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ملخص البحث

من  منتقاة  فقهية  لمختارات  دراستي  من  تبين 

اضواء البيان للشنقيطي لإلمام ابن سيرين رحمه اهلل 

الفقهي  المجال  في  اساسيا  مرتكزًا  تمثل  أنها  تعالى 

عند العلماء القدامى والمحدثين . والمسائل الفقهية 

المجتمع  منها  يعاني  الــتــي  كل  المشا اهــم  تعالج 

باختيار ما يناسب المجتمع من احكام ، وال يقبل من 

ذلك بما قاله السلف الصالح من الفقهاء، بل يخضع 

الخاصة  لمعاييره  معلومات  من  إليه  يصل  ما  كل 

المستخلصة كون لديه معرفة موسوعية، تؤمن بأصول 

إبــداع  فــي  يحذر  ال  رحمه  سيرين  ابــن  وان  علمية. 

التصورات، رغم اتساع عمله في مجال تفسير القرآن 

وكان هذا االتجاه مصباحه الكبير الذي استهدى به 

في فسحة عمله الفقهي تحت وطأة التراث االسالمي 

الجم الذي تعامل معه ، وانتفع منه . 

* * *

Research Summary:

It became clear from my study of selected ju-

risprudential anthologies from Adwaa al-Bayan 

by Imam Ibn Sirin، may God Almighty have 

mercy on him، that they represent a fundamental 

pillar in the jurisprudential field of ancient and 

modern scholars. Jurisprudence issues address 

the most important problems that society suffers 

from by choosing what is appropriate for soci-

ety in terms of rulings، and what the righteous 

predecessors said from the jurists is not accepted 

from this. And that Ibn Sirin Rahma does not 

warn in creating conceptions، despite the ex-

pansion of his work in the field of interpretation 

of the Qur’an، and this trend was his great lamp 

that was guided by him in the space of his juris-

prudential work under the weight of the great 

Islamic heritage that he dealt with and benefited 

from.

* * *
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المقدمة
  

ِصَفاته،  َوَجِميل  لذاته  العالمين  رب  هلل  َحمد 
ْ
ال

ة 
َ

ال الئه ونعمائه وعطائه وهباته، َوالّصَ ُه على آ
َ
ْكر ل

ُ
َوالّش

َمْبُعوث ِبالّديِن المتين 
ْ
م على َعبده َوَرُسوله ال

َ
ال َوالّسَ

ُسول  د الّرَ ُمبين، سيدَنا وموالنا َوَنِبيَنا ُمَحّمَ
ْ
كتاب ال

ْ
َوال

ومن  المهتدين،  الهداة  ْصَحابه 
َ
َوأ آله  وَعلى  مين 

ْ
األ

دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين .

صاغ  بــه  العظيم،  اإلســالمــي  الفقه  فــان  بعد؛  امــا 

الشرعية،  النصوص  ضــوء  فــي  حياتهم  المسلمون 

والسلوك،  واآلداب  والمعاملة،  العبادة  في  فتوحدوا 

ألنه  لألمة؛  الرائع  ي  والحضار التراثي  المنطلق  وهو 

يضع لها مخطط  يبني لها أصول عزتها وقوام حياتها، و

استجمعت  وقــد  والمستقبل،  الحاضر  في  عملها 

كي  البيان للشنقيطي،  العناصر األولى لقراءة اضواء 

يات ابن سيرين الفقهية بإذن اهلل جل  أقوم بجمع مرو

كان الختيار  عاله، خدمة لجهد األئمة األعالم، ، وقد 

تلخيصها  يمكن  ودواعــيــه،  أسبابه  الــمــوضــوع   هــذا 

فيما يلي:

رحمه  سيرين  البن  الفقهية  المختارات  قيمة   -١

اهلل تعالى، شكال وموضوًعا، فهي غزيرة في مادتها.

على  الــبــيــان  ــواء  اضـ فــي  الشنقيطي  اعتمد   -٢

واللغة  والفقه  والــفــروع  األصــول  في  أصيلة،  مصادر 

وغير ذلك .

ونشرها،  الفقهية  المختارات  هــذه  إخـــراج   -3  

سيغير من الصورة في أذهان طالب العلم عن  الفقه 

عند التابعين  .

يد أن أشارك بإخراج   ٤- وباإلضافة إلى ما سبق أر

بحث متمثل بقضايا فقهية  من روائع تراثنا اإلسالمي 

كون قد قمت ببعض الواجب،  الضخم، لعلي بذلك أ

خدمة للعلم، وابتغاء لألجر والمثوبة من اهلل تعالى . 

لم اتوسع بحياته الشخصية كونه من كبار التابعين 

تفضي  التي  باإلشارة  المقدمة  هذه  ونختم  لشهرته، 

المختارات  فيه  سنعرض  الـــذي  البحث  أن  إلــى 

وفيه  حياته  االول  مبحثين  من  لدينا  مرتب  الفقهية 

مطالب والثاني المسائل الفقهية التي قال بها االمام، 

ليحقق لنا المختارات الفقهية لإلمام ابن سيرين في 

اضواء البيان واتبعنا البحث بخاتمة صورنا فيها اهم 

النتائج والتوصيات والحمد هلل في البدء والختام .

              

* * *
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المبحث األول

اإلمام ابن سيرين حياته الشخصية 

وفيه عدة مطالب:

المطلب االول: اسمه وكنيته.	 

ي  هو ابو بكر محمد بن سيرين البصري، األنصار

وهو  َماِلٍك  ْبِن  َنــِس 
َ
أ ى 

َ
َمْول الكبير)١(،  التابعي  بالوالء، 

إمام وقته وعصره في علوم الدين بالبصرة، تابعي من 

بزازًا،  نشأ  البصرة.  في  ووفاته  مولده  الكّتاب،  أشراف 

واشتهر  الحديث،  ى  ورو وتفقه  صمم،  أذنه  في  وكان 

يا)٢(. بالورع وتعبير الرؤ

ويزيدنا ابن خلكان إيضاحا، فيقول: كان أبوه عبدا 

ألنس بن مالك رضي اهلل عنه كاتبه على أربعين ألف 

درهم وقيل عشرين الفا وأدى المكاتبة وكان من سبي 

، وكان أبوه سيرين  يقال من سبي عين التمر ميسان و

إلى  فجاء  النحاس،  قدور  يعمل  جرجرايا)3(  أهل  من 

بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير  للزركلي،  األعــالم   )١(
العلم  دار  ـــ(:  )ت:١3٩6ه الدمشقي  الزركلي  فارس،  بن  علي 

للماليين، ط١5، ٢00٢م: 6/١5٤.
أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن  : الطبقات الكبرى  )٢( ينظر
بابن  المعروف  البغدادي  البصري،  بالوالء،  الهاشمي  منيع 
دار  عــطــا:  الــقــادر  عبد  محمد  تحقيق:  ـــ(  ــ )ت:٢30هـ سعد 

الكتب العلمية- بيروت ط١، ١٤١0هـ-١٩٩0م:٧/١٩3.
)3( بفتح الجيم، وسكون الراء األولى: بلد من أعمال النهروان 
األسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي، كانت مدينة 
جماعة  منها  خرج  وقد  النهروانات  من  خرب  ما  مع  وخربت 

رضي  الوليد  بن  خالد  فسباه  بها،  يعمل  التمر   عين 

اهلل عنه)٤(.

يشتهر  ولم  بكر  وابــا  عمرة  بابي  اهلل  رحمه  يكنى  و

بهذه الكنية بل اشتهر بابن سيرين في العصور التي 

في  االسم  بهذا  شهرته  كثر  وا  ، اهلل  رحمه  عصره  تلت 

يا وفي آرائه الفقهية وفي التفسير كذلك)5(  تفسير الرؤ

المطلب الثاني: والدته	 

عثمان  خالفة  من  بقيتا  لسنتين  والدتــه  وكانت 

سنة  الجمعة  يوم  شوال  تاسع  وتوفي  عنه،  اهلل  رضي 

يوم  بمائة  البصري  الحسن  بعد  بالبصرة  ومائة  عشر 

كان عليه  بدين  بزازا وحبس  وكان  اهلل عنهما،  رضي 

ولم يبق  واحــدة عربية  امــرأة  ولدا من  ثون  ثال له  وولد 

ثون ألف  كان عليه ثال منهم غير عبد اهلل ولما مات 

اهلل  عبد  مات  فما  اهلل  عبد  ولده  فقضاها  دينا  درهم 

ثمائة الف درهم)6(. حتى قوم ماله بثال

الشعر  في  ذكر  ولها  ــوزراء،  وال والكّتاب  والشعراء  العلماء  من 
كثير قال ابزون العّماني:

جــــــــــررنــــــــــا يــــــــــــومــــــــــــا  حــــــــــــــّبــــــــــــــذا  يــــــــــــــا  أال 
ذيــــــــــــــــــــول الــــــــلــــــــهــــــــو فــــــــيــــــــه بـــــــجـــــــرجـــــــرايـــــــا

ينظر : معجم البلدان : ٢/١٢3 .
)٤( ينظر : وفيات االعيان البن خلكان :١8١/٤ .

)5( ينظر : الطبقات الكبرى : ١3٤/٧ .
العباس  ابــو  الزمان  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات   : ينظر   )6(
ابن  بكر  أبي  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس 
خلكان البرمكي اإلربلي )ت:68١هـ( تحقيق: إحسان عباس 
: دار صادر - بيروت :٤/ ١8٢، مشاهير علماء األمصار وأعالم 
فقهاء األقطار : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ 
بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )ت: 35٤هـ( 
الوفاء  دار   : ابراهيم  على  مــرزوق  عليه:  وعلق  ووثقه  حققه 
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المطلب الثالث: طلبه للعلم.	 

االعظم  النبي  بها  جــاء  التي  النبوية  الرسالة  ان 

الــصــحــابــة رضـــي اهلل  تــتــابــع مــن خلفه  والــتــي   �

عنهم بالطلب واالهتمام بها ادت الى تتابع التابعين 

التابعين هو االمام  بالمسير على خطاهم ومن هؤالء 

من  العلم  طلب  حيث  اهلل  رحمه  سيرين  بن  محمد 

في  التابعين  كبار  من  اصبح  حتى  الصحابة  كبار 

رضي  عثمان  سيدنا  خالفة  في  نشأ  انه  علمًا  وقته، 

ــورع  وال التقوى  يحوطه  متواضع  بيت  وفــي  عنه  اهلل 

العلم  طلب  تركوا  قوما  )إن  سيرين:  بن  محمد  قــال 

ومجالسة العلماء، وأخذوا في الصالة والصيام حتى 

السنة  خالفوا  ثم   ، عظمه  على  أحدهم  جلد  يبس 

إله  ال  الــذي  فو   ، المسلمين  دمــاء  وسفكوا   ، فهلكوا 

يفسد  كان  إال  جهل  على  عماًل  أحد  عمل  ما   ، غيره 

كثر مما يصلح()١(. أ

فطلب العلم فريضة على كل انسان والذي يقوده 

))مــن   � النبي  يــقــول  حيث  بالجنة  الــفــوز  الــى 

يًقا إلى  ل اهلُل له طر يًقا يلتمس فيه علًما سَهّ سلك طر

الجنِة(()٢(.

بن  ى مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد  ورو

 هذا العلَم ِديٌن فانظروا عمن تأخذون 
َ

سيرين قال: »إّن

دينكم«. وقال َبْهُز بن حكيم: »دين اهلل أحّقُ ما ُطِلَب 

يع - المنصورة، ط١، ١٤١١ هـ - ١٩٩١م:  للطباعة والنشر والتوز
ص١٤3، والطبقات الكبرى: ١١٩/٧.

)١( االستذكار : 6١6/8 .
العلم   طــلــب  فــضــل  بـــاب  سننه  فــي  الــتــرمــذي  اخــرجــه   )٢(

برقم)٢6٤6( : ٢8/5 .

له الُعدول«.

والتابعين  عنه  اهلل  رضــي  الصحابة  سلك  فكان 

اهلل  رضا  ينالوا  لكي  بالعلم  االهتمام  هو  بعدهم  من 

اهلل  ــي  رض مسعود  ــن  اب عــن  ى  ورو وتــعــالــى  سبحانه 

من  العلم  أتاهم  ما  بخير  الناس  يزال  لن   ( قال:  عنه 

ِقَبِل  من  أتاهم  فــإذا  أسالفهم،  ي  وذو كابرهم،  أ ِقَبِل 

أصاغرهم هلكوا()3(. 

المطلب الثالث: شيوخه وتالميذه .	 

واالدب،  والفقه  بالقرآن  التابعين  علماء  من  وهو 

ــبــصــرة وزهـــادهـــم تــتــلــمــذ على  ــاد أهـــل ال ــب  ومـــن ع

النبي  من  الرسالة  اخــذوا  الذين  العلم  اهل  من  كثير 

محمد �)٤(.

مــتــواضــع يحوطه  بــيــت  فــي  ونــشــأ -رحــمــه اهلل - 

الصحابة، مثل:  كبيرة من  والــورع  بمجموعة  التقوى 

مالك  بن  وأنس  الحصين  بن  ثابت  وعمران  بن  يد  ز

الزبير وعبد اهلل بن عباس،  وأبي هريرة  وعبد اهلل بن 

وعبد اهلل بن عمر)5(.

الصحابة  هــؤالء  على  سيرين«  بن  »محمد  أقبل   

لحديث  وروايتهم  وفقههم  علمهم  من  ينهل  الكرام 

محمد  )أدرك  حسان:  بن  هشام  قال   .� الرسول 

مسعود  ابــن  خطبة  بــاب  معجمه  في  الطبراني  اخرجه   )3(
رضي اهلل عنه، برقم)85٩١( :١١٤/٩ .

: ص: ١٤3. )٤( مشاهير علماء األمصار
أبي  بــن  الرحمن  عبد  الموطأ:  بــرجــال  المبطأ  إســعــاف   )5(
ية  التجار المكتبة  ـــ(  )ت:٩١١ه السيوطي  الدين  جالل   ، بكر

: ص٢5. الكبرى- مصر
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ثين صحابيَا()١(. ثال

المطلب الرابع : تالميذه .	 

وفيضا  زاخــرا  بحرا  سيرين  بن  محمد  االمــام  كــان 

حواه  الذي  والعلم  الشرعية  العلوم  في  ورائــدا  فياضا 

فــراغ بل يدل  يــأت من  لم  العلم  على ان ذلــك  يــدل 

الصحابة  كبار  من  العلم  واخــذه  مداركه  سعة  على 

رضي اهلل عنهم واالنسان بطبعه يتأثر في البيئة التي 

يدل  وهــذا   ، علميا  وسطا  وسطه  فكان  فيها  يعيش 

كثر  رواد  له  جعل  مما  صغره  منذ  العلم  اخــذه  على 

بما  العالم  وقيمة  منه  العلم  يأخذوا  لكي  يقصدونه 

خرج من تالمذة علماء اوفياء في جميع انحاء العالم 

اقبلوا عليه واهتم بكثير من كتبه ومؤلفاته ومن هؤالء 

الذين تتلمذوا عليه هم: قتادة بن دعامة ، يونس بن 

 ، اء، هشام بن حسان 
ّ

الحذ ، خالد  ابن عون   ، عبيد 

عوف األعرابي ، قرة بن خالد مهدي بن ميمون، جرير 

بن حازم، وغيرهم خلق كثير)٢(.

المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه.	 

ــي الـــعـــصـــور الـــتـــي تـــلـــت  بـــعـــد عــصــر  ــ ــر ف  ظـــهـ

العالم  بقاع  جميع  في  انتشروا  علماء   � الرسول 

الذين  العلماء  اثناء  خالل  من  وعرفناهم  االسالمي 

ابــن خلكان في  الــرجــال حيث ذكــر  عــاصــروا هــؤالء 

كتابه، كان الشعبي يقول عليكم بذلك الرجل األصم، 

يعني ابن سيرين، وعبر عنه باألصم؛ ألنه كان في أذنه 

يا)3(. صمم كانت له اليد الطولي في تعبير الرؤ

)١( سير اعالم النبالء :60٧/٤ . 
)٢( إسعاف المبطأ برجال الموطأ : ص ٢5 .

: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان:٤/ ١8٢. )3( ينظر

َبْصَرِة، َوَكاَن 
ْ
ْهِل ال

َ
ْوَرِع أ

َ
َكاَن ِمْن أ يِخ:  ارِ ْهُل الّتَ

َ
 أ

َ
َقال

َرُجٌل   
َ

َقال َعــْوٍن:  اْبُن   
َ

َقال َيا،  ْؤ الّرُ َيْعُبُر  َحاِفًظا،   
ً

َفاِضال

 :
َ

َقال  . ِحــّلٍ ِفي  ِني 
ْ
َفاْجَعل اْغَتْبُتَك  َقِد  ِسيرِيَن:  اِلْبــِن 

ُجِل ِإَذا   ِللّرَ
ُ

ى. َوَكاَن َيُقول
َ
َم اهلُل َتَعال  َما َحّرَ

َ
ِحّل

ُ
ْن أ

َ
ْكَرُه أ

َ
أ

َك 
َ
َر ل ْب َما ُقّدِ

ُ
ِق اهلَل َواْطل

َ
َجاَرِة: اّت ْن ُيَساِفَر ِفي الّتِ

َ
َراَد أ

َ
أ

ُتِصْب  ْم 
َ
ل َذِلَك  ِمْن  ْبُه 

ُ
َتْطل ْم 

َ
ل ِإْن  َك 

َ
َفِإّن ِل، 

َ
َحال

ْ
ال ِمَن 

َك)٤(.
َ
َر ل ا ُقّدِ ْكَثَر ِمّمَ

َ
أ

ــن ســعــد: لــم يــكــن بــالــبــصــرة أعــلــم منه  ــال ابـ ــ وق

بالقضاء)5(. 

وقال مورق العجلي: ما رأيت رجال أفقه في ورعه 

وال أورع في فقهه من محمد بن سيرين)6(.

 اصرفوه 
َ

ِبي قالبة فَقال
َ
د ِعْنَد أ  عاصم : ذكر ُمَحّمَ

َ
وَقال

حيث شئتم فلتجدنه اشدكم ورعا وأملككم لنفسه، 

 من يستطيع 
َ

ــال ــي قالبة َق ِب
َ
َثــَنــا أيــوب َعــْن أ

َ
 َوَحــّد

َ
ــال  َق

د؟ يركب مثل حد السنان)٧(. ما يطيق ُمَحّمَ

* * *

)٤( سير السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبهاني: 
ص: ٩١٩.

إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد   : الكبير يخ  التار  : ينظر  )5(
ي، أبو عبد اهلل )ت:٢56هـ( دائرة المعارف  بن المغيرة البخار
العثمانية، حيدر آباد- الدكن طبع تحت مراقبة: محمد عبد 

المعيد خان:٩0/١، الموسوعة الفقهية الكويتية :١/ 3٢٩.
)6( الطبقات الكبرى:٧/١٤6.

ي:١/٩0 . يخ الكبير للبخار )٧( ينظر : التار
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المبحث الثاني

المختارات الفقهية ألبن سيرين 
في أضواء البيان 

وفيه عدة مطالب:

المطلب االول: علة الربا.	 

ــفــق الــفــقــهــاء الــقــائــلــون بــثــبــوت الــتــعــلــيــل في  ات

االصناف)١(،  هذه  معنى  حمل  وما  االربعة  االصناف 

اال انهم اختلفوا في تحديد علة الربا الى اقوال :

فانه  الجنس  هي  الربا  في  العلة  ان  االول:  القول 

كل شيء  يجري في جميع االجناس فيحرم الربا في 

والــثــوب  متفاضاًل  بــالــتــراب  كــالــتــراب  بجنسه  بيع 

بن  محمد  مذهب  وهــو  بالشاتين  والــشــاة  بالثوبين 

األودنــي  بكر  أبــي  ذهــب  واليه  اهلل)٢(.  رحمه  سيرين 

جبير  بن  وسعيد  سليمان  بن  وحماد  الشافعية،   من 

في رواية)3(.

والــمــعــامــالت  ــعــبــادات  ال فــي  اإلجــمــاع  مــراتــب   : ينظر   )١(
حزم  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  أبو   : واالعتقادات 
الكتب  دار   : ـــ(  ٤56هــ )ت:  الــظــاهــري  القرطبي  األنــدلــســي 

العلمية - بيروت:ص85.
)٢( اضواء البيان :١/١٧8.

ي : 83/5، المجموع شرح المهذب : ٩/٤00،  )3( ينظر : الحاو
وفتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير ]وهو شرح لكتاب 
الوجيز في الفقه الشافعي ألبي حامد الغزالي )ت:505هـ( عبد 
 : يني )ت: 6٢3هـ(: دار الفكر الكريم بن محمد الرافعي القزو
الملك بن  المذهب: عبد  المطلب في دراية  ١68/8، نهاية 

القول الثاني: ان علة الربا هي الطعم فيحرم الربا في 

كل مطعوم سواء كان مما يكال او يوزن او غيرهما، وال 

يحرم في غير المطعوم وهنا يدخل الحبوب والحلوى 

والتوابل وغيرها. وهو مذهب االمام  كه والبقول  والفوا

الشافعي ورواية عن احمد)٤(.

ِفي  اِفِعّيِ 
َ

الّش َهُب 
ْ

َمذ َوُهَو   : الماوردي  االمام  قال 

ْصَحاِبَنا 
َ
 ِجْنٍس ، َوِمْن أ

ُ
ُكول

ْ
ُه َمأ

َ
ّن
َ
َِبا أ َة الّر

َّ
 ِعل

َ
ّن

َ
َجِديِد أ

ْ
ال

 
ُ

َعّمُ ، َوُهَو َقْول
َ
أ ِعَباَرُة 

ْ
 َمْطُعوُم ِجْنٍس ، َوَهِذِه ال

َ
َمْن َقال

َِبا)5( . َماِء الّر
ْ
ْثَبَت ِفي ال

َ
َمْن أ

 : واالدخــار  القوت  في  الربا  علة  ان  الثالث:  القول 

اي كون الطعام قوتا وهذا مذهب المالكية والمشهور 

االدخار  انهما  اقوال  ثة  ثال عندهم  والمالكية  عندهم 

لهم  والرابع  االقتيات فقط  انهما  الثالث  والقول  فقط 

كل واالدخار مع اتحاد الجنس)6(. تعليله باأل

ركن  المعالي،  أبو  الجويني،  محمد  بن  يوسف  بن  اهلل  عبد 
وصنع  حققه  ٤٧8هـــ(  )ت:  الحرمين  بإمام  الملقب  الدين، 
المنهاج،  دار   : الّديب  محمود  العظيم  عبد  د/  أ.  فهارسه: 
ط١، ١٤٢8هـ-٢00٧م:٩5/5. والمحلى :8 /٤6٩، و المغني : ٤ 
ي : أبو محمد  ي شرح صحيح البخار /٢6-٢8، وعمدة القار
الغيتابى  حسين  بن  أحمد  بن  موسى  بن  أحمد  بن  محمود 
الحنفى بدر الدين العينى )ت: 855هـ( : دار إحياء التراث 

العربي - بيروت: ٢5٢/١١ .
ي:83/5، المجموع شرح المهذب:3٩٧/٩،  : الحاو )٤(  ينظر
الزركشي  اهلل  عبد  بن  محمد  الدين  شمس   : الزركشي  شرح 
المصري الحنبلي )ت:٧٧٢هـ( دار العبيكان، ط١، ١٤١3هـ-

١٩٩3م:3/٤٢١.
. 83/5 : ي الكبير )5( الحاو

الفقهية:  والــقــوانــيــن  الــمــجــتــهــد:3/١5١،  بــدايــة   : ينظر   )6(
ص١68.
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 َبــْعــُض 
َ

ــال ْكـــَثـــُر َقـ
َ ْ
ــِه األ ــْي

َ
قــال ابــن الــحــاجــب: َوَعــل

 
َ

ل ّوَ
َ
َوَتــأ َهِب 

ْ
َمذ

ْ
ال ِفي  ْيِه 

َ
َعل  

ُ
ل ُمَعّوَ

ْ
ال َوُهَو  رِيَن:  ّخِ

َ
ُمَتأ

ْ
ال

َوُهَو  رِيَن:  ّخِ
َ
ُمَتأ

ْ
ال َبْعُض   

َ
َقال ْيِه 

َ
َعل َنَة  ُمَدّوَ

ْ
ال ُرْشٍد  اْبُن 

َيُكوَن  ْن 
َ
أ ااِلْقِتَياِت  َوَمْعَنى  َهِب 

ْ
َمذ

ْ
ال ِمْن  َمْشُهوُر 

ْ
ال

ْن 
َ
: أ َخاِر ِبْنَيُة، َوَمْعَنى ااِلّدِ

ْ
ْي َتُقوُم ِبِه ال

َ
َعاُم ُمْقَتاًتا، أ الّطَ

َعاَدِة)١(.
ْ
ِخيُر َعْن ال

ْ
أ ْن َيْخُرَج الّتَ

َ
 أ

َّ
ِخيرِِه إال

ْ
 َيْفُسَد ِبَتأ

َ
ال

الكيل  مع  الطعم  هي  الربا  في  العلة  الرابع:  القول 

ــة  ورواي القديم  في  الشافعي  االمــام  قــول  وهــو  والـــوزن 

تيمية رحمهم  ابــن  االمــام  واخــتــاره  االمــام احمد  عن 

كل او الشرب مع  اهلل جميعا)٢( وقال بعضهم بلفظ اال

بن  سعيد  لألمام  القول  هذا  ونسب  الــوزن  او  الكيل 

المسيب)3(.

المسيب  بن  سعيد  مذهب  وهو  الماوردي:  قال 

أو  مكيل  كــول  مــأ أنــه  القديم  فــي  الشافعي  قــال  وبــه 

موزون جنس. ومن أصحابنا من عبر عن هذه العلة 

جنس.  مقدر  مطعوم  فقال:  العبارة  هذه  من  بأحصر 

كوال أو مشروبا  فعلى هذا القول ثبت الربا فيما كان مأ

)١( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : شمس الدين 
الطرابلسي  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو 
عيني المالكي )ت: ٩5٤هـ(:  المغربي، المعروف بالحطاب الّرُ

، ط3، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م:٤/3٤6 . دار الفكر
العزيز  وفتح   ، المهذب:٩/3٩6  شرح  المجموع   : ينظر   )٢(
:١63/8 ، والمغني البن قدامة:  بشرح الوجيز - الشرح الكبير
اهلل  عبد  بــن  محمد  الــديــن  شمس   : الزركشي  ــرح  وش  ،  6/٤
العبيكان،  دار   : ٧٧٢هـــ(  )ت:  الحنبلي  المصري  الزركشي 
ى البن تيمية:  ط١، ١٤١3 هـ - ١٩٩3 م:٤٢٢/3 ، ومجموع الفتاو

. ٤٧0/٢٩
: المغني البن قدامة : ٤/6. )3( ينظر

ينتفي عما كان غير مكيل وال موزون  مكيال أو موزونا و

كان  كوال أو مشروبا مكيال أو موزونا وعما  كان مأ إن  و

إن كان مكيال أو موزونا)٤(. كول وال مشروب و غير مأ

االربعة  الربا في االصناف  الخامس: ان علة  القول 

في الكيل والجنس، اي كونه مكياًل من جنس واحد ، 

فيجري الربا في كل ما يكال مع اتحاد الجنس كاألرز 

كان غير  ونحوه حتى وان لم يكن مطعومًا ونفوه عما 

كواًل. مكيل وال موزون وان كان مأ

ي واســحــاق  ــور ــث وال ــري  ــزه وال النخعي  ــول  ق ــو  وه

ومذهب ابي حنيفة والمشهور عند احمد)5(.

كــل مكيل،  الــربــا فــي  يــجــري  الــروايــة  فعلى هــذه 

مطعوم،  غــيــر  أو  كـــان  مــطــعــومــًا  بجنسه،  ــوزون  مــ أو 

والصوف،  والقطن،  والــنــورة،  واألشــنــان،  كالحبوب، 

والحديد،   ، والعصفر والــحــنــاء،  والـــورس،  والــكــتــان، 

والنحاس، ونحو ذلك. وال يجري في مطعوم ال يكال 

وال يوزن كالرمان والقثاء وغيره)6(.

 
َ

َقــال والجنس:  بالقدر  الربا  علة  الحنفية  اطلق 

َيْعِني  ِجْنُس( 
ْ
َوال َقْدُر 

ْ
ال ُتُه 

َّ
َرِحَمُه اهلُل - )َوِعل الزيلعي- 

ي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو  : الحاو )٤( ينظر
شرح مختصر المزني:83/5 .

 : ِبّيِ
ْ
ل الّشِ وحاشية  الدقائق  كنز  شــرح  الحقائق  تبيين   )5(

الزيلعي  الدين  فخر  البارعي،  محجن  بن  علي  بن  عثمان 
بن  أحمد  الدين  شهاب  الحاشية:  ـــ(  ــ )ت:٧٤3ه الحنفي 
ِبّيُ 

ْ
ل الّشِ يونس  بن  إسماعيل  بن  يونس  بن  أحمد  بن  محمد 

)ت:١0٢١هـ( المطبعة الكبرى األميرية - بوالق، القاهرة، ط١، 
القدير : ٧/5،  الــرائــق:١3٧/6، وفتح  ١3١3هـــ:85/٤، والبحر 

والمغني البن قدامة : 5/٤، واالنصاف : 5/١١.
)6( ينظر : المغني البن قدامة : ٤/5.
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َوِعْنَد  َمْوُزوِن 
ْ
ال ِفي  َن  ــَوْز

ْ
َوال َمِكيِل 

ْ
ال ِفي  َكْيَل 

ْ
ال َقْدِر 

ْ
ِبال

َمْطُعوَماِت)١(.
ْ
ْعُم ِباْنِفَراِدِه ِفي ال ُة الّطَ

َّ
ِعل

ْ
اِفِعّيِ ال

َ
الّش

لفظ  في  تفصيل  لهم  حيث  الحنابلة  عند  وامــا 

الكيل مع الجنس :

 : المشهور فالمذهب  وبالجملة:  رجب:  ابن  قال 

الربا  الوزن، وعلة  النقدين هو  ِفي  الفضل  ربا  ن علة 
َ
أ

ِفي األربعة البواقي الكيل)٢(.

القوال السادس: ان العلة في الربا هي المنفعة في 

الجنس وعلى هذا يجوز ِعْنده بيع ثوب ِقيَمته ِديَنار 

يحرم ِعْنده بيع ثوب ِقيَمته  ، َو بثوبين قيمتهَما ِديَنار

الحسن  مذهب  وهو   ، ــاَراِن  ِديــَن ِقيَمته  ِبَثْوب  ِديَنار 

بكر  وابــي  الماجشون  البــن  هــذا  نسب   ، الــبــصــري)3( 

االصم وكذلك للمالكية)٤(.

وعبر بعضهم على هذا القول ان العلة المالية وهو 

رواية عن احمد ضعفها بعص اصحابهم)5(.

ِجْنس، 
ْ
َمْنَفَعة ِفي ال

ْ
ة تَفاوت ال

َّ
عل

ْ
ن ال

َ
القول السابع: أ

لَتَفاوت  ــِعــيــرِ 
َ

ِبــالــّش ــِحــْنــَطــة 
ْ
ال ــي  ِف ــَفــاُضــل  الــّتَ َفيحرم 

.85/٤: ِبّيِ
ْ
ل )١( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الّشِ

)٢( ذيل طبقات الحنابلة : زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 
الدمشقي،  ثم  البغدادي،  الَسالمي،  الحسن،  بن  رجب  بن 
بن سليمان  الرحمن  الحنبلي )ت: ٧٩5هـ( تحقيق: د عبد 
الرياض، ط١، ١٤٢5هـ - ٢005  العثيمين : مكتبة العبيكان - 

م : ٢63/3.
ي : 83/5، المجموع شرح المهذب : ٩/٤00،  )3( ينظر : الحاو

ي: ٢5٢/١١ . ي شرح صحيح البخار عمدة القار
)٤( ينظر : الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق:3/٢5٩ ، 

شرح  المجموع   ،  83/5  : لــلــمــاوردي  ي  الــحــاو  : ينظر   )5(
ي:5/٤٢. المهذب: ٤00/٩ ، واالنصاف للمرداو

والــدخــن  بالحمص  الــبــاقــالء  ــَك  ِلـ
َ

ــذ َوَكـ منافعهما، 

َهب سعيد 
ْ

بالذرة؛ الن المنفعة فيها متقاربة وهو َمذ

بن ُجَبير)6(.

َكاة،  ة الربا ِجْنس تجب ِفيِه الّزَ
َّ
ن عل

َ
القول الثامن : أ

ْحَمن حيث اثبت  َهب ربيَعة بن أبي عبد الّرَ
ْ

وهو َمذ

َمَواِشي 
ْ
ال من  َكــاة  الــّزَ ِفيِه  تجب  جنس  كل  في  الربا 

بعير  يباع  فال  ِفيِه  َزَكاة   
َ

ال ا  َعّمَ ونفاه  َوَغيرهَما،  والزروع 

ببعير)٧(.

ان العلة في الربا مالية، حيث قال  القول التاسع : 

َوُهــَو  َة  َماِلّيَ
ْ
ال َة 

َّ
ِعل

ْ
ال  

َ
ّن

َ
أ  :

ٌ
َشــاّذ  

ٌ
ــْول َق َوِفيَها  تيمية:  ابن 

ِف)8(. 
َ
ل ْجَماِع الّسَ ُصوِص َوإِلِ ُمَخاِلٌف ِللّنُ

اِبِعيَن  الّتَ َبْعِض  َعْن  َي  ُرِو بثوبين،  ثوب  يباع  فال 

يوجب  وهذا   ، بشير ابن  قال  الماجشون  البن  ونسب 

ــْن  ــه)٩(.َوَع ــول ــدور واألرضــيــن وال يمكن ق الـ الــربــا فــي 

َهُب 
ْ

َة( ، َوُهَو َمذ َماِلّيَ
ْ
ْعِني: ال

َ
ًقا )أ

َ
َبْعِضِهُم ااِلْنِتَفاَع ُمْطل

َماِجُشوِن)١0(. 
ْ
اْبِن ال

ي : 83/5، المجموع شرح المهذب : ٩/٤00،  )6( ينظر : الحاو
المحلى باآلثار : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
األندلسي القرطبي الظاهري )ت:٤56هـ( : دار الفكر - بيروت 

ي :٢5٢/١١ . ي شرح صحيح البخار :٤0٤/٧، وعمدة القار
)٧( ينظر : بداية المجتهد: ٩٩/٢ ، والمجموع: ٤00/٩، وعمدة 

ي:٢5٢/١١. ي شرح صحيح البخار القار
ى : ٤٧١/٢٩ . )8( مجموع الفتاو

)٩( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : شمس الدين 
الطرابلسي  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو 
عيني المالكي )ت: ٩5٤هـ(:  المغربي، المعروف بالحطاب الّرُ

، ط3، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م: ٤/3٤6 . دار الفكر
)١0( ينظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد:١٢5/3.
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أدلة القول االول:

١- عن جابر عن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن 

النبي � قال: ) إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 

شئتم إال ما نهيتكم عنه()١( .

والسالم  الصالة  عليه  النبي  جعل  الداللة:  وجه 

منع البيع وشرط التفاضل في علة الربا هو اختالف 

الجنس فال يجوز ان يباع شيء بجنسه متفاضاًل .

ببعيرين،  بعيرا   � النبي  ابتياع  عليه  اعترض 

واإلبل جنس تجب فيه الزكاة، وأثبت الربا في الملح 

وهو جنس ال تجب فيه الزكاة)٢( .

قال:  عنه،  اهلل  رضي  الصامت  بن  عبادة  عن   -٢

والفضة  بــالــذهــب،  )الــذهــب  رســـول اهلل �:  قــال 

 ، ، والتمر بالتمر ، والشعير بالشعير بالفضة، والبر بالبر

والملح بالملح، مثال بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا 

اختلفت هذه األصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان 

يدا بيد()3( .

كان  إذا  متفاضاًل  يباع  أن  بأس  فال  الداللة:  وجه 

في  التفاضل  تحريم  على  العلماء  أجمع  بل  بيد  يدا 

اذا اختلفت االصناف  اال  جنس واحد من األجناس 

اختالف  التفاضل  جــواز  في  فشرط  االجــنــاس  وهــي 

الربيع  حبيب:  بن  الربيع  اإلمام  مسند  الصحيح  الجامع   )١(
يس،  بن حبيب بن عمر األزدي البصري تحقيق : محمد إدر
عاشور بن يوسف : دار الحكمة ، مكتبة االستقامة:)١٤١5هـ( : 

بيروت ، سلطنة عمان: ص٢٢8.
. ١88/8 : )٢( ينظر : معرفة السنن واالثار

)3( اخرجه مسلم في صحيحه، باب الصرف وبيع الذهب 
برقم)١58٧(: 3/١٢١١ .

الجنس فثبت أن علة الربا الجنس فال يجوز أن يباع 

شيء بجنسه متفاضال أبدا)٤( .

استدلوا القول الثاني:

اهلل عنه  ّيِ رضي  َعَدِو
ْ
ال اهلِل  َعْبِد  ْبِن  َمْعَمرِ  َعْن   -١

َعاِم،  َعاُم ِبالّطَ : )الّطَ
ُ

 اهلِل � َيُقول
َ

: َسِمْعُت َرُسول
َ

َقال

 ِبِمْثٍل()5(.
ً

ِمْثال

كل مطعوم في  وجه الداللة : اسم الطعام يتناول 

اللغة والشرع ، فكان عموم هذا الخبر إشارة إلى أن 

مشتق  باسم  علق  إذا  الحكم  ألن  الطعم؛  الربا  علة 

الحكم  لذلك  علة  المعنى  ذلــك  كــان  معنى  مــن 

َفاْقَطُعوا  اِرَقُة  َوالّسَ ُق  ــاِر )َوالــّسَ قوله  في  السرقة  كحد 

ألن اسمه مشتق من  السارق؛  يد  . قطع  ْيِدَيُهَما()6( 
َ
أ

السرقة)٧(.

 :
َ

اِمِت رضي اهلل عنه ، َقال ٢- وَعْن ُعَباَدَة ْبِن الّصَ

ُة 
َ

ِفّض
ْ
َوال َهــِب، 

َّ
ِبــالــذ َهــُب 

َّ
)الــذ  :� اهلِل   

ُ
َرُســـول  

َ
ــال َق

 ، ْمرِ
ْمُر ِبالّتَ ، َوالّتَ ِعيرِ

َ
ِعيُر ِبالّش

َ
، َوالّش ُبّرِ

ْ
ُبّرُ ِبال

ْ
ِة، َوال

َ
ِفّض

ْ
ِبال

 ، ِبَيٍد  َيًدا   ، ِبَسَواٍء  َسَواًء  ِبِمْثٍل،  ِمْثاًل  ِح، 
ْ
ِمل

ْ
ِبال ُح 

ْ
ِمل

ْ
َوال

ْصَناُف ، َفِبيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم ، ِإَذا 
َ
َفْت َهِذِه األ

َ
َفِإَذا اْخَتل

بالمشاركة  الحلول  اعتبار  تقييد  فإن  ِبَيٍد()8(.  َيًدا  َكاَن 

في اثبات علة الربا بقوله فإذا اختلفت هذه األجناس 

ي :5/8٤ . )٤( ينظر : الحاو
)5( اخرجه الدار قطني في سننه ، باب البيوع، برقم )٢8٧٧(: 

. ٤٢0/3
)6( سورة المائدة اية:38 .

ي:١63/5. : الحاو )٧( ينظر
)8( اخرجه مسلم في صحيحه ، باب الصرف وبيع الذهب 

بالورق نقدا برقم)١58٧(: 3/١٢١١ .
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في اعتبار المماثلة في البيع)١(.

ادلة القول الثالث :

 ، ــْرِف  الــّصَ َعــِن  لما سال  زٍ 
َ
ِمْجل ابي  ي عن  ما رو  -١

ًسا َزَماًنا 
ْ
 َيَرى ِبِه َبأ

َ
اٍس رضي اهلل عنه ال : َكاَن اْبُن َعّبَ

َ
َفَقال

ّيُ رضي اهلل عنه،  ُخْدِر
ْ
ُبو َسِعيٍد ال

َ
ِقَيُه أ

َ
ى ل ِمْن ُعْمرِِه َحّتَ

ُل  ُتَؤّكِ ى َمَتى  ِقي اهلَل؟ ، َحّتَ َتّتَ  
َ

ال
َ
أ اٍس  اْبَن َعّبَ َيا  ُه: 

َ
ل  

َ
َفَقال

َذاَت   
َ

َقال  ،� اهلِل   
َ

َرُســول  
َ

ّن
َ
أ َغَك 

َ
َبل َما 

َ
أ الّرَِبا؟  اَس  الّنَ

َمَة)٢(.
َ
ّمِ َسل

ُ
َيْوٍم َوُهَو ِعْنَد َزْوَجِتِه أ

قصد  أنه  علم  عددا  منها  ذكر  فلما  الداللة:  وجه 

بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه، وهي كلها 

فنبه  والشعير  البر  أما   . واالدخـــار االقتيات  يجمعها 

بالتمر  ونبه  المدخرة،  الحبوب  أصناف  على  بهما 

 ، كالسكر الــمــدخــرة  الــحــالوات  أنـــواع  جميع  على 

التوابل  جميع  على  بالملح  ونبه  والزبيب،  والعسل، 

المدخرة إلصالح الطعام)3(.

بالرطب  منتقض  التعليل  هذا  ان  عليه:  اعترض 

فإنه ربوي بالنص وليس مدخرا فإن قيل الرطب يؤول 

ال يصير  الذي  الرطب  الربا جاز في  فان  االدخــار  إلى 

تمرا أو العنب الذي ال يصير زبيبا)٤(.

بعبد  المدعو  محمد  الدين  زيــن   : القدير  فيض   : ينظر  )١(
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي 
العلمية  الكتب  دار   : ـــ(  ١03١هـ )ت:  القاهري  ي  المناو ثم 

بيروت - لبنان، ط١، ١٤١5 هـ - ١٩٩٤ م:٧65/3 .
)٢( سبق تخريجه .

: بداية المجتهد ونهاية المقتصد:3/١5١ . )3( ينظر
)٤( ينظر : المجموع :٤0٢/٩ .

أدلة القول الرابع :

كل  األ المنصوص عليه يختص بصفتين:  ان   -١

أن  فاقتضى  أولى  الصفتين  وليست إحدى  والكيل، 

يكونا معا علة الحكم ؛ ألن الربا إنما جعل في األشياء 

التي يمكن استباحة بيع بعضها ببعض بكيل أو وزن 

فكان الكيل والوزن علة الحكم)5(.

ان يكون  وباطل  : هذا غير صحيح  اعترض عيه 

لم  علة:  يكونا  أن  يجز  لم  إذا  و علة،  والـــوزن  الكيل 

كــل  األ أن  فثبت   ، العلة  فــي  وصــفــا  يكونا  أن   يجز 

وحده علة)6(.

 :
َ

َقـــال ّيِ  ـــَعـــَدِو
ْ
ال اهلِل  ــِد  ــْب َع ْبـــِن  ــَمــرِ  ــْع َم وَعـــْن   -٢

َعاِم،  ِبالّطَ َعاُم  )الّطَ  :
ُ

َيُقول  � اهلِل   
َ

َرُســول َسِمْعُت 

ِبِمْثٍل()٧(.  
ً

ِمْثال

 
َ

ّن
َ
أ ِب،  ُمَسّيِ

ْ
ال ْبِن  َسِعيِد  َعْن  الــّزَِنــاِد،  ِبــي 

َ
أ وَعــْن   -3

ا  ْو ِمّمَ
َ
ٍة أ

َ
ْو ِفّض

َ
 ِفي َذَهٍب أ

َّ
ًبا ِإال  رِ

َ
:) ال

َ
 اهلِل � َقال

َ
َرُسول

َيْشَرُب()8( . ُيْؤَكُل َو ُن َو ْو ُيوَز
َ
 أ

ُ
ُيَكال

بالكيل  اال  تــكــون  ال  المماثلة  ان  الــداللــة:   وجــه 

يكال  مطعوم  في  اال  يحرم  ال  انه  ذلك  فدل  الــوزن   او 

او يوزن.

ي : 5/١٧١ . )5( الحاو
ي :5/١٧١ . )6( ينظر : الحاو

)٧( اخرجه الدار قطني في سننه ، باب البيوع، برقم )٢8٧٧(: 
. ٤٢0/3

رواية  )٩3-١٧٩هـــ(  ْصــَبــِحــّيِ
َ

األ َنــٍس 
َ
أ ْبــِن  َماِلِك   : أ  ُمَوّطَ

ْ
ال  )8(

الغرب  ِسّيِ )١5٢-٢٤٤هـ(: دار 
ُ
ْنَدل

َ
األ يثّيِ 

َّ
الل َيحيى بن َيحيى 

اإلسالمي-بيروت تحقيق : الدكتور بشار معروف :١6١/٢ .
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ووهم  مرسل  هــذا  الحسن  أبــو  قــال  عليه:  اعترض 

إنما هو  و النبي �  إلى  برفعه  المبارك على مالك 

من قول سعيد بن المسيب مرسل)١(.

واستدلوا القول الخامس بما يأتي : 

ِبي ُهَرْيَرَة، رضي 
َ
، َوَعْن أ ّيِ ُخْدِر

ْ
ِبي َسِعيٍد ال

َ
١- َعْن أ

َعِدّيٍ  َبِني  َخا 
َ
أ َبَعَث   اهلِل �، 

َ
َرُســول  

َ
ّن

َ
أ اهلل عنهما: 

، َفَقِدَم ِبَتْمرٍ َجِنيٍب -  ى َخْيَبَر
َ
ُه َعل

َ
ّيَ َفاْسَتْعَمل ْنَصاِر

َ ْ
األ

 اهلِل �: 
ُ

ُه َرُسول
َ
 ل

َ
ًدا - َفَقال َمَة: َيْعِني َجّيِ

َ
 اْبُن َمْسل

َ
َقال

ا 
َ
 اهلِل، ِإّن

َ
، َواهلِل َيا َرُسول

َ
: ال

َ
ا؟« َقال

َ
 َتْمرِ َخْيَبَر َهَكذ

ُ
ُكّل

َ
) أ

 اهلِل 
ُ

 َرُسول
َ

َجْمِع، َفَقال
ْ
اَعْيِن ِمَن ال اَع ِبالّصَ َنْشَترِي الّصَ

َ
ل

ا َواْشَتُروا 
َ

ْو ِبيُعوا َهذ
َ
 ِبِمْثٍل، أ

ً
ِكْن ِمْثال

َ
وا، َول

ُ
 َتْفَعل

َ
�:) ال

ِميَزاُن()٢( متفق عليه .
ْ
ِلَك ال

َ
ا، َوَكذ

َ
ِبَثَمِنِه ِمْن َهذ

 
ُ

 َرُســول
َ

َقــال  :
َ

َقــال اْبــِن ُعَمَر رضي اهلل عنه  ٢-  َعِن 

ْرَهَم  الّدِ  
َ

َوال ْيِن،  يَناَر ِبالّدِ يَناَر  الّدِ َتِبيُعوا   
َ

)ال  :� اهلِل 

ــاُف  َخ
َ
أ ــي  َفــِإّنِ اَعْيِن،  ِبالّصَ ــاَع  الــّصَ  

َ
َوال ْرَهــَمــْيــِن،  ِبــالــّدِ

 :
َ

ْيِه َرُجٌل َفَقال
َ
َِبا - َفَقاَم ِإل َماُء ُهَو الّر َماَء - َوالّرَ ْيُكُم الّرَ

َ
َعل

ْفــَراِس، 
َ ْ
ِبــاأل َفَرَس 

ْ
ال َيِبيُع  ُجَل  الّرَ ْيـــَت 

َ
َرأ

َ
أ اهلِل،   

َ
َرُســول َيا 

َس ِإَذا َكاَن َيًدا ِبَيٍد()3( .
ْ
 َبأ

َ
: ال

َ
ِبِل؟ َقال ِ

ْ
ِجيَبَة ِباإل َوالّنَ

المكيل  اعــتــبــار  ِفـــي  للحديثين:  ــة  ــدالل ال وجـــه 

والموزون أنه � لما علق التحليل باتفاق الصنف، 

يــم بــاتــفــاق الصنف  ، وعــلــق الــتــحــر واتـــفـــاق الـــقـــدر

من  بخيبر  لعامله   � قوله  فــي  الــقــدر  واخــتــالف 

)١( سنن الدار قطني:3/١٤.
ي في صحيحه، باب اذا اجتهد العامل او  )٢( اخرجه البخار

كم  فأخطأ برقم)٧350(:١0٧/٩ . الحا
عمر  بــن  عــبــداهلل  مسند  بــاب  سنده  فــي  احمد  اخــرجــه   )3(

رضي اهلل عنه ، برقم )5885( : ١٢٤/١0 .

حديث أبي سعيد، وغيره: »إال كيال بكيل، يدا بيد« ، 

رأوا أن التقدير )أعني: الكيل، أو الوزن( هو المؤثر في 

الحكم كتأثير الصنف)٤(.

الكلبي،  جناب  أبو  سنده  في  ان   : عليه  اعترض 

 - جناب  ابو  ألن  ؛  ضعيف  وكــذا،   ، ثقة  مدلس  وهو 

الــروايــة عنه  تــرك   - الكلبي  أبــي حية  بن  وهــو يحيى 

وضعف،  مهدي،  بن  الرحمن  وعبد  القطان،  يحيى 

وذكر بتدليس، ثم هو عن أبيه وهو مجهول جملة - 

فبطل التعلق به)5(. 

َعْن  اخــر  بسند  ي  رو الحديث  هــذا  ان   : واجيب 

 
َ

ال  (  :
َ

َقــال ــِبــّيِ �،  الــّنَ َعــِن  اهلل عنه،  ُعْثَماَن رضــي 

ْرَهَمْيِن()6( . ْرَهَم ِبالّدِ  الّدِ
َ

ْيِن َوال يَناَر يَناَر ِبالّدِ َتِبيُعوا الّدِ

ْرِف  الّصَ َعِن  لما سال  زٍ 
َ
ِمْجل ابي  ي عن  رو ما   -3

ًسا 
ْ
 َيَرى ِبِه َبأ

َ
اٍس رضي اهلل عنه ال َكاَن اْبُن َعّبَ  :

َ
، َفَقال

ّيُ رضي اهلل  ُخْدِر
ْ
ُبو َسِعيٍد ال

َ
ِقَيُه أ

َ
ى ل َزَماًنا ِمْن ُعْمرِِه َحّتَ

ى َمَتى  ِقي اهلَل؟ ، َحّتَ  َتّتَ
َ

ال
َ
اٍس أ ُه: َيا اْبَن َعّبَ

َ
 ل

َ
عنه، َفَقال

 
َ

 اهلِل �، َقال
َ

 َرُسول
َ

ّن
َ
َغَك أ

َ
َما َبل

َ
اَس الّرَِبا؟ أ ُل الّنَ ُتَؤّكِ

ْشَتِهي َتْمَر 
َ
َمَة: »ِإّنِي أ

َ
ّمِ َسل

ُ
َذاَت َيْوٍم َوُهَو ِعْنَد َزْوَجِتِه أ

ى َمْنزِِل 
َ
َها َبَعَثْت ِبَصاَعْيِن ِمْن َتْمرٍ َعِتيٍق ِإل

َ
ِإّن َعْجَوٍة« َو

 ، َعْجَوٍة  ِمْن  ِبَصاٍع  ُهَما 
َ
َبَدل ِتَيْت 

ُ
َفأ ْنَصاِر 

َ ْ
األ ِمَن  َرُجٍل 

ُثّمَ  َتْمَرًة   
َ

َفَتَناَول ْعَجَبُه 
َ
َفأ َرُسوِل اهلِل �  ى 

َ
ِإل َمْتُه 

َ
َفَقّد

َبَعْثُت  ْت: 
َ
َقال  « ا؟ 

َ
َهذ ُكْم 

َ
ل ْيَن 

َ
أ ِمْن   «  :

َ
َفَقال  ، ْمَسَك 

َ
أ

ُهَما 
َ
َتْيَنا َبَدل

َ
ٍن َفأ

َ
ى َمْنزِِل ُفال

َ
ِبَصاَعْيِن ِمْن َتْمرٍ َعِتيٍق ِإل

)٤( ينظر : بداية المجتهد : 3/١5١ .

: المحلى باألثار : ٤٢٢/٧ . )5( ينظر
الخمر   بيع  تحريم  باب  صحيحه  في  ي  البخار اخرجه   )6(

برقم )١585( :3/١٢0٩ .
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 :
َ

َوَقال َيِدِه  ِمْن  ْمَرَة  الّتَ َقى 
ْ
ل

َ
َفأ َواِحِد 

ْ
ال اِع  الّصَ ا 

َ
َهذ ِمْن 

ِحْنَطُة 
ْ
َوال ْمرِ 

ِبالّتَ ْمُر  الّتَ ِفيِه،  ِلي  َحاَجَة   
َ

ال وُه  ُرّدُ وُه  »ُرّدُ

 ، َهِب 
َّ

ِبالذ َهــُب 
َّ

َوالــذ  ، ِعيرِ
َ

ِبالّش ِعيُر 
َ

َوالّش ِحْنَطِة، 
ْ
ِبال

َيــاَدٌة  زِ ِفيِه  ْيَس 
َ
ل ِبِمْثٍل   

ً
ِمْثال ِبَيٍد  َيًدا  ِة 

َ
ِفّض

ْ
ِبال ُة 

َ
ِفّض

ْ
َوال

 
ُ

 َما ُيَكال
ُ

َبى َوُكّل ْر
َ
ْو َنَقَص َفَقْد أ

َ
 ُنْقَصاٌن ، َفَمْن َزاَد أ

َ
َوال

ْمًرا 
َ
أ َسِعيٍد  َبا 

َ
أ َيا  ْرَتِني 

َ
َذّك اٍس:  َعّبَ اْبُن   

َ
َفَقال ُن«.  ُيوَز ْو 

َ
أ

َبْعَد  َيْنَهى  َوَكــاَن   ، ْيِه 
َ
ِإل ــوُب  ُت

َ
َوأ اهلَل  ْسَتْغِفُر 

َ
أ  ، ْنِسيُتُه 

ُ
أ

ْهِي)١( .  الّنَ
َ

َشّد
َ
َذِلَك أ

وجه الداللة: حيث شمل الحديث الشريف على 

وجوب المماثلة في الكيل بالنسبة للمطعوم كما دل 

على وجوب المماثلة في الوزن للنقدين.

اعترض عليه: ان في سنده ضعف ألمرين : 

فهو  سعيد  وابي  مجلز  ابي  بين  منقطع  انه  االول: 

بأنه ورد  المناقشة  لم يسمع منه)٢(. وأجيب عن هذا 
أنه أدركه)3(

: ان فيه حيان بن عبيد اهلل وهو مجهول  والثاني 

قاله ابن حزم)٤( .

به  مقصود  الربا  ثبوت  بــأن  الــســادس:  القول  ادلــة 

كفضل  ظاهرا  يقع  القيمة  وفضل  التفاضل،  تحريم 

القدر فلما ثبت أن الربا يمنع من التفاضل في القدر 

وجب أن يمنع التفاضل في القيمة)5(.

كم في مستدركه برقم)٢٢8٢(:٤٩/٢ . )١( اخرجه الحا
)٢( ينظر : المحلى : ٤83/8 .

 : البيان  واضـــواء   ،١5١/١١  : التهذيب  تهذيب   : ينظر   )3(
. ١6٩/١

)٤( ينظر : المحلى : 8/٤8٢ .
ي: 85/5 . )5( الحاو

يرد عليه: فساد هذا القول ابتياع النبي � بعيرا 

وأن   ، القدر كفضل  بينهما  القيمة  وفضل  ببعيرين)6( 

مقصود البياعات طلب النفع والتماس الفضل فلم 

يجز أن يكون ما هو مقصود البياعات علة في تحريم 

البياعات)٧(. وألن تحريم تفاضل القيمة في الجنس 

ي القيمة في  ي القدر يقتضي تحليل تساو مع تساو

القدر وهذا محظور بالنص وفي  الجنس مع تفاضل 

هذا انفصال عما تعلق به من االستدالل.

أن  جبير  بن  سعيد  قــول  وهــو  السابع:  القول  ادلــة 

له  فاحتج  األجــنــاس.  في  المنافع  تقارب  الربا  علة 

بأن الجنسين إذا تقاربا في المنفعة تقاربا في الحكم 

والمتقاربان في الحكم مشتركان فيه)8(.

»بيعوا   :� النبي  قول  يخالف  وهــذا  عليه:  يرد 

البر  وبيعوا  بيد،  يــدا  شئتم  كيف  بالفضة  الــذهــب 

بالتمر كيف شئتم« . فال يعول عليه)٩(.

قال ابن قدامة المقدسي- رحمه اهلل - اتفق أهل 

الجنس  فــي  إال  يجري  ال  الفضل  ربــا  أن  على  العلم 

بن  اهلل  عبد  ى  رو مــا  اللفظ،   بهذا  تخريجا  لــه  اجــد  لــم   )6(
أن  فأمرني  إبله  فنفدت  جيشا  جهز   � النبي  أن  عمرو 
أشتري بعيرا ببعيرين إلى إبل الصدقة » فلما ابتاع � بعيرا 
ببعيرين بطل أن يكون الجنس علة لوجود التفاضل فيه وأذن 
عن  ي  ورو فعله  مثل  الصحابة  فعلت  وقــد  بــه.   � النبي 
علي رضي اهلل عنه أنه باع جمال له بعشرين جمال إلى أجل. 

ي: 85/5 . الحاو
ي: 85/5 . )٧( الحاو

ي:٤0١/٩.. )8( المجموع شرح المهذب للنوو
حزم:  البن  باآلثار  والمحلى   ،  5/٤ قدامة:  البن  المغني   )٩(

. ٤0٤/٧
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شيئين  كل  قــال:  فإنه   ، جبير بن  سعيد  إال  الــواحــد، 

باآلخر  أحدهما  بيع  يجوز  ال  بهما  االنتفاع  يتقارب 

الذرة  بالزبيب،  والتمر   ، بالشعير كالحنطة  متفاضال، 

يا مجرى نوعي  بالدخن؛ ألنهما يتقارب نفعهما، فجر

جنس واحد)١(.

ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن   : الثامن  ادلة القول 

الربا في هذه األجناس  كونه جنسا: بأن تحريم  العلة 

إنما كان حثا على المواساة بالتماثل وأموال المواساة 

تكون  التي  ــوال  االمـ هــي  فاقتضى  الــزكــاة  أمـــوال   هــي 

فيها الربا)٢(.

الربا  أن  العلم  أهل  اتفق  القول  وخالصة  الترجيح: 

، وأنه إذا وقع هذا العقد فهو باطل، وال يجب  من الكبائر

كان ذو عسرة فحكمه اإلنظار  إن  إال رد رأس المال، و

كتاب اهلل  إلى الميسرة أقول: هذا الحكم يستفاد من 

إن تبتم فلكم رؤوس  - تعالى - قال - عز وجل -: }و

أموالكم{)3(، ومفهوم الشرط يدل على جواز أخذ مال 

يستدل بهذه اآلية أيضا على  المرابي مع عدم التوبة، و

على  زاد  ما  وهو  الربا،  من  المرابي  ربح  ما  أخذ  جواز 

أو لم يتب فالحاصل أن يجوز  رأس ماله؛ سواء تاب 

أخذ جميع ماله الربح ورأس المال؛ مع عدم التوبة، 

يجوز أخذ الربح فقط معها واهلل اعلم)٤( . و

)١( المغني البن قدامة:٤/5
)٢( ينظر : المجموع: ٤0٢/٩ .

)3(  سورة البقرة: اية ٢٧٩ .
 /٢ الرضية:  والتعليقات  الندية  والــروضــة  البهية  الــدرر   )٤(

.385

تين.	  المطلب الثاني: الجمع بين الصال

لم يختلف اهل العلم على ان للمسافر القصر او 

الجمع في الصالة لوجود علة السفر اال انهم اختلفوا 

في الجمع بين الصالة في الحضر الى قولين:

القول االول: يجوز الجمع في الحضر للحاجة مطلقا 

ال يتخذ ذلك عادة ، وهو قول ابن سيرين  لكن بشرط أ

رحمه اهلل تعالى)5(. ، واليه ذهب  أشهب من أصحاب 

مالك، وحكاه  الخطابي عن القفال، والشاشي الكبير 

ي، عن   من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق  المروز

المنذر  ابن  واختاره  أصحاب  الحديث،  من  جماعة 

واالمام مالك واحمد)6(.

بين  الجمع  الجمهور  عن  شــذت  طائفة  وقالت 

إن لم يكن مطر فهو مباح إذا  تين في الحضر و الصال

يشق عليه)٧(. كان عذر وضيق على صاحبه و

َحَضرِ ِمْن َغْيرِ 
ْ
َجْمُع ِفي ال

ْ
: َيُجوُز ال ُمْنِذِر

ْ
وَقال اْبُن ال

ْهل 
َ
أ ِمْن  َقْول َجَماَعٍة  َوُهَو  َمَرٍض.  َواَل   ، َمَطرٍ َواَل  َخْوٍف، 

َحِديِث)8(.
ْ
ال

في  تين  الصال بين  أحــد  يجمع  ال  الثاني:  الــقــول 

وال  والعصر  الظهر  في  حضر  وال  سفر  في  وال  المطر 

واصحابه  حنيفة  ابــي  قــول  وهــو  والــعــشــاء  المغرب 

كثر أصحاب داود)٩(. والليث بن سعد وبه قال أ

)5( أضواء البيان :١/ ٢٩١.
ي البن حجر : ٢٤/٢ . )6( فتح البار

)٧( االستذكار : ٢١٢/٢ .
)8( ينظر : المجموع: 38٤/٤، واألوسط في السنن واإلجماع 

واالختالف:٢/٤30 .
: بدائع الصنائع : ١٢6/١، واالستذكار : ٢١٢/٢ . )٩( ينظر
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اال ان ابا حنفية استثنى الجمع في عرفة ومزدلفة 

فقط بشروط: أن يكون محرمًا بحج ال عمرة، وأن تكون 

هذه الصالة بجماعة، وأن يكون اإلمام في جمع عرفة 

هو السلطان أو نائبه)١(.

أبي  صاحبا   - ومحمد  يوسف  أبــو  يشترط  ولــم 

حنيفة - أن تكون الصالة بجماعة، وأجازوا للمحرم 

ــان مــنــفــردا،  كـ ــو  ــالة الــجــمــع ولـ بــحــج أن يــصــلــي صـ

اإلحــرام  غير  فيه  يشترط  فال  مزدلفة  في  الجمع  أمــا 

والمكان، وهو مزدلفة)٢(.

استدل القول االول:

 
َ

ّن
َ
»أ عنه:  اهلل  رضــي  ــاٍس  َعــّبَ ــِن  اْب َعــِن  ي  رو ما   -١

ِفي  َمِديَنِة 
ْ
ِبال َعْصرِ 

ْ
َوال ْهرِ 

ُ
الّظ َبْيَن  َجَمَع   � ِبّيَ  الّنَ

اٍس   َسَفرٍ »)3(، وفي لفظ اخر َعِن اْبِن َعّبَ
َ

َغْيرِ َخْوٍف َوال

ْهرِ 
ُ

الّظ َبْيَن  )َجَمَع   :� اهلِل   
َ

َرُسول  
َ

ّن
َ
أ عنه  اهلل  رضي 

َوُهَو  َمِديَنِة 
ْ
ِبال ِعَشاِء 

ْ
َوال َمْغرِِب 

ْ
ال َبْيَن  َوَجَمَع   ، َعْصرِ

ْ
َوال

َذِلَك(  ى 
َ
ِإل ُه  اْضَطّرَ َشــْيٍء   

َ
َوال َخــْوٍف،  َغْيرِ  ى 

َ
َعل ُمِقيٌم 

 
َ

ْن ال
َ
َراَد أ

َ
: أ

َ
اٍس رضي اهلل عنه؟ َقال َبا َعّبَ

َ
وا: َفِلَم َيا أ

ُ
َفَقال

َتُه)٤(. ّمَ
ُ
ُيْحرَِج أ

٢- عن معاذ رضي اهلل عنه )أن النبي �جمع 

بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك()5(.

: بدائع الصنائع : ١/١٢6. )١( ينظر
)٢( المصدر نفسه .

)3( اخرجه البيهقي في سننه الكبرى، باب الجمع في المطر 
تين :برقم )55٤6( ٢36/3 . بين الصال

)٤( اخرجه الطبراني في معجمه ، باب سعيد بن جبير برقم 
. ١٢(: ٧٤/١٢5١٧(

ــام مــالــك فــي الــمــوطــأ ، بـــاب الــجــمــع بين  )5( اخــرجــه االمــ

الجمع  صحة  الحديث  هــذا  ــاد  وأفـ ــة:  الــدالل وجــه 

باألحكام  القائم  عن  للتخفيف  األربعة  ــات  األوق بين 

التكليفية)6(  .

على  فيه  ــالف  ــت واالخ علة  إســنــاده  فــي  عليه:  ــرد  ي

يحيى وغيره عن مالك وهو مرسل، وقال في الموطأ ال 

أعلم أحدا أسنده فقال فيه: عن أبي هريرة غير محمد 

ي)٧(. بن المبارك الصور

أبــي هــريــرة عن  ي هــذا لحديث عــن   واجــيــب: رو

عن  أسلم  بن  يــد  ز أحدهما  طريقين  من   � النبي 

بن  الرحمن  واآلخر عبد  أبي هريرة  يسار عن  بن  عطاء 

أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة)8(.

ابن  أن  نــافــع،  أخــبــرنــي  قـــال:  اهلل،  عبيد  عــن   -3

جمع  السير  به  جد  إذا  كان   ، عنمها  اهلل  رضي  عمر 

يقول:  و الشفق،  أن يغيب  بعد  والعشاء  المغرب  بين 

السير جمع بين  به  إذا جد  كان  )إن رسول اهلل � 

المغرب والعشاء()٩(.

وجه الداللة: هذا دليل على صفة جمعه للصالة 

كان فكان من الحجة عليهم  كيف  اذا جد به السير 

: ١٤3/١، والشافعي في مسنده:  تين في الحضر والسفر الصال
. 38٧/١

)6( ينظر : مسند االمام الشافعي :١8٧/١ .
)٧( ينظر : االستذكار : ٢/٢03 .

الرحمن  عبد  مالك:  موطأ  شرح  الحوالك  تنوير   : ينظر   )8(
المكتبة   : ٩١١هـــ(  )ت:  السيوطي  الدين  جالل   ، بكر أبي  بن 

ية الكبرى - مصر : ١38٩ - ١٩6٩ هـ:١/١٢3 . التجار
تين  )٩( اخرجه مسلم في صحيحه ، باب الجمع بين الصال

برقم )٧03( :١/٤88 .
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لمن يثبت الجمع عن النبي �)١(.

َعْنُهَما،  اهلُل  َرِضــي  ــاٍس،  َعــّبَ ــِن  اْب اهلل  عبد  عن   -٤ 

َوَثَماِنًيا   ، َجِميًعا  َسْبًعا  ــى 
َّ
َصــل  � اهلِل   

َ
ــول َرُسـ  

َ
ّن

َ
أ

َجِميًعا()٢(.

تين في  وجه الداللة: دليل جواز الجمع بين الصال

وقت إحداهما إن شاء قدم الثانية إلى األولى كالصالة 

ثم  الثانية  وقت  دخول  إلى  األولى  أخر  شاء  إن  و بعرفة 

جمعهما ، وهذا كان فإن النبي � صالها مع العشاء 

جميعًا في الحضر)3(.

يرد عليه : بحديث عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، 

الظهر  قال: )خرج علينا رسول اهلل � فكان يؤخر 

المغرب  ويــؤخــر  بينهما،  فيجمع  العصر  يعجل  و

يعجل العشاء فيجمع بينهما()٤(. و

معناه : يصلي الظهر في اخر وقتها والعصر في اول 

وقتها فيكون جميعا .

 قال الشوكاني ، أن طرق الحديث كلها ليس فيها 

مطلقها  على  يحمل  أن  فإما  الجمع،  لوقت  تعرض 

بغير  الــمــحــدود  وقتها  عــن  الــصــالة  إخـــراج  فيستلزم 

إما أن يحمل على صفة مخصوصة ال تستلزم  ، و عذر

سالمة  بن  محمد  بن  أحمد   : ــار  اآلث معاني  شــرح   : ينظر   )١(
الكتب  دار   : ي  الطحاو جعفر  أبو  سلمة  بن  عبدالملك  بن 
زهــري  محمد  تحقيق:  ١3٩٩هـــــ،  ط١،  ــيــروت،  ب  - العلمية 

. ١6٢/١ : النجار
ي في صحيحه، باب وقت المغرب، برقم  )٢( اخرجه البخار

. ١١٧/١ :)56٢(
 : واالستذكار  ،  ١65/3  : حجر البــن  ي  الــبــار فتح   : ينظر   )3(

.٢0٧/٢
)٤( نيل االوطار : ٢85/3.

يجمع بها بين مفترق األحاديث، فالجمع  اإلخراج، و

ي أولى)5(. الصور

استدل القول الثاني:

ِة 
َ

ال َوالّصَ َواِت 
َ
ل الّصَ ى 

َ
َعل )َحاِفُظوا  تعالى  قوله   -١

ُوْسَطى َوُقوُموا هلِلَِّ َقاِنِتيَن()6(.
ْ
ال

وجه الداللة: في مواقيتها أن الصلوات المفروضة 

من  بها  المقطوع  بــالــدالئــل  بــأوقــاتــهــا  مؤقتة  عــرفــت 

الكتاب والسنة المتواترة واإلجماع، فال يجوز تغييرها 

الواحد، والسفر  أوقاتها بنوع من االستدالل وخبر  عن 

أو  وقتها  عن  الصالة  تأخير  في  لهما  أثر  ال  المطر  أو 

تقديمها عن وقتها)٧(.

كانت على المؤمنين  ٢- وقال تعالى }إن الصالة 

كتابا موقوتا{)8(.

وجه الداللة: أي فرضا موقتا بوقت محدد ال يجوز 

للوقت  تغييرا  فيه  كــان  لو  االحــوال  بكل  وقتها  تغير 

لبينه الشارع الحكيم في اآليات القرآنية)٩(.

من  إن   - عنه  تعالى  اهلل  رضــي   - عمر  وقــال   -3

يجمع  ال  فكما  تين  الصال بين  الجمع  الكبائر  كبر  أ

بين العشاء والفجر وال بين الفجر والظهر الختصاص 

كل واحد منهما بوقت منصوص عليه شرعا فكذلك 

: نيل االوطار :٢58/3 . )5( ينظر
)6( سورة البقرة اية : ٢38

: ١ / ٢56، والبدائع:  : المبسوط :١٤٩/١،  رد المحتار )٧( ينظر
.١ / ١٢٧

)8( سورة النساء اية : ١03.
)٩( ينظر : المبسوط: ١٤٩/١ .
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الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء)١(.

وجه الداللة: فإنه وقت للناس المواقيت وبين لهم 

هذين  بين  : الصالة  قال  ثم  وآخرها،  أولها  المواقيت 

الوقتين وال يمكن تغير الوقت الثابت بالنصوص.

ــن عباس  ابـ ٤- عــن حــنــش، عــن عــكــرمــة، عــن 

جمع  مــن  قــال:   � النبي  عــن   ، عنهما  اهلل  رضــي 

أبواب  من  بابا  أتى  فقد  عذر  غير  من  تين  الصال بين 

الكبائر)٢(.

ــو علي  أب هــو  اســنــاده حنش  فــي  اعــتــرض عليه: 

الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل 

الحديث، ضعفه أحمد وغيره، وقيل عنه متروك)3(.

ال يحتج  إسناده من  كان في  إن  و واجيب عليه: 

فإن معناه صحيح  أيضا من أجل حنش هذا  بمثله 

ى شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن  من وجوه وقد رو

عباس رضي اهلل عنه عدة احاديث بهذا السند)٤(.

العالية عن عمر رضى اهلل  أبى  5- عن قتادة عن 

تين من غير عذر من الكبائر)5(. عنه قال : جمع الصال

الترجيح: يجوز الجمع بن الصالة او تأخير وقت 

الصالة الى اخرها وقبل دخول الوقت الثاني للصالة 

التشريع  الن  اليه  تفضي  ضـــرورة  كانت  اذا  الثانية 

)١( المبسوط للسرخسي:١٤٩/١ .
)٢( اخرجه الترمذي في سننه ، باب ما جاء في الجمع بين 

تين، برقم)١88( :٢5٩/١ . الصال
ي البن حجر : 88/3 . : فتح البار )3( ينظر

)٤( ينظر : التمهيد لما في الموطا:5/٧٧ .
ي في  )5( اخرجه البيهقي في سننه ، باب ذكر االثر الذي رو

.٢٤0/3: ان الجمع من غير عذر

بــاألحــكــام  الــقــيــام  عــلــى  للتسهيل  جـــاء  االســـالمـــي 

ِلَظاِهرِ  القول  اليه اصحاب  التكليفية وهذا ما ذهب 

ِبّيَ  الّنَ  
َ

ِإّن َقال:  َعْنُهَما  اهلُل  َرِضَي  اٍس  َعّبَ اْبِن  َحِديِث 

ِعَشاِء 
ْ
َوال َمْغرِِب 

ْ
َوال َعْصرِ 

ْ
َوال ْهرِ 

ُ
الّظ َبْيَن  َجَمَع   �

اٍس  َمِديَنِة ِمْن َغْيرِ َخْوٍف َواَل َمَطرٍ)6( ، َفِقيل اِلْبِن َعّبَ
ْ
ِبال

َي ِمَن  َتُه. َوِلَما ُرِو ّمَ
ُ
ْن اَل ُيْحرَِج أ

َ
َراَد أ

َ
ِلَم َفَعل َذِلَك َقال: أ

َعْنُهْم  اهلُل  َرِضَي  اِبِعيَن  َوالّتَ َحاَبِة  الّصَ َبْعِض  َثاِر َعْن 
ْ
اآل

ُكوَرِة)٧(. 
ْ

َمذ
ْ
اِر ال

َ
ْعذ

ْ
ُهْم َكاُنوا َيْجَمُعوَن ِلَغْيرِ األ

َ
ّن
َ
ِمْن أ

كل اليربوع)8(. المطلب الثالث: حكم ا

التي  الحيوانات  كل  ا في  العلم  اهل  يختلف  لم 

انهم  اال  كلها  أ يحل  الـــذي  يــح  صــر نــص  فيها  ورد 

كل  ا مثل  فيها  نص  ال  الــذي  الحيوان  في  اختلفوا 

اليربوع الى قولين :

كله، وهو  القول االول: حرام لحم اليربوع وال يحل ا

ابي  االمــام  مذهب  وهو  اهلل)٩(  رحمه  سيرين  ابن  قول 

ي عن أحمد ، والحكم، وحماد؛  حنيفة واصحابه ورو

ألنه يشبه الفأر)١0(.

عند  وجائز  يكره  ال  كله  فأ اليربوع،  الثاني:  القول 

الشافعي،  مذهب  وهــو  والنخعي،  وأصحابه  مالك 

)6( سبق تخريجه .
ي:38٤/٤،  : بداية المجتهد:١٧٧/١، والمجموع للنوو )٧( ينظر

والمغني البن قدامة :٢٧8/٢، وسبل السالم:٢/٤3.
ــو حــيــوان مــن الفصيلة  الــفــئــران، وه ــوع مــن  ن الــيــربــوع:    )8(
طويل  ذنــب  له  الصغير  الجرذ  هيئة  على  صغير  اليربوعية 

قصير اليدين طويل الرجلين.
)٩( ينظر : أضواء البيان: ١/ 53٧.

الطالبين:3/٢٧٧،  وروضــة   ،١٢/٩  : المجموع   : ينظر   )١0(
والعدة شرح العمدة : ٤88/١، والمغني : ١١/66.
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وعليه عامة أصحابه واحمد في ظاهر الرواية وهو قول 

ثور  وأبــي  وطــاوس  ومجاهد  الخراساني  وعطاء  عــروة 

وابن المنذر)١(. 

استدل القول االول:

َخَباِئَث()٢( .
ْ
ْيِهُم ال

َ
ُيَحّرُِم َعل ١- قال تعالى)َو

البشر  مــن  السليمة  الــطــبــاع  ألن  الـــداللـــة:  وجـــه 

كله)3(. تستخبثها فيدخل تحتها اليربوع ولذلك حرم ا

ْهــُل 
َ
َكــاَن أ  :

َ
ــال ــاٍس رضي اهلل عنه َق ــِن َعــّبَ ٢- َعــِن اْب

َفَبَعَث  ًرا 
ُّ

َتَقذ ْشَياَء 
َ
أ َيْتُرُكوَن  َو ْشَياَء 

َ
أ وَن 

ُ
ُكل

ْ
َيأ ِة  َجاِهِلّيَ

ْ
ال

َم َحَراَمُه َفَما  ُه َوَحّرَ
َ
 َحاَلل

َ
َحّل

َ
 ِكَتاَبُه َوأ

َ
ْنَزل

َ
ُه َوأ ى َنِبّيَ

َ
اهلُل َتَعال

َم َفُهَو َحَراٌم َوَما َسَكَت َعْنُه َفُهَو   َوَما َحّرَ
ٌ

 َفُهَو َحاَلل
َ

َحّل
َ
أ

ًما()5(. ّىَ ُمَحّرَ
َ
وِحَى ِإل

ُ
ِجُد ِفيَما أ

َ
َعْفو)٤( ، َوَتاَل )ُقْل اَل أ

وجه الداللة: االستدالل بهذا للحل إنما يتم فيما 

وقــد  الــنــبــي � بتحريمه  فــيــه نــص عــن  يـــأت  لــم 

التحريم  على  والتنصيص  بذلك  األخــبــار  تـــواردت 

مقدم على عموم التحليل وعلى القياس واليربوع لم 

يأتي نص فيه صريحا)6(.

 ،١٢/٩: المجموع   ،583/١١: الهداية  شرح  البناية   : ينظر  )١(
عــون   ،66/١١ والــمــغــنــي:   ،8/8 الــمــقــنــع:  ــرح  شـ ــمــبــدع  وال

المعبود:٩/٧٢6.
)٢( سورة االعراف اية:١5٧.

)3( ينظر : المبسوط ١١/٢55 .
تحريمه  يذكر  لــم  مــا  بــاب   ، سننه  فــي  داود  ابــو  اخــرجــه   )٤(
برقم)3800( : 35٤/3 ، والبيهقي في سننه ، باب ما جاء في 
كل لحوم الحمر االهلية :553/٩ ]حكم األلباني[ : صحيح  ا

اإلسناد .
)5( سورة االنعام : اية ١٤5 .

. 655/٩: ي البن حجر : فتح البار )6( ينظر

ِتَي َعِلّيٌ 
ُ
: أ

َ
3- َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة رضي اهلل عنه َقال

 
ُ

َرُسول َنَهاَنا   «  :
َ

َفَقال  ، َخّزٌ ْيِه 
َ
َعل َسْرٌج  ْيَها 

َ
َعل َفِإَذا  ٍة،  ِبَداّبَ

َوَعْن  َس،  ُتَخّمَ ى  َحّتَ ُتَباَع  ْن 
َ
أ َغَناِئِم 

ْ
ال َعْن.....  اهلِل � 

ِة،  ْهِلّيَ
َ ْ
األ ُحُمرِ 

ْ
ال َوَعِن  َن، 

ْ
ُيوَطأ ْن 

َ
أ َعُدّوِ 

ْ
ال َسَباَيا  ى 

َ
َحَبال

ٍب ِمَن 
َ
ْكِل ِذي ِمْخل

َ
َباِع، َوأ ْكِل ِذي َناٍب ِمَن الّسِ

َ
َوَعْن أ

.)٧().... ْيرِ
الّطَ

ولم  اليربوع  اسم  يذكر  ال  الحديث  الــداللــة:   وجه 

كله حالل لبينه � . كان ا

٤- عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال:)أن رسول 

كل  كل ذي ناب من السباع، وعن  اهلل � نهى عن 

.)8() ذي مخلب من الطير

كــل؛ ألنـــه من  وجـــه الـــداللـــة: ال يــحــل الــيــربــوع لــأل

الخبائث المحرمات وله آثاٌر ضارٌة باألبدان والعقول 

كل الطيبات آثاٌر على النفوس واألبدان  واألخالق، وأ

التي أباحها اإلسالم هي المطاعم النافعة)٩(.

استدل القول الثاني:

ــُهــُم 
َ
ل  

ُ
ُيـــِحـــّل َو  (: الــعــزيــز كتابه  فــي  تعالى  ــال  ق  -١

َباِت()١0(. ّيِ
الّطَ

تصطاده  الطيبات  من  اليربوع   
َ

أّن اللــِة: 
َ

الــّد وجــُه 

تحريمه  على  يــح  صــر نــص  يــرد  ولــم  كله  وتأ الــعــرب 

)٧( اخرجه عبدالرزاق في مصنفه، باب جلود السباع : برقم 
. 6٢١(٩/١5(

)8( اخرجه مسلم في صحيحه ، باب اذا غاب عنه الصيد، 
برقم )١٩3٤(: 3/١63٤ .

)٩( ينظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ٢6٧٤/٧ .
)١0( سورة األعراف: ١5٧.
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واالصل في االشياء االباحة مع عدم وجود نص)١(.

 ُعَمَر 
َ

٢- عن جاِبرِ بِن َعبِد اهلِل رضي اهلل عنه: )أّن

ُبِع بَكبٍش، 
َ

اِب َرِضَي اهلُل عنه قضى في الّض بَن الَخّطَ

الَيْربوِع  وفي  بَعناٍق،  األرَنــِب  وفي   ، بَعْنزٍ الــَغــزاِل  وفي 

بَجْفرٍة()٢(.

ــه أوجــب على المحرم إذا أصابه 
َ
أّن اللــِة: 

َ
الــّد وجــُه 

كول)3(. جفرة فدل على أنه صيد مأ

يأُمْر  ولم  الفأرِة،  بَقتِل  أَمــَر   � اهلِل   
َ

َرســول  
َ

أّن  -3

 ذلك 
َّ

بَقتِل الَيربوِع، وهما ُمَتشابهاِن في الِخلقِة، فَدل

ه)٤( . ِ
ّ
على ِحل

يٌم)5( .  األصَل اإلباحُة ما لم َيرِْد فيه َتحر
َ

٤- أّن

الترجيح : والذي اراه راجحا واهلل اعلم حرام لحم 

اصحاب  اليه  ذهــب  ما  وهــو  كله،  ا يحل  وال  اليربوع 

الن  الثاني  القول  استدالل  كفاية  وعــدم  االول  القول 

اليربوع  اسم  تذكر  لم  استدلوا  التي  النصوص  جميع 

ال  اليربوع  ان  اال  االبــاحــة  االشــيــاء  اصــل  في  كــان  وان 

كل . تطيقه النفس السليمة وتناوله في اال

المطلب الرابع: الصالة على السقط.	 

أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته 

اسحاق  أبــو  الشافعي:  اإلمـــام  فقه  فــي  المهذب   : ينظر  )١(
ي )ت:٤٧6هــــــ(: دار  إبــراهــيــم بــن علي بــن يــوســف الــشــيــراز

الكتب العلمية:١/٤50.
)٢( اخرجه البيهقي في سننه الصغرى، باب ما ينهي من قتل 

الصيد في االحرام، برقم)١5٧٤( : ١6٤/٢.
)3( : المهذب في فقه اإلمام الشافعي:١/٤50 .

ي للماوردي : 3١٧/١5 . )٤( ينظر : الحاو
)5( ينظر : المغني البن قدامة : ٤١٢/٩ ، والشرح الكبير على 

متن المقنع : ٧٧/١١ .

واستهل، صلي عليه واختلفوا في الصالة على الطفل 

الذي لم يعرف له حياة)6(.

القول االول: يصلى على السقط وغيره وهو قول ابن 

سيرين رحمه اهلل)٧( وبه قال أبو بكر الصديق وعبد اهلل 

أبي ليلى وهو مذهب  وابن  بن عمر رضي اهلل عنهم 

االمام ابي حنيفة في قول وابن المسيب، وأحمد بن 

إسحاق بن راهويه. حنبل، و

المسيب قال في  ي عن قتادة عن سعيد بن  ورو

صلى  الــروح  فيه  ونفخ  خلقه  تم  إذا  ميتا  يقع  السقط 

عليه)8(.

نقل ابن المنذر اإلجماع على وجوب الصالة على 

السقط)٩( . 

وقال ابن حزم في » المحلى »: يستحب أن يصلى 

عليه استهل أو لم يستهل، وال يجب)١0(.

ال يصلى عليه حتى يستهل صارخا  القول الثاني: 

عيينه  بن  والحكم  النخعي  إبراهيم  و الزهري  به  قال 

وأصحابه  حنيفة  ــي  أب ــول  ق ــو  وه والشعبي  وحــمــاد 

وسائر  قوليه،  أحــد  في  والشافعي  واألوزاعـــي  ومالك 

الفقهاء بالكوفة والحجاز)١١(. 

)6( ينظر : األوسط في السنن واإلجماع واالختالف:٤03/5 .
)٧( اضواء البيان:٢٧٧/٤ .

بداية   ،٢03/٢ الــرائــق:  والبحر   ،١08  /١: المختار  الــدر   )8(
المجتهد:٢5٤/١، التمهيد لما في الموطأ : ٤88/6، المدونة: 

.٢56/١
)٩( ينظر : األوسط في السنن واإلجماع واالختالف:٤03/5.

)١0( ينظر : المحلى البن حزم الظاهري:386/3.
 ،٤٧0/٢ والــذخــيــرة:  الــمــجــتــهــد:٢5٤/١،  بــدايــة   : ينظر   )١١(
 ،  ٢56/١  : والمدونة   ،3٩/3  : واالستذكار   ،30/3 ي:  والحاو



مختارات فقهية لإلمام ابن سيرين � في أضواء البيان

 د. محمد كاظم جاسم |     215

أن  على  العلم  أهــل  اتفق  رشــد:  بــن  محمد  قــال 

المولود ال يرث وال يورث وال يصلى عليه، إال أن يولد 

حيا، وعالمة حياته االستهالل بالصراخ)١(.

استدل القول االول :

ْهَل 
َ
أ ْحــِســُب 

َ
َوأ  -  

َ
َقــال ُشْعَبَة،  ْبِن  ُمِغيَرِة 

ْ
ال َعِن   -١

ِكُب  ا : )الّرَ
َ

ِبّيِ �- َقال ى الّنَ
َ
ُه َرَفَعُه ِإل

َ
ّن
َ
ْخِبُروِني أ

َ
َياٍد أ زِ

َفَها َوَعن 
ْ
َماِشي َيْمِشي َخل

ْ
َجَناَزِة ، َوال

ْ
َف ال

ْ
َيْمِشي َخل

ُيْدَعى  َو ْيِه 
َ
َعل ى 

َّ
ُيَصل ْقُط  َوالّسِ  ، َيَساِرَها  َوَعن  َيِميِنَها 

ْحَمِة()٢(. َمْغِفَرِة َوالّرَ
ْ
ِلَواِلَدْيِه ِبال

الصالة  مشروعية  على  دليل  هــذا  الــداللــة:  وجــه 
على السقط.)3(

٢- عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ، قال: قال رسول 

اهلل - عليه السالم- : ) صلوا على أطفالكم، فإنهم من 

أفراطكم()٤(.

ــر )صــلــوا( جــاء للوجوب  فعل االم  : الــداللــة  وجــه 

ولم  الصبي  وهــو  طفل  جمع  بالحديث  وخــصــص 

يحدد الحديث عمره فتجب الصالة عليه)5(.

والتهذيب :33٩/١.
)١( البيان والتحصيل : ٢٩٩/١٤ .

)٢( اخرجه البيهقي في سننه الكبرى ، باب المشي خلفها . 
برقم) 6866( : ٤/38 .

. 5٧/٤ : )3( ينظر : نيل االوطار
)٤( اخرجه ابن ماجة في سنن، باب ما جاء في الصالة على 

الطفل ، برقم)١50٩( : ٤83/١ ]حكم األلباني[ ضعيف جدا .
: زين الدين محمد  )5( ينظر : التيسير بشرح الجامع الصغير
زين  بــن  علي  بــن  العارفين  ــاج  ت بــن  الـــرؤوف  بعبد  المدعو 
ي القاهري )ت: ١03١هـ( : مكتبة  العابدين الحدادي ثم المناو

اإلمام الشافعي - الرياض، ط3، ١٤08هـ - ١٩88م:٩٢/٢ .

عبيد  بــن  البختري  إســنــاده  فــي  عليه:  اعــتــرض 

والدارقطني،  وابن حبان  وابن عدي  أبو حاتم  ضعفه 

ضعفه  ومع  مجهول،  وأبــوه  ضعيف  ي  البخار وقــال: 

ي الموضوعات عن ابيه، وكذبه األزدي. وقال  كان يرو

يعقوب بن شيبة مجهول)6(.

على  القود  إيجاب  و ميراثه  في  كالكبير  وألنــه   -3

قاتله، فوجب أن يكون كالكبير في الصالة عليه)٧(.

استدل القول الثاني : 

 :
َ

، َعْن َجاِبرٍ رضي اهلل عنه ، َقال ١- عن أبي الزبير

ْيِه 
َ
َعل َي  ِ

ّ
ِبّيُ ُصل الّصَ  

َ
اْسَتَهّل  اهلِل �:)ِإَذا 

ُ
َرُسول  

َ
َقال

َوَوِرَث()8(.

وجه الداللة: لو مات إنسان ووارثه حمل في البطن 

خرج  إن  و له  كان  حيا  خرج  فإن  الميراث  له  يوقف 

ميتا فال يورث منه بل لسائر ورثة األول، فإن خرج حيا 

بعد  يستهل  لم  أو  استهل  ســواء  منه  يــورث  مات  ثم 

أو  تنفس  أو  الحياة من عطاس  أمارة  فيه  أن وجدت 

عن  الخارج  اختالج  ســوى  الحياة  على  دالــة  حركة 

المضيق)٩(.

الدين  زين   : الصغير  الجامع  القدير شرح  : فيض  ينظر   )6(
بن  علي  بن  العارفين  تاج  بن  ــرؤوف  ال بعبد  المدعو  محمد 
ي القاهري )ت: ١03١هـ( :  زين العابدين الحدادي ثم المناو

، ط١، ٤:٢0٢/١356 . ية الكبرى - مصر المكتبة التجار
ي: 3/3١ . )٧( ينظر : الحاو

المولود  استهل  اذا  بــاب   ، سننه  في  ماجة  ابــن  احرجه   )8(
ورث، برقم)٢٧50( :٩١٩/٢ .

)٩( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:5/٢0٢٤ .
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الناس  الترمذي: وقد اضطرب  قال  اعترض عليه: 

في هذا الحديث، فرواه بعضهم عن أبي الزبير مرفوعًا 

ورواه بعضهم عن أبي الزبير موقوفًا)١(.

كم بسند صحيح في المستدرك  اجيب: رواه الحا

وصححه الترمذي بإسناده لكن الحصر مقدم على 

اإلطالق عند التعارض)٢(.

، عن جابر رضي اهلل عنهم ، قال:  ٢- عن أبي الزبير

قال رسول اهلل �: » إذا استهل المولود صلي عليه 

وورث()3(.

وجه الداللة: فاعتبار االستهالل من الشارع دليل 

في  معتبرة  البطن  من  الخروج  بعد  الحياة  أن  على 

بمجرد  يكتفى  ال  وأنه  الطفل،  على  الصالة  مشروعية 

العلم بحياته في البطن فقط)٤(.

مسلم  بــن  إسماعيل  إســنــاده  فــي  عليه:  اعــتــرض 

المكي عن أبي الزبير عنه وهو ضعيف)5(.

وغير  سوار  بن  أشعث  رواه  الترمذي:  قال  اجيب: 

أيضا  النسائي  ورواه   . جابر عن  الزبير  أبي  عن  واحد 

كم من طريق إسحاق  وابن حبان في صحيحه والحا

 ، جابر عن  الزبير  أبي  عن  ي  الثور سفيان  عن  األزرق 

كم على شرط الشيخين)6(. وصححه الحا

)١( ينظر : شرح سنن ابي داوود:6/١١٤ .
)٢( ينظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:3/١0٢٤

السقط يغسل  ، باب  الكبرى  البيهقي في سننه  )3( اخرجه 
يكفن. برقم)6٧8٤( : ٤/١3 . و

)٤( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:٤٢5/5 .
)5( ينظر : نيل االوطار :5٧/٤ .

)6( ينظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:٤٢5/5 .

ى 
َّ
ِبّيَ � َصل  الّنَ

َ
ّن

َ
3- َعْن َعَطاٍء رضي اهلل عنه، أ

ًة)٧(.
َ
ْيل

َ
ى اْبِنِه ِإْبَراِهيَم َوُهَو اْبُن َسْبِعيَن ل

َ
َعل

٤- إن هذه حركة عريت عن الصراخ فلم تدل على 

الحياة كاالختالج)8(.

الــذنــوب  ألهــل  ودعـــاء  شفاعة  الــصــالة  وألن   -5

والخطايا والطفل ال ذنب له وهو مغفور له)٩(.

اعترض عليه: إن الصالة شفاعة ألهل الخطايا فغير 

المجنون  لكان  زعم  كما  األمر  كان  لو  ألنه  ؛  صحيح 

واألبله ومن ال عقل له ال ينبغي أن يصلي، ألنه ممن ال 

ذنب عليه، ولكان األنبياء عليهم السالم ال يحتاجون 

قال  فلما  لهم  غفر  قد  سبحانه  اهلل  ألن  الصالة،  إلى 

الجميع إن النبي � صلى عليه المسلمون أفواجا 

وزمرا بغير إمام دل على بطالن ما قاله)١0(.

القول  اليه  ذهب  ما  وهو  عليه  يصلى  ال  الترجيح: 

الثاني إنما يصلى عليه إذا خرج من امه وفيه روح بان 

أربعة  أن يستكمل  او فيه نفس وهو  او يصرخ  يبكي 

أشهر فأما إن سقط لدونها فال؛ ألنه ليس بميت إذ لم 

ينفخ فيه روح وأصل ذلك حديث بن مسعود رضي 

الصادق  وهــو   � اهلل  رســول  حدثنا  قــال  عنه   اهلل 

)٧( اخرجه ابو داود في سننه باب ، في الصالة على الطفل، 
، عن  برقم )3١88( : ٢0٧/3. وفي مسند االمام احمد عن جابر
ى على ابنه إبراهيم، وهو ابُن ستة 

َّ
الشعبي، أن النبي � صل

ابن  ابن أبي شيبة: مات وهو  عشر شهرًا. وهذا مرسل، ولفظ 
ستة عشر شهرًا. :30/ ٤56.

)8( المنتقى شرح الموطأ :٢53/6 .
ي:3/3١ . )٩( الحاو
ي:3/3١ . )١0( الحاو
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أمــه  بــطــن  الــمــصــدوق إن خــلــق أحــدكــم يجمع فــي 

أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة 

كلمات  بــأربــع  ملكا  إلــيــه  اهلل  يبعث  ثــم  ذلــك  مثل 

ينفخ  ثم  سعيد  أو  وشقي  وعمله  وأجله  رزقه  يكتب 

فيه الروح)١(.

المطلب الخامس: كيفية التيمم	 

أن  في  جميعا  المسلمين  علماء  بين  خــالف  ال 

جزء  أي  على  الصالة  فتصح  األرض.  طهارة  األصــل 

ي  منها، ما لم يتنجس، واألصل في ذلك ما رواه البخار

عن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل � قال: أعطيت 

خمسا لم يعطهن أحد قبلي - إلى أن قال: - وجعلت 

أمتي  مــن  رجــل  فأيما  وطــهــورًا،  مسجدًا  األرض  لــي 

أدركته الصالة فليصل)٢(. وفي رواية لمسلم: وجعلت 

انهم  اال  األرض)3(،  طهارة  في  نص  وهذا  طهورا  تربتها 

أو  التيمم هل تكفي ضربة واحدة  كيفية   اختلفوا في 

ثة اقوال  : ال ؟ الى ثال

ضربة  ضــربــات:  ثــالث  الــواجــب  أن  االول:  الــقــول 

ــة لــلــذراعــيــن، وهــو  ــة لــلــيــديــن، وضــرب لــلــوجــه، وضــرب

ابن  ذهــب  واليه   ، اهلل)٤(  رحمه  سيرين  ابــن  مذهب 

ي في صحيحه باب القدر ، برقم )65٩٤(  )١( اخرجه البخار
. ١٢٢/8

ي في صحيحه باب التيمم ، برقم)335(:  )٢( اخرجه البخار
. ٧٤/١

المساجد،  كــتــاب  ــاب  ب صحيحه  فــي  مسلم  اخــرجــه   )3(
برقم)5٢١(: ١/3٧0 .

)٤( اضواء البيان :35٩/١ .

المسيب، وابن شهاب)5(.

بها  يمسح  واحـــدة  ضربة  التيمم  الــثــانــي:   الــقــول 

وهو  األوزاعـــي  قــول  وهــو  الكوعين،  إلــى  يديه  و وجهه 

اشهر عنه، وقول عطاء ، والشعبي في رواية ، وبه قال 

بن  وداود   ، راهــويــه  بــن  إســحــاق  و حنبل،  بــن  أحمد 

علي، والطبري ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء 

أثبت  وهو  الحديث)6(.  أهل  عامة  قول  وهو   واختاره، 

بن  شقيق  رواه  عمار  حديث  من  ذلــك  في  ي  رو ما 

فيه  فقال  عمار  عن  موسى  ابــي  عن  وائــل  أبــو  سلمة 

ضربة واحدة لوجهه وكفيه)٧(.

القول الثالث: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة 

لليدين إلى المرفقين وممن قال بهذا من العلماء علي 

البصري  والحسن  عمر  بن  اهلل  وعبد  طالب  أبي  بن 

عبد  بن  وسالم  والشعبي  سلمة  ابي  بن  العزيز  وعبد 

حنيفة  أبــي  قــول  وهــو  ي  الــثــور وسفيان  عمر  بــن  اهلل 

وأصحابه والمشهور من مذهب مالك والشافعي وهو 

مذهب الزيدية رضي اهلل عنهم أجمعين)8(. 

)5( ينظر : المبسوط : ١0٧/١، وتبيين الحقائق:38/١، ومغني 
المحتاج:٩٩/١ - ١00، نيل االوطار : ١/3٢8 .

شرح   ،  ٧6/١  : المقتصد  ونهاية  المجتهد  بداية    : ينظر  )6(
ي:٤٧8/١ ، االستذكار : ١/3١0. صحيح البخار

 -  ٩٩/١ المحتاج:  ومغني   ،٤6/١ الصنائع:  بدائع   : ينظر  )٧(
: ١5١/١- ١5٢، وكشاف القناع: ١/١٧8 -  ١00، والشرح الصغير
١٧٩، واالستذكار :3١0/١، والتمهيد لما في الموطأ : ٢8٢/١٩، 

ي على مسلم: ٤/56. وشرح النوو
)8( ينظر : المبسوط :١0٧/١، وتبيين الحقائق: 38/١، بداية 
وكشاف   ،١00-٩٩/١ المحتاج:  ومغني   ،٧6/١ المجتهد: 
 3١0/١: : ١3٤/٢، واالستذكار القناع: ١٧8/١-١٧٩، نيل االوطار
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يجب  أنه  الزهري  عن  حكي   : ي  النوو االمــام  قال 

مسح اليدين إلى اإلبطين هكذا حكاه عنه أصحابنا 

في كتب المذهب)١(.

القول االول لم اجد لهم في الكتب ما استدلوا به .

استدل القول الثاني: 

 
َ

ــُت َرُســول
ْ
ل

َ
ــأ  )َس

َ
ــاٍر رضــي اهلل عنه َقــال ــْن َعــّمَ ١- َع

َوْجِه 
ْ
ال ِفي  َواِحــَدًة  َضْرَبًة  َمَرِني 

َ
َفأ ِم  َيّمُ الّتَ َعْن   � اهلِل 

ْيِن()٢(.
َ

َكّف
ْ
َوال

ــة: الــحــديــث دلــيــل على مــا أفــتــى به  ــدالل ــه ال وج

للوجه  تكفي  واحـــدة  ضربة   � النبي  بعد  عمار 

والكفين)3(.

اعترض عليه: وفي إسناده علي بن ظبيان ، قال 

الدارقطني: وثقه يحيى بن سعيد بن القطان وهشيم 

ابن  ضعفه  ضعيف،  هــو  الحافظ:  ــال  وق وغيرهما، 

القطان، وابن معين، وغير واحد)٤(.

٢- عن عمار رضي اهلل عنه، عن النبي � ، قال: 

كان يكفيك« ، وضرب النبي � بيده األرض  »إنما 

ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه)5(.

، والتمهيد لما في الموطأ : ٢8٢/١٩ .
ي على مسلم: ٤/56 . )١( شرح النوو

برقم  التيمم،  باب   ، الصغرى  سننه  في  البيهقي  اخرجه   )٢(
. ٩3/٢( : ١30(

)3( ينظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :٢/٢35، 
وطرح التثريب في شرح التثريب:١0١/٢ .

)٤( الروضة الندية: ص٢0٩ .
 :)٧00( برقم  التيمم  باب   ، الدار قطني في سننه  اخرجه   )5(

. 338/١

وجه الداللة : دل الحديث على ان التيمم تكفي 

ضربة واحدة للوجه والكفين .

استدل القول الثالث :

َفاْمَسُحوا  ًبا  َطّيِ َصِعيًدا  ُموا  َفَتَيّمَ  { تعالى:  قوله   -١

ْيِديُكْم ِمْنُه {)6(.
َ
ِبُوُجوِهُكْم َوأ

ــة دلـــت عــلــى ان الــمــســح الــى  وجـــه الـــداللـــة: اآليـ

يجوز  فال  اليد،  بمسح  أمر  تعالى  اهلل  ألن  ؛  المرفقين 

التقييد  دلــيــل  ــام  ق وقــد  بدليل  إال  بــالــرســغ  التقييد 

بالغسل،  لألمر  غاية  جعل  المرفق  أن  وهو  بالمرفق، 

والــبــدل  ــوء،  ــوض ال ــدل عــن  ب ــوء، والتيمم  ــوض ال ــو  وه

 ال يخالف الــمــبــدل فــذكــر الــغــايــة هــنــاك يــكــون ذكــرا 

ههنا داللة)٧(.

ونافع  سالم  عن  الحراني  داود  بن  سليمان  عن   -٢

عن ابن عمر عن رسول اهلل � قال في التيمم »ضربة 

للوجه وضربة للكفين«)8( . 

اعترض عليه : قال علي: وهذا ال شيء؛ ألن أحدهما 

من طريق الحريش بن الخريت وهو ضعيف، والثاني 

من طريق سليمان بن داود الحراني وهو ضعيف)٩(.

أن   - عنه  اهلل  رضــي  الباهلي-  أمامة  أبــي  عن   -3

النبي � قال )التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة 

لليدين إلى المرفقين()١0(.

)6( سورة المائدة اية : 6 .
: بدائع الصنائع :١/٤5 . )٧( ينظر

)8( اخرجه الدار قطني في سننه ، باب التيمم برقم)686( : 
. 333/١

)٩( المحلى باألثار :3٧٢/١ .
التيمم،  كيف  باب  الكبرى،  سننه  في  البيهقي  اخرجه   )١0(
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عن  بــدل  التيمم  أن  فيه  والمعنى  الــداللــة:  وجــه 

الوضوء ثم الوضوء في اليدين إلى المرفقين فالتيمم 

أصال  عضوان  التيمم  في  سقط  أنــه  وتقريره  كذلك، 

وبقي عضوان فيكون التيمم فيهما كالوضوء)١(.

الترجيح: قول القائل التيمم ضربتان ضربة للوجه 

وضربة لليدين إلى المرفقين وهو ما ذهب اليه القول 

الثالث لقوة االدلة التي استدل بها والضربتان يمسح 

أبو  وقــال  ومرفقيه.  وذراعيه  وجهه  منهما  ضربة  بكل 

كيفية  في  ــار  اآلث اختلفت  لما   : عنه  اهلل  رضــي  عمر 

كان الواجب في ذلك الرجوع إلى  التيمم وتعارضت 

ظاهر الكتاب ، وهو يدل على ضربتين ضربة للوجه، 

الوضوء  على  قياسًا   ، المرفقين  إلى  أخــرى  ولليدين 

؛ فإنه من ال يدفع علمه بكتاب  واتباعا لفعل ابن عمر

اهلل ، ولو ثبت عن النبي � في ذلك شيء وجب 

الوقوف عنده)٢(.

الــمــطــلــب الـــســـادس: حــكــم قــتــل الــجــمــاعــة 	 

بالواحد .

الجماعة  قتل  في  اهلل  رحمهم  الفقهاء  اختلف 

ثة اقوال : بالواحد الى ثال

وانما  بالواحد  تقتل  ال  الجماعة  ان  االول:  القول 

تجب الدية عليهم وهو قول االمام ابن سيرين رحمه 

ية عن معاذ بن جبل وابن الزبير والزهري  اهلل)3(، وهو رو

ثابت  ابي  بن  ربيعة وحبيب  مروان  بن  الملك  وعبد 

برقم)٩٩٩(:3١٩/١ .
)١( ينظر : المبسوط : ١0٧/١ .

)٢( ينظر : الجامع ألحكام القران : 5/٢٤١ .
)3( اضواء البيان : ٤0٩/١ .

احمد  عن  روايــة  وهــو  التابعين  فقهاء  وبعض  وداود 

وبعض  الشافعي  اصحاب  من  المنذر  ابن  واختاره 

الظاهرية)٤(.

ي  الثاني: تقتل الجماعة بالواحد وهذا مرو القول 

بن  والمغيرة  عمر  وابــن  عباس  وابــن  وعلي  عمر  عن 

والحسن  سلمة  وابـــي  المسيب  بــن  وسعيد  شعبة 

ثور  وابي  واسحاق  واالوزاعــي  ي  والثور وقتادة  وعطاء 

حنيفة  ابي  االمام  ذهب  واليه  الصحابة  من  وغيرهم 

ومــالــك والشافعي وابــن حــزم واحــمــد فــي روايـــة وهو 

اتفاق  العلماء  نقل  بــل  الفقهاء  جماهير  مــذهــب 

الصحابة على ذلك)5(.

من  القصاص  طلب  الــدم  ولي  ان  الثالث:  القول 

الدية  من  حصصهم  الباقين  من  يأخذ  و فقط  واحــد 

وهو رواية عن معاذ وابن الزبير والزهري)6(.

استدل القول االول :

ْفَس  الّنَ  
َ

ّن
َ
أ ِفيَها  ْيِهْم 

َ
َعل )َوَكَتْبَنا  تعالى  قــال   -١

ْنِف()٧( .
َ ْ
ْنَف ِباأل

َ ْ
َعْيِن َواأل

ْ
َعْيَن ِبال

ْ
ْفِس َوال ِبالّنَ

: ١5٧/8، المنتقى شرح الموطا:٧/١١6 ،  : االستذكار )٤( ينظر
ي:  الحاو كليل: 306/8،  واال التاج   ،١8٢/٤ : المجتهد  بداية 

.٢8/١٢
المجتهد:  بداية  الــهــدايــة:١3/١٢5،  شــرح  البناية   : ينظر  )5(
ي:٢٧/١٢، المغني البن قدامة : ٢8٩/8، شرح  ١8٢/٤، الحاو

الزركشي: ٧6/6.
 ،١5٧/8 : : مصنف ابن ابي شيبة: ٢٤8/٩، االستذكار )6( ينظر
المنتقى شرح الموطا:١١6/٧ ، بداية المجتهد : ١8٢/٤، التاج 

ي: ١٢/٢8. كليل: 306/8، الحاو واال
)٧( سورة المائدة اية : ٤5.
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كثر  وجه الداللة: ان مقتضاه ان ال يؤخذ بالنفس ا

مساو  القاتليين  من  واحــد  كل  وان  واحــد  نفس  من 

كما ال  ابدال متعددة ببدل واحد  للمقتول فال تؤخذ 

تؤخذ ديات عن مقتول واحد والنفس الواحدة تقابلها 

كثر من قتلها)١(. نفس واحدة اي ال يؤخذ بالنفس ا

في  المقابلة  بيان  بــاآليــة  المقصود  ان  اعــتــرض: 

االستيفاء وان النفس ال تؤخذ اال بالنفس والطرق ردا 

على من تبلغ به الحمية الى ان يأخذ نفس عن طرف 

مجني والشريعة تبطل الحمية وتعضد الحماية)٢(.

اجيب: ان الشارع لم يفرق في وجوب القصاص 

وحكمة  مطلق  ــدل  ع ــو  وه نفسه  بين  الــقــاتــل  على 

سامية وان الشارع يشرع القصاص زجرا وتطهيرا وليس 

ية لنفس المقتول . ان نفس القاتل مساو

استدل القول الثاني :

ْيُكُم 
َ
َعل ُكِتَب  آَمــُنــوا  ــِذيــَن 

َّ
ال ــَهــا  ّيُ

َ
أ تعالى)َيا  قــال   -١

ْنَثى 
ُ ْ
َعْبِد َواأل

ْ
َعْبُد ِبال

ْ
ُحّرِ َوال

ْ
ُحّرُ ِبال

ْ
ى ال

َ
َقْتل

ْ
ِقَصاُص ِفي ال

ْ
ال

ْنَثى()3(.
ُ ْ
ِباأل

كتب  وجـــه الـــداللـــة: اهلل ســبــحــانــه وتــعــالــى قـــال 

حركم  المؤمنون  أيها  القصاص  في  العدل  عليكم 

كم وال تتجاوزوا  بأنثا كم  بحركم وعبدكم بعبدكم وأنثا

وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم اهلل فيهم 

والقصاص يكون على القاتل من غير تفرقة بين واحد 

كثر)٤( . او ا

: المغني البن قدامة : ٢٩0/8 . )١( ينظر
)٢( ينظر : احكام القران البن العربي : ١/٩5 .

)3( سورة البقرة اية ١٧٩ .
: تفسير ابن كثير :٤8٩/١ . )٤( ينظر

ُفِتَحْت  ا  ّمَ
َ
ل  :

َ
َقــال عنه  اهلل  رضي  ُهَرْيَرَة  ُبي 

َ
أ عن   -٢

َفُهَو  َقِتيٌل  ُه 
َ
ل ُقِتَل  َمْن   (  

َ
َفَقال اهلِل �   

ُ
َرُسول َقاَم  ُة 

َ
َمّك

ْو ُيَقاَد()5(.
َ
ْن ُيوَدى أ

َ
ا أ َظَرْيِن ِإّمَ ِبَخْيرِ الّنَ

الدم  لولي   � النبي  حديث  دل  الداللة:  وجه 

الحق وهو مخير بين القصاص والدية من القاتل ولم 

يفرق بين الواحد والجماعة)6( .

 :
َ

َقــال َعْنُه  اهلُل  َرِضــَي  ّيِ  ــُخــْدِر
ْ
ال ِبــي َسِعيٍد 

َ
أ َعــْن   -3

َفَصِعَد  َمِديَنِة 
ْ
ِبال  � ِبّيِ  الّنَ َعْهِد  ى 

َ
َعل َقِتيٌل  ُقِتَل 

َقِتيَل 
ْ
ال ا 

َ
َهذ َقَتَل  َمْن  َتــْدُروَن  َما   (  :

َ
َفَقال َخِطيًبا  ِمْنَبَر 

ْ
ال

 ،
ً

َقاِتال ــُه 
َ
ل َعِلْمَنا  َمــا  َواهلِل  ــوا: 

ُ
َقــال ًثــا 

َ
َثــال  ) ْظــُهــرُِكــْم؟ 

َ
أ  َبْيَن 

َقْتِل  ى 
َ
َعل اْجَتَمَع  ِو 

َ
ل ِبَيِدِه  َنْفِسي  ِذي 

َّ
َوال  (  :� 

َ
َفَقال

ُهُم اهلُل 
َ
ْدَخل

َ َ
أل ِبِه  َوَرُضوا  ْرِض 

َ ْ
األ ْهُل 

َ
َوأ َماِء  الّسَ ْهُل 

َ
أ ُمْؤِمٍن 

ْهــَل 
َ
أ ُيْبِغُضَنا   

َ
ال ِبــَيــِدِه،  َنْفِسي  ـــِذي 

َّ
َوال َم،  َجَهّنَ َجِميًعا 

.)٧() اِر ُه اهلُل ِفي الّنَ َكّبَ
َ
 أ

َّ
َحٌد ِإال

َ
َبْيِت أ

ْ
ال

وجه الداللة : الرسول � بين ان القتلة وان كثروا 

فان العقوبة تعمهم جميعًا ال تقتصر على احد منهم 

لكي ال يتمادى الجمع الكبير على قتل االفراد .

قتل  غالما  أن  عنهما،  اهلل  رضــي  عمر  ابــن  عن   -٤

:) لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم(  غيلة، فقال عمر

قتلوا  أربــعــة  إن   ( أبــيــه:  عــن  حكيم،  بــن  مغيرة  ــال   وقـ

صبيا()8(.

الدية  يأخذ  العمد  ولي  ، باب  ابو داود في سننه  )5( اخرجه 
برقم )٤50٧( : ٤/٢٩3 .

: معالم السنن : ٢/٤. )6( ينظر
باب   ، الصحيحين  على  مستدركه  في  كم  الحا اخرجه   )٧(

الحدود برقم )8036( :3٩٢/٤ .
ي في صحيحه باب اذا اصاب قوم برجل  )8( اخرجه البخار
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عنه  اهلل  رضــي  عمر  الخليفة  فعل  الــداللــة:  وجــه 

دليل واضح على قتل الجماعة بالواحد .

استدل القول الثالث 

ْيُكُم 
َ
َعل ُكِتَب  آَمــُنــوا  ــِذيــَن 

َّ
ال ــَهــا  ّيُ

َ
أ تعالى)َيا  قــال   -١

ْنَثى 
ُ ْ
َعْبِد َواأل

ْ
َعْبُد ِبال

ْ
ُحّرِ َوال

ْ
ُحّرُ ِبال

ْ
ى ال

َ
َقْتل

ْ
ِقَصاُص ِفي ال

ْ
ال

ْنَثى()١(.
ُ ْ
ِباأل

ْفِس  ْفَس ِبالّنَ  الّنَ
َ

ّن
َ
ْيِهْم ِفيَها أ

َ
٢- قال تعالى)َوَكَتْبَنا َعل

ْنِف()٢( .
َ ْ
ْنَف ِباأل

َ ْ
َعْيِن َواأل

ْ
َعْيَن ِبال

ْ
َوال

الكريمتين  اآليتين  مــن  يستنبط  ــة:  الــدالل وجــه 

بها  العمل  يجب  القصاص  فــي  المماثلة  ان  تبين 

واحــدة  بنفس  يــؤاخــذ  فــال  والــمــســاواة  العدالة  ألجــل 

اخذت  اذا  للمساواة  خالفا  ذلــك  ففي  انفس  عــدة 

بالواحد؛  الجماعة  تقتل  ال  وبهذا  بالواحد  الجماعة 

ألن اهلل سبحانه وتعالى شرط المساواة وال مساواة بين 

الجماعة والواحد)3( .

بالواحد  الجماعة  تقتل  القائل  قــول  الترجيح: 

التي  اآليــات  لعموم  الثاني  القول  اليه  ذهب  ما  وهو 

ومهما  والواحد  الجماعة  بين  تفرق  ولم  بها  استدلوا 

يجب  الكل  بين  المشترك  الفعل  ؛الن  عددهم  بلغ 

أمكن  لما  يقتلوا  لم  فلو  للذرائع،  سدا  الكل  يناله  ان 

تطبيق القصاص أصال، إذ يتخذ االشتراك في القتل 

عن  الترمذي  وأخــرج  القصاص  من  للتخلص  سببا 

وأبــي هــريــرة رضــي اهلل عنهما  ي  الــخــدر أبــي سعيد 

برقم)68٩6 ( :٩/8 .
)١( سورة البقرة اية ١٧٩ .

)٢( سورة المائدة اية : ٤5 .
)3( ينظر : تفسير القرطبي: ٢5١/٢. 

م قال: ) لو أن أهل 
ّ
ى اهلل عليه وسل

ّ
عن رسول اهلل صل

كبهم  أل مؤمن،  دم  في  اشتركوا  األرض  وأهــل  السماء 

()٤( وأيضا فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا  اهلل في النار

أعدائهم  قتل  على  األعــداء  لتعاون  يقتلوا  لم  الواحد 

باالشتراك في قتلهم وبلغوا األمل من التشفي ، ومراعاة 

هذه القاعدة أولى من مراعاة األلفاظ )5(واهلل أعلم .

المطلب السابع: القتل بالمثقل .

على  الــقــصــاص  وجـــوب  على  العلم  اهــل  اتــفــق 

د 
َ

المحّد ذلــك  وكــان  بمحدد،  أحــدًا  قتل  إذا  القاتل 

القتل منه  إذا حصل  واختلفوا فيما  يقتل غالبًا،  مما 

هل  الغليظة  والعصا  الكبيرة  كالحجرة  كبير  بمثقل 

يجب عليه القصاص أم ال ؟ على قولين:

القول االول: يجب القصاص بالمثقل الكبير وهو 

ثة  الثال األئمة  قــال  وبــه  اهلل،  رحمه  سيرين  وابــن  قــول 

من  ومحمد  يوسف  وأبــو  وأحــمــد،  والشافعي  مالك 

وحماد  ــزهــري  وال والنخعي  حنيفة،  ابــي  اصــحــاب 

إسحاق  . وعمرو ابن دينار وابن أبي ليلى و

حصل  إذا  القاتل  على  قصاص  ال  الثاني:  القول 

أبو  اإلمـــام  ذهــب  إلــيــه  و الكبير  بالمثقل  منه  القتل 

الــســلــف النخعي  بــقــولــه مــن  ــال  حــنــيــفــة، ومــمــن قـ

وعطاء،  المسيب،  وابن  البصري  والحسن  والشعبي 

وطاووس رحمهم اهلل جميعا .

استدلوا  القول االول بما يأتي :

ْيُكُم 
َ
َعل ُكِتَب  آَمُنوْا  ِذيَن 

َّ
ال َها  ّيُ

َ
أ }َيا  تعالى:  قوله   -١

في  الحكم  الديات،  باب   ، جامعه  في  الترمذي  أخرجه   )٤(
الدماء رقم )١٤١٧(: 65٤/٤. وقال فيه: حديث غريب.

)5( ينظر : الجامع ألحكام القران : ٢5٢/٢ .
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َعْبِد 
ْ
ِبال َعْبُد 

ْ
َوال ُحّرِ 

ْ
ِبال ــُحــّرُ 

ْ
ال ى 

َ
َقْتل

ْ
ال ِفي  ِقَصاُص 

ْ
ال

نَثى{)١(
ُ
نَثى ِباأل

ُ
َواأل

في  القصاص  أوجــب  تعالى  اهلل  أن  الداللة:  وجه 

د  هذه اآلية على الجاني إذا قتل شخصًا عمدًا ولم يقّيِ

ل من هذا 
َ

الوجوب بوسيلة دون أخرى واستثناء المثّق

العموم عمل بال دليل .

 
َ
َم اهلُل ِإاّل ِتي َحّرَ

َّ
ْفَس ال وْا الّنَ

ُ
٢- قوله تعالى : }َواَل َتْقُتل

َطانًا َفاَل 
ْ
ِه ُسل َنا ِلَوِلّيِ

ْ
ومًا َفَقْد َجَعل

ُ
ِبالَحّقِ َوَمن ُقِتَل َمْظل

ُه َكاَن َمْنُصورًا()٢( .
َ
َقْتِل ِإّن

ْ
ي ال ُيْسرِف ّفِ

وجه الداللة: أن اهلل تعالى جعل السلطان المطلق 

قتله  حصل  ســـواء  ظلمًا  قريبه  قتل  إذا  الـــدم  لــولــي 

بمحدد أو مثقل ، فاآلية عامة ولم تقتصر على بعض 

الوسائل القاتلة دون بعض .

)أن   - اهلل عنه  بن مالك - رضــي  أنــس  وعــن   -3

فسألوها  حجرين،  بين  رض  قد  رأسها  وجــد  ية  جار

من صنع هذا بك؟ فالن؟ فالن؟ حتى ذكروا يهوديا، 

، فأمر به رسول اهلل  فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر

� أن يرض رأسه بالحجارة()3( .

وجـــه الـــداللـــة: الــحــديــث دلــيــل عــلــى أنـــه يجب 

قتل   � النبي  الن  كالمحدد  بالمثقل  القصاص 

يقتلها  لــم  أنـــه  مــع  يــة  الــجــار بتلك  الــيــهــودي  ذلـــك 

كان  فلو   ، الحجر  وهــو  بمثقل  قتلها  إنما  و د 
َ

بمحّد

القتل بالمثقل ال يجب فيه القصاص لما قتل الرسول 

)١( سورة البقرة اية : ١٧8 .
)٢( سورة االسراء اية : 33 .

القصاص  ثــبــوت  بــاب  صحيحه،  فــي  مسلم  اخــرجــه   )3(
برقم)١6٧٢( : ١300/3 .

� ذلك اليهودي  .

٤- عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل � 

قال: )من ُقِتَل له قتيٌل فهو بخير النظَرْيِن، إما ُيْوَدى 

إما ُيَقاُد()٤( . و

وجه الداللة : الحديث يدل على ان الرسول � 

جعل الخيار بين القصاص والدية لولي القتيل مطلقًا 

ل  .
َ

د أو بالمثّق
َ

سواء حصل القتل بالمحّد

استدلوا القول الثاني بما يأتي  : 

أن  عــنــه  اهلل  رضـــي  بشير  بــن  نــعــمــان  عــن  ي  رو  -١

النبي � قال:) إن لكل شيء خطأ إال السيف يعني 

الحديدة ولكل خطأ أرش( وفي لفظ آخر عن النعمان 

كل  بن بشير رضي اهلل عنه أن رسـول اهلل � قال: ) 

شيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ أرش()5(.

يقع  قتل  كل  جعل   � النبي  أن  الــداللــة:  وجــه 

بغير السيف أو الحديدة من قبيل الخطأ ، فدل على 

د 
َ

بالمحّد القتل  حصل  إذا  إال  يجب  ال  القصاص  أن 

بالمثقل  القصاص  يجب  أنــه  على  دليل  الحديث 

بما  يقتل  وأنــه  بالمرأة،  الرجل  يقتل  وأنــه   كالمحدد، 

قتل به .

حجة؛  بــه  تــقــوم  ال  ضعيف  بــأنــه  عليه:  اعــتــرض 

وهما  الجعفي  وجابر  الربيع  بن  قيس  على  يدور  ألنه 

ضعيفان جدا ، قال الشوكاني: وال يحتج بهما)6( .

الدية  يأخذ  العمد  ولي  باب  سننه،  في  داود  ابو  اخرجه   )٤(
برقم )٤50٧(: ٤/٢٩3 .

العمد  صفة  باب  الصغرى،  سننه  في  البيهقي  اخرجه   )5(
الذي يجب به القصاص برقم)٢٩6٩( :٢١6/3 .

)6( ينظر : سبل السالم :٢/3٤3 .
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اب وأول من شهد 
َّ

قال ابن حزم : جابر الجعفي كذ

عليه بالكذب أبو حنيفة ، ثم لم يبال بذلك أصحابه 

فاحتجوا بروايته حيث اشتهوا )١( .

وهي  القصاص  هــي  عــمــدًا  القاتل  عقوبة  إن   -٢

عمدًا  القاتل  عقوبة  أن  فيجب  وأبلغها  عقوبة  أشــد 

أن  فيجب  وأبلغها  عقوبة  أشــد  وهــي  القصاص  هي 

 
َ

بالٌغ الحّد القاتل ما هو  يدل على قصد العمد لدى 

العمد  ألن  د؛ 
َ

المحّد وهــو  عليه  الداللة  في  األقصى 

يعني القصد، والقصد عمل قلبي خفي ال يطلع عليه 

عليه  يدل  و عنه  ينم  فالذي  وتعالى،  سبحانه  اهلل  إال 

قائمة  هي  فتكون  الجناية  في  المستعملة  اآللــة  هو 

وبناء   ، المشقة  مقاَم  السفُر  ُيَقام  مثلما  القصد  مقام 

 في األصل 
َ

عليه فاستعمال الجاني آلة مثقلة لم ُتَعّد

َثّمَ ال يجب   للقتل يدل على عدم قصده القتل ومن 

عليه القصاص  .

الترجيح : القول االول الذي ذهب إليه ابن سيرين 

الكتاب  بها من  استدلوا  التي  االدلة  لقوة  ؛  والجمهور

ي  ضرور أمر  اإلهــدار  من  الدماء  صيانة  فإن  والسنة؛ 

األرواح  إزهاق  في  بالمحدد  كالقتل  بالمثقل  والقتل 

ذلك  ألدى  بالمثقل  بالقتل  القصاص  يجب  لم  فلو 

يعة إلى إهدار القصاص وهو خالف  إلى أن يتخذ ذر

المقصود من حفظ الدماء .

والحمد هلل في البدء والختام ...

)١( ينظر : المحلى : ١0/٢68 .

الخاتمة

ونتائج البحث :	 

إن  و ومعونته  تعالى  اهلل  بفضل  البحث  انتهى 
يأتي  وفيما  لصاحبه  نتيجة  كله  البحث  ــان  ك

أهمها: 
١- تبين من دراستي لمختارات فقهية منتقاة من 

اضواء البيان للشنقيطي لإلمام ابن سيرين رحمه اهلل 

الفقهي  المجال  في  اساسيا  مرتكزًا  تمثل  أنها  تعالى 

عند العلماء القدامى والمحدثين .

التي  كل  المشا اهم  تعالج  الفقهية  المسائل   -٢

المجتمع  يناسب  ما  بختيار  المجتمع  منها  يعاني 

السلف  قــالــه  بما  ذلــك  مــن  يقبل  وال   ، احــكــام  مــن 

الصالح من الفقهاء، بل يخضع كل ما يصل إليه من 

كون لديه  معلومات لمعاييره الخاصة المستخلصة 

معرفة موسوعية، تؤمن بأصول علمية.

إبـــداع  ــي  يــحــذر ف ال  ابـــن ســيــريــن رحــمــه  3- ان 

التصورات، رغم اتساع عمله في مجال تفسير القرآن 

وكان هذا االتجاه مصباحه الكبير الذي استهدى به 

في فسحة عمله الفقهي تحت وطأة التراث االسالمي 

وانــتــفــع منه ،-رحــمــه اهلل  مــعــه،  تعامل  الـــذي  الــجــم 

تعالى، وأجزل له العطاء.

سيرين  ابن  لإلمام  الفقهية  المسائل  تنوعت   -٤

الفقه   
َ

أّن البحث  أبان  للشنقيطي  البيان  أضــواء  في 

اإلسالمي من أجل العلوم الشرعية قدرًا وأعظِمها نفعًا 

فهو نظام شامل للحياة ووسيلة للسعادة في الدارين. 
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فهذه خالصة موجزة لبحثي: )مختارات فقهية 
أضــواء  في  تعالى   الــل  رحمه  سيرين  ابــن  لإلمام 

البيان في  ايضاح  القرآن بالقرآن(.
 واختتمه بالحمد هلل، الذي جعله فاتحة تنزيله 
وخاتمة أهل جنته. والصالة والسالم على سيدنا 
الُغر  وأصحابه  الطيبين،  آلــه  وعلى   � محمد 

الميامين والحمد هلل في البدء والختام.

* * *

المصادر 

ــقــران البــن الــعــربــي. أحــكــام الــقــرآن  ١- احــكــام ال

العربي  بــن  بــكــر  أبـــو  اهلل  عــبــد  بــن  محمد  الــقــاضــي 

5٤3هــــــ(  )ت:  ــي  ــك ــال ــم ال ــي  ــل ــي ــب االش  الـــمـــعـــافـــري 

ق عليه: محمد عبد 
َّ
راجع أصوله وخرج أحاديثه وعل

القادر عطا: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان ط3، 

١٤٢٤ هـ - ٢003م.

الحافظ  اإلمام  الصحيحين،  المستدرك على   -٢

دار  ـــ(  هـ  ٤05( ي  الــنــيــســابــور كــم  الــحــا اهلل  عــبــد  ــو   أبـ

المعرفة - بيروت.

بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر  أبــو   ، االستذكار  -3

القرطبي  الــنــمــري  عــاصــم  بــن  الــبــر  عبد  بــن   محمد 

محمد  عطا،  محمد  سالم  تحقيق:  ٤63هــــ(   )ت: 

ط١،  بيروت،   - العلمية  الكتب  دار  معوض،   علي 

١٤٢١ - ٢000م.

الدين  جالل   : الموطأ  برجال  المبطأ  اسعاف   -٤

السيوطي شهرته : السيوطي: دار الريان للتراث البلد: 

القاهرة ط١، سنة الطبع : ١٤08هـ ، ١٩88م.

محمد  العالمين،  رب  عن  الموقعين  إعــالم   -5

بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل : دار الجيل - 

بيروت، ١٩٧3م، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد.

بن  محمود  بن  الدين  خير  للزركلي،  األعــالم   -6

العلم  دار  ١3٩6هـــ(:  )ت:  الدمشقي  الزركلي  محمد 

للماليين، ط، ١5، ٢00٢م.

الــخــالف،  الــراجــح مــن  فــي معرفة  اإلنــصــاف   -٧
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ي  المرداو سليمان  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  عالء 

دار   : 885هــــ(  )ت:  الحنبلي  الصالحي  الدمشقي 

إحياء التراث العربي ، ط٢.

أبو  واالختالف،  واإلجماع  السنن  في  األوســط   -8

)ت:  ي  النيسابور المنذر  بن  إبراهيم  بن  محمد  بكر 

محمد  بن  أحمد  صغير  حماد  أبو  تحقيق:  3١٩هـــ( 

حنيف ، دار طيبة - الرياض - السعودية، ط١ - ١٤05 

هـ، ١٩85 م.

الدين  زيــن  الدقائق،  كنز  شــرح  الرائق  البحر   -٩

بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري 

الرائق لمحمد  البحر  )ت:٩٧0هـــ( وفي آخره: تكملة 

بعد  )ت  ي  الـــقـــادر الــحــنــفــي  عــلــي  ــن  ب حسين  ــن  ب

 ، البن عابدين  الخالق  وبالحاشية: منحة  ١١38هـــ(، 

دار الكتاب اإلسالمي ، ط٢ .

الوليد  أبو   : المقتصد  ونهاية  المجتهد  بداية   -١0

ــن رشــد  ــن أحــمــد ب ــن مــحــمــد ب ــن أحــمــد ب مــحــمــد ب

القرطبي الشهير بابن رشد )ت: 5٩5هـ( دار الحديث 

- القاهرة : ١٤٢5هـ-٢00٤م.

١١- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : عالء الدين، 

الحنفي )ت:  الكاساني  أبو بكر بن مسعود بن أحمد 

58٧هـ( : دار الكتب العلمية، ط٢، ١٤06هـ - ١٩86م.

بن  محمود  محمد  أبو  الهداية  شرح  البناية   -١٢

بدر  الحنفي  حسين  بن  أحمد  بن  موسى  بن  أحمد 

 - العلمية  الكتب  دار  855هـــ(   )ت:  العيني  الدين 

بيروت، لبنان، ط١، ١٤٢0 هـ - ٢000 م.

١3- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل 

أحمد  بن  محمد  الوليد  أبــو  المستخرجة،  لمسائل 

)المتوفى: 5٢0هـ( حققه: د محمد  القرطبي  بن رشد 

حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بيروت - لبنان، 

ط٢، ١٤08 هـ - ١٩88 م.

بن  محمد  خليل،  لمختصر  كليل  واإل التاج   -١٤

ي الغرناطي،  يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدر

أبو عبد اهلل المواق المالكي )ت: 8٩٧هـ( دار الكتب 

العلمية ط١، ١٤١6هـ-١٩٩٤م

بن  إسماعيل  بــن  محمد   : الكبير يــخ  الــتــار  -١5

ي، أبو عبد اهلل )ت:٢56هـ(  إبراهيم بن المغيرة البخار

طبع  الدكن  آبــاد-  حيدر  العثمانية،  المعارف  دائــرة 

تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان.

وحاشية  الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  تبيين   -١6

فخر  البارعي،  محجن  بن  علي  بن  عثمان   : ِبّيِ
ْ
ل الّشِ

الحاشية:  )ت:٧٤3هــــــ(  الحنفي  الزيلعي  الــديــن 

الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس  شهاب 

ِبّيُ )ت:١0٢١هـ( المطبعة 
ْ
ل بن إسماعيل بن يونس الّشِ

الكبرى األميرية - بوالق، القاهرة، ط١، ١3١3هـ.

ــرح مــوطــأ مــالــك عبد  ــحــوالــك شـ ١٧-  تــنــويــر ال

)ت:  السيوطي  الدين  جــالل   ، بكر أبــي  بن  الرحمن 

 - ١38٩ : الكبرى - مصر  ية  التجار المكتبة  ٩١١هـــ( 

١٩6٩ هـ.

ــرح مــوطــأ مــالــك: عبد  تــنــويــر الــحــوالــك شـ  -١8

)ت:  السيوطي  الدين  جــالل   ، بكر أبــي  بن  الرحمن 

ية الكبرى - مصر : ١38٩ -  ٩١١هـ( : المكتبة التجار

١٩6٩ هـ.

بن  خلف  المدونة،  اختصار  في  التهذيب   -١٩

أبي القاسم محمد، األزدي القيرواني، المالكي )ت: 
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3٧٢هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد األمين ولد 

للدراسات  البحوث  دار  الشيخ،  بن  سالم  محمد 

 - هـ   ١٤٢3 ط١،   ، دبــي  الــتــراث،  إحــيــاء  و اإلسالمية 

٢00٢ م.

الدين  زين   : الصغير الجامع  بشرح  التيسير   -٢0

محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 

القاهري  ي  المناو ثم  الــحــدادي  العابدين  زيــن  بن 

الرياض،   - الشافعي  ــام  اإلم مكتبة   : ـــ(  ١03١هـ )ت: 

ط3، ١٤08هـ - ١٩88م.

٢١- الحاوي : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد 

بالماوردي  الشهير  البغدادي،  البصري  حبيب  بن 

معوض  محمد  علي  الشيخ  تحقيق:  )ت:٤50هــــــ( 

الكتب  دار   : الموجود  عبد  أحمد  ــادل  ع الشيخ   -

العلمية، بيروت - لبنان، ط١، ١٤١٩هـ -١٩٩٩م .

المعروف  المنتهى  لشرح  النهى  أولي  دقائق   -٢٢

صالح  بن  يونس  بن  منصور  اإلرادات:  منتهى  بشرح 

)ت:١05١هــــ(:  البهوتى  يــس  إدر بن  حسن  ابن  الدين 

عالم الكتب، ط١، ١٤١٤هـ - ١٩٩3م.

أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو  الذخيرة:   -٢3

يس المالكي الشهير بالقرافي )ت: 68٤هـ(. بن إدر

عبد  الــديــن  زيــن   : الحنابلة  طبقات  ذيــل   -٢٤

الَسالمي،  الحسن،  بن  رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن 

٧٩5هـــ(  )ت:  الحنبلي  الدمشقي،  ثــم  الــبــغــدادي، 

 : العثيمين  سليمان  بــن  الرحمن  عبد  د  تحقيق: 

مكتبة العبيكان - الرياض، ط١، ١٤٢5هـ - ٢005م.

، ابــن  ــار ــت ــخ ــم الــــدر ال ٢5-  رد الــمــحــتــار عــلــى 

عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 

 ، -بيروت  الفكر دار  الحنفي )ت:١٢5٢هـ(  الدمشقي 

ط٢،١٤١٢هـ-١٩٩٢م.

الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن   -٢6

يس البهوتى  يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدر

الحنبلى )ت:١05١هـ(، دار المؤيد - مؤسسة الرسالة.

يا  زكر أبو   : المفتين  وعمدة  الطالبين  روضــة   -٢٧

ي )ت: 6٧6هـ(  محيي الدين يحيى بن شرف النوو

يش : المكتب اإلسالمي، بيروت-  تحقيق: زهير الشاو

دمشق- عمان، ط3، ١٤١٢هـ -١٩٩١م.

ــالم، مــحــمــد بـــن إســمــاعــيــل بن  ــسـ ٢8- ســبــل الـ

صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، 

باألمير  كأسالفه  المعروف  الــديــن،  عــز  إبــراهــيــم،  أبــو 

)المتوفى: ١١8٢هـ( : دار الحديث.

سنن ابن ماجه ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد   -٢٩

يني، وماجة اسم أبيه يزيد )ت: ٢٧3هـ(  بن يزيد القزو

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي : دار إحياء الكتب 

العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.

سنن أبي داود،  أبو داود سليمان بن األشعث   -30

السجستاني دار الكتاب العربي ـ بيروت. 

َســْورة  بن  عيسى  بن  محمد  الترمذي  سنن    -3١

)ت:  عيسى  أبو  الترمذي،  الضحاك،  بن  موسى  بن 

الغرب  دار  مــعــروف:  ــواد  ع بشار  المحقق:  ـــ(  ٢٧٩هـ

اإلسالمي- بيروت :١٩٩8م.

عمر  بن  علي  الحسن  أبو  الدارقطني:  سنن   -3٢

بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار 

وعلق  نصه  وضبط  حققه  385هـــ(  )ت:  الدارقطني 

شلبي،  المنعم  عبد  حسن  ــؤوط،  االرن شعيب  عليه: 
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عبد اللطيف حرز اهلل، أحمد برهوم مؤسسة الرسالة ، 

بيروت - لبنان، ط١، ١٤٢٤هـ - ٢00٤م. 

33- السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين بن علي 

بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت: ٤58هـ(، 

الكتب  دار  عــطــا،   ــادر  ــق ال عــبــد  محمد  الــمــحــقــق: 

العلمية، بيروت - لبنات ط3، ١٤٢٤ هـ - ٢003 م.

سير أعالم النبالء شمس الدين أبو عبد اهلل   -3٤

محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت: 

٧٤8هـ( دار الحديث- القاهرة : ١٤٢٧هـ-٢006م.

بن  إلســمــاعــيــل  الصالحين  الــســلــف  ســيــر    -35

الفضل  بن  محمد  بن  إسماعيل  األصبهاني،  محمد 

أبو  األصبهاني،  التيمي  الطليحي  القرشي  علي  بن 

تحقيق:  535هـ(  )ت:  السنة  بقوام  الملقب  القاسم، 

الراية  دار  أحمد،  بن  فرحات  بن  حلمي  بن  كــرم  د. 

يع، الرياض. للنشر والتوز

36- شرح الزركشي : شمس الدين محمد بن عبد 

دار  ٧٧٢هــــ(:  )ت:  الحنبلي  المصري  الزركشي  اهلل 

العبيكان، ط١، ١٤١3 هـ - ١٩٩3 م.

عبد  الــمــقــنــع:  مــتــن  عــلــى  الكبير  الــشــرح   -3٧

المقدسي  قدامة  بن  أحمد  بن  محمد  بن  الرحمن 

الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين )ت: 

يع. 68٢هـ( : دار الكتاب العربي للنشر والتوز

محيي  يا  زكر أبو  مسلم،  على  ي  النوو شرح   -38

ي )ت: 6٧6هــــ( دار  الــنــوو بــن شــرف  الــديــن يحيى 

إحياء التراث العربي - بيروت ، ط٢، ١3٩٢ه.

ي، ابن بطال أبو الحسن  3٩- شرح صحيح البخار

علي بن خلف بن عبد الملك )ت: ٤٤٩هـ( تحقيق: 

أبو تميم ياسر بن إبراهيم: مكتبة الرشد - السعودية، 

الرياض، ط٢، ١٤٢3هـ - ٢003م.

بن  محمد  بــن  أحــمــد   : اآلثـــار  معاني  شــرح   -٤0

ي:  سالمة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاو

دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، ١3٩٩هـ، تحقيق: 

. محمد زهري النجار

أبو  إسماعيل  بن  محمد  ي،  البخار صحيح   -٤١

ي الجعفي المحقق: محمد زهير بن  عبداهلل البخار

ناصر الناصر دار طوق النجاة، ط ١، ١٤٢٢هـ.

ــلـــم، مــســلــم بــــن الــحــجــاج  صــحــيــح مـــسـ  -٤٢ 

ي)ت:٢6١هـ( تحقيق:  أبو الحسن القشيري النيسابور

محمد فؤاد عبد الباقي  دار إحياء التراث العربي - 

بيروت.

طبقات الفقهاء أبو اسحاق إبراهيم بن علي   -٤3

ابن  مكرم  بن  محمد  هذبُه:  )ت:٤٧6هــــ(  ي  الشيراز

منظور )ت:٧١١هـ( تحقيق: إحسان عباس : دار الرائد 

العربي، بيروت - لبنان، ط١، ١٩٧0م.

٤٤- الطبقات الكبرى أبو عبد اهلل محمد بن سعد 

سعد  بابن  المعروف  البغدادي  الهاشمي،  منيع  بن 

دار  عطا:  الــقــادر  عبد  محمد  تحقيق:  )ت:٢30هــــ( 

الكتب العلمية- بيروت ط١، ١٤١0هـ-١٩٩0م.

٤5- طرح التثريب في شرح التثريب. أبو الفضل 

زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن 

كمله  أ العراقي )ت: 806هـــ(  إبراهيم  بن  بكر  أبي  بن 

الكردي  الحسين  بــن  الرحيم  عبد  بــن  أحمد  ابــنــه: 

ياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي  الراز

وصورتها   - القديمة  المصرية  8٢6هـ(الطبعة  )ت: 



مختارات فقهية لإلمام ابن سيرين � في أضواء البيان

228     | د. محمد كاظم جاسم 

ومؤسسة  العربي،  التراث  إحياء  )دار  منها  عدة  دور 

يخ العربي، ودار الفكر العربي(. التار

العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراهيم   -٤6

)ت:  المقدسي  الدين  بهاء  محمد  أبــو  أحمد،  بن 

6٢٤هـ(: دار الحديث، القاهرة : ١٤٢٤هـ ٢003 م.

أبو   : ي  البخار صحيح  شرح  ي  القار عمدة   -٤٧

بن  أحمد  بــن  موسى  بــن  أحمد  بــن  محمود  محمد 

)ت:  العيني  الدين  بــدر  الحنفي  الغيتابي  حسين 

855هـ( : دار إحياء التراث العربي - بيروت .

زين   : الصغير  الجامع  شــرح  القدير  فيض   -٤8

الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 

ي  المناو ثــم  الــحــدادي  العابدين  زيــن  بــن  علي  بــن 

ية الكبرى -  القاهري )ت: ١03١هـ( : المكتبة التجار

، ط١، ١356:٤ه. مصر

بن  محمد  الــقــاســم،  ــو  أب الفقهية:  القوانين   -٤٩

أحمد بن محمد بن عبد اهلل، ابن جزي الكلبي )ت: 

٧٤١هـ(.

الكافي : أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن   -50

أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 

المقدسي  قدامة  بابن  الشهير  الحنبلي،  الدمشقي 

 - ـــ  ١٤١٤هـ ط١،  العلمية،  الكتب  دار  ـــ(:  ــ )ت:6٢0هـ

١٩٩٤م.

دار  للبهوتي:  اإلقناع  متن  عن  القناع  كشاف   -5١

الكتب العلمية.

سهل  أبــي  بن  أحمد  بن  محمد  المبسوط،   -5٢

شمس األئمة السرخسي )ت: ٤83هـ( : دار المعرفة 

- بيروت، ١٤١٤هـ-١٩٩3م.

العباس  أبــو  الــديــن  تقي   : الفتاوى  مجموع   -53

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت: ٧٢8هـ( 

مجمع   : قاسم  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  تحقيق: 

المدينة  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك 

النبوية، المملكة العربية السعودية : ١٤١6هـ-١٩٩5م.

))مــــع تكملة  ــمــهــذب  ال الــمــجــمــوع شـــرح   -5٤

يا محيي الدين يحيى  السبكي والمطيعي(( : أبو زكر

. ي )ت:6٧6هـ( دار الفكر بن شرف النوو

أحمد  بن  علي  محمد  أبو   : باآلثار المحلى   -55

بــن سعيد بــن حـــزم األنــدلــســي الــقــرطــبــي الــظــاهــري 

)ت:٤56هـ( : دار الفكر - بيروت.

عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  المدونة،   -56

األصبحي المدني )ت:١٧٩هـ(: دار الكتب العلمية، 

ط١، ١٤١5هـ - ١٩٩٤م.

والمعامالت  العبادات  في  اإلجماع  مراتب   -5٧

سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  أبو   : واالعتقادات 

بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )ت:٤56هـ( دار 

الكتب العلمية - بيروت.

المصابيح.  مشكاة  شــرح  المفاتيح  مــرقــاة   -58

علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المال 

، بيروت-لبنان،  ي)ت:١0١٤هـ( دار الفكر ي القار الهرو

ط١،١٤٢٢هـ- ٢00٢م.

حنبل  بــن  أحــمــد  حنبل،  بــن  أحــمــد  مسند   -5٩

مكتب  تحقيق:   .)٢٤١  -١6٤( الشيباني  عبداهلل  أبو 

المكنز اإلسالمي. المكنز جمعية  البحوث بجمعية 

ط١، ١٤3١هجرية، ٢0١0 م.

 : 60- مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار
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بن  معاذ  بــن  حبان  بــن  أحمد  بــن  حبان  بــن  محمد 

)ت:  الُبستي  الدارمي،  حاتم،  أبو  التميمي،  َمْعبَد، 

35٤هـ( حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على ابراهيم: 

يع - المنصورة، ط١،  دار الوفاء للطباعة والنشر والتوز

١٤١١ هـ - ١٩٩١م.

محمد  بن  حمد  سليمان  أبو  السنن  معالم   -6١

بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي 

ط١، حــلــب،   - العلمية  المطبعة   : 388هــــ(   )ت: 

١35١ هـ - ١٩3٢ م.

بن  أحــمــد  بــن  سليمان   ، ــط  األوسـ المعجم   -6٢

أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني 

)ت: 360هـ(: دار الحرمين - القاهرة.

63- المغني، أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن 

أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 

المقدسي  قدامة  بابن  الشهير  الحنبلي،  الدمشقي 

)ت:6٢0هـ(: مكتبة القاهرة : ١388هـ - ١٩68م.

ألفاظ  معاني  معرفة  إلــى  المحتاج  مغني   -6٤

المنهاج : شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب 

الكتب  دار   : ٩٧٧هـــــ(  )ت:  الــشــافــعــي  الشربيني 

العلمية، ط١، ١٤١5هـ - ١٩٩٤م.

المهذب في فقه اإلمام الشافعي: أبو اسحاق   -65

)ت:٤٧6هـــ(:  ي  الشيراز يوسف  بن  علي  بن  إبراهيم 

دار الكتب العلمية.

 : خليل  مختصر  شرح  في  الجليل  مواهب   -66

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد 

بالحطاب  المعروف  المغربي،  الطرابلسي  الرحمن 

ط3،   ، الفكر دار   : ٩5٤هــــ(  )ت:  المالكي  عيني  الّرُ

١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

-٩3( ــِحــّيِ ْصــَب
َ
َنـــٍس األ

َ
ــِن أ ــأ: َمــاِلــِك ْب ــُمــَوّطَ

ْ
6٧- ال

-١5٢( ِسّيِ
ُ
ْنَدل

َ
يثّيِ األ

َّ
١٧٩هـ( رواية َيحيى بن َيحيى الل

٢٤٤هـ( دار الغرب اإلسالمي-بيروت تحقيق : الدكتور 

بشار معروف.

عبد   : الــمــذهــب  درايـــة  فــي  المطلب  68- نهاية 

الجويني،  محمد  بن  يوسف  بن  اهلل  عبد  بن  الملك 

الحرمين  بــإمــام  الملقب  الــديــن،  ركــن  المعالي،  أبــو 

)ت: ٤٧8هـ( حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم 

محمود الّديب : دار المنهاج، ط١، ١٤٢8هـ-٢00٧م.

الكبير  الشرح   = الوجيز  بشرح  العزيز  وفتح   -6٩

ألبي  الشافعي  الفقه  في  الوجيز  لكتاب  شرح  ]وهــو 

محمد  بن  الكريم  عبد  ـــ(  )ت:505هــ الغزالي  حامد 

. يني )ت: 6٢3هـ( : دار الفكر الرافعي القزو

٧0- وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ابو العباس 

شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر 

تحقيق:  )ت:68١هــــ(  اإلربلي  البرمكي  خلكان  ابن 

إحسان عباس : دار صادر - بيروت.

* * *




