
اإلمام أبو علي السنجي 
وآراؤه الفقهية 

في باب الزكاة والمعامالت 
من خالل كتاب المجموع 

لإلمام النووي
Imam Abu Ali Al - Sanji And His 

Jurisprudence
Views In The Chapter On Zakat And 

TransactionsThrough Al - Majmoo Book 
By Imam Al - Nawawi

إعداد
د. سالم هادي حمود

Prepared by
D.Salam Hadi Humod





295
كتاب المجموع لإلمام النووي« ل  »اإلمام أبو علي السنجي وآراؤه الفقهية في باب الزكاة والمعامالت من خال

د. سالم هادي حمود

الملخص

أبي  الشيخ  بان  البحث  هذا  من  لي  تلخص 
المذهب  أئــمــة  مــن  إمــامــا  يعد  السنجي،  علي 
الــشــافــعــي، وهـــو مــن أهـــل االجــتــهــاد حــتــى لقب 
بين  جمع  مــن  أول  ــه  ان كما  الشافعية«  »بشيخ 
الفقه  فــي  ــيــة  والــخــراســان الــعــراقــيــة  يــقــتــيــن  الــطــر
الشافعي، فضال عن الثروة العلمية التي تركها في 
وشرح  الفروع،  كتاب  شرح  منها:  الشافعي  الفقه 
التلخيص، والمجموع، وشرح المختصر، وجمع 
العلمية  سعته  على  ذلك  فدل  الشافعي،  مسند 
تنوعت  كما   ، الشرعية  العلوم  الواسع في  وتبحره 
كانت متعلقة بفروع المسائل  ترجيحاته وغالبا ما 
ال بأصولها معتمد في ذلك على أصل من أصول 
يعة في االستنباط، غير ان أبو علي السنجي  الشر
الــمــســائــل؛ وهــي  ــفــرد ببعض  وان خــالــف مــذهــبــه 
صحة بيع الخمرة المحترمة، بناء على الخالف 
كما جوز بيع أمهات األوالد وال تعتق  في طهارتها، 
رّبِ  هلل  الحمد  أن  دعــوانــا  وآخــر  سيدها،  بموت 

العالمين.

* * *

Abstruet:
It summary tes me from this research that 

sheikh abi . ali al - sanji is considered an 
imam of the shafi ,i school of imams , and he 
is one of the people of hardworking until he 
was called the sheikh of shafi, i . he worked 
hard as he was the first to combine the Iraq and 
khurasan methods in shafi, I jurisprudence . 
as well as the scientific weulth he left in shafi 
,i jurisprudence , including an explanation 
of the books of al - furue , al - tulkhis , al - 
majue and al - mukhtasir and the compilation 
of the shafi , i musnad . this indicad his 
scientific capacity and his wide navigation in 
the leqal sciences . likewise , his weightings 
varied , and they were of ten related to the 
branches of the issues , not to their origins . 
which they depended on the one origin from 
the origins of sharia in detection . ltowever , 
abu ali al- sanji disagreed with his doctrine 
and was unique to some issues :the validity 
of selling respectable wine according to the 
difference in purity , as it permitted the sale of 
mothers of children and does not release the 
death of theis , and our last prayer is the praise 
be to cod , lord of the worlds.
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المقدمة

ما  اإلنــســان  علم  بالقلم  علم  الــذي  هلل  الحمد 
محمد  سيدنا  على  والــســالم  والــصــالة  يعلم،  لــم 
كرم، منقذ البشرية وهادي األمم وعلى آله  النبي األ

وصحبه وسلم.
يـــعـــة اإلســـالمـــيـــة صــفــوة  ــد؛ فـــــــإّنَ الـــشـــر ــعــ ــ وب
منهاج  تــعــالــى  اهلل  جعلها  وخــاتــمــتــهــا،  الــشــرائــع 
ــة، أخــرجــت الــنــاس مــن بحر  ــ حــيــاة ودســـتـــور أم
لتبليغها  وأخـــتـــار  ــود،  ــ ــوج ــ ال ــور  ــ ن ــى  ــ إل ــالم  ــظـ الـ
ــا  ــوة خـــلـــقـــه ســيــدن ــ ــف إرســـــــــاء قــــواعــــدهــــا، صــ  و
محمد �، الذي أتم اهلل تعالى على يديه بنائها، 
رقي وتطور، عالجت  يسر، و وجعلها شريعة رحمة و
كل المجتمع ، ووضعت لها الحلول فكانت  مشا
بحق أعظم الشرائع، وانجح السبل صنعت قادة، 
والجن،  اإلنــس  لهم  دانــت  الدنيا،  قـــادوا  وعلماء 
اهلل  بدين  عظماء  بحق  فكانوا  والــغــرب  والــشــرق 
تعالى وشرعه، ميزتهم اإلخالص واألمانة والخلق، 
ــجــوم هدايتها،  ون ــة  األمـ ــادة هـــذه  قـ بــحــق  فــكــانــوا 
حفظوا علم الشريعة، وعملوا إسرار التشريع وطرق 
استنباط اإلحكام، برز الكثير منهم في شتى أنواع 
إذ  اإلســالمــي،  الفقه  منها  والتي  الشريعة،  العلوم 
القرآن  من  أرائــهــم  استنبطوا  مجتهدون  فيه  ظهر 

والسّنة وغيرها من مصادر التشريع األخرى. وعلى 
الناس  اعتمد  الذين  األربــعــة،  ئمة  األ قــدر  جاللة 
قــدرا،  منهم  يقل  ال  من  بــرز  واجتهاداتهم،  آرائــهــم 
وعلما وفضال، ومن هؤالء اإلمام أبي علي السنجي 
أحد اإلعالم الذين يشار إليهم بالعلم والورع، نتج 
في  ماجستير  رسالة  فيها  كتب  فقهية،  ثــروة  عنه 
كلية العلوم اإلسالمية، في الجامعة العراقية، جمع 
السنجي  علي  ألبــي  الفقهية  اآلراء  الباحث  فيها 
كتاب المجموع لإلمام النووي، مقارنا  من خالل 
األدلــة  ذكــر  مع  األخــرى  الفقهية  المذاهب  مع  لها 
قـــوال  األ هــذه  بين  الترجيح  ثــم  ومــن  ومناقشاتها 
أبي علي  الفقهية لإمام  بعنوان: )اآلراء  كانت  وقد 
النووي  لإمام  المجموع  كتاب  ل  السنجي من خال
والمعامالت( وقد جرت تحت  العبادات  في باب 
كانت فكرة  إشرافي، وقد نالت درجة االمتياز، وقد 
وقد  الرسالة  هــذه  مسائل  من  البحث  هــذا  أصــل 
وآراؤه  السنجي  علي  أبــو  ــام  )اإلمـ بعنوان:  جعلته 
ل  مــن خال والــمــعــامــالت  ــزكــاة  ال ــاب  ب فــي  الفقهية 
كتاب المجموع لإمام النووي( وقد اقتضت طبيعة 
وخاتمة:  ومبحثين  مقدمة  من  يكون  أن  البحث 
أبي  اإلمام  حياة  عن  لمحة  األول:  المبحث  تناول 
علي السنجي، والمبحث الثاني: آراؤه الفقهية في 
فيها  ذكرت  فقد  الخاتمة  أما  والمعامالت،  الزكاة 

أهم ما توصل إليه البحث. 
أسأل اهلل تعالى أن يكون هذا الجهد المتواضع 
من  العلم  طلبة  بــه  نافعًا  الكريم  لوجهه  خالص 
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أبتغيه  ما  فذلك  التوفيق  حصل  فإن  المسلمين، 
كان غير ذلك فهذا شأن  إن  وهلل الفضل والمّنة، و

البشر، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّبِ العالمين.

* * *

المبحث األول	 
الحياة الشخصية لإمام أبي علي السنجي 	 

وعصره
المطلب األول: 	 
حياته الشخصية:	 

: إسمه وكنيته، ومولده، وبلدته، ولقبه.
ً
أوال

١- إسمه وكنيته: الحسين بن شعيب بن محمد 
الشافعي،  الفقيه  ِزي  المرو السنجي  الحسين  بن 
يــخــيــة وكتب  ــمــصــادر الــتــار كــتــفــت ال إلـــى هــنــا أ
الخوض  دون  من  اسمه  بذكر  والطبقات  التراجم 
في تفاصيل شجرة عائلته، وقد كني: بأبي علي)١(. 
٢- مولده:لم يذكر المؤرخون وأصحاب التراجم 
والسير شيئا عن مولد الشيخ أبي علي السنجي وال 

تعرف السنة التي ولد فيها)٢(.
السنجي:  علي  أبو  الشيخ  ينسب  بلدته:   -3
مــرو)3(، على سبعة  قرية من قرى  إلى سنج، وهي 

بن  محمد  بن  عبدالكريم  سعد  أبــو  األنــســاب،  ينظر:   )١(
بن  عبدالرحمن  تحقيق:  السمعاني)ت56٢هـ(،  منصور 
يحيى اليماني، مجلس دائرة المعارف العثمانية- حيدر 
آباد، ط١، ١٩6٢م ، ٧ /٢6٤؛ وسير أعالم النبالء، لشمس 
الذهبي  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبي  الدين 
ـــ-٢006م،  ١٤٢٧هـ القاهرة،  الحديث-  دار  )ت٧٤8هــــ(، 

.١٩6/١3
)٢( ينظر: طبقات الشافعية، ألبي بكر بن أحمد بن محمد 
بن عمر ابن قاضي شهبة )ت85١هـ(، تحقيق: د. الحافظ 
عبد العليم خان، عالم الكتب- بيروت، ط١،١٤١٧هـــ، ١ 

.٢08/
كثير من  )3( مرو: هي من مدن خراسان، وقد خرج منها 
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فراسخ منها)١(.
لقبه: لقب الحسين بن شعيب بن محمد   -٤

زي بـ: بن الحسين المرو
أ- السنجي المروزي:

ذكرت المصادر إن سبب تسميته بهذا اللقب 
المهملة  السين  بكسر  ِزي(  ــْرَو ــ ــَم ــ وال )الــِســْنــِجــى 
سنج،  إلى  نسبة   - جيم  وبعدها  النون  إسكان  و
فراسخ  سبعة  على  مرو  قرى  من  كبيرة  قرية  وهي 
بينهما  والــواو  الميم  بفتح  ِزي  ــْرَو ــَم ال أمــا  منها)٢(، 
إلى  النسبة  هذه  الــزاي،  آخرها  وفي  كنة  السا الــراء 
إنــمــا قيل لــه )الــشــاه جــان(  ــرو الــشــاهــجــان(، و )م
يعنى الشاه جانى موضع الملوك ومستقرهم، وكان 
النسبة  بين  للفرق  النسبة  هذه  في  الــزاي  إلحاق 
ى( وهـــي الــثــيــاب الــمــشــهــورة بــالــعــراق  ــرو ــى)مـ إلـ
كتب  فــي  يلقب  كما  بالكوفة  قرية  إلــى  منسوبة 

الفروع لمذهب الشافعي بالشيخ)3(.

زي،  علماء الدين وأهل الفضل واألعيان، والنسبة إليها مرو
بها.  التي يقتدح  البيض  أو الحجارة  المرج،  ومعنى)مرو( 
اهلل  عبد  بن  ياقوت  اهلل  عبد  ألبــي  البلدان،  معجم  ينظر: 

الحموي ، دار الفكر - بيروت ، 5/١١٢-١١3.
)١( ينظر: وفيات األعيان، البن خلكان، ١36/٢؛ األنساب، 
ألبي  واللغات،  األســمــاء  تهذيب  ٢63/٧؛  للسمعاني، 
زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت6٧6هـ(، 

دار الكتب العلمية- بيروت، ٢6١/٢.
)٢( ينظر: وفيات األعيان، البن خلكان: ١36/٢؛ األنساب، 
للذهبي،  الــنــبــالء،  ــالم  أعـ ســيــر  لــلــســمــعــانــي،٢63/٧؛ 

١٩6/١3؛ طبقات الشافعية ، البن قاضى شهبة ،١/٢08.
في  اللباب  ٢0٧/١٢؛  للسمعاني،  األنساب،  ينظر:   )3(

ب- شيخ الشافعية:
الشافعي  الفقه  دراســة  على  أقبل  ألنــه  وذلــك 
خراسان  ومشايخ  علماء  يــد  على  فيه  واشتغل 
على المذهب الشافعي، حتى صار إماما يقتدي 
به، ومن أعالم المذهب الشافعي، فقد تفقه على 

كثير من علماء خراسان)٤(. يد خلق 
: حياته العلمية:

ً
ثانيا

العلمية  ومكانته  العلم،  طلب  في  رحلته  أوال: 
وثناء العلماء عليه.

أ- رحلته في طلب العلم:
ــتــنــاول الــعــلــمــاُء الــذيــن تــرجــمــوا لــإلمــام  لــم ي
ــُه فــي طــلــب العلم  ــَت ــي عــلــي الــســنــجــي، رحــل أبـ
شيئًا  يــخ  الــتــأر كــتــُب  تــذكــر  ولــم  مفصل،  بشكل 
ره بها  ــرو ــ ــبــلــدان أو م ــمــدن وال ــه إلـــى ال عــن دخــول
في  رحــلــتــه  أو  ــه  حــيــات عـــن  شــيــئــًا  أو  ســكــنــه   أو 

طلب العلم.
ولكن اقتصر الذين ترجموا له، على ذكر شيوخه 
الفقه  لتلقي  أليها  ذهب  التي  المدن  ذكــروا  الذين 
شيخ  على  تفقه  فقد  شديد،  باختصار  والحديث 
الخراسانيين أبي بكر عبداهلل القفال المروزي بمرو 

تهذيب األنساب، البي الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
بن محمد بن عبد الكريم الجزري )ت630هـ(، دار صادر- 

بيروت ، 3/١٩٩.
في  اللباب  ٢0٧/١٢؛  للسمعاني،  األنــســاب،  ينظر:   )٤(

تهذيب األنساب، للجزري ، 3/١٩٩.
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م زار مدينة العلم والعلماء 
َ
وصحبه حتى َبَرع)١(، ومن ّث

آنذاك بغداد بعد رجوعه من الحج، وكان الشيخ أبو 
حامد االسفراييني مقيمًا فيها قد عال صيته واشتهر 
درســه  وحضر  حامد  أبــي  بالشيخ  فاجتمع  ذكـــره، 
وتفقه عليه وحدث عنه)٢(، ثم خرج إلى الدينور)3( 
فاجتمع بالقاضي ابن كج وحضر درسه، فرأى عنده 
من العلوم ما استقصر عنه علم الشيخ أبي حامد، 
صيت  لــه  ولــيــس  قليل  جمع  الطلبة  مــن  وعــنــده 
كالشيخ أبي حامد، فقال له الشيخ أبو علي  وشهرة 
واالســم ألبي حامد،  العلم لك  )يا شيخ  السنجي: 
الدينور()٤(،  قال نعم ذاك رفعته بغداد وأنا حطتني 
الحيري)5(،  بكر  أبــى  من  الشافعي،  مسند  وسمع 
م رحل إلى نيسابور وسمع الحديث من السيد 

ُ
ومن ّث

وكذلك  العلوي،  الحسين  بن  محمد  الحسن  أبي 
صحاب المحاملي، ثم 

َ
أخذ الحديث ببغداد عن أ

بمرو بعد أن خلف  السنجي  أبو علي  اإلمــام  استقر 
شيخه القفال بعد وفاته سنة )٤١٧هـ(، وكان أبو علي 

)١( ينظر: وفيات األعيان، البن خلكان، ٢/١35. 
)٢( ينظر: سير أعالم النبالء، للذهبي، ١3/١3.

)3( الدينور: هي مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين، 
نيف  وهــمــذان  الــديــنــور  بين  و كثير،  خلق  إليها  ينسب 
مراحل،  أربع  ر  شهرزو إلى  الدينور  ومن  فرسخا،  وعشرون 
والزروع  الثمار  كثيرة  وهي  همذان،  ثلثي  بمقدار  والدينور 
ولها مياه ومستشرف، وأهلها أجود طبعا من أهل همذان، 
ــن أهـــل األدب  كــثــيــرة م ــنــور جــمــاعــة  ــدي يــنــســب إلـــى ال و

والحديث، ينظر: معجم البلدان، للحموي، ٢/5٤5.
)٤( سير أعالم النبالء، للذهبي، ١8٤/١٧.

)5( ينظر: تهذيب األسماء واللغات، للنووي، ٢6١/٢.

به  أختص  وقد  تالمذته  كبر  وأ أنجب  من  السنجي 
يس والتأليف على مذهب  واستمر في اإلفتاء والتدر

اإلمام الشافعي.
ب- مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

علميـه  مكانـه  السـنجي،  علـي  أبـو  اإلمـام  تبـوأ 
العلمـاء  وثنـاء  مـدح  فنـال  الفقهـاء،  بيـن  سـامية 
زهـدا  لمـا بلـغ مـن المكانـة العلميـة حفظـا وفقهـا و
حتـى أصبـح أبـو علـي السـنجي أمـام أهـل عصـره 
العلـم  ليهـا طلبـة  يرحـل  و يقصدهـا  ومحطـة علـم 
العـذب  الصافـي  نبعهـا  مـن  يرتـووا  كـي  والعلمـاء 
كان  قـد  زمانـه،  فـي  الشـافعية  شـيخ  أصبـح  إذ 
اإلمـام أبـو علـي السـنجي ممـا تفتخـر بـه خراسـان؛ 
ألن البـالد إنمـا يعلـو شـأنها بمـا يحفظـه أهلهـا مـن 
بـه مـن الصناعـات والمعـارف،  يمتـازون  العلـوم و
وكان مـن أسـباب نبوغـه فـي الفقـه الشـافعي ونيلـه 
هـذه المكانـة التـي حصـل عليها من ثنـاء العلماء 

هـي:  أسـباب  بمجموعـه 
ثـار  اآل مـن  الشـافعي  اإلمـام  مذهـب  فـي  لـه   إن 
يجـه  مـا ليـس لغيـره مـن أبنـاء عصـره، وكانـت تخار
كثيـر  خلـق  يـده  علـى  درس  وقـد  جيـده،  كلهـا 

بعلمـه. وانتفعـوا 
أنظار  محط  جعلته  وغــيــرهــا  األســبــاب  هــذه 
مدرسة  صاحب  فأصبح  ؛  العلم  وطلبة  العلماء 
وصنف  الــنــاس  إليه  رحــل  يقة  طر وشيخ  فقهية 
الشافعية  مذهب  أركــان  أحد  وهو  بركته  وظهرت 
وتخرج على يديه جماعة وأنتشر علمه في األفاق، 
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تلك  وعالم  الشافعية  وشيخ  الجليل،  اإلمــام  هو 
كبير  ــوجــوه)١(،  ال أصحاب  من  زمــانــه،  في  البالد 
إتقان  و تحقيق  صاحب  الــشــأن،  عظيم  الــقــدر، 
يقتي  طر بين  جمع  مــن  أول  وهــو  كثير،  واطـــالع 
بالنظر  الــشــافــعــي  الــفــقــه  ــي  ف وخـــراســـان  الـــعـــراق 
الدقيق، والتحقيق األنيق، وكان فقيه أهل مرو في 
بخراسان  ئمة  األ عصره:  في  يقال  وكان  عصره)٢(، 
غير  ومكثر  محقق،  ومقل  محقق،  مكثر  ثــالثــة: 
السنجي،  علي  ــو  أب المحقق  فالمكثر  محقق، 
يني، والمكثر غير  والمقل المحقق أبو محمد الجو
الكالم  مستحسن  ومن  زي  المرو ناصر  المحقق 
أبو  الشيخ  وهما  خراسان  ينة  ز والقاضي  الشيخ 

علي والقاضي الحسين)3(.
: شيوخه وتالميذه. 

ً
ثالثا

أ- شيوخه:
ال شك أن كل إنسان ما كان يرتفع ذكره أو يسمو 
الطريق،  أناروا له  قدره لوال أن رعاه شيوخ وعلماء 

)١( أصحاب الوجوه: وهم من برع في األصول والتخريج على 
نصوص الشافعي، وهم أصحاب الوجوه في المذهب، بل 
نهاية  ينظر:  المطلق  االجتهاد  درجــة  إلى  وصل  من  منهم 
عبدالملك  المعالي  ألبي  المذهب،  درايــة  في  المطلب 
يني)ت٤٧8هـ(،  الجو محمد  بن  يوسف  بن  عبداهلل  بن 
ط١،  المنهاج،  دار  الّديب،  محمود  عبدالعظيم  تحقيق: 

١٤٢8هـ-٢00٧م، ١١٩/١.
١36؛   -١35/٢ خلكان:  البن  األعيان،  وفيات  ينظر:   )٢(

طبقات الشافعية، البن قاضى شهبة، ٢0٧/١.
)3( ينظر: وفيات األعيان، البن خلكان، ٢/١35 - ١36.

علي  أبي  اإلمام  تتلمذ  فقد  الصعوبات،  له  وذللوا 
السنجي، على يد شيوخ وأئمة أعالم، أخذ العلم 
ــد مــن وقــفــة عند هـــؤالء األعـــالم،  فــكــان الب عنهم 
سنة  قدم  على  شيوخه  لمشاهير  بترجمة  وسأقوم 

وفاتهم، فكان من أهم شيوخه:
١- القفال المروزي: 

أبـو بكـر، عبـداهلل بـن أحمـد بـن عبـداهلل القفـال 
مـرو،  مدينـة  فـي  ولـد  الشـافعي،  الفقيـه  ِزي  المـرو
سـنة)3٢٧هـ()5(.  خراسـان)٤(،  مـدن  مـن  هـي 
اشـتغاله  إلـى  يعـود  اللقـب  بهـذا  تسـميته  وسـبب 
بدايـة شـبابه  فـي  األمـر  هـذا  وكان  قفـال،  األ بصنـع 
يقـة  الطر بشـيخ  ولقـب  الثالثيـن،  سـن  قبـل 
الخراسـانية ألنـه أقبـل علـى دراسـة الفقـه واشـتغل 
حتـى  خراسـان،  ومشـايخ  علمـاء  يـد  علـى  فيـه 
خلـق  يـده  علـى  فتفقـه  بـه  يقتـدي  إمامـا  صـار 
أبـي علـي  الشـيخ  ومنهـم  أهـل خراسـان  مـن  كثيـر 
زي،  المـرو القفـال  اإلمـام  امتـاز  السـنجي)6(، 
يحـة ثاقب  كان نقـي القر كثيـرة منهـا: أنـه  بصفـات 

العراق  يلي  مما  حدودها  أول  واسعة  بــالد  خــراســان:   )٤(
كثيرة  بالد  على  وتشتمل  الهند،  يلي  مما  حدودها  وآخــر 
منها: نيسابور وهراة ومرو. ينظر: معجم البلدان، للحموي، 

.350/٢
بن  بن محمد  بن محمود  الدين  األعالم، لخير  ينظر:   )5(
علي بن فارس الزركلي )ت١3٩6هـ(، دار العلم للماليين، 

ط١5،٢00٢م، ٤/66.
)6( ينظر: طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة ، ١8٢/١-

.١83
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يـج،  الفهـم دقيـق النظـر سـديد االسـتنباط والتخر
فهـو أحـد مفاخـر خراسـان)١(، فقـد جمـع، أوصـاف 
علـى  بـا  دؤو فـكان  المتواضـع،  الفاضـل  العالـم 
كثيـر البـكاء خشـية مـن اهلل تعالـى، وقـد  الـدرس، 
فـي  )القفـال  بـأن:  حسـين  القاضـي  تلميـذه  ذكـر 
كثيـر مـن األوقـات فـي الـدرس يقـع عليه البـكاء ثم 
يقـول مـا أغفلنـا عمـا يـراد بنـا()٢(، قال  يرفـع رأسـه و
عنـه السـمعاني فـي أماليـة: )أبـو بكـر القفـال وحيـد 
زهـدا وله فـي المذهب  رعـا و زمانـه فقهـا وحفظـا وو
يقتـه  ثـار مـا ليـس لغيـره مـن أهـل عصـره وطر مـن اآل
المهذبـة فـي مذهـب الشـافعي التـي حملهـا عنـه 
كثرهـا تحقيقـا رحـل إليـه  يقـة وأ أصحابـه أمتـن طر

أئمـة()3(. بـه  وتخـرج  البـالد  مـن  الفقهـاء 
القفــال  الســبكي:)كان  اإلمــام  عنــه  وقــال 
خراســان  محاســن  أعظــم  مــن  هــذا  زي  المــرو
ــي  بحــرا عميقــا غواصــا علــى المعان كبيــرا و إمامــا 
عظيــم  الفهــم  ثاقــب  يحــة  القر نقــي  الدقيقــة 
كبيــر الشــأن دقيــق النظــر عديــم النظيــر  المحــل 
ال  بطــال  آثــاره  تلحــق  وال  غبــاره  يشــق  ال  فارســا 

)١( ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية، ألبي عمرو عثمان بن 
محيي  تحقيق:  )ت6٤3هـــ(،  الصالح  ابن  الرحمن  عبد 
الدين علي نجيب، دار البشائر اإلسالمية - بيروت، ط١، 

١٩٩٢م، ٤٩٧/١.
الوهاب  الدين عبد  لتاج  الكبرى:  الشافعية  )٢( طبقات 
محمود  د.  تحقيق:  السبكي)ت٧٧١هـ(،  الدين  تقي  بن 

محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، 55/5.
)3( طبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي ،١8٢/١-١83.

يصطلــي لــه بنــار أســدا مــا بيــن يديــه لواقــف إال 
فــي  زي،  المــرو القفــال  اإلمــام  توفــي  الفــرار()٤(، 
تســعين  عــن  ســنة)٤١٧هـ(،  اآلخــرة  جمــادى 

يــزار)5(. بمــرو  وقبــره  ســنة، 
أبـي  ابـن  أحمـد  حامـد،  أبـو  اإلسـالم،  شـيخ   -2
شـيخ  اإلسـفراييني،  أحمـد  بـن  محمـد  طاهـر 
إمامـه جبـل  الشـافعية ببغـداد، حافـظ المذهـب و
األمـة  أحبـار  مـن  وحبـر  منيـع  العلـم  جبـال  مـن 
رفيـع، مـع الديـن الوافـر والـورع والزهـد واالسـتيعاب 
النفـس  ومؤاخـذة  والمناظـرة  يـس  بالتدر لألوقـات 
هفـوات  علـى  ومحاسـبتها  الـكالم  دقيـق  علـى 
كان يحضر  إن بدرت في أثناء اإلحسـان،  اللسـان و
يقولـون  النـاس  وكان  متفقـة  سـبعمائة  مجلسـه 
)3٤٤هــ(،  سـنة  ولـد  بـه،  لفـرح  الشـافعي  رآه  لـو 
أبـي  علـى  فتفقـه  سـنة،  عشـرون  ولـه  بغـداد  وقـدم 
بـرع  الحسـن بـن المرزبـان، وأبـي القاسـم الداركـي، و
وعظـم  المتقدميـن،  علـى  بـى  وأر المذهـب،  فـي 
إسـفراين)6(،  إلـى  ونسـبته  الملـوك،  عنـد  جاهـه 
مجلـدان،  وهـو  التلخيـص  شـرح   : تصانيفـه  ومـن 
ى لـه فـي  وشـرح الفـروع فـي مجلـدة، وكتـاب الفتـاو

)٤( طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، 53/5. 
سير  ١8٢/١؛  شهبة،  البن  الشافعية،  طبقات  ينظر:   )5(

أعالم النبالء، ١3/١30.
على  نيسابور،  بنواحي  بخراسان  بلدة  هي  إسفراين:   )6(
تهذيب  في  اللباب  ينظر:  جرجان،  إلى  الطريق  منتصف 

كثير، ١/ 55. األنساب، البن 
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مجلـدة ضخمـة كثيـرة الفائـدة، توفـي أبـو حامد في 
ليلـة السـبت إلحـدى عشـرة ليلـة بقيـت مـن شـوال 
سـنة)٤06هـ(، ودفـن مـن الغـد يـوم السـبت، وكان 
اإلمـام فـي الصـالة عليـه، أبـو عبـد اهلل بـن المهتدى 
خطيـب جامـع المنصـور، وكان يوما مشـهودا بكثرة 

البـكاء)١(. وشـدة  الحـزن  وعظـم  النـاس، 
ب- تالميذه:

له؛  واتقانه  الفقه،  في  السنجي  اإلمام  براعة  إن 
براعته  خالل  من  وذلك  به،  يقتدى  إماما  جعلته 
في المذهب الشافعي وطريقته التي جمع بها بين 
الطريقة الخراسانية والعراقية وتفرد فيها حتى لقب 
كتب  بها في المذهب الشافعي، لكن لم أجد في 

التراجم والطبقات ما تشير إلى تالميذه)٢(.
: مؤلفاته:

ً
رابعا

لإلمام أبي علي السنجي، مؤلفات مهمة، لكن 
لم يصلنا منها إال أسماء بعضها من خالل ما يذكر 

كتبه: كتب الفقه، ومن أهم  عرضا في 
القاص  بن  العباس  ألبي  التلخيص،  شرح   .١
أحد،  فيه  يقاربه  لم  شرحًا  فشرحها  مجلدان،  وهو 

كثرة شروحها)3(. مع 

)١( ينظر: وفيات األعيان، البن خلكان، ٧٢/١ ؛ طبقات 
الشافعية الكبرى، للسبكي، 6١/٤.

٢6١؛   /٢ للنووي،  واللغات،  األسماء  تهذيب  ينظر:   )٢(
وفيات األعيان، ابن خلكان، ٢/١35 - ١36.

)3( ينظر: تهذيب األسماء واللغات، للنووي، ٢6١/٢.

بن  محمد  بكر  ــي  ألب ــفــروع،  ال كــتــاب  شــرح   .٢
الــحــداد الــمــصــري فــأجــاد فــي شــرحــهــا فــأتــى في 
وعلو  إتــقــانــه،  و بتحقيقه  ئــق  ال هــو  بما  شرحيهما 
يــل جزيل  كــتــاب طــو ــه  ول وعــظــم شــأنــه،  منصبه، 
كتب  أنــفــس  ــعــوائــد، وهـــو مــن  ال ــفــوائــد، عظيم  ال

المذهب)٤(.
كتاب المجموع، وقد نقل منه أبو حامد  3. وله 

كتابة الوسيط)5(. الغزالي في 
يسمي  مــطــوال  ،شـــرحـــا  الــمــخــتــصــر  ــرح  شــ  .٤
بالمذهب الكبير قال ابن القاضي شهبة لم نقف 

عليه)6(.
قاله  ــا  م هـــذا  الــشــافــعــي  مسند  جــمــع  وقـــد   .5

صاحب معجم المؤلفين)٧(.
لم  ومصنفاته  كتبه  أغلب  أن  لي  ظهر  والــذي 
الفقهية  آراءه  لكن  الزمن  ر  بمرو وضاعت  تحفظ 
ثر الكبير في بطون مختلف الكتب في الفقه  لها األ
له بشيء  أظفر  ولم  المذاهب،  بقية  وفي  الشافعي 
على  ذكرها،  سبق  الذي  غير  وكتبه  مصنفاته  من 

الرغم من جهودي الحثيثة في ذلك.

٢6١/٢؛  للنووي،  واللغات،  األسماء  تهذيب  ينظر:   )٤(
وفيات األعيان، البن خلكان، ٢/١35.

٢6١/٢؛  للنووي،  واللغات،  األسماء  تهذيب  ينظر:   )5(
وفيات األعيان، البن خلكان، ٢/١35.

)6( ينظر: طبقات الشافعية ، البن قاضى شهبة ، ١/٢08.
)٧( ينظر: معجم المؤلفين، لعمر بن رضا بن محمد راغب 
مكتبة  ـــ(،  ــ ١٤08ه )ت  الدمشق  كحالة  الغني  عبد  بــن 

المثنى - بيروت، ١١/٤.
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: وفاته:
ً
خامسا

ــــات أبـــي علي  لــقــد أخــتــلــف الــعــلــمــاء فــي وف
)توفي  شهبة:  القاضي  ابــن  قــال  فقد  السنجي، 
الرافعي  قاله  كــذا  وأربعمائة  وعشرين  سبع  سنة 
الذهبي  جزم  وبه  ثالثين  سنة  وقيل  التذنيب  في 
ودفن  خلكان  ابن  بذلك  جزم  وثالثين  نيف  وقيل 
شيخه  بجنب  وقبره  القفال  أســتــاذه  جانب  إلــى 
زي)١(، بسنجدان مرو إذا خرجت من  القفال المرو

المصلى على يسار المنحدر()٢(.
الرافعي فلم نعثر عليه وما ذكره  أما ما نقله عن 
عن الذهبي)3( فقد وجدنا خالفه، ولكن منهم من 
قال أن سنة وفاته هي ثالثين وأربعمائة)٤(، ومنهم 
من أطلق ولم يحدد سنة الوفاة فقال: )وكانت وفاته 

في سنة نيف وثالثين وأربعمائة()5(. 

المطلب الثاني: 	 
عصر اإلمام أبي علي السنجي	 

 بالقليل مما 
ّ

لم َتُجْد علينا المصادر المتوفرة إال
وظروف  السنجي،  علي  أبي  الشيخ  بحياة  يتعلق 
التي  البالد  في  والسّيما  فيه  عــاش  الــذي  العصر 

)١( ينظر: طبقات الشافعية، البن قاضى شهبة ،١/٢08.
)٢( ينظر: األنساب، للسمعاني، ٢6٤/٧-٢65.

)3( ينظر: سير أعالم النبالء، للذهبي، ١3/١٩6.
)٤( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، ٤/3٤5.

١36/٢؛  خــلــكــان،  البـــن  ــان،  ــيـ األعـ وفــيــات  يــنــظــر:   )5(
األنساب، للسمعاني، ٢6٤/٧- ٢65.

كبرى  من  وهي  )سنج(  قرية  وهي  منها  أّنه  ُعرف 
إحدى  منها)6(  فراسخ  سبعة  بعد  على  مــرو  قــرى 
مــدن خــراســان لكنني مــن خــالل مــا وجــدتــه من 
ولو بشكل  تقريبية  معلومات سأحاول رسم صورة 
عام، للعصر الذي عاش فيه الشيخ السنجي، وهو 
قياسًا  الهجري،  والخامس  الرابع  القرنين  بين  ما 
تنفعنا  ها 

ّ
لعل وفاته في سنة )٤٢٧هـ(،  يخ  تأر على 

في التعّرف على حقيقة شخصيته وأفكاره ومدى 
تأثره باألجواء السائدة في تلك الفترة، فمن المعلوم 
في  كبير  ر  دو اإلنسان  فيها  يعيش  التي  للبيئة  أّن 
ين شخصيته وتكييف اتجاهه ومنهجه ونبوغ  تكو
بالمجتمع  تتأثر  قد  شخصيته  ألّن  وذلــك  فكره؛ 
بمعزل  تعيش  أْن  تستطيع  وال  فيه،  تعيش  الــذي 
الواجب  من  فكان  منها  العلمي  سّيما  وال  عنه، 
أْن أقدم للقارئ الكريم الحالة العلمية التي  علي 

شهدها االمام السنجي هي: 
الحالة العلمية:	 

والحيـاة  واد،  فـي  تسـير  العلميـة  الحيـاة  كانـت 
كانـت الحيـاة  السياسـية فـي واٍد آخـر، ففـي حيـن 
السياسية متردية قلقة، كانت الحياة العلمية تسير 
بجـد ونشـاط، والعلمـاء فـي هـذا العصـر قـد بلغـوا 
غايـات عظيمـة فـي شـتى العلـوم، وخاصـة العلـوم 
الشـرعية)٧(، ومـن هؤالء العلمـاء المخلصين الذي 

١36/٢؛  خــلــكــان،  البـــن  ــان،  ــيـ األعـ ــات  ــي وف يــنــظــر:   )6(
األنساب، للسمعاني، ٧/٢63.

بن  إسماعيل  الــفــداء  ألبــي  والنهاية،  البداية  ينظر:   )٧(
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راء الدنيـا وملذاتهـا وكان اهتمامـه هـو  لـم ينجـرف و
خدمـة الِديـن وطلـب اآلخـرة، هـو الشـيخ أبـي علـي 
السياسـي  التدهـور  يمنعـه  لـم  السـنجي،الذي 
يصـرف  أْن  مـن  والمجتمـع  للدولـة  قتصـادي  واال
أركانـه  وتوطيـد  ـم 

ْ
الِعل طلـب  إلـى  وهّمتـه  عنايتـه 

المجتمـع  فـي  يـن  البارز َعـالم 
َ
األ مـن   

َ
ُعـّد أن  إلـى 

اإلسـالمي عامـة، وفـي المذهـب الشـافعي خاصـة، 
فـي تلـك الحقبـة.

يمكـن أْن نسـتنتج ذلك مـن خالل ِذكر علماء  و
علمـاء  مـن  ّسـيما  وال  الفقهيـة،  آرائـه  لبعـض  ِكبـار 
ئمـة  األ مـن  وغيرهـم  النـووي،  كاإلمـام  الشـافعية، 
فـي  شـأنه  وعلـو  المرموقـة  مكانتـه  علـى   

ّ
يـدل ممـا 

كان أحـد العلمـاء الذيـن  المذهـب الشـافعي، فهـو 
كان لهـم أثـر فـي نشـر المذهـب الشـافعي وشـيوعه، 
علـى  وتخريجهـم  بتفريعهـم  المذهـب  أفـادوا  وقـد 
المذهـب،  وحملـوا  الشـافعي،  اإلمـام  نصـوص 
تعالـى  اهلل  منحهـم  بمـا  األرض،  فـي  بـه  وانسـاحوا 
فحملـت  واإِلمـالء،  التصنيـف  علـى  القـدرة  مـن 
مـادة  ِحْفـظ  بهـم  اهلل  يّسـر  و اآلفـاق،  إلـى  شـهرتهم 

المذهـب)١(. علـى  والتّعـرف  الفقـه، 
الســيئ  الوضــع  أّن  للباحــث  يتضــح  والــذي 
الــذي مــرت بــه الدولــة اإلســالمية فــي تلــك الحقبــة 

بن  عبداهلل  تحقيق:  الدمشقي)ت٧٧٤هـ(،  كثير  بن  عمر 
١٤١8هــــ-١٩٩٧م،  ط١،  هجر،  دار  التركي،  عبدالمحسن 

.3١5/١١
يخ الخلفاء، للسيوطي، ٢٩٧/١.  )١( ينظر: تأر

العامليــن  العلمــاء  مضاجــع   
َ

أقــّض الزمــن،  مــن 
الرســالة  تلــك  فحملــوا  لدينهــم،  والمخلصيــن 
حتــى  المؤلفــات،  فــوا 

ّ
فأل مهمــة،  بأعظــم  وقامــوا 

الــذي  الخالــد،  الِســْفر  هــذا  تجــاه  األمــم  أعجــزوا 
ر الرئيــس فــي  كان لعلمائنــا فــي ذلــك العصــر الــدو
الحفــاظ عليــه والقيــام بتلــك المهمــة الجليلــة، 

الســنجي)٢(. إمامنــا  هــؤالء  ومــن 

المبحث الثاني	 
آراؤه الفقهية في الزكاة والمعامالت	 
المطلب األول: 	 
آراؤه الفقهية في الزكاة	 

المسألة األولى: حكم زكاة السلت
يؤخذ  ما  السالتة:  اللغة:  في  السلت  تعريف 

باإلصبع من جوانب القصعة لتتنظف. 
وسلت  سلتا.  أسلتها  القصعة  سلت  تــقــول: 

بالسيف أنفه، أيجدعه)3(.
له  ليس  الشعير  من  نــوع  السلت:  اصطالحًا: 

قشر، يشبه الحنطة، يكون بالغور والحجاز)٤(.

يخ الخلفاء، للسيوطي،٢٩٧/١.  )٢( ينظر: تأر
)3( ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، البي نصر 
تحقيق:  3٩3هــــ(،  )ت  الجوهري  حماد  بــن  إسماعيل 
 ، بيروت   - للماليين  العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  أحمد 

ط٤، ١٤0٧هـ-١٩8٧م، ١/٢53.
أبـــي جيب  واصــطــالحــا،  لــغــة  الــفــقــهــي  ــقــامــوس  ال  ))٤(
١٩٩3م،  ١٤08هـــ-  ،ط٢،  دمشق  الفكر-  دار   ، السعدي 

ص١٧٩.
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فرض الزكاة في أربعة أصناف: وهي المواشي، 
من  والمدخر  التجارة،  وعــروض  ثمان،  األ وجنس 

الثمار والزروع)١(.
أجــمــع الــفــقــهــاء عــلــى أن الـــزكـــاة واجــبــة فــي: 

الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر)٢(.
ولكنهم اختلفوا في السلت هل تجب فيه الزكاة 

أو ال على قولين؟ 
القول األول: تجب الزكاة في السلت. 

وهو قول الشيخ أبي علي السنجي، نقل ذلك 
الحنفية)٤(،  ذهــب  إليه  و الــنــووي)3(،  اإلمــام  عنه 

يحيى  المظفر  ألبــي  العلماء:  ئمة  األ اختالف  ينظر:   )١(
تحقيق:  الــشــيــبــانــي)ت560هـــ(،  هــبــيــرة  بــن  محمد  بــن 
السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية- بيروت، ط١، 

١٤٢3هـ-٢00٢م،١٩١/١.
)٢( ينظر: اإلجماع، ألبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري)ت3١٩هـ(، تحقيق: فؤاد عبدالمنعم أحمد، 

يع، ط١، ١٤٢5هـ- ٢00٤م، ١/٤5. دار المسلم للنشر والتوز
السبكي  تــكــمــلــة  مـــع  ــمــهــذب  ال ــرح  شـ الــمــجــمــوع   )3(
والمطيعي، ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي)ت6٧6هـ(، 

دار الفكر، 5١١/١.
بن  محمود  محمد  ألبي  الهداية،  شرح  البناية  ينظر:   )٤(
أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين العينى)ت855هـ(، 
ط١،١٤٢0هـــــــــ-٢000م،   ، ــيــروت  ب العلمية-  الكتب  دار 
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ــلــة)٧(،  ــة)6(، والــحــنــاب ــي ــع ــاف ــش ــة)5(، وال ــي ــك ــال ــم وال
والزيدية)8(، على تفصيل فيما بينهم: 

أ- فذهب الشيخ أبي علي السنجي، والحنفية 
 والشافعية والزيدية: إلى أن السلت يعد أصاًل بنفسه 

ال يضم إلى الحنطة وال إلى الشعير. 
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

وان  غيره،  إلــى  طعام  صنف  يضم  ال  بأنه   -١
السلت  ضممنا  إذا  ألنــا  بنفسه،  أصــل  السلت 
أوسق)٩(  الخمسة  دون  فيما  أوجبنا  فقد  غيره  إلى 

من  الــمــدونــة  فــي  مــا  على  يـــادات  والـــز ــنــوادر  ال ينظر:   )5(
يد(  ز )أبــي  بن  اهلل  عبد  محمد  ألبي  األمهات،  من  غيرها 
عبدالرحمن النفزي )ت386هـ(، تحقيق: د. عبدالفتاح 
بيروت،  اإلســالمــي-  الغرب  دار  واخـــرون،  الحلو،  محمد 

ط١، ١٩٩٩م، ٢/١١5.
)6( ينظر: المجموع شرح المهذب، للنووي، 5/50٩.

)٧( ينظر: المغني: ألبي محمد عبداهلل بن أحمد بن محمد 
85/3؛  القاهرة،  مكتبة  المقدسي)ت6٢0هـ(،  قدامة  بن 
الحسن  ألبــي  الخالف،  من  الراجح  معرفة  في  اإلنصاف 
دار  )ت885هــــ(،  الدمشقي  المرداوي  سليمان  بن  علي 

إحياء التراث العربي- بيروت، ط٢، ٩8/3.
بن  ألحمد  المذهب،  ألحكام  المذهب  التاج  ينظر:   )8(
يحيى بن المرتضى، دار الكتاب اإلسالم، موقع اإلسالم، 

.3٩5/١
الـــوســـق: هــو ســتــون صــاعــا بــصــاع رســـول اهلل �   )٩(
تــعــدل)653  أوســق  وثــلــث، وخمسة  أرطـــال  وهــو خمسة 
الــحــديــث،  غــريــب  يــنــظــر:  الــحــديــثــة.  بالمقاييس  كـــغ( 
الجوزي  محمد  بن  علي  بن  عبدالرحمن  الدين  لجمال 
القلعجي،  أمين  عبدالمعطي  د.  تحقيق:  )ت5٩٧هــــ(، 
١٩85م،  ١٤05هــــ-  ط١،   ، بيروت   - العلمية  الكتب  دار 
الشرعية  لألدلة  )الشامل  وأدلته  اإلسالمي  الفقه  ٤6٧/٢؛ 
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زكاة، وفي حديث النبي � تبيان بأنه ال تكون 
نفس  من  تكون  حتى  أوســق  خمسة  في  أال  الزكاة 
كيف  بالبر  الشعير  »بيعوا  وقوله�:  الصنف)١(، 

شئتم يدا بيد«)٢(.
فيه دليل على إن النبي � أباح بيع الحنطة 
أصناف  إنهما  على  يــدل  مما  متفاضال  بالشعير 

مختلفة)3(. 
٢- بما روي عن عمار بن سعد رضي اهلل عنه 
ْو 

َ
ِفْطِر َصاًعا ِمْن َتْمٍر، أ

ْ
َمَر ِبَصَدَقِة ال

َ
أن النبي �: »أ

وتحقيق  الفقهية  الــنــظــريــات  وأهـــم  الــمــذهــبــيــة  واآلراء 
مصطفى  بن  وهبة  د.  أ.  وتخريجها(،  ية  النبو األحــاديــث 

ية ، ط٤، 3 /١800. الزحيلي، دار الفكر- سور
يس بن العباس  )١( ينظر: األم: ألبي عبداهلل محمد بن إدر
بيروت،   - المعرفة  دار  شــافــع)ت٢0٤هـــ(،  بن  عثمان  بن 

١٤١0هـ-١٩٩0م، ٢3٤/٧.
بــن  مـــحـــمـــد  عـــيـــســـى  ألبــــــي  ــذي،  ــ ــرمـ ــ ــتـ ــ الـ ســـنـــن   )٢(
ـــ(،  ــرمـــذي)ت٢٧٩هـ ــتـ عــيــســى بـــن َســـــْورة بـــن مــوســى الـ
ــؤاد  ف ومــحــمــد  ــر،  ك ــا ش محمد  أحــمــد  وتــعــلــيــق:  تحقيق 
الحلبي-  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  عبدالباقي، 
بـــاب   ،533/3 ١3٩5هـــــــــــــــــ-١٩٧5م،  ط٢،   مـــصـــر، 
ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثال بمثل وكراهية التفاضل 
عبدالباقي:  فــؤاد  محمد  قــال   ،)١٢٤0( رقــم  حديث  فيه، 

حديث صحيح.
)3( ينظر: التعليق الممجد على موطأ محمد)شرح لموطأ 
الحسنات محمد  الحسن(، ألبي  بن  برواية محمد  مالك 
اللكنوي)ت١30٤هـ(،  عبدالحليم  محمد  بن  عبدالحي 
الحديث  أســتــاذ  الــنــدوي  الــديــن  تقي  وتحقيق:  تعليق 
القلم-  دار  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  بجامعة  الشريف 

دمشق، ط٤، ١٤٢6هـ-٢005م، ٢06/3.

ٍت«)٤(.
ْ
ْو َصاًعا ِمْن ُسل

َ
َصاًعا ِمْن َشِعيٍر، أ

رضي  الــخــدِري  سعيد  أبــي  عن  روي  بما   -3
اهلل عنه قال: »لم نخرج على عهد رسول اهَّلل � 
ِمْن  ْو َصاًعا 

َ
أ َشِعيٍر،  ِمْن  ْو َصاًعا 

َ
أ َتْمٍر،  ِمْن   َصاًعا 

َّ
ِإال

ْو 
َ
أ ــٍط،  ِق

َ
أ ِمــْن  َصاًعا  ْو 

َ
أ َدِقيٍق،  ِمــْن  َصاًعا  ْو 

َ
أ ِبيٍب،  َز

ٍت«)5(.
ْ
َصاًعا ِمْن ُسل

وجه الداللة:	 
إن النبي � جعل السلت مجزيا في صدقة 
ــرت فــي الحديث  كــســائــر األنــــواع الــتــي ذكـ الــفــطــر 
حكم  السلت  حكم  أن  على  ذلك  فدل  الشريف 
مستقل،  نــوع  ــه  وأن فيه،  الــزكــاة  وجــوب  في  البقية 
الــبــقــيــة والــعــطــف يقتضي  بــدلــيــل عــطــفــه عــلــى 

المغايرة)6(.

بن  عيسى  بن  محمد  عيسى،  ألبــي  الترمذي:  سنن   )٤(
)ت٢٧٩هــــ(،  الترمذي  الضحاك،  بــن  موسى  بــن  ــورة  س
مصطفى  ومطبعة  مكتبة  كر،  شا محمد  أحمد  تحقيق: 
كتاب   : ١٩٧5م  ط١3٩5/٢هــــ-  الحلبي-مصر،  البابي 
الزكاة باب صدقة الفطر، 586/١، برقم )١830(، وقال عنه 

لباني: حديث صحيح. األ
عبدالرحمن  أبــو  شعيب  بن  ألحمد  الكبرى،  سنن   )5(
دار  البنداري،  سليمان  عبدالغفار  د.  تحقيق:  النسائي، 
كتاب  ـــ-١٩٩١م:  ــ ١٤١١ه ط١،  بيروت،  العلمية-  الكتب 
 ،)٢305( برقم   ،٤٢/3 الفطر،  ــاة  زك فــي  الدقيق  الــزكــاة، 
المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، ألحمد 
النسائي)ت303هـ(،  الخراساني،  علي  بن  شعيب  بن 
المطبوعات  مــكــتــب  غــــدة،  ــو  أبـ عــبــدالــفــتــاح  تــحــقــيــق: 
كتاب الزكاة،  اإلسالمية - حلب ، ط٢، ١٤06هـ- ١٩86م: 

الدقيق، 5٢/5، برقم )٢5١٤(، حديث حسن صحيح.
بن  محمد  بن  علي  بن  لمحمد  ــار،  االوطـ نيل  ينظر:   )6(
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٤- القياس على الُمجَمع عليه، فكما أّن الثمار 
المختلفة في الجنس ال ُيّضم بعضها إلى بعض، 
والحال نفسه في األنعام فال ُتّضم اإلبل والبقر والغنم 
الحبوب  في  الحال  فكذلك  بعض،  إلى   بعضها 

ال ُيضّم شيء منها إلى اآلخر قياسا عليها)١(.
يــجــوز  مــخــتــلــفــة،  أجـــنـــاس  الــحــبــوب  إّن   -5
فيما  اختالفها  على  ــدل  ي مما  فيها،  التفاضل 
جنس  لكّل  النصاب  اعتبار  وجب  لذلك  بينها، 

على حده)٢(.
الحنطة  إلى  السلت  المالكية: يضم  ب- وقال 

والشعير. 
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

يرضي اهلل عنه  ١- بما روي عن أبي سعيد الخدر
 َثَمٍر َصَدَقٌة، 

َ
ْيَس ِفي َحّبٍ َوال

َ
قال: قال النبي �: »ل

 ِفيَما ُدوَن َخْمِس َذْوٍد)3( 
َ

ْوَساٍق، َوال
َ
َغ َخْمَسَة أ

ُ
ى َيْبل  َحّتَ

الدين  عصام  تحقيق:  الــشــوكــانــي)ت١٢50هـــ(،  عــبــداهلل 
الحديث- مصر، ط١، ١٤١3هـــ-١٩٩3م،  دار  الصبابطي، 

.٢١٧/٤
ألبي  الطالب،  روض  شرح  في  المطالب  أسنى  ينظر:   )١(
السنيكي  األنــصــاري  يــا  زكــر بــن  محمد  بــن  يــا  زكــر يحيى 
المغني،  ؛   36٩/١ اإلسالمي،  الكتاب  دار  )ت٩٢6هـــ(، 

البن قدامة، 33/3.
)٢( ينظر: المغني، البن قدامة، 33/3.

على  يطلق  و لفظه،  من  مفرد  له  ليس  الـــذود،  ذود:   )3(
ألبي  العين،  كتاب  ينظر:  العشر.  إلــى  اإلبــل  من  الثالث 
الفراهيدي)ت١٧0هـ(،  أحمد  بن  الخليل  عبدالرحمن 
إبراهيم السامرائي، دار  تحقيق: د. مهدي المخزومي و د. 
ومكتبة الهالل، 55/8 ، باب الدال والثاء؛ تيسير العالم 

َصَدَقٌة«)4(.
وجه الداللة:

والسلت  بالحبوب  تعلق  الــزكــاة  وجـــوب  ألن 
مــنــهــا، وألنـــهـــا تــتــفــق فـــي الــنــصــاب، والــحــصــاد 
والمنبت، فيجب ضم بعضها إلى بعض، فتكون 

كأنواع الجنس الواحد فتجب فيه الزكاة)5(.
عترض على هذا االستدالل:

ُ
وأ

»ال َيحّل  أّن الحديث عام، خصص بحديث: 
في الُبر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة اوسق«)6(. 

هو  فيما  ــاة  ــزك ال وجـــوب  عــدم  على  يــدل  مما 
في  الّضم  كان  ولو  الُبر،  أوسق من  أقل من خمسة 

شرح عمدة األحكام ، لعبد اهلل بن عبد الرحمن بن صالح 
بن حمد بن محمد بن حمد البسام )ت ١٤٢3هـ(، حققه 
حسن  بــن  صبحي  محمد  أحــاديــثــه:  ــرج  وخ عليه  وعلق 
ـــ- ١٤٢6هـ ط١0،  األمــــارات،  الصحابة-  مكتبة  حـــالق، 

٢006م، ١/٢٩8.
زكــاة  بـــاب  الـــزكـــاة،  كــتــاب   ،٤0/5 الــنــســائــي،  ســنــن   )٤(
بن  أحمد  اإلمـــام  مسند  رقــــم)٢٤8٤(،  حديث  الحنطة، 
حنبل، ألبي عبداهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل 
بن أسد الشيباني)ت٢٤١هـ(، تحقيق، شعيب األرنؤوط-
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبداهلل بن عبدالمحسن 
١٤٢١هــــ-٢00١م،  ط١،  بيروت،  الرسالة-  مؤسسة  التركي، 
على  صحيح  إسناده  رقـــم)١١6٩8(،  حديث   ،٢٢٩/١8

شرط الشيخين.
)5( ينظر: المغني، البن قدامة، 33/3.

زكــاة  بـــاب  الـــزكـــاة،  كــتــاب  الــنــســائــي، ٤0/5،  )6( ســنــن 
بن  أحمد  اإلمــام  مسند  )٢٤8٤(؛  رقــم  حديث  الحنطة، 
حنبل، ٢٢٩/١8، حديث رقم )١١6٩8(، إسناده صحيح 

على شرط الشيخين.
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الحبوب معتبرا لما أختار وخصص لفظة الُبر دون 
الّضم،  وجوب  عدم  األصل  أّن  كما   ، الَحّبِ لفظة 
والحديث لم يرد فيه تصريح بضم الحبوب بعضها 
لة على عدم وجوب الّضم  الى بعض، وفي هذا دال

فيما بينها)١(.
أصناف  والشعير  والحنطة  السلت  الن   -٢
المنبت  وفــي  قــتــيــات  اإل فــي  تتفق  فهي  متقاربة 
في  لبعض  بعضها  بالّضم  لها  فُيحكم  والحصاد، 
تكميل النصاب كما تضم أنواع الجنس الواحد)٢(.

عترض على هذا االستدالل:
ُ
وأ

فيها  يجري  الواحد  الجنس  أنــواع  في  البيع  أّن 
آخر  بنوع  القمح  من  نوع  بيع  يجوز  ال  فمثال  الربا، 
منه متفاضاًل، في حين يجوز بيع القمح بالشعير 
وأشباهها  أّنــهــا  على  لـــة  دال هــذا  ــي  وف متفاضاًل؛ 
واحد،  لجنس  بأنواع  وليست  مختلفة،  أجناس 
كما أّن ضّم حبوب معينة بعضها إلى بعض دون 
غيرها، والتفريق بينها في الضّم وعدمه، هو تّحكم 

في إيجاب الزكاة دون دليل)3(.

)١( ينظر: المغني، البن قدامة، 3/3٢.
عامر  بــن  مالك  بــن  أنــس  بــن  مالك  الــمــدونــة،  ينظر:   )٢(
األصبحي المدني)ت١٧٩هـ(، دار الكتب العلمية ، ط١، 
الموطإ،  شرح  المنتقى  383/١-38٤؛  ١٤١5هـــ-١٩٩٤م، 
الباجي  القرطبي  سعد  بن  خلف  بن  سليمان  الوليد  أبو 
١33٢هــــ،  ط١،  مصر،   - السعادة  مطبعة  )ت٤٧٤هـــــ(، 

.١6٧/٢
ثار،  )3( ينظر: المغني، البن قدامة، 33/3؛ المحلى باآل
األندلسي  حزم  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  ألبي 

ج- وقال الحنابلة: يضم السلت إلى الشعير.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:
إخراجه،  فيجوز  الشعير،  من  نــوع  السلت   -١
بدليل دخوله في المنصوص عليه، في زكاة الفطر 
عمر،  ابــن  لحديث  الشعير،  من  نــوع  انــه  يــدل  مما 
قال: )كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد 
رسول اهلل � صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، 

بيب()٤(.  أو سلت، أو ز
إلى  نظرًا  الشعير،  من  نــوع  هو  الُسلت  اّن   -٢
تقارب الصورة بينهما إذ أّنه يشبهه في البرودة، فهو 
 َحّبًا منه، فالُسلت هو ضرب 

ُ
ر، وهو أدّق نوع غير الّبُ

وّضمه  السلت  فقياس  الــحــامــض،  الشعير  مــن 
إلى  الحنطة  ّضــم  كقياس  منه،  ــه  ألّن الشعير  إلــى 

الظاهري)ت٤56هـ(، دار الفكر- بيروت، 5٩/٤.
عــبــداهلل  ــي  ــ ألب الــصــحــيــحــيــن،  عــلــى  الــمــســتــدرك   )٤(
يــه  كــم مــحــمــد بــن عــبــداهلل بــن مــحــمــد بــن حــمــدو الــحــا
تحقيق:  الــنــيــســابــوري)ت٤05هـــ(،  الحكم  بــن  نعيم  بــن 
بيروت،  العلمية-  الكتب  دار  عطا،  عبدالقادر  مصطفى 
حديث  ــاة،  ــزك ال كــتــاب   ،568/١ ط١،١٤١١هـــــــــ-١٩٩0م، 

كم، وقال: حديث صحيح. رقم)١٤8٩(، أخرجه الحا
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س)١( ألّنه نوع منها ولذلك يضم إليه)٢(.
َ
الَعل

عترض على هذا االستدالل: 
ُ
وأ

أّنه قياس مع الفارق، فال يّصح قياس السلت 
س على الحنطة، كما أّنه 

َ
على الشعير كقياس الَعل

لم أّن السلت هو نوع من الشعير)3(. ليس من الُمّسَ
ــاة فــي الــســلــت. وبـــه قــال  ــقــول الــثــانــي: ال زكـ ال

الظاهرية)٤(، واألمامية)5(.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

خالف  ــه  ألن الــســلــت،  فــي  ــزكــاة  ال تجب  ١-ال 
ــرد به  ــدم الــوجــوب فيما لــم ي األصـــل إذ األصـــل ع
أال  السلت منها، فال تجب  نص وال إجماع وليس 
والتمر،  والشعير،  الحنطة،  األربعة:  األجناس  في 

والزبيب)6(. 

وبالسين  م 
َ

ــاّل ــ وال ة 
َ
الُمْهمل العين  )بــَفــتــح  ــس: 

َ
الــَعــل  )١(

الكمام  في  منه  يكون  الِحْنَطة  من  صنف  هو  ة( 
َ
الُمْهمل

حبتان وثالث، وهو غالب َطعام أهل صنعاء. ينظر: تحرير 
شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  ألبي  التنبيه،  ألفاظ 
النووي)ت6٧6هـ(، تحقيق: عبد الغني الدقر، دار القلم 

- دمشق، ط١، ١٤08هـ، ١١١/١.
)٢( ينظر: كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع، لعالء الدين 
علي بن سليمان المرداوي)ت٧63هـ(، تحقيق: عبداهلل 
بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة- بيروت ، ط١، 

١٤٢٤هـ-٢003م، 8٢/٤.
)3( ينظر: المغني، البن قدامة، 33/3.

ثار، البن حزم، ١٧/٤. )٤( المحلى باآل
ألبي  والــحــرام،  الــحــالل  فــي مسائل  ــالم  اإلسـ شــرائــع   )5(
تعليق:  الحلي،  الحسن  بــن  جعفر  الــديــن  نجم  القاسم 

السيد صادق الشيرازي، 30٧/١. 
اإلسالم،  شرائع  33/3؛  قدامة،  ،البن  المغني  ينظر:   )6(

٢- وألنها أصناف مختلفة فال يضم بعضها إلى 
بعض، وال يجوز إلحاق السلت بغيره)٧(.

الترجيح:
أصحاب  إليه  ذهــب  ما  أن  لــي،  يبدو  والــذي 
ــاة في  ــزك الــقــول األول هــو الـــراجـــح، بــأنــه يــجــب ال
السلت، ألنه نوع من الحبوب التي يقتات الناس 
وجــوب  فــي  والــشــعــيــر  الحنطة  فشابهت  عليها 

ۇ    ڭ  ڭ   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  لــعــمــوم  الـــزكـــاة، 
ۇ﴾)8(، ولحديث عمار بن سعدرضي اهلل 
َصاًعا  ِفْطِر 

ْ
ال ِبَصَدَقِة  َمــَر 

َ
»أ اهلل�:  رسول  أن  عنه 

ٍت«)٩(، 
ْ
ْو َصاًعا ِمْن ُسل

َ
ْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر، أ

َ
ِمْن َتْمٍر، أ

والشعير صنفا  الحنطة  واعتباره مع  زكاته  وألن في 
واحدا رحمه للفقراء وسدا لحاجتهم. 

للحلي،30٧/١.
ثار، البن حزم، ٤/١6. )٧( ينظر: المحلى باآل

)8( سورة األنعام، من اآلية )١٤١(.
الــزكــاة،  كتاب   ،٤٢/3 للنسائي،  الكبرى،  السنن   )٩(
باب الدقيق في زكاة الفطر، حديث رقم )٢305(؛ السنن 
الصغرى، للنسائي، 5٢/5، كتاب الزكاة، باب الدقيق في 
زكاة الفطر ، حديث رقم)٢5١٤(، حديث حسن صحيح؛ 
يزيد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبي  ماجة  البن  ماجه،  ابن  سنن 
عبدالباقي،  فؤاد  محمد  تحقيق:  )ت٢٧3هـــ(،  يني  القزو
دار إحياء الكتب العربية- فيصل عيسى البابي الحلبي، 
رقم  حديث   ،586/١ الفطر،  صدقة  بــاب  الــزكــاة،  كتاب 

لباني: حديث صحيح. )١830(، قال األ
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المطلب الثاني: 	 
آراؤه الفقهية في المعامالت	 

المسألة األولى: حكم بيع أو عتق أم الولد بعد 
موت سيدها:

األم لغة: مفردة لجمع أمهات، وهو أصل وجود 
يقال:  مبدئه،  أو  إصالحه،  أو  تربيته،  أو  الشيء، 
واألمهات  للبهائم،  أالمــات  أي:  وأمهات،  أمــات، 

لبني آدم)١(.
أم الولد في االصطالح الشرعي: 

هي األمة التي حملت من سيدها وأتت بولد)٢(.
على  الــولــد  أم  بيع  حكم  فــي  الفقهاء  إختلف 

ثة أقوال: ثال
القول األول: أنه يجوز بيع أم الولد وال تعتق بموت 
سيدها وهو مذهب الشيخ أبي علي السنجي، نقل 
ذلك عنه األمام النووي)3( روي ذلك عن أبي بكر 
الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد اهلل بن عباس 
موسى  وأبــو  قيس  بن  اهلل  وعبد  الزبير  بن  اهلل  وعبد 

)١( دستور العلماء، جامع العلوم في اصطالحات الفنون، 
)ت  نكري  األحمد  الرسول  عبد  بن  عبدالنبي  للقاضي 
ق١٢هـ(، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، دار 

الكتب العلمية- بيروت، ط١، ١٤٢١هـ- ٢000م، ١3١/١.
حامد  قلعجي-  رواس  لمحمد  الفقهاء،  لغة  معجم   )٢(
يع،  والتوز والنشر  للطباعة  النفائس  دار  قنيبي،  صــادق 

ط٢، ١٤08ه-١٩88م، ص88.
 -٢٤٢/٩ للنووي،  المهذب،  شرح  المجموع  ينظر:   )3(

.٢٤3

عنهم)٤(  اهلل  رضــي  الخدري  سعيد  وابــو  األشعري 
واليه ذهب الشافعي في القديم)5(. 

واستدلوا على ذلك بما يأتي:
١- بما روي عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنه 
األوالد على عهد رسول  أمهات  نبيع  قال: »كنا  أنه 
عمر  كان  فلما  عنه،  اهلل  رضي  بكر  وأبي   � اهلل 

رضي اهلل عنه نهى عن بيعهن«)6(.
وجه الداللة: 

دل الحديث على جواز بيع أمهات األوالد)٧(.
فــي عهده عليه  كــان جــائــزًا  ومــا  وأجــيــب عنه: 

والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  البيان  ينظر:   )٤(
لمسائل المستخرجة ، لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
)ت5٢0هـ(، تحقيق: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب 
5٩١/١8؛  ١٩88م،  ـــ-  ١٤08ه ط٢،   ، بيروت  اإلسالمي- 
االستذكار: ألبي عمر يوسف بن عبداهلل بن محمد بن عبد 
عطا،  محمد  سالم  تحقيق:  الــقــرطــبــي)ت٤63هـــ(،  البر 
ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية- بيروت، ط١، 

١٤٢١هـ- ٢000م، ٧/330
 ٢٤٢/٩ للنووي،  المهذب،  شــرح  المجموع  ينظر:   )5(

.٢٤3
حاتم  البــي  بلبان،  ابــن  بترتيب  حبان  ابــن  صحيح   )6(
َمْعبَد  بن  معاذ  بن  حبان  بن  أحمد  بن  حبان  بن  محمد 
الُبستي )ت 35٤هـ(، تحقيق : شعيب األرنؤوط، مؤسسة 
الرسالة - بيروت، ط٢، ١٤١٤هـ- ١٩٩3م، ١65/١0 ، باب 
بيع  عن  نهى  الــذي  هو  الخطاب  بن  عمر  بأن  البيان  ذكر 
أمهات األوالد، حديث رقم)٤3٢٤(، قال شعيب األرنؤوط: 

إسناده صحيح على شرط مسلم.
األمير  إسماعيل  بــن  لمحمد  الــســالم،  سبل  ينظر:   )٧(
الصنعاني)ت١١8٢هـ(، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 

ط٤، ١3٧٩هـ-١٩60م، 3/١٢.
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السالم وأبي بكر لم يجز نسخه بقول عمر وال غيره، 
وألن نسخ األحكام يجوز في عهد النبي � ألن 
فال  الصحابي  قول  وأما  بنص،  ينسخ  إنما  النص 
سيدنا  مخالفه  تحمل  إنما  و به  ينسخ  وال  ينسخ 

عمر على أنه لم يكن يعلمها.)١(
كان مباحا في أول  ورد عليه: يحتمل أن بيعها 
اإلسالم ثم نهى عنه النبي � في آخر حياته ولم 
يشتهر ذلك النهي وعلمه عمر بن الخطاب رضي 

اهلل عنه)٢(.
أنه سئل  بما روي عن علي رضي اهلل عنه   -٢
رأي عمر  عن بيع أمهات األوالد فقال: »كان رأيي و

أن ال يبعن، ثم رأيت بيعهن«)3(.

فقال له عبيدة السلماني رضي اهلل عنه: رأيك 

الفرج  ألبــي  المقنع،  متن  على  الكبير  الشرح  ينظر:   )١(
المقدسي  قدامة  بن  أحمد  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد 
طباعته:  على  أشرف  العربي،  الكتاب  دار  )ت68٢هـــ(، 

محمد رشيد رضا صاحب المنار، 50٢/١٢.
)٢( ينظر: المجموع شرح المهذب، للنووي، ٩/٢٤3.

)3( سنن سعيد بن منصور، لسعيد بن منصور بن شعبة 
بن  سعد  د.  تحقيق:  الجوزجاني)ت٢٢٧هـ(،  الخراساني 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل حميد، دار العصيمي- الرياض، 
األوالد،  أمــهــات  فــي  مــا جــاء  بــاب  ـــ، 8٧/٢،  ط١، ١٤١٤هــ
صحيح  سند  وهــذا  لباني:  اال قــال  ــــم)٢0٤٧(،  رق حديث 
أحاديث  تخريج  في  الغليل  إرواء  الشيخين؛  شرط  على 
لباني)ت١٤٢0هـ(،  األ الدين  ناصر  لمحمد  السبيل،  منار 
يش، المكتب اإلسالمي- بيروت، ط٢  إشراف: زهير الشاو

، ١٤05هـ- ١٩85م، 6 /١٩0.

مع الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك)٤(.
ينا،  3- وعن جابر رضي اهلل عنه قال: »كنا نبيع سرار

أمهات األوالد، والنبي � حي، ال نرى بذلك بأسا«)5(.

وجه الداللة من الحديثين: 
ــواز بــيــع أمــهــات  ــ ــة واضـــحـــة عــلــى ج ــ ل دال دال

األوالد)6(.
أجيب عنه: بأنه منسوخ وبأنه منسوب إلى النبي 
ال واجتهادا فيقدم عليه ما نسب إليه  � استدال
قوال ونصا وهو نهيه � عن بيع أمهات األوالد)٧(.
القول الثاني: ال يجوز بيع أم الولد وتعتق بموت 
سيدها، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان 
اهلل  رضــي  العزيز  عبد  بن  وعمر  وعائشة  عفان  بن 
وسالم  ومجاهد  وعــطــاء  الحسن  قــول  وهــو  عنه، 
عنهم  اهلل  رضي  شهاب  وابن  عمر  بن  اهلل  عبد  بن 

ردي، ١6/١١3. )٤( ينظر: الحاوي الكبير، للماو
الولد،  أم  في  باب  للنسائي،56/5،  الكبرى،  السنن   )5(
ذكر   ،١65/١0 حبان،  ابــن  صحيح   ،)50٢١( رقــم  حديث 
رقم  حــديــث  ولـــده،  أم  بيع  رة  الــضــرو فــي  للمرء  ــاحــة  اإلب
عمر  بن  علي  الحسن  ألبي  قطني،  الــدار  سنن  )٤3٢3(؛ 
بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدار قطني )ت385هـ(، 
بيروت،  الــرســالــة-  مؤسسة  ــؤوط،  ــ االرن شعيب  تحقيق: 
كتاب المكاتب، حديث  ط١٤٢٤/١هـ-٢00٤م، ٢38/5، 

رقم )٤٢5١(، قال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح.
)6( ينظر: سبل السالم، للصنعاني، 3/١٢.

شرح  )هو  الطالب  منهج  بشرح  الوهاب  فتح  ينظر:   )٧(
اختصره  الــذي  الطالب  منهج  هو  كتابه  على  للمؤلف 
زكريا  للنووي(، ألبي يحيى  الطالبين  المؤلف من منهاج 
دار  األنــصــاري)ت٩٢6هـــ(،  زكريا  بن  أحمد  بن  محمد  بن 

الفكر، ١٤١٤هـ-١٩٩٤م، 30٩/٢.
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رضي  سعد  بن  والليث  زاعــي  األو الثوري  قال  وبه 
والمالكية)3(  الحنفية)٢(  ذهب  واليه  عنهم)١(  اهلل 

والشافعية)٤( والحنابلة)5( والزيدية)6(.
إستدلوا على ذلك بما يأتي: و

اهلل  رضي  عباس  ابن  عن  عكرمة  ى  رو بما   -١

بلوغ  و   ،330/٧ الــبــر،  عبد  البــن  االســتــذكــار،  ينظر:   )١(
ــام، ألحــمــد بــن عــلــي بــن حجر  ــكـ ــة األحـ ــ الـــمـــرام مــن أدل
الفقي،  حامد  محمد  تحقيق:  العسقالني)ت85٢هـ(، 

المطبعة السلفية- مصر،١3٤٧هـ، ٩/٢.
سهل  أبــي  بــن  أحمد  بــن  لمحمد  المبسوط،  ينظر:   )٢(
١٤١٤هـــ-  بيروت،  المعرفة-  دار  ـــ(،  )ت٤83ه السرخسي 
الشرائع، ألبي  ترتيب  ١٩٩3م، ١٤٩/٧؛ بدائع الصنائع في 
دار  ـــ(،  ــ )ت58٧هـ الكاساني  أحــمــد  بــن  مسعود  بــن  بكر 
بيروت، ط٢،١٤06هـ-١٩86م، ١30/٤؛  العلمية-  الكتب 
االختيار لتعليل المختار، ألبي الفضل عبد اهلل بن محمود 
بن مودود الموصلي)ت683هـ(، تحقيق: الشيخ محمود 
أبي دقيقة، مطبعة الحلبي- القاهرة، ١356هـ- ١٩3٧م، 

.3٢/٤
5٩١/١8؛  الــقــرطــبــي،  والــتــحــصــيــل،  الــبــيــان  يــنــظــر:   )3(
بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  ألبي  الممهدات:  المقدمات 
رشــد الــقــرطــبــي)ت5٢0هـــ(، دار الــغــرب اإلســالمــي، ط١، 

١٤08هـ-١٩88م، ١٩8/3
مذهب  في  البيان  ١85/٧؛  للشافعي،  األم،  ينظر:   )٤(
بن  الخير  أبــي  بن  يحيى  الحسين  ألبــي  الشافعي،  اإلمــام 
محمد  قــاســم  تحقيق:  )ت558هـــــــ(،  الــعــمــرانــي  ســالــم 
النوري، دار المنهاج- جدة، ط١،١٤٢١هـ-٢000م، 58/5.

الكبير  الشرح  ٤6٩/١0؛  قدامة،  البن  المغني،  ينظر:   )5(
على متن المقنع، البن قدامة،50٢/١٢.

تحقيق:  الحسين،  بن  يحيى  اإلمــام  األحكام،  ينظر:   )6(
أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة، ط١، ١٤١0هـ-

١٩٩0م، ٢٧/٢.

عنه أن النبي � قال »أيما أمة ولدت من سيدها 
فهي معتقة عن دبر منه«)7(.

وجه الداللة: 	 
دل الحديث على استحقاق العتق لها وذلك 

يمنع البيع)8(.
٢- عن ابن عمر رضي اهلل عنه، أن النبي � 
وال  يبعن  »ال  وقـــال:  األوالد،  أمــهــات  بيع  عــن  نهى 
يوهبن وال يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا 

مات فهي حرة«)9(.
وجه الداللة: 	 

الموت بعد موت سيدها،  بعد  الحرية  لثبوت 
فأنه يمنع جواز بيعها)١0(.

3- انه لما حملت بمولود وحصلت له الحرية 
من قبل أبيه خالطت دماؤه دماءها ولحمه لحمها 
كعضو منها فسرت الحرية في فيها وصارت  صار 
في معنى المعتقة منه، وهذا من أصح االعتالل)١١(.
٤- ألنه استقر لها حق الحرية، وفي بيعها إبطال 

ذلك الحق فال يجوز بيعها)١٢(.

)٧( مسند االمام أحمد، 8٢/5، حديث رقم)٢٩١0( قال 
شعيب االرنؤوط: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف.

)8( ينظر: المبسوط، للسرخسي، ١٤٩/٧.
)٩( سنن الدار قطني، ٢36/5، كتاب المكاتب، حديث 

لباني: ضعيف مرفوعا . رقم)٤٢٤٧(، قال اال
الشرائع، للكاساني،  ترتيب  ينظر: بدائع الصنائع في   )١0(

.١30/٤
)١١( ينظر: المقدمات الممهدات، للقرطبي، ١٩8/3.

)١٢( ينظر: المهذب في فقه اإلمام الشافعي: ألبي إسحاق 
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إال  األوالد  أمهات  بيع  يجوز  ال  الثالث:  القول 
كانوا أحياء فال يجوز واليه  بعد وفاة أوالدهن، فأن 

ذهب األمامية)١(.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١- إن أم الولد رق للمولى وال يخرجها الولد عن 
ملكه)٢(هـ

اليمين،  بملك  يطأها  فإنما  وطئها  إذا  أنه   -٢
كانت في مملوكه؛ فبيع ما يملكه جائز له)3(هـ إذا  و

الترجيح: 
ــذي يــبــدو لــي رجــحــانــه هــو الــقــول الثاني،  والـ
بموت  وتعتق  الولد  أم  بيع  يجوز  ال  بأنه  القائلون 
سيدها بما استدلوا به من السنة وكذلك لحديث 
ــي اهلل عــنــه، قـــال: لما ولـــدت أم  ــن عــبــاس رض اب
)أعتقها   :� اهلل  رســـول  قـــال  قـــال:  ــم،  ــي ــراه إب
 � النبي  أن  عائشة  حديث  وفــي  ولـــدهـــا()٤(، 

دار  الــشــيــرازي)ت٤٧6هـــ(،  يوسف  بن  علي  بن  إبراهيم 
الكتب العلمية- بيروت، ١١/٢.

المناظرات،  كتب  سلسلة  للعاملي،  االنتصار،  ينظر:   )١(
تحرير  ٤/١8؛  ـــ،  ١٤٢٢هــ ط١،  العقائدية،  االبــحــاث  مركز 
ابراهيم  تحقيق:  الحلي)ت٧٢6هـ(،  للعالمة  األحكام، 
ـــ،  ــ ،١٤٢0ه ط١  السبحاني،  جعفر  ــراف:  ــ إش ــبــهــادري،  ال

.38١/3
)٢( ينظر: مسائل الناصريات، علي بن الحسين بن موسى 
البحوث  مركز  تحقيق:  المرتضى)ت٤36هـ(،  الشريف 
١٩٩٧م،  ١٤١٧هـ-  الهدى،  مؤسسة  العلمية،  والدراسات 

.333/١
)3(( ينظر: مسائل الناصريات ، للمرتضى، ١/333.

أمهات  باب  العتق،  كتاب  ابن ماجه،8٤١/٢،  )٤( سنن 

)توفي ولم يترك درهما، وال عبدا، وال أمة()5(، وفيه 
وفاته  بعد  أمــة  تبق  لــم  إبــراهــيــم  أم  أن  على  لــة  دال
االستيالد،  حــرمــة  مــن  تــقــدم  بما  وعتقت   ،�
الولد،  أم  بيع  يجوز  ال  أنــه  على  التابعين  وأجمع 
واإلجماع المتأخر يرفع الخالف المتقدم لما عرف 

في أصول الفقه)6(.
المسألة الثانية: حكم بيع الخمر المحترمة

الــخــمــر الــمــحــتــرمــة: هــي الــتــي عــصــرت بقصد 
الخلية ال بقصد الخمرية)٧(.

قطني،5/٢3١،  الدار  سنن  )٢5١6(؛  رقم  حديث  األوالد، 
ماجه،  ابن  رواه   ،)٤٢33( رقم  حديث  المكاتب،  كتاب 
وابن حزم  بإسناد ضعيف،  ابن عباس  رواية  كم من  والحا
البن  الُمنير،  البدر  خالصة  وصححه؛  صحيح  بإسناد 
الشافعي  أحمد  بــن  علي  بــن  عمر  الــديــن  ســراج  الملقن 
١٤١0هـ- يع، ط١،  والتوز للنشر  الرشد  )ت80٤هـــ(، مكتبة 
وهو  عــبــداهلل  بــن  حسين  إســنــاده  وفــي   ،٤6٤/٢ ١٩8٩م، 
أحاديث  تخريج  فــي  الحبير  التلخيص  ــدا؛  ج ضعيف 
بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  ألحمد  الكبير،  الرافعي 
حسن  عاصم  أبو  تحقيق:  العسقالني)ت85٢هـ(،  حجر 
بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة - مصر، ط١، ١٤١6هـ-

١٩٩5م، ٤0١/٤.
)5( السنن الصغرى ، ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
المعطي  عبد  تحقق:  ٤58هــــ(،  )ت  البيهقي  موسى  بن 
 ، كراتشي  اإلسالمية-  الدراسات  جامعة  قلعجي،  أمين 
ط١، ١٤١0هـ - ١٩8٩م، ٢٢8/٤، باب عتق امهات االوالد، 

حديث رقم )3٤٩5(.
للكاساني،  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  بدائع  ينظر:   )6(

.١30/٤
عبدالرحمن  الدين  لجالل  والنظائر،  األشباه  ينظر:   )٧(
العلمية-  الكتب  دار  السيوطي)ت٩١١هـ(،  بكر  أبي  بن 
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المحترمة  الخمر  بيع  حكم  في  الفقهاء  إختلف 
ثة أقوال: على ثال

بناء  المحترمة،  الخمر  بيع  صحة  األول:  القول 
الشيخ  مذهب  وهــو  طهارتها،  في  الخالف  على 

أبي علي السنجي نقل ذلك عنه األمام النووي)١(.
وأستدل:

العنب  عناقيد  حبات  بــواطــن  تحولت  -إذا 
اعتمادا على طهارة ظاهرها،  بيعها  خمرا، فيجوز 
صار  إذا  المذرة  وكالبيضة  باطنها،  طهارة  وتوقع 

تفرخا فظاهرها طاهرًا)٢(.
تخللت  إذا  الخمر  بيع  يصح  أنه  الثاني:  القول 
الحنفية)3(  مــذهــب  وهــو  فيها،  شيئًا  طــرح  بعد 

بيروت، ط١، ١٤١١هـ-١٩٩0م، ص ١0٩.
)١( ينظر: المجموع شرح المهذب، للنووي، ٢/5٧8.

لمحيي  المفتين،  وعــمــدة  الطالبين  روضــة  ينظر:   )٢(
الدين يحيى بن شرف النووي )ت 6٧6هـ(، تحقيق: زهير 
١٤١٢هـــ- ط3،  بيروت،  اإلسالمي-  المكتب  يش،  الشاو

١٩٩١م، ٧٤/٤.
بن  أحمد  بن  محمد  بكر  ألبي  الفقهاء،  تحفة  ينظر:   )3(
ــالء الــديــن الــســمــرقــنــدي)ت5٤0هـــ(، دار  ــي أحــمــد، ع أب
الكتب العلمية- بيروت، ط٢،١٤١٤هـ-١٩٩٤م، 3٢٩/3؛ 
الشلِبي:  وحــاشــيــة  الــدقــائــق  كنز  شــرح  الحقائق  تبيين 
لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي 
أحمد  الدين  لشهاب  الحاشية:  ـــ(،  )ت٧٤3هـ الحنفي 
يونس  بــن  إسماعيل  بــن  يونس  بــن  أحمد  بــن  محمد  بــن 
القاهرة،  األميرية-  الكبرى  المطبعة  الشلِبي)ت١0٢١هـ(، 

ط١، ١3١3هـ، ٤8/6.

يــديــة)6( وهــو قول  والــظــاهــريــة)٤( واألمــامــيــة)5( والــز
للمالكية)٧(.

واستدلوا على ذلك بما يـأتي:
١- قوله �: »نعم اإلدام الخل«)8(.

وجه الداللة:
فيتناول  مطلقا  بالحديث  الوارد  الخل  لفظ  أن 

خل الخمر المتحول بالتخليل وغيرة)٩(.
٢- وقوله � »خير خلكم خل خمركم«)١٠(.

ثار، البن حزم، ٢٢6/6. )٤( ينظر: المحلى باآل
المرسلين،  سيد  شريعة  إلــى  المتقين  هــدى  ينظر:   )5(
جعفر  الشيخ  كبر،  األ الشيخ  آل  من  العباس  بن  للهادي 
١3٤٢هـــ- النجف،  ية-  العلو المطبعة  الغطاء،  كاشف 

١٩٢٢م، ٢٢/٢. 
ــمــذهــب، البــن  )6( يــنــظــر: الــتــاج الــمــذهــب ألحــكــام ال

المرتضى، ١/30.
أحمد  بن  القاسم محمد  أبو  الفقهية،  القوانين  ينظر:   )٧(
بن محمد بن عبداهلل ابن جزي الكلبي)ت٧٤١هـ(، ص: 
القيرواني،  يد  ز أبي  ابن  رسالة  على  الدواني  الفواكه  ١١٧؛ 
ألحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا النفراوي )ت١١٢6هـ(، 

دار الفكر، ١٤١5هـ-١٩٩5م، ٢/٢88.
)8( المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
الحجاج  بن  مسلم  مسلم،  صحيح   � اهلل  رســول   إلى 
تحقيق:  النيسابوري)ت٢6١هـ(،  القشيري  الحسن  أبــو 
العربي-  ــتــراث  ال إحــيــاء  دار   ، عبدالباقي  فـــؤاد  محمد 
الخل،  اإلدام  نعم  باب  االطعمة،  كتاب   ،١٢5/6 بيروت، 

حديث رقم)5٤00(.
اإلمام  مسائل  بعض  تحقيق  في  المنيفة  الغرة  ينظر:   )٩(
الغزنوي  الهندي  أحمد  بن  إسحق  بن  لعمر  حنيفة،  أبي 
ـــ- ط١،١٤06هـ الثقافية،  الكتب  مؤسسة  )ت٧٧3هــــ(، 

١٩86م، ص٩8.
ثار، أحمد بن الحسين بن علي  )١0( ينظر: معرفة السنن واآل
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وجه الداللة: 	 
أن الخل هنا مطلق ألن التخليل يزيل المحرم 
الصفة  يثبت  و اإلســكــار  وهــو  الخمر  وصــف  عــن 

النافعة له وهي التغذي به واإلصالح مباح)١(.
3- وألن نجس العين يطهر باالستحالة، فرماد 
النجس ال يكون نجسا، وكذلك الخمر إذا صارت 
خال سواء بنفسها أو بفعل إنسان أو غيره؛ تطهر)٢(. 

بنفسها  الــخــمــرة  تخللت  إذا  الــثــالــث:  الــقــول 
تطهر  لــم  فيها  شــيء  بطرح  خللت  إن  و طــهــرت، 
روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه وبه 
قال الزهري رضي اهلل عنه واليه ذهب الشافعية)3( 

عبدالمعطي  تحقيق:  ـــ(،  )ت٤58هـ البيهقي  موسى  بن 
أمين قلعجي، دار قتيبة - دمشق، ط١، ١٤١٢هـ-١٩٩١م، 
حديث  الخمر،  تخليل  ــاب  ب الــرهــن،  كــتــاب   ،٢٢6/8
ليس  يــاد:  ز بن  المغيرة  عن  البيهقي  قال   ،)١١٧٢3( رقم 

بالقوي.
)١( ينظر: الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي 

حنيفة، للغزنوي، ص ٩8.
)٢( ينظر: المجموع شرح المهذب، للنووي، ٢/5٧8.

بكر  أبو  اإلختصار،  غاية  حل  في  األخيار  كفاية  ينظر:   )3(
الحسيني  معلى  بن  حريز  بن  عبدالمؤمن  بن  محمد  بن 
عبدالحميد  عــلــي  تــحــقــيــق:  الـــحـــصـــنـــي)ت8٢٩هــــ(، 
دمشق،  الخير-  دار  سليمان،  وهبي  ومحمد  بلطجي، 
ط١، ١٩٩٤م، ص٧3؛ تحفة المحتاج في شرح المنهاج، 
ألحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي)ت٩٧٤هـ(، 
ـــ-١٩83م،  ــ ١35٧ه مصر،  الكبرى-  ية  التجار المكتبة 

.305/١

والحنابلة)٤( وهو قول للمالكية)5(.
واستدلوا على ذلك بما يـأتي:

١- قال تعالى: ﴿ ڀ ﴾)6(. 
وجه الداللة: 	 

أن اهلل تعالى أمر باجتناب الخمر، والتخليل هو 
اقتراب من الخمر فيحرم)٧(.

قتراب  اال هو  المحرم  قــتــراب  اال أن  عليهم:  رد 
للشراء والبيع وغيرهما مما فيه إعزازه. 

قتراب  كاال فيجوز  الوصف  إلزالة  قتراب  اال وأما 
من  فيه  لما  اإلراقـــة،  من  أولــى  والتخليل  لــإلراقــة، 

 منتفعا به)8(.
ً
إحراز مال يصير به حالال

أبــا  أن  عنــه  اهلل  رضــي  أنــس  عــن  روي  مــا   -٢
طلحةرضــي اهلل عنــه ســأل النبــي � »عــن أيتــام 
أفــال نجعلهــا خــال  قــال  أهرقوهــا  قــال  ورثــوا خمــرا 

بن  إســحــاق  و حنبل  بــن  أحمد  اإلمـــام  مسائل  ينظر:   )٤(
ــن بــهــرام،  ــن مــنــصــور ب يـــه، ألبـــي يــعــقــوب إســحــاق ب راهـــو
ــالــكــوســج)ت ٢5١هــــــ(، عــمــادة  ــمــعــروف ب زي، ال ــرو ــمـ الـ
المنورة،  المدينة  اإلسالمية-  الجامعة  العلمي،  البحث 
قــدامــة،  البـــن  الــمــغــنــي،  ١0١/١؛  ٢00٢م،  ط١،١٤٢5هـــــــ- 

.١٧٢/٩
الفواكه  الفقهية، البن جزي، ص١١٧؛  القوانين  ينظر:   )5(
للنفراوي،  القيرواني،  يــد  ز أبــي  ابــن  رسالة  على  الــدوانــي 

.٢88/٢
)6( سورة المائدة ، من اآلية )٩0(.

اإلمام  مسائل  بعض  تحقيق  في  المنيفة  الغرة  ينظر:   )٧(
أبي حنيفة، للغزنوي، ص٩8.

أبي  اإلمــام  مسائل  بعض  تحقيق  في  المنيفة  الغرة   )8(
حنيفة، للغزوني، ص ٩8.
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ال«)١(. قــال؛ 
وجه الداللة:	 

ين باجتناب الخمر  دل الحديث على أنا مأمور
التمول؛ فال  اقتراب منها على وجه  التخليل  وفي 

يجوز)٢(.
كـــان في  ورد عــلــيــهــم: أنـــه مــحــمــول عــلــى أنـــه 
النبي � يشدد  كان  ابتداء تحريم الخمر حين 
عادات  عن  وقلعا  لهم  زجرا  إراقتها؛  و إزالتها  على 

الجاهلية)3(.
الترجيح	 

الثاني وهو قول  القول  والذي يبدو لي رجحان 
الجمهور القائلين ؛ بأنه يصح بيع الخمر بعد طرح 
حديث  من  به  استدلوا  بما  فتخللت،  فيها  شيء 
التخليل  الخل« وألن  اإلدام  رسول اهلل � »نعم 
)اإلسكار(،  وهو  الخمر  عن  المحرم  الوصف  يزيل 
يلت، وان حديث أبي  وهي العلة في الخمر وقد از
حيث  الخمر  تحريم  بداية  على  محمول  طلحة 
كان رسول اهلل � يشدد على ازالتها عن العادة 

المألوفة.

النهي  بــاب  البيوع،  ــواب  أب الــتــرمــذي،50٢/٢،  سنن   )١(
اإلمــام  قــال   ،)١٢٩٤( رقــم  حديث   ، خال  الخمر  يتخذ  أن 

الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وحاشية  الــدقــائــق  كنز  شــرح  الحقائق  تبيين  ينظر:   )٢(

الشلبي، الزيلعي، ٤8/6.
اإلمام  مسائل  بعض  تحقيق  في  المنيفة  الغرة  ينظر:   )3(

أبي حنيفة ، للغزنوي ، ص ٩8.

في  الخيار  مــدة  ابــتــداء  حكم  الثالثة:  المسألة 
البيع.

الزمن الذي يبدأ منه الخيار  إختلف الفقهاء في 
على قولين:

أو  الــتــفــرق،  زمــن  مــن  الــمــدة  تبدأ  األول:  الــقــول 
نقل  السنجي،  علي  أبي  الشيخ  قال  وبه  التخاير، 
ذلك عنه اإلمام النووي)٤( واليه ذهب الظاهرية)5( 
الــشــافــعــيــة)٧(، ونسبه  روايــــة عــنــد  واألمـــامـــيـــة)6( و
رواية عند الحنابلة)٩(.  ردي إلى الجمهور)8(، و الماو

واستدلوا على ذلك بما يأتي:
١- عن ابن عمر رضي اهلل عنه قال: قال رسول 
يقول  أو  يتفرقا  لــم  مــا  بالخيار  »البيعان  اهلل�: 
بيع  يكون  أو  قــال:  وربما  اختر  لصاحبه:  أحدهما 

خيار«)١0(.

)٤( ينظر: المجموع شرح المهذب، للنووي، ١٩٩/٩ـ ٢00.
ثار، البن حزم، ٧/٢33. )5( ينظر: المحلى باآل

)6( ينظر: شرائع االسالم، للحلي، ٢8٩/١.
للشيرازي،  الشافعي،  اإلمام  فقه  في  المهذب  ينظر:   )٧(

.٢58/١
ألــفــاظ  مــعــانــي  مــعــرفــة  إلـــى  الــمــحــتــاج  يــنــظــر: مغني   )8(
ــمــنــهــاج، لــمــحــمــد بـــن أحــمــد الــخــطــيــب الــشــربــيــنــي  ال
)ت٩٧٧هـ(، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، ١٤١5هـ 

- ١٩٩٤م ، ٤٢١/٢.
الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن  )٩( ينظر: المحرر في 
حنبل، لعبدالسالم بن عبداهلل بن الخضر بن محمد ابن 
الرياض،  المعارف-  مكتبة  الحراني)ت65٢هـ(،  تيمية 
ط٢، ١٤0٤هـ-١٩8٤م، ٢6٢/١؛ اإلنصاف في معرفة الراجح 

من الخالف، للمرداوي، ٤/3٧5- 3٧6.
كتاب البيوع، باب إذا لم  )١0( صحيح البخاري، 3/6٤، 
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وجه الداللة: 	 
قال ابن حزم: )ما لم يتفرقا المتبايعان بأبدانهما 
ملك  على  باق  فالمبيع  اآلخــر،  أحدهما  يخير  وال 
كان، والثمن باق على ملك المشتري  كما  البائع 

كان()١(. كما 
ما  على  يـــادة  ز بالشرط  قصد  الــشــارط  إن   -٢

يفيده المجلس)٢(.
3- وألن الخيار ثابت في المجلس حكًما، فال 

حاجة إلى إثباته بالشرط)3(.
وأجيب على هذا: بأنه ليس هناك ما يمنع من 
بالصيام  الــوطء  كتحريم  بسببين،  الحكم  ثبوت 

واإلحرام، والظهار)٤(.
خيار  بسببين:  الــخــيــار  يثبت  أن  يمنع  فــال 

المجلس وخيار الشرط)5(.
وألن حالة المجلس كحالة العقد؛ ألن لهما فيه 
ابتداء  في  العقد  كحالة  فكان  والنقصان،  الزيادة 

مدة الخيار بعد انقضائه)6(.
الخيار  يبدأ  أن  اشترط  فلو  القول  وبناء على هذا 

من العقد، فهل يبطل العقد؟

يوقت في الخيار، هل يجوز البيع، حديث رقم )٢١0٩(.
ثار، البن حزم، ٧/٢33. )١( المحلى باآل

المنهاج،  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  مغني   )٢(
للخطيب الشربيني، ٤٢١/٢.

)3( ينظر: المغني، البن قدامة، ٤/٢0.
)٤( ينظر: المغني، البن قدامة، ٤/٢0.
)5( ينظر: المغني، البن قدامة، ٤/٢0.
)6( ينظر: المغني، البن قدامة، ٤/٢0.

حين  من  ابتداءه  إن  قلنا:  )إن  الشيرازي:  قال 
التفرق، فشرط أن يكون من حين العقد، فوجهان:

أحدهما: يصح؛ ألن ابتداء الوقت معلوم.
موجب  ينافي  شــرط  ألنــه  يصح؛  )ال  والــثــانــي: 

العقد، فأبطله()٧(.
ال  األصــحــاب  باتفاق  أصحهما  الــنــووي:  وقــال 

يبطل)8(.
القول الثاني: ابتداء مدة الخيار من حين العقد، 
وهو مذهب الحنفية)٩( والمالكية)١0( والشافعية)١١( 

والحنابلة)١٢( والزيدية)١3(.
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

١- ألنه مدة ملحقة بالعقد فاعتبر ابتداؤها من 
كاألجل. حين العقد 

٢- وألنه لو اعتبر من حين التفرق صار أول مدة 
الخيار مجهوال؛ ألنه ال يعلم متى يفترقان)١٤(.

)٧( المهذب في فقه اإلمام الشافعي، للشيرازي، ١/٢58.
)8( المجموع شرح المهذب، للنووي، ٢3٧/٩.

)٩( ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، 5/٢٤٩ 
)١0( ينظر: القوانين الفقهية، البن جزي، ص ١80. 

١٩٩/٩ـ  للنووي:  المهذب،  شرح  المجموع  )١١()(ينظر: 
.٢00

)١٢( ينظر: الشرح الكبير على المقنع، للمقدسي، 68/٤؛ 
الكافي في فقه اإلمام أحمد، البن قدامة، ٢/٤6.

)١3( ينظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار، 
اليمن،  مكتبة  الصنعاني،  العنسي  قــاســم  بــن  ألحــمــد 

١00/3؛ نيل األوطار، للشوكاني، ٢٢0/5.
)١٤( ينظر: الكافي في فقه اإلمام أحمد، البن قدامة، ٢/٤6.
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الراجح:	 
الذي يبدو لي رجحان هو القول الثاني القائلون 
الشرط،  على  تفاق  اال حين  من  المدة  ابتداء  بأن 
إن  و الــعــقــد،  حين  فمن  العقد  فــي  اشــتــرط  فــإن 
اشترط في خيار المجلس فمن حين اشترط، هذا 

هو األصل. 
فإنه  التفرق  حين  من  اشترط  إن  بأنه  القول  أما 
متى  ــان  ي ــدر ي ال  ألنــهــمــا  للجهالة؛  الــعــقــد  يبطل 
لم  إن  و التفرق  ألن  مــرجــوح؛  قــول  فهذا  يفترقان، 
العقد  يعلم بدقة، فهو وقت يسير غالًبا، فمجلس 
كانت الجهالة  غالًبا ما تكون مدته يسيرة، ولذا لو 
قيام  مع  المجلس  خيار  يشرع  لم  مؤثرة  بالتفرق 

الجهالة بالتفرق، فالجهالة اليسيرة مغتفرة.
لو  الصفقة  تفريق  حكم  الــخــامــســة:  المسألة 

اجتمع فيها ما يجوز وما ال يجوز بيعه:
يجوز  مــا  يبيع  أن  هــو  الصفقة:  تفريق  ومعنى 
واحد)١(،  بثمن  واحدة،  يجوز، صفقة  ال  وما  بيعه، 
وللفقهاء في صحة وبطالن البيع إذا اشتمل على 
شيئين أو أشياء بعضها حالل واآلخر حرام أو فيما 
يصح بيعه وما ال يصح، وهو ما يسمى عند الفقهاء 

بـ )تفريق الصفقة( فيه أربعة أقوال:
ال  فيما  البيع  يبطل  الصفقة  تفرق  األول:  القول 
يصح فيما يجوز وهذا قول الشيخ أبي علي  يجوز و

)١( المغني، البن قدامة، ٤/ ١٧8.

إليه  و الــنــووي)٢(  اإلمــام  عنه  ذلك  نقل  السنجي، 
المذهب  وهــو  والــحــنــابــلــة)٤(  الشافعية)3(  ذهــب 

عندهما.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

لو  حكم  لــه  الملكين  مــن  كــال  )ألن  قــالــوا:   -١
حكمه،  واحد  لكل  ثبت  بينهما  جمع  فإذا  انفرد، 

كما لو باع شقصا)5( وسيفا()6(.
في  لبطالنه  فيهما  إبطاله  ليس  )ألنه  قالوا:   -٢
بأولى من تصحيحه فيهما لصحته في  أحدهما، 
وبقيا  اآلخــر  على  أحدهما  حمل  فبطل  أحدهما 
ال  فيما  وبطل  يجوز،  فيما  فصح  حكمهما  على 

يجوز()٧(.

)٢( المجموع شرح المهذب، للنووي، ٩/ 38٤.
)3( المجموع شرح المهذب، للنووي، ٩/ 3٧٩.

)٤( الكافي في فقه اإلمام أحمد، البن قدامة،٢/ ٢0.
أعطاه شقصا  تقول:  الشيء،  الشقص: هو طائفة من   )5(
من ماله، قال الشافعي: في باب الشفعة فإن اشترى شقصا 
ز. ينظر:  من دار، ومعناه: أي اشترى نصيبا معلوما غير مفرو
إسماعيل  بــن  أحمد  بــن  محمد  بــن  لعمر  الطلبة،  طلبة 
بغداد،١3١١هـ،  المثنى-  مكتبة  53٧هـــ(،  )ت  النسفي 

ص: ٢6.
بن  لمنصور  المنتهى،  لــشــرح  النهى  أولـــي  دقــائــق   )6(
البهوتى  يـــس  إدر بــن  ابــن حسن  الــديــن  بــن صــالح  يونس 

)ت١05١هـ(، عالم الكتب، ط١،١٤١٤هـ -١٩٩3م، ٢/٢0.

)٧( المهذب في فقه اإلمام الشافعي، للشيرازي، ٢٤/٢.
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باطل؛  والبيع  الصفقة  تفرق  ال  الثاني:  القول 
إليه ذهب الحنفية)١(، والمالكية)٢(، والظاهرية)3(  و

وهو القول الثاني عند الشافعية)٤(، والحنابلة)5(.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

ڤ  ڤ  ڤ    ٹ   ﴿ تــعــالــى:  قـــال   -١
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃچ)6(.
ببعض  يتراضيا  لم  )فهذان  الــداللــة:  وجــه   -٢
بجميعها،  تــراضــيــا  إنــمــا  و بــعــض،  دون  الصفقة 
ما  ألزمهما  فقد  بعض  دون  بعضها  ألزمهما  فمن 
لم يتراضيا به حين العقد، فخالف أمر اهلل تعالى، 

كل المال بالباطل وهو حرام بالقرآن()٧(. وحكم بأ
تفريق  ــن  �عـ الــنــبــي  ــهــى  »ن حـــديـــث:   -3

الصفقة«)8(.
وجه الداللة: 	 

احدهما،  رأى  ثوبان  اشترى  من  ان  على  دل 

)١( العناية شرح الهداية ، أبو عبداهلل محمد بن محمد بن 
محمود البابرتي)ت٧86هـ(، دار الفكر، 350/6.

بن  لمحمد  الكبير،  الشرح  على  الدسوقي  حاشية   )٢(
أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت١٢30هـ(، دار الفكر، 

.١5/3
ثار، البن حزم الظاهري، ٧/ 503. )3( المحلى باآل
)٤( المجموع شرح المهذب، للنووي، ٩/ 3٧٩.

)5( الكافي في فقه اإلمام أحمد، البن قدامة ، ٢/٢0.
)6( سورة النساء، من اآلية )٢٩(.

ثار، البن حزم الظاهري، ٧/503 . )٧( المحلى باآل
مسلم،  صــحــيــح  ؛   ٧56/٢ الــبــخــاري،  صــحــيــح   )8(

.١١58/3

ــِذي 
َّ
ال َيــُرّدُ   

َ
ال ِكْن 

َ
ل الخيار،  فله  االخــر  راى  بعد  ثم 

يُق  َتْفِر َزَم 
ْ
َيل  

َ
ال َكْي  َشاَء  إْن  ُهَما  َيُرّدُ َبْل  َوْحــَدُه،  َرآُه 

َيِة  ْؤ الّرُ ِخَياِر  َمَع  َتِتّمُ   
َ

ال َها  ّنَ
َ
َوأ َماِم،  الّتَ َقْبَل  ْفَقِة  الّصَ

ُن 
َ

َيَتَمّك ــٍة  َتــاّمَ َغْيَر  َوِلَكْوِنَها  ــْعــَدُه،  َب َو َقْبِض 
ْ
ال َقْبَل 

ّدُ  الّرَ َفَيُكوُن  ِرًضا   
َ

َوال َقَضاٍء  ِبَغْيِر  ّدِ  الّرَ ِمْن  ُمْشَتِري 
ْ
ال

َمْعُقوِد 
ْ
ال ِبِصَفاِت  ِم 

ْ
ِعل

ْ
ال ِلَعَدِم  ْصــِل 

َ ْ
األ ِمْن  َفْسًخا 

َيْقَتِضي  َوُهَو  َعْنُه  َمْنِهّيٌ  ْفَقِة  الّصَ يُق  َتْفِر  ، َفِإّنَ ْيِه 
َ
َعل

ُهَما َجِميًعا إْن َشاَء)٩(. َرّدَ
: »َنَهى 

َ
َقال لحديث ابن مسعود رضي اهلل عنه 
 اهَّلِل � َعْن َصْفَقَتْيِن ِفي َصْفَقٍة«)١0(.

ُ
َرُسول

ِبيُعَك َداِري َهِذِه 
َ
ن من قال أ

َ
دل الحديث على أ

َوَجَب  َفــِإَذا  ا، 
َ

ِبَكذ ُغاَلَمَك  َتِبيَعِني  ْن 
َ
أ ى 

َ
َعل ا 

َ
ِبَكذ

ا َتَفاُرٌق َعْن َبْيٍع 
َ

َك َداِري َوَهذ
َ
ِلي ُغاَلُمَك َوَجَبْت ل

ى َما 
َ
 َواِحٍد ِمْنُهَما َعل

ُ
ُكّل  َيْدِري 

َ
وٍم َوال

ُ
ِبَغْيِر َثَمٍن َمْعل

َمِن  ِة الّثَ
َ
ى َجَهال

َ
ُه يؤدي ِإل ّنَ

َ
ْيِه َصْفَقُتُه ؛ أِل

َ
َوَقَعْت َعل

فبطل البيع)١١(. 
 وحراًما، 

ً
قالوا: )ألن الصفقة جمعت حالال  -٤

أو  بدرهمين،  درهًما  باع  لو  كما  التحريم،  ب 
ّ
فغل

تزوج بأختين()١٢(.

)٩( ينظر: العناية شرح الهداية، للبابرتي، 350/6.
رقم  حديث  احـــمـــد،١/3٩8،  اإلمـــام  مسند   : ينظر   )١0(

.)3٧8٢(
ألبي  الترمذي،  جامع  بشرح  األحــوذي  تحفة  ينظر:   )١١(
ى المباركفور الرحيم  عبد  بن  الرحمن  عبد  محمد   العال 
)ت ١353هـ( ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ٤/ 358 . 
 /5 للعمراني،  الشافعي،  اإلمــام  مذهب  في  البيان   )١٢(

.١٤٤
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5- قالوا ايضا: )إنما يبطل البيع فيهما لجهالة 
 الثمن؛ ألن الثمن يقسط عليهما، فيسقط ما يقابل 
بيعه،  يجوز  ما  يقابل  ما  يبقى  و بيعه،  يجوز  ال  ما 

 حال العقد، فأبطل العقد()١(.
ٌ

وذلك مجهول
إن  البيع  يصح  الصفقة،  تفرق  الثالث:  الــقــول 
ذهب  إليه  و البيع،  يصح  فال   

ّ
إال و معلومين،  كانا 

األمامية)2(.
واستدلوا: 	 

الحصة  إلــى  التوصل  يمكن  ال  ــه  )ألن قــالــوا:   -
سقط  مــا  ــى  إل الــتــوصــل  يمكن  فــال  اآلخـــر  لجهالة 
الصفقة،  تفرق  وال  البيع  بطل  فلهذا  مقابلته  في 
فيمكن  لكليهما  معلومة  الحصة  كانت  إذا  أمــا 
وتفرق  الثاني  في  البيع  فيصح  أحدهما  إسقاط 

الصفقة()3(.
فيما  البيع  ويصح  الصفقة  تفرق  الــرابــع:  القول 
يجوز ويبطل فيما ال يجوز إن تميز الثمن لك منهما، 
البيع وال تفرق الصفقة،  إن لم يتميز الثمن فسد  و

إليه ذهب الزيدية)٤(.  و

)١( البيان في مذهب اإلمام الشافعي، للعمراني، 5/ ١٤٤.
محمد  جعفر  ألبي  األمامية،  فقه  في  المبسوط  ينظر:   )٢(
بن الحسن بن علي الطوسي )ت٤60هـ(، صححه محمد 
ثار الجعفرية،  ية إلحياء اآل تقي الكشفي، المكتبة المرتضو
١٤6/٢، ١٤٧؛ تحرير األحكام، للعالمة الحلي: 3٢6/3- 

.3٢٧
)3( المبسوط، للشيخ الطوسي، ٢/١٤6- ١٤٧.

األمــصــار،  علماء  لــمــذاهــب  الــجــامــع  ــزخــار  ال البحر   )٤(
المذهب،  ألحكام  المذهب  التاج  ١٤6/8؛  للصنعاني، 

واستدلوا: 	 
حينئذ  صــار  بيعه  يصح  مــا  بيع  ــأن  ب قــالــوا:   -
كالمشروط لبيع الثاني، وكذلك لجهالة الثمن)5(.

الترجيح:	 
والذي يبدو لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب 
القول األول القائلين بتفرق الصفقة، فيبطل البيع 
الثمن  يقسم  و يجوز،  فيما  يصح  و يجوز  ال  فيما 
ألنه  منهما؛  لكل  السائدة  القيمة  حسب  بينهما 
على  احدهما  حمل  دون  الصفقة  تفريق  يمكن 

اآلخر.

* * *

للصنعاني، 3/٤0٩، ٤١0.
)5( ينظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار، 

للصنعاني ، 8 / ١٤6.
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الخاتمة

وال  الــقــصــيــرة،  غير  يلة  الطو الــرحــلــة  ــذه  ه بعد 
بــهــم،  الــيــســيــرة ، صــحــبــة شــيــوخــا تــنــوعــه مــشــار
واختلفت آرائهم، فكان من بين هؤالء الشيخ أبي 
المذهب  شيوخ  احــد  هــو  ــذي  ال السنجي،  علي 
بنتائج  البحث  هــذا  في  خرجت  فقد  الشافعي، 

تي: ردها في اآل أو
من  إمــامــا  السنجي؛  علي  أبــي  الشيخ  ان   -١
في  االجتهاد  أهل  من  وهو  الشافعي  المذهب  امة 

المذهب حتى لقب )بشيخ الشافعية( .
الفقه  في  ــارزة  ب علمية  ثــروة  الشيخ  خلف   -٢
كــتــاب الـــفـــروع، وشـــرح  الــشــافــعــي مــنــهــا: شـــرح 
وجمع  المختصر،  وشرح  والمجموع،  التلخيص، 
عــلــى سعته  يــدلــل  إنــمــا  ــذا  وهـ الــشــافــعــي؛  مسند 

العلمية وتبحره الواسع في العلوم الشرعية .
الفقه  المسائل  في  الشيخ  ترجيحات  ان   -3
إنما تنبثق عن علميته الواسعة وقدرته الفقهية في 

استنباط اإلحكام .
بين  جــمــع  مــن  أول  هــو  الــســنــجــي  ــام  ــ اإلم  -٤
الفقه  فــي  والــخــرســانــيــة  الــعــراقــيــة  ؛  يقتين  الطر

الشافعي .
5- ان ترجيحاته المتنوعة غالبا ما تتعلق بفروع 
المسائل ال بأصولها، معتمدا في ذلك على أصل 

من أصول الشريعة في االستنباط والحكم .

السنجي  عــلــي  أبـــي  الــشــيــخ  لــقــد خــالــف   -6
بيع  كصحة  الــمــســائــل؛  ببعض  فــانــفــرد  مــذهــبــه، 
كما  الخمرة المحترمة مع االختالف في طهارتها ، 

وجوز بيع أم الولد، وال تعتق بمت سيدها .
وفقت  قد  كون  أ ان  القدير  العلي  أسئل  ختامًا 
فلله  أصبت  فــان  البحث،  هــذا  في  ــه  ردت أو فيما 
نفسي  فمن  ذلــك  غير  كــان  وان  والمنة،  الحمد 
نبينا  على  اهلل  وصلى  البشر،  طبع  فهو  والشيطان 

محمد وعلى آله وسلم .

* * *
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المصادر والمراجع

* القرآن الكريم.
بن  إبراهيم  بــن  محمد  بكر  ألبــي   ، اإلجــمــاع   .١
فؤاد  تحقيق:  ـــ(،  )ت3١٩هــ النيسابوري  المنذر 
يع،  والتوز للنشر  المسلم  دار  أحمد،  عبدالمنعم 

ط١، ١٤٢5هـ- ٢00٤م. 
٢. األحكام ، اإلمام يحيى بن الحسين، تحقيق: 
ط١،  حريصة،  أبي  بن  أحمد  بن  علي  الحسن  أبو 

١٤١0هـ - ١٩٩0م. 
ئمة العلماء: ألبي المظفر يحيى  3. اختالف األ
بن محمد بن هبيرة الشيباني )ت560هـ(، تحقيق: 
العلمية-  الــكــتــب  دار  أحــمــد،  يــوســف  الــســيــد 

بيروت، ط١، ١٤٢3هـ-٢00٢م. 
٤. االختيار لتعليل المختار، ألبي الفضل عبد 
الموصلي )ت683هـ(،  مودود  بن  بن محمود  اهلل 
مطبعة   ، دقــيــقــة  أبـــي  مــحــمــود  الــشــيــخ  تحقيق: 

الحلبي- القاهرة، ١356هـ- ١٩3٧م . 
منار  أحــاديــث  تــخــريــج  ــي  ف الغليل  إرواء   .5
)ت  ــي  ــان ــب ل األ الــديــن  ــاصــر  ن لمحمد  الــســبــيــل، 
المكتب  ــش،  ي ــشــاو ال زهــيــر  ــراف:  ــ إشـ ـــ(،  ــ ــ ١٤٢0ه

اإلسالمي - بيروت، ط٢ ، ١٤05 هـ - ١٩85م. 
6. االستذكار: ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن 
محمد بن عبد البر القرطبي)ت٤63هـ(، تحقيق: 
دار  مــعــوض،  علي  ومحمد  عــطــا،  محمد  ســالــم 

الكتب العلمية - بيروت، ط١، ١٤٢١هـ- ٢000م. 
الطالب،  روض  شرح  في  المطالب  أسنى   .٧
األنصاري  زكريا  بن  محمد  بن  زكريا  يحيى  ألبــي 

السنيكي )ت٩٢6هـ(، دار الكتاب اإلسالمي. 
8. األشباه والنظائر، لجالل الدين عبد الرحمن 
الكتب  دار   ، ٩١١هــــ(  )ت  السيوطي  بكر  أبــي  بن 

العلمية- بيروت، ط١، ١٤١١هـ - ١٩٩0م. 
الدين بن محمود بن محمد  ٩. األعالم، لخير 
بن علي بن فارس الزركلي )ت١3٩6هـ(، دار العلم 

للماليين، ط١5،٢00٢م. 
بن  يـــس  إدر بــن  محمد  اهلل  عبد  ألبــي  األم:   .١0
بــن شــافــع )ت٢0٤هــــــ(، دار  بــن عثمان  الــعــبــاس 

المعرفة - بيروت، ١٤١0هـ-١٩٩0م . 
كتب  ســلــســلــة  ــلــعــامــلــي،  ل االنـــتـــصـــار،   .١١
ط١،   ، العقائدية  ــحــاث  االب مــركــز   ، الــمــنــاظــرات 

١٤٢٢هـ . 
بن محمد  الكريم  أبو سعد عبد  األنساب،   .١٢
تحقيق:  الــســمــعــانــي )ت56٢هـــــــ(،  مــنــصــور  ــن   ب
دائــرة  مجلس  اليماني،  يحيى  بن  الرحمن  عبد 

المعارف العثمانية - حيدر آباد، ط١، ١٩6٢م . 
١3. اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، 
ي  ــــي الــحــســن عــلــي بـــن ســلــيــمــان الـــمـــرداو ألب
ــتــراث  ال إحــيــاء  دار  )ت885هـــــــ(،  الــدمــشــقــي 

بيروت، ط٢.  بي-  العر
علماء  لــمــذاهــب  الــجــامــع  ــزخــار  ال البحر   .١٤
 ، الصنعاني  العنسي  قاسم  بن  ألحمد  األمــصــار، 
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مكتبة اليمن. 
١5. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ألبي بكر 
دار  )ت58٧هـــ(،  الكاساني  أحمد  بن  مسعود  بن 

الكتب العلمية- بيروت ، ط٢،١٤06هـ-١٩86م. 
الفداء إسماعيل بن  البداية والنهاية، ألبي   .١6
عمر بن كثير الدمشقي )ت ٧٧٤هـ(، تحقيق: عبد 
اهلل بن عبد المحسن التركي، دار هجر، ط١، ١٤١8 

هـ - ١٩٩٧ م. 
ــة األحـــكـــام، ألحمد  أدلـ ــرام مــن  ــم ال بــلــوغ   .١٧
بـــن عــلــي بـــن حــجــر الـــعـــســـقـــالنـــي)ت85٢هــــ( ، 
تحقيق: محمد حامد الفقي، المطبعة السلفية- 

مصر،١3٤٧هـ . 
الهداية، ألبي محمد محمود  البناية شرح   .١8
العينى  حسين  بن  أحمد  بن  موسى  بن  أحمد  بن 
 ، ــيــروت  ب العلمية-  الــكــتــب  دار  ـــ(،  ــ ــ )ت855ه

ط١،١٤٢0 هـ-٢000م. 
ألبي  الشافعي،  اإلمــام  مذهب  في  البيان   .١٩
العمراني  سالم  بن  الخير  أبي  بن  يحيى  الحسين 
دار  النوري،  محمد  قاسم  تحقيق:  )ت558هــــ(، 

المنهاج- جدة، ط١،١٤٢١هـ- ٢000م. 
والتوجيه  والــشــرح  والــتــحــصــيــل  الــبــيــان   .٢0
بن  لمحمد   ، المستخرجة  لمسائل  والتعليل 
تحقيق:  5٢0هــــ(،  )ت  القرطبي  رشــد  بن  أحمد 
اإلسالمي-  الغرب  دار  وآخــرون،  حجي  محمد  د 

بيروت ، ط٢، ١٤08 هـ - ١٩88 م. 
المذهب، ألحمد  المذهب ألحكام  التاج   .٢١

اإلســالم،  الكتاب  دار   ، المرتضى  بــن  يحيى  بــن 
موقع اإلسالم . 

يخ الخلفاء: لجالل الدين عبد الرحمن  ٢٢. تأر
تحقيق،  هــــ(،  )ت٩١١  الــســيــوطــي  بــكــر  أبـــي  ــن  ب
الباز،  مصطفى  ــزار  ن مكتبة  الــدمــرداش،  حمدي 

ط١، ١٤٢5هـ-٢00٤ م. 
كنز الدقائق وحاشية  ٢3. تبيين الحقائق شرح 
الشلِبي: لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر 
الحاشية:  )ت٧٤3هــــ(،  الحنفي  الزيلعي  الدين 
بن  أحــمــد  بــن  محمد  بــن  أحــمــد  الــديــن  لشهاب 
يونس بن إسماعيل بن يونس الشلِبي )ت١0٢١هـ(، 
المطبعة الكبرى األميرية- القاهرة، ط١، ١3١3هـ . 
الــحــلــي )ت  لــلــعــالمــة  تــحــريــر األحـــكـــام،   .٢٤
إشــراف:  الــبــهــادري،  ابــراهــيــم  ـــ(، تحقيق:  ٧٢6هــ

جعفر السبحاني ، ط١ ،١٤٢0هـ. 
محيي  يــا  زكــر التنبيه،ألبي  ألــفــاظ  تحرير   .٢5
ـــ(،  ــنــووي )ت 6٧6هـ ال بــن شــرف  الــديــن يحيى 
دمشق،   - القلم  دار  الدقر،  الغني  عبد  تحقيق: 

ط١، ١٤08هـ . 
الترمذي،  جامع  بشرح  األحـــوذي  تحفة   .٢6
الرحيم  عبد  بن  الرحمن  عبد  محمد  العال  ألبــي 
ى )ت ١353هـ( ، دار الكتب العلمية  المباركفور

- بيروت . 
بــكــر مــحــمــد بن  ــفــقــهــاء، ألبـــي  ال تــحــفــة   .٢٧
السمرقندي  الــديــن  عــالء  أحــمــد،  أبــي  بــن  أحمد 
 ، ــيــروت  ب العلمية-  الــكــتــب  دار  ـــ(،  ــ 5٤0هـ )ت 
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ط٢،١٤١٤هـ-١٩٩٤م. 
٢8. تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ألحمد 
الهيتمي)ت٩٧٤هـ(  بن محمد بن علي بن حجر 
١35٧هـــ-  مصر،   - الكبرى  ية  التجار المكتبة   ،

١٩83م. 
٢٩. التعليق الممجد على موطأ محمد )شرح 
ألبي   ، الحسن(  بــن  محمد  بــروايــة  مــالــك  لموطأ 
عبد  محمد  بــن  الــحــي  عبد  محمد  الحسنات 
وتحقيق:  تعليق   ، ١30٤هـ(  )ت  اللكنوي  الحليم 
الشريف  الــحــديــث  أســتــاذ  ــنــدوي  ال الــديــن  تقي 
القلم-  دار   ، المتحدة  العربية  اإلمــارات  بجامعة 

دمشق، ط٤ ، ١٤٢6 هـ- ٢005 م. 
أحاديث  تخريج  فــي  الحبير  التلخيص   .30
بن  محمد  بــن  علي  بــن  الكبير،ألحمد  الــرافــعــي 
أحمد بن حجر العسقالني )ت 85٢هـ(، تحقيق: 
مؤسسة  قطب،  بــن  عباس  بــن  حسن  عاصم  أبــو 

قرطبة - مصر، ط١، ١٤١6هـ-١٩٩5م. 
3١. تهذيب األسماء واللغات، ألبي زكريا محيي 
دار  )ت6٧6هـــ(،  النووي  شرف  بن  يحيى  الدين 

الكتب العلمية- بيروت . 
 ، األحــكــام  عــمــدة  شــرح  الــعــالم  تيسير   .3٢
حمد  بن  صالح  بن  الرحمن  عبد  بن  اهلل  لعبد 
بن محمد بن حمد البسام )ت ١٤٢3هـ(، حققه 
بن  صبحي  محمد  أحاديثه:  وخرج  عليه  وعلق 
 ، ــارات  ــ األم الــصــحــابــة-  مكتبة  حـــالق،  حسن 

ط١0، ١٤٢6 هـ - ٢006 م. 

الكبير،  الــشــرح  على  الدسوقي  حاشية   .33
لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت 

١٢30هـ(، دار الفكر. 
سراج  الملقن  الُمنير،البن  البدر  خالصة   .3٤
ــن أحــمــد الــشــافــعــي )ت  ــن عــلــي ب ــن عــمــر ب ــدي ال
ط١،  ــع،  ي ــوز ــت وال للنشر  الــرشــد  مكتبة  ـــ(،  ــ 80٤هـ

١٤١0هـ-١٩8٩م. 
يل، لمحمد بن عبد  35. درة التنزيل وغرة التأو
اإلسكافي  بالخطيب  الــمــعــروف  األصبهاني  اهلل 
وتعليق: د.  محمد  )ت ٤٢0هـــ(، دراســة وتحقيق 
المكرمة  القرى- مكة  أم  آيدين، جامعة  مصطفى 

،ط١، ١٤٢٢ هـ - ٢00١ م. 
في  الــعــلــوم  جــامــع   = الــعــلــمــاء  ــور  ــت دس  .36
بن  النبي  عبد  للقاضي  الــفــنــون،  اصــطــالحــات 
عرب  ١٢هـــ(،  ق  )ت  نكري  األحمد  الرسول  عبد 
ــي فــحــص، دار  ــفــارســيــة: حــســن هــان ــه ال ــارات عــب
الكتب العلمية - بيروت، ط١، ١٤٢١هـ - ٢000م. 
المنتهى،  لــشــرح  الــنــهــى  ــي  ــ أول دقــائــق   .3٧
ابــن حسن  الــديــن  بــن صــالح  يونس  بــن  لمنصور 
الكتب،  عالم  )ت١05١هــــ(،  البهوتى  يــس  إدر بن 

ط١،١٤١٤هـ -١٩٩3م. 
بن  المعالي محمد  اإلســالم، ألبي  ديــوان   .38
تحقيق:  ١١6٧هــــ(،  ت   ( الغزي  بن  الرحمن  عبد 
كسروي حسن، دار الكتب العلمية- بيروت  سيد 

، ط١، ١٤١١ هـ - ١٩٩0 م. 
3٩. روضة الطالبين وعمدة المفتين، لمحيي 
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ـــ(،  ــنــووي )ت 6٧6هـ ال بــن شــرف  الــديــن يحيى 
اإلســالمــي-  المكتب  يــش،  الــشــاو زهير  تحقيق: 

بيروت، ط3، ١٤١٢هـ -١٩٩١م. 
األمير  إسماعيل  بن  لمحمد  السالم،  سبل   .٤0
البابي  مصطفى  مكتبة  )ت١١8٢هـــ(،  الصنعاني 

الحلبي، ط٤، ١3٧٩هـ - ١٩60م . 
اهلل  عبد  أبــي  ماجة  البــن  ماجه،  ابــن  سنن   .٤١
تحقيق:  )ت٢٧3هــــ(،  يني  القزو يزيد  بن  محمد 
الكتب  إحــيــاء  دار  ــبــاقــي،  ال عــبــد  ــؤاد  ــ ف مــحــمــد 

العربية- فيصل عيسى البابي الحلبي. 
بن  محمد  عيسى  ألبــي  الــتــرمــذي:  سنن   .٤٢
الترمذي  الضحاك  بن  بن موسى  بن سورة  عيسى 
كــر  )ت٢٧٩هــــــــــ(، تــحــقــيــق: أحـــمـــد مــحــمــد شــا
البابي الحلبي- مصر،  ،مكتبة ومطبعة مصطفى 

ط١3٩5/٢هـ- ١٩٧5م . 
بن  علي  الحسن  ألبي  قطني،  الــدار  سنن   .٤3
قطني  الــدار  مسعود  بن  مهدي  بن  أحمد  بن  عمر 
)ت385هـــ(، تحقيق: شعيب االرنــؤوط، مؤسسة 

الرسالة- بيروت ، ط١٤٢٤/١هـ-٢00٤م. 
بــكــر أحــمــد بن  الــصــغــرى ، ألبـــي  الــســنــن   .٤٤
الحسين بن علي بن موسى البيهقي )ت ٤58هـ(، 
تــحــقــق: عــبــد الــمــعــطــي أمــيــن قــلــعــجــي، جامعة 
 - ـــ  ١٤١0ه ط١،   ، كراتشي  اإلسالمية-  الــدراســات 

١٩8٩م. 
أبو عبد  الكبرى، ألحمد بن شعيب  ٤5. سنن 
الرحمن النسائي ، تحقيق : د. عبد الغفار سليمان 

 ، ، ط١  بيروت  العلمية -  الكتب  دار   ، البنداري 
١٤١١هـ - ١٩٩١م. 

٤6. سنن سعيد بن منصور، لسعيد بن منصور 
٢٢٧هـــ(،  )ت  الجوزجاني  الخراساني  شعبة  بن 
آل  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  سعد  د.   تحقيق: 

حميد، دار العصيمي - الرياض، ط١، ١٤١٤هـ. 
أبي  الــديــن  لشمس  النبالء،  ــالم  أع سير   .٤٧
الذهبي  عثمان  بــن  أحــمــد  بــن  محمد  اهلل  عبد 
١٤٢٧هـــ- القاهرة،  الحديث-  دار  )ت٧٤8هــــ(، 

٢006م. 
٤8. شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام، 
ألبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، 

تعليق: السيد صادق الشيرازي. 
ألبي  المقنع،  متن  على  الكبير  الــشــرح   .٤٩
الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
 ، العربي  الكتاب  دار  )ت68٢هـــــ(،  المقدسي 
صاحب  رضا  رشيد  محمد  طباعته:  على  أشرف 

المنار. 
العربية، البي  اللغة وصحاح  50. الصحاح تاج 
نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )ت 3٩3هـ(، 
العلم  دار  عــطــار،  الــغــفــور  عــبــد  أحــمــد  تحقيق: 

للماليين - بيروت ، ط٤، ١٤0٧ هـ  - ١٩8٧ م. 
بلبان،  ابــن  بترتيب  حبان  ابــن  صحيح   .5١
حبان  بن  أحمد  بن  حبان  بن  محمد  حاتم  البي 
35٤هـ(، تحقيق  الُبستي )ت  َمْعبَد  بن معاذ بن 
بيروت،   - الرسالة  مؤسسة  ــؤوط،  األرن شعيب   :
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ط٢ ، ١٤١٤ هـ - ١٩٩3م. 
الدين  لتاج  الكبرى:  الشافعية  طبقات   .5٢
عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت٧٧١هـ(، 
عبد  د.    ، الطناحي  محمد  محمود  د.   تحقيق: 

الفتاح محمد الحلو. 
أحمد  بــن  بكر  ألبــي  الشافعية،  طبقات   .53
ابن قاضي شهبة )ت85١هـ(،  بن محمد بن عمر 
عالم  خـــان،  العليم  عبد  الــحــافــظ  د.   تحقيق: 

الكتب- بيروت، ط١،١٤١٧هـ. 
عمرو  ــي  ألب الشافعية،  الفقهاء  طبقات   .5٤
عثمان بن عبد الرحمن ابن الصالح )ت6٤3هـ(، 
البشائر  دار  نجيب،  علي  الدين  محيي  تحقيق: 

اإلسالمية - بيروت، ط١، ١٩٩٢م . 
55. طلبة الطلبة، لعمر بن محمد بن أحمد بن 
إسماعيل النسفي )ت 53٧هـ(، مكتبة المثنى - 

بغداد،١3١١هـ. 
56. العناية شرح الهداية، أبو عبداهلل محمد بن 
محمد بن محمود البابرتي)ت٧86هـ(، دار الفكر. 
بن  الخليل  الــرحــمــن  عبد  ــي  ألب الــعــيــن،   .5٧
أحمد الفراهيدي )ت١٧0هـ(، تحقيق: د. مهدي 
ومكتبة  دار  السامرائي،  إبراهيم  ود.  المخزومي 

الهالل. 
مسائل  بعض  تحقيق  في  المنيفة  الغرة   .58
أحمد  بــن  إســحــق  بــن  لعمر  حنيفة،  أبـــي  ــام  ــ اإلم
الكتب  مؤسسة  )ت٧٧3هــــ(،  الغزنوي  الهندي 

الثقافية، ط١،١٤06هـ-١٩86م . 

الــديــن عبد  لــجــمــال  الــحــديــث،  5٩. غــريــب 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت 5٩٧هـ(، 
دار  القلعجي،  أمــيــن  المعطي  عبد  د.  تحقيق: 
الكتب العلمية - بيروت ، ط١، ١٤05هـ - ١٩85م. 
)هو  الــطــالب  منهج  بشرح  الــوهــاب  فتح   .60
كتابه هو منهج الطالب الذي  شرح للمؤلف على 
للنووي(،  الطالبين  منهاج  من  المؤلف  اختصره 
زكريا  بــن  أحمد  بــن  محمد  بــن  يــا  زكــر يحيى  ألبــي 
األنصاري)ت٩٢6هـ(، دار الفكر ، ١٤١٤هـ-١٩٩٤م. 
لألدلة  )الــشــامــل  وأدلــتــه  اإلســالمــي  الفقه   .6١
الفقهية  النظريات  المذهبية وأهم  الشرعية واآلراء 
أ.د.وهبة  وتخريجها(،  ية  النبو األحاديث  وتحقيق 

ية ، ط٤.  بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر- سور
يد  ز أبي  ابن  رسالة  على  الدواني  الفواكه   .6٢
ــن مهنا  الــقــيــروانــي، ألحــمــد بــن غــانــم بــن ســالــم اب
النفراوي )ت١١٢6هـ(، دار الفكر، ١٤١5هـ- ١٩٩5م. 
والــغــرائــب  الــصــحــاح  المنتخبة  الــفــوائــد   .63
 ،) ٤68هــــ  )ت  المهرواني  محمد  بــن  ليوسف   ،
تحقيق : خليل بن محمد العربي ، دار الراية للنشر 

يع- السعودية ، ١٤١٩هـ - ١٩٩8م .  والتوز
أبي  واصــطــالحــا،  لغة  الفقهي  الــقــامــوس   .6٤
،ط٢،  دمــشــق  ــفــكــر-  ال دار   ، الــســعــدي  جــيــب 

١٤08هـ- ١٩٩3 م ، ص١٧٩.  
بن  محمد  القاسم  أبــو  الفقهية،  القوانين   .65
الكلبي  جــزي  ابــن  عــبــداهلل  بــن  محمد  بــن  أحمد 

)ت٧٤١هـ(. 
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علي  الحسن  ألبــي  يخ،  التأر في  الكامل   .66
الكريم  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الكرم  أبــي  بن 
ثير الجزري )ت 630هـ(، تحقيق: عمر عبد  ابن األ
السالم تدمري، دار الكتاب العربي بيروت ، ط١، 

١٤١٧هـ- ١٩٩٧م. 
أبو  كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار،   .6٧
المؤمن بن حريز بن معلى  بكر بن محمد بن عبد 
علي  تحقيق:  )ت8٢٩هـــ(،  الحصني  الحسيني 
سليمان،  وهبي  ومحمد   ، بلطجي  الحميد  عبد 

دار الخير- دمشق، ط١، ١٩٩٤م. 
68. اللباب في تهذيب األنساب، البي الحسن 
علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 

الجزري )ت630هـ(، دار صادر- بيروت . 
جعفر  ألبــي  األمــامــيــة،  فقه  فــي  المبسوط   .6٩
محمد بن الحسن بن علي الطوسي )ت٤60هـ( ، 
ية  صححه محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضو

ثار الجعفرية.  إلحياء اآل
٧0. المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل 
بيروت،  المعرفة-  دار  ـــ(،  )ت٤83هــ السرخسي 

١٤١٤هـ- ١٩٩3م. 
الصغرى  السنن   = السنن  من  المجتبى   .٧١
للنسائي، ألحمد بن شعيب بن علي الخراساني، 
أبو  الفتاح  عبد  تحقيق:   ، ـــ(  303ه )ت  النسائي 
 ، حلب   - اإلسالمية  المطبوعات  مكتب  غــدة، 

ط٢، ١٤06هـ - ١٩86م. 
تكملة  مــع  الــمــهــذب  ــرح  شـ الــمــجــمــوع   .٧٢

شرف  بن  يحيى  زكريا  ألبي  والمطيعي،  السبكي 
النووي )ت6٧6هـ(، دار الفكر. 

٧3. المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد 
بن حنبل، لعبد السالم بن عبد اهلل بن الخضر بن 
مكتبة  65٢هــــ(،  )ت  الحراني  تيمية  ابــن  محمد 

المعارف- الرياض، ط٢، ١٤0٤هـ -١٩8٤م . 
ثار، ألبي محمد علي بن أحمد  ٧٤. المحلى باآل
بن سعيد بن حزم األندلسي الظاهري )ت ٤56هـ(، 

دار الفكر - بيروت . 
بن  مالك  بــن  أنــس  بــن  مالك   ، الــمــدونــة   .٧5
الكتب  دار  ١٧٩هـ(،  )ت  المدني  األصبحي  عامر 

العلمية، ط١، ١٤١5هـ - ١٩٩٤م. 
إسحاق بن  ٧6. مسائل اإلمام أحمد بن حنبل و
يه، ألبي يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام،  راهو
زي، المعروف بالكوسج )ت٢5١هـ(، عمادة  المرو
المدينة   - اإلسالمية  الجامعة  العلمي،  البحث 

المنورة، ط١،١٤٢5هـ- ٢00٢م. 
٧٧. مسائل الناصريات، علي بن الحسين بن 
تحقيق:  المرتضى)ت٤36هـ(،  الشريف  موسى 
مركز البحوث والدراسات العلمية، مؤسسة الهدى 

، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م. 
ألبــي  الصحيحين،  عــلــى  الــمــســتــدرك   .٧8
محمد  بــن  اهلل  عبد  بــن  محمد  كم  الحا اهلل  عبد 
النيسابوري  الحكم  بــن  نعيم  بــن  يــه  حــمــدو بــن 
عطا،  القادر  عبد  مصطفى  تحقيق:  )ت٤05هـــ(، 
دار الكتب العلمية- بيروت، ط١،١٤١١هـ- ١٩٩0م. 
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عبد  ألبي  حنبل،  بن  أحمد  اإلمــام  مسند   .٧٩
أسد  بن  هالل  بن  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  اهلل 
الشيباني )ت٢٤١هـ(، تحقيق، شعيب األرنؤوط-
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبد 
المحسن التركي، مؤسسة الرسالة- بيروت ، ط١، 

١٤٢١هـ-٢00١م. 
العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند   .80
مسلم،  صحيح   � اهلل  رســول  إلــى  العدل  عن 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
)ت ٢6١هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار 

إحياء التراث العربي - بيروت. 
بن  ياقوت  اهلل  عبد  ألبي  البلدان،  معجم   .8١

عبد اهلل الحموي ، دار الفكر - بيروت . 
8٢. معجم المؤلفين، لعمر بن رضا بن محمد 
راغب بن عبدالغني كحالة الدمشق )ت١٤08هـ(، 

مكتبة المثنى - بيروت . 
رواس  لمحمد  الــفــقــهــاء،  لــغــة  مــعــجــم   .83
النفائس  دار  قنيبي،  صـــادق  حــامــد   - قلعجي 
 ١٩88  - هـ   ١٤08 ط٢،  يع،  والتوز والنشر  للطباعة 

م. 
الحسين  بن  أحمد  ــار،  ث واآل السنن  معرفة   .8٤
بن علي بن موسى البيهقي )ت ٤58هـ(، تحقيق: 
عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة - دمشق ، 

ط١، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م. 
ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  مغني   .85
الشربيني         الخطيب  أحمد  بن  لمحمد  المنهاج، 

)ت٩٧٧هـ(، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، 
١٤١5هـ - ١٩٩٤م . 

أحمد  بن  اهلل  عبد  محمد  ألبي  المغني:   .86
بن محمد بن قدامة المقدسي )ت6٢0هـ(، مكتبة 
تصحيح  ومعه  الــفــروع  كتاب  85/3؛  الــقــاهــرة، 
المرداوي  سليمان  بن  علي  الدين  لعالء   ، الفروع 
)ت ٧63هـ(، تحقيق: عبد اهلل بن عبد المحسن 
هـ   ١٤٢٤ ط١،   ، بيروت   - الرسالة  مؤسسة  التركي، 

- ٢003 م . 
الوليد  ألبـــي  الــمــمــهــدات:  الــمــقــدمــات   .8٧
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت5٢0هـ(، دار 

الغرب اإلسالمي، ط١، ١٤08هـ- ١٩88م. 
88. المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان 
بن خلف بن سعد القرطبي الباجي )ت ٤٧٤هـ(، 

مطبعة السعادة - مصر، ط١، ١33٢ هـ. 
ألبي  الشافعي:  اإلمــام  فقه  في  المهذب   .8٩
الشيرازي  يوسف  بــن  علي  بــن  إبــراهــيــم  إســحــاق 

)ت٤٧6هـ(، دار الكتب العلمية- بيروت. 
بن  ألحمد  األدب،  فنون  في  األرب  نهاية   .٩0
يري )ت ٧33هـ(، دار  عبد الوهاب بن محمد النو
الكتب والوثائق القومية - القاهرة، ط١، ١٤٢3 هـ. 

ألبي  المذهب،  ــة  دراي في  المطلب  نهاية   .٩١
بن  يوسف  بن  اهلل  عبد  بن  الملك  عبد  المعالي 
عبد  تحقيق:  ـــ(،  ٤٧8هــ )ت  يني،  الجو محمد 
الــمــنــهــاج، ط١،  دار  ــّديـــب،  الـ مــحــمــود  الــعــظــيــم 

١٤٢8هـ-٢00٧م. 
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السعادات  ألبــي  ــر،  ث األ غريب  في  النهاية   .٩٢
المبارك بن محمد الجزري )ت606هـ( ، المكتبة 

العلمية_ بيروت، ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م . 
النوادر والزيادات على ما في المدونة من   .٩3
غيرها من األمهات، ألبي محمد عبد اهلل بن )أبي 
تحقيق:  النفزي )ت386هـ(،  الرحمن  يد( عبد  ز
الفتاح محمد الحلو، واخرون، دار الغرب  د. عبد 

اإلسالمي- بيروت، ط١، ١٩٩٩م. 
٩٤. نيل االوطار، لمحمد بن علي بن محمد بن 
عصام  تحقيق:  )ت١٢50هــــ(،  الشوكاني  اهلل  عبد 
ط١،  مــصــر،  الــحــديــث-  دار  الصبابطي،  الــديــن 

١٤١3هـ-١٩٩3م . 
٩5. هدى المتقين إلى شريعة سيد المرسلين، 
كبر، الشيخ  للهادي بن العباس من آل الشيخ األ
ية - النجف  جعفر كاشف الغطاء ، المطبعة العلو

، ١3٤٢هـ- ١٩٢٢م. 

* * *


