .١

الُخْسَرْوِجردي الخراساني، اأبو بكر البيهقي)ت: 

٤58هـ(، معرفة السنن واإلآثار، ت: عبد المعطي 

قتيبة  دار  ١٩٩١م،  ـــ/  ــ ١٤١٢هـ قلعجي،  اأمــيــن 

دمشق/ بيروت، ط١.

اأبو  ٢.اأحمد بن الحسين بن علي بن موسى 

)ت:  الخراساني  الــُخــْســَرْوِجــردي  البيهقي  بكر 

٤58هـ( السنن الكبرى، ت: محمد عبد القادر 

العلمية،  الكتب  دار  م،  عــطــا،١٤٢٤هـــ/٢٠٠3 

ط3، بيروت/لبنان.

3. اأحمد بن شعيب بن علي اأبو عبد الرحمن 

الخراساني النسائي)ت: 3٠3هـ( السنن الكبرى، 

ت: شعيب اإلأرناؤوط ،١٤٢١ه/٢٠٠١م ، ط٢، 

مؤسسة الرسالة / بيروت.

المثُنى بن  بــن  بــن علي  اأحــمــد  اأبــو يعلى   .٤

التميمي، الموصلي  يحيى بن عيسى بن هالل 

يــعــلــى،ت: حسين  ــــي  اأب )ت: 3٠٧هـــ(مــســنــد 

سليم اأســـد، دار الــمــاأمــون لــلــتــراث/ دمــشــق، ط 

١،١٤٠٤ھ/١٩8٤م.

5. اأحمد بن غانم )اأو غنيم( بن سالم ابن مهنا، 

المالكي )ت:  اإلأزهــري  النفراوي  الدين  شهاب 

١١٢6هـ( الفواكه الدواني على رسالة ابن اأبي زيد 

القيرواني، ت:بدون تحقيق، ١٤١5هـ/١٩٩5م، 

بدون طبعة، دار الفكر بيروت/لبنان.

6. محفوظ بن اأحمد بن الحسن اأبو الخطاب 

مام اأحمد بن  الكلوذاني، الهداية على مذهب اإلإ

هميم/ماهر  اللطيف  عبد  ت:  الشيباني،  حنبل 

ياسين الفحل،١٤٢5هـ/٢٠٠٤م، ط١، مؤسسة 

غراس للنشر والتوزيع/الكويت.

اأحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن   .٧

له الشيباني )ت: ٢٤١هـ( مسند  ال� اأبو عبد  اأسد 

مــام اأحمد بن حنبل، ت: شعيب اإلأرنــؤوط/ اإلإ

عـــادل مــرشــد، مــؤســســة الــرســالــة/بــيــروت، ط١، 

١٤٢١هـ/٢٠٠١م.

اأحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن   .8

له الشيباني )ت: ٢٤١هـ( مسائل  اأسد اأبو عبد ال�

زهير  لــه، ت:  الــ� ابنه عبد  روايــة  بن حنبل  اأحمد 

ط١،  /بيروت،  سالمي  اإلإ المكتب  الشاويش، 

١٤٠١هـ/ ١٩8١م.

الحاء

الفراء  بن  بن محمد  بن مسعود  الحسين   .٩

محيي السنة، اأبو محمد البغوي الشافعي )ت: 

ــام الــشــافــعــي،  ــ مـ 5١6 هـــ(الــتــهــذيــب فــي فــقــه اإلإ

الــمــوجــود، علي محمد  اأحــمــد عبد  ت: عــادل 

الــعــلــمــيــة/بــيــروت، ط١،  الــكــتــب  دار  مـــعـــوض، 

١٤١8هـ/١٩٩٧م.

١٠. حمد بن محمد بن اإبراهيم بن الخطاب 

)ت:  بالخطابي  المعروف  البستي  سليمان  اأبــو 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مظهر محي محمد 

ـــ( مــعــالــم الــســنــن، وهـــوشـــرح ســنــن اأبـــي  ــ ــ 388هـ

العلمية/حلب،  المطبعة  تحقيق،  بــدون   ، داود 

ط١،١35١هـ/١٩3٢م.

السين

اأيـــوب بــن مطير  ١١. سليمان بــن اأحــمــد بــن 

اأبـــو الــقــاســم الــطــبــرانــي الــلــخــمــي الــشــامــي )ت: 

36٠هـ(، ١٤١5هـ /١٩٩٤م ، المعجم الكبير، 

ط٢،  السلفي،  المجيد  عبد  بــن  حمدي  ت: 

مكتبة ابن تيمية / القاهرة.

١٢. سليمان بن اإلأشعث بن اإسحاق بن بشير 

ِجْستاني  بن شداد بن عمرو اأبو داود اإلأزدي السِّ

ــام اأحــمــد روايـــة اأبــي  مـ ـــ( مسائل اإلإ )ت: ٢٧5هـ

داود السجستاني، ت: اأبي معاذ طارق بن عوض 

له بن محمد ، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م، ط١، مكتبة  ال�

ابن تيمية ، مصر، ط٢. سليمان بن اإلأشعث بن 

١3.اإسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو اأبو داود 

ِجْستاني )ت: ٢٧5هـ(، ت:محمد  اإلأزدي السِّ

سنن  تاريخ،  بــدون  الحميد،  عبد  الدين  محيي 

الــعــصــريــة،  الــمــكــتــبــة  بــــدون طــبــعــة،   اأبــــي داود، 

صيدا / بيروت.

العين

له بن اأحمد بن محمد بن قدامة،  ١٤. عبد ال�

المقدسي  الجماعيلي  الــديــن  موفق  محمد  اأبــو 

ــابــن قــدامــة  ثـــم الــدمــشــقــي الــحــنــبــلــي، الــشــهــيــر ب

المقدسي )ت: 6٢٠هـــ(، المغني إلبن قدامة، 

ت: د. محمد شرف الدين خطاب، د. السيد 

ابــراهــيــم صــادق،  الــســيــد، اإلســتــاذ سيد  محمد 

 ، ١٤٢5ھ/٢٠٠٤م  الــقــاهــرة،  الــحــديــث/   دار 

بدون طبعة.

له بن اأحمد بن محمد بن قدامة،  ١5. عبد ال�

اأبو محمد موفق الدين الجماعيلي المقدسي ثم 

الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

اأحمد،  مـــام  )ت: 6٢٠هـــ(،الــكــافــي فــي فقه اإلإ

دار  ، ١٤١٤هـــــــــ/١٩٩٤م، ط١،  تحقيق  بـــدون 

الكتب العلمية.

بن  العزيز  عبد  بــن  بــن محمد  لــه  الــ� عبد   .١6

الـــَمـــْرُزبـــان بــن ســابــور بــن شــاهــنــشــاه الــبــغــوي اأبــو 

القاسم البغوي )ت: 3١٧هـ(، معجم الصحابة، 

بــــن مـــحـــمـــد الــجــكــنــي  ت: مـــحـــمـــد اإلأمـــــيـــــن 

 / البيان  دار  مكتبة  ط١،  ،١٤٢١هـــــــ/٢٠٠٠م، 

الكويت.

١٧. عبد الــرحــمــن بــن اأحــمــد بــن رجــب بن 

الــحــســن، زيــن الــديــن الــَســالمــي الــبــغــدادي، ثم 

الباري  فتح  ـــ(  ٧٩5هـ )ت:  الحنبلي  الدمشقي 

شرح صحيح البخاري، ت: محمود بن شعبان 

بـــن عــبــدالــمــقــصــود، مــجــدي بـــن عــبــد الــخــالــق 

/ ١٩٩6م، ط١،  واآخـــرون ،١٤١٧هــــ  الشافعي 

مكتبة الغرباء اإلأثرية /المدينة النبوية.

ــن مــحــمــد،  ــن عــلــي بـ ١8. عــبــد الـــرحـــمـــن بـ

ــوزي)ت:  ــجــ ــ ــن ال ــ ــرج اب ــفـ ــو الـ ــ ــن اأبـ ــديـ جـــمـــال الـ

والــمــلــوك،  اإلأمـــم  تــاريــخ  فــي  المنتظم  5٩٧ھ(، 

عبد  مصطفى  عــطــا،  الــقــادر  عــبــد  محمد  ت: 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقه الصحابي الجليل كعب بن مالك � )دراسة مقارنة( 

القادر عطا،١٤١٢ھ/١٩٩٢م، ط١، دار الكتب 

العلمية/ بيروت.

١٩. عبد الرحمن ابن الجوزي جمال الدين 

اأبي الفرج )ت: 5٩٧هـ(، تلقيح فهوم اأهل اإلأثر 

في عيون التاريخ والسير، بدون تحقيق،١5١٧هـ/ 

١٩٩٧م، ط١، دار اإلأرقم بن اأبي اإلأرقم/ بيروت.

بن  له  ال� عبد  بن  عمرو  بن  الرحمن  عبد   .٢٠

الدمشقي  زرعــة  باأبي  المشهور  النصري  صفوان 

الملقب بشيخ الشباب، )ت: ٢8١هـــ(، تاريخ 

ــة: اأبــي الميمون بن راشــد، ت:  اأبــي زرعــة، رواي

ــدون تــاريــخ،  لــه الــقــوجــانــي، بـ ــ� لــه نعمة ال ــ� شــكــر ال

مجمع اللغة العربية / دمشق، بدون طبعة.

اأبــو بكر  نافع  بــن  بــن همام  ــرزاق  الـ ٢١. عبد 

٢١١هــــ(،  )ت:  الصنعاني  اليماني  الحميري 

الــمــصــنــف، ت: حــبــيــب الــرحــمــن اإلأعــظــمــي، 

ط٢،١٤٠3ه/  بــيــروت،   - ســالمــي  اإلإ المكتب 

١٩83م. 

بن  يوسف  بن  له  ال� عبد  بن  الملك  عبد   .٢٢

الــديــن،  ركــن  المعالي،  اأبـــو  الجويني،  محمد، 

نهاية  ٤٧8ھ(،  )ت:  الحرمين،  باإمام  الملقب 

العظيم  المذهب، ت: عبد  درايــة  المطلب في 

المنهاج/جدة/السعودية،  دار  الــّديــب،  محمود 

ط١، ١٤٢8ھ/٢٠٠٧م.

٢3. عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، 

الــقــزويــنــي )ت:6٢3ھ(،  الــرافــعــي  الــقــاســم  اأبـــو 

د  شرح مسند الشافعي، ت: اأبو بكر وائل محمَّ

وزارة  زهـــــران، ١٤٢8هـــــــــــ/٢٠٠٧م، ط١،   بــكــر 

اإلأوقاف/ قطر.

٢٤. عالء الدين بن مسعود بن اأحمد، اأبو بكر 

الكاساني الحنفي )ت:58٧ھ(، بدائع الصنائع 

فــي تــرتــيــب الـــشـــرائـــع،بـــدون تــحــقــيــق، ١٤٠6ھ/ 

١٩86م، ط٢، دار الكتب العلمية/ بيروت.

٢5. عــلــي بــن خــلــف بــن عــبــد الــمــلــك،ابــن 

بطال اأبو الحسن )ت: ٤٤٩هـ(، شرح صحيح 

اإبــراهــيــم ،  اأبـــو تميم يــاســر بــن  الــبــخــاري، ت: 

الـــرشـــد/  مــكــتــبــة  ط٢،  ٢٠٠3م،   / ١٤٢3هـــــــ 

الرياض .

٢6. علي بن اأبي بكر بن عبد الجليل،الفرغاني 

المرغيناني اأبو الحسن برهان الدين )ت: 5٩3هـ( 

المبتدي، ت: طالل  بــدايــة  فــي شــرح  الــهــدايــة 

العربي/بيروت/لبنان،  احياءالتراث  دار  يوسف، 

بدون طبعة وتاريخ.

 ٢٧. علي بن )سلطان( محمد، اأبو الحسن 

نور الدين المال الهروي القاري )ت: ١٠١٤هـــ( 

دار  الــمــصــابــيــح،  مــشــكــاة  المفاتيح شـــرح  مــرقــاة 

الفكر، بيروت/لبنان، ط١، ١٤٢٢هـ /٢٠٠٢م.

حرف الميم

٢8. مالك بن اأنس بن مالك بن عامر،اإلأصبحي 

المدونة، بدون تحقيق،  المدني)ت: ١٧٩هـ(، 

العلمية  الكتب  دار  ط١،  /١٩٩٤م،  ـــ  ١٤١5هـ

بيروت/ لبنان.

اأحمد  بن  بن موسى  اأحمد  بن  ٢٩. محمود 

العينى  الدين  بــدر  الحنفى  الغيتابى  حسين   بن 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مظهر محي محمد 

اأبو محمد، )ت: 855هـ(، البناية شرح الهداية، 

دار  ط١،  ١٤٢٠هـــــــــ/٢٠٠٠م،  تحقيق،  بـــدون 

الكتب العلمية/ بيروت.

اأبـــو الوليد  3٠. محمد بــن اأحــمــد بــن رشـــد، 

القرطبي )ت:5٢٠هـــ(، البيان والتحصيل، ت: 

١٤٠8هــــــ/١٩88م،  ــرون،  واآخــ د.محمد حجي 

سالمي، بيروت/لبنان. ط٢، دار الغرب اإلإ

ــن الـــعـــبـــاس بن  ــس بـ ــ ــ ــن اإدريـ  3١. مــحــمــد بـ

عــثــمــان بـــن شــافــع بـــن عــبــد الــمــطــلــب بـــن عبد 

مناف،الشافعي المطلبي القرشي المكي اأبو عبد 

له )ت: ٢٠٤هـ( اإلأم، بدون تحقيق، ١٤١٠ھ/  ال�

١٩٩٠م، بدون طبعة، دار المعرفة/بيروت.

3٢. محمد بن اإدريس بن العباس بن عثمان 

بـــن شـــافـــع بـــن عــبــد الــمــطــلــب بـــن عــبــد مــنــاف 

المكي  القرشي  المطلبي  له  ال� عبد  اأبــو  الشافعي 

)ترتيب  الشافعي  مــام  اإلإ )ت: ٢٠٤هــــ(، مسند 

سنجر(، شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، 

ط١، ١٤٢5 هـ /٢٠٠٤ م.

33. محمد بن اإسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة 

لــه الــبــخــاري الــجــعــفــي )ت:٢56هــــــ(  ــــو عــبــدالــ� اأب

ــر بــن  ــ ــي الــــبــــخــــاري، ت: مـــحـــمـــد زهــ صـــحـــيـــح 

دار  الـــنـــاصـــر،١٤٢٢هــــ/٢٠٠٢م ، ط١،   نــاصــر 

طوق النجاة.

3٤. محمد بن حبان بن اأحمد بن حبان بن 

الدارمي،  حاتم،  اأبــو  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ 

الــُبــســتــي )ت: 35٤هـــــــ(، صــحــيــح ابـــن حــبــان 

بترتيب ابن بلبان، ت: شعيب اإلأرنؤوط، مؤسسة 

الرسالة/ بيروت، ط٢، ١٤١٤ھ/ ١٩٩3م.

الــكــريــم بن  بــن عبد  بــن محمد  35.مــحــمــد 

الكرم  اأبــي  بــن  الحسن علي  اأبــو  الــواحــد،  عبد 

الــجــزري عــز الــديــن ابـــن اإلأثــيــر الــشــيــبــانــي)ت: 

ت:  الصحابة،  معرفة  في  الغابة  اأســد  63٠ھ( 

علي محمد معوض/ عادل اأحمد عبد الموجود 

، ١٤١5هـ/ ١٩٩٤م، ط١، دار الكتب العلمية 

بيروت /لبنان.

يــزيــد بــن كثير بن  36. محمد بــن جــريــر بــن 

اإلآملي)ت: 3١٠هـ(،  الطبري  غالب،اأبو جعفر 

تاريخ الطبري، بدون تحقيق ،١38٧هـ/١٩66م، 

ط٢، دار التراث/بيروت.

3٧. مــحــمــد بـــن ســعــد بـــن مــنــيــع الــهــاشــمــي 

له البصري، البغدادي المعروف  بالوإلء،اأبو عبد ال�

الكبرى،  الطبقات  ٢3٠هــــ(،  )ت:  سعد  بابن 

ت: محمد عبد القادر عطا،١٤١٠ھ/١٩٩٠م، 

ط١، دار الكتب العلمية/ بيروت.

38. مــحــمــد بـــن عــلــي بـــن مــحــمــد بـــن عبد 

نيل  ـــ(،  ــ اليمني )ت: ١٢5٠هـ الــشــوكــانــي  لــه،  ــ� ال

اإلأوطار، ت: عصام الدين الصبابطي، ١٤١3هـ 

/١٩٩3م، ط١، دار الحديث، مصر.

العزيز  عــبــد  بــن  عــمــر  بــن  اأمــيــن  3٩. محمد 

الحنفي)ت:  الدمشقي  عابدين  ابــن  عابدين، 

١٢5٢هـ(، رد المحتار على الدر المختار، بدون 

تحقيق، ت: ،١٤١٢هـــــ/١٩٩٢م، ، ط٢، دار 

الفكر/بيروت.

له  ال� اأبـــو عبد  ــد،  بــن واقـ بــن عمر  ٤٠. محمد 
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الواقدي السهمي اإلأسلمي بالوإلء، المدني )ت: 

٢٠٧هـ(، مغازي الواقدي، ت: مارسدن جونس، 

١٤٠٩هـ/١٩8٩م، ط3، دار اإلأعلمي/بيروت.

بــن عــلــى،ابــن منظور  بــن مــكــرم  ٤١. محمد 

فريقى، اأبو الفضل جمال  اإلنصاري الرويفعى اإلإ

تــاريــخ دمشق  ـــ( مختصر  الــديــن، )ت: ٧١١هــ

إلبن عساكر، ت: روحية النحاس، رياض عبد 

الحميد مراد، محمد مطيع ، ١٤٠٢هـ/١٩8٤م، 

ط١، دار الفكر/ دمشق.

٤٢. محمد بن يزيد ، وماجة اسم اأبيه يزيد، 

له القزويني، )ت: ٢٧3هـ(،  ابن ماجة اأبو عبد ال�

الباقي،  فــؤاد عبد  ابــن ماجه، ت: محمد  سنن 

ــاء الكتب  ــاريــخ، بـــدون طــبــعــة، دار اإحــي بـــدون ت

العربية، مصر.

القاسم بن  اأبـــي  بــن  يــوســف  بــن  ٤3. محمد 

العبدري  المالكي  المواق  له  ال� عبد  اأبــو  يوسف، 

ــيـــل  ــلـ كـ ــــاج واإلإ ــت ــ ــاطـــي، )ت:8٩٧هــــــــــــ( ال ــرنـ ــغـ الـ

لــمــخــتــصــرخــلــيــل، بـــــدون تــحــقــيــق، ١٤١6هـــــــ/ 

١٩٩٤م، ط١، دار الكتب العلمية/بيروت.

بــن سالم  بــن موسى  اأحــمــد  بــن  ٤٤. موسى 

بــن عــيــســى بــن ســالــم،الــحــجــاوي الــمــقــدســي، 

ــنــجــا،  ــــن، اأبـــــو ال ــدي ــ ثـــم الـــصـــالـــحـــي، شــــرف ال

اأحمد  مــام  اإلإ فقه  قناع في  اإلإ )ت: ٩68هـــ(، 

موسى  محمد  اللطيف  عــبــد  ت:  حــنــبــل،  بــن 

بــيــروت/  المعرفة  دار  تــاريــخ،  بــدون  السبكي، 

لبنان، بدون طبعة.

الياء

٤5. يحيى بن اأبي الخير بن سالم، اأبو الحسين 

العمراني اليمني الشافعي )ت:558هـ(،البيان في 

مام الشافعي، ت: قاسم محمد النوري،  مذهب اإلإ

١٤٢١ھ/٢٠٠٠م ، ط١، دار المنهاج/ جدة.

النووى  بن شــرف،  يحيى  الدين  ٤6. محيي 

اأبو زكريا )ت: 6٧6هـ(، المنهاج شرح صحيح 

النووي على مسلم،  الحجاج، شرح  بن  مسلم 

ــتــراث  ال ــاء  ــيـ اإحـ دار  ١3٩٢هـــــــــــ/١٩٧١م، ط٢، 

العربي/ بيروت.

٤٧. محيي الدين يحيى بن شرف،النووي اأبو 

زكريا )المتوفى: 6٧6هـ( المجموع شرح المهذب، 

ت: محمود مطرجي، ١٤١٧ھ/١٩٩6م ، بدون 

طبعة، دار الفكر/بيروت. 

يوسف،اأبو  بن  الرحمن  عبد  بن  يوسف   .٤8

اأبــي محمد  الحجاج، جمال الــديــن ابــن الــزكــي 

القضاعي الكلبي المزي )ت:٧٤٢هـــ(، تهذيب 

الـــرجـــال،ت: د. بشار عــواد  اأســمــاء  الكمال فــي 

مؤسسة  ط١،   ، ١٤٠٠هـــــــــــ/١٩8٠م  ــعـــروف،  مـ

الرسالة / بيروت.

عبد  بن  بن محمد  له  ال� عبد  بن  يوسف   .٤٩

)ت:  القرطبي  عمرالنمري  عــاصــم،اأبــو  بــن  الــبــر 

٤63هـــ(، اإلستذكار، ت: سالم محمد عطا، 

ط١،  /٢٠٠٠م،  معوض،١٤٢١هـ  علي  محمد 

دار الكتب العلمية / بيروت.

The Jurisprudence of Companion Kaab 

bin Malik may Allah be pleased with him 

)Comparative Study(.
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Abstract

The research came in two demands as 

follows: the first requirement: to introduce 

Kaab Bin Malik, may Allah be pleased on 

him, and include: his birth, his ancestry, 

his name, and his surname. His family in-

cludes: his mother, his wives, his children, 

his brothers, his Islam, and his positions. 

Then his words, his scientific standing, and 

his death.

The second requirement includes his ju-

rist views on seven issues: the first: the 

distance by which Friday is prevailed over. 

The second issue: the number to be held 

on Friday. The third issue: is that woman 

makes charity in her jewelry. the fourth is-

sue: rule in slaughtering sheep gently. The 

fifth issue: the trick in war. The sixth issue: 

the nicknames in divorce. The seventh is-

sue: fasting the days of Al-Tashrik. This is 

the result of which the researcher was able 

to gather from the jurisprudential opinions 

in the middle of the books of jurisprudence, 

hadith, and others.

To start by formulating the opinion of the 

Companions in a simplified jurisprudence 

matter and followed by mentioning the 

words of the Sahabi Kaab himself if any. 

Then mention those scholars who agreed 

with him, with one or more evidence. Then 

those scholars who disagreed with him if 

there is any with mentioning one or more 

evidence. Then struggled to weight one of 

the opinions according to the strength of the 

evidence or explanation if any. At the end of 

the research, the researcher reached the most 

important conclusions: the birth of the Sa-

habi was not proven and he probably died at 

the age of )50 AH(. Sahabi Kaab ibn Malik, 

may Allah be pleased on him, adopted the 

sources of judgments through examples of 

his jurisprudence, in which he openly stated 

the Sahabi’s protest with one source or an-

other, or it was mentioned in it close before 

it was written. It was present in the minds of 

the hard-working Sahaba jurists, followers 

and followers. In some doctoral issues, Kaab 

in some books was rarely mentioned twice. 

He never alone mentioned a jurist issue even 

if it is consistent with jurist rules. The Eng-

lish translation. Sahabi used to adopt his 

doctrinal opinions from what he heard and 
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saw from the words, actions and statements 

of the Prophet, his family and companions, 

and his doctrinal opinions varied between 

prayers, pilgrimages, transactions and per-

sonal status.

* * *


